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Abstract 
One of the obvious advantages of retrials 
is the guarantee of judicial justice, and as 
a way of challenging judicial decisions, it 
seeks to administer justice and a way to 
return to the same court that tried it in 
order to deviate from the judgment that 
the court previously issued on the matter. . 
In other words, retrial is an extraordinary 
and reciprocal procedure for the litigants 
against the verdicts that have been valid. 
The resumption of the trial is also 
envisaged in the law of Iran and France as 
one of the extraordinary ways to challenge 
the rulings of the courts, which, due to its 
exceptional nature, can be applied only in 
special cases. In French law, according to 
Article 593 of the Code of Civil 
Procedure, the purpose of retrial is to 
deviate from a valid verdict in order to 
issue a new verdict in both the case and 
the verdict, and this only by the parties or 
persons in the verdict. Have been 
represented and can be requested and the 
applicant for retrial must have all the 
parties to the requested vote take part in 
the dispute or it will not be admissible. In 
addition, the issue of retrial in order to pay 
attention to the verdicts and pay attention 
to the evidence and content of the case in 
the courts of justice has resulted in the 
rights of victims and ultimately justice, 
and the right to a fair trial requires that the 
direction of retrial be. 
Keywords: Retrial, appeal against the 
verdict, final verdict, violation of the 
verdict. 

  چکیده
ی ئیکی از مزیت هاي بارز اعاده دادرسـی تضـمین عـدالت قضـا    

به عنوان یک شـیوه در اعتـراض بـه آراي قضـائی در پـی       بوده و
اجــراي عــدالت و راهــی بــراي بازگشــت همــان دادگــاهی کــه   
دادرسی نموده به منظور عدول از رأئی کـه آن دادگـاه سـابقاً در    

ان دیگر اعـاده  باشد. به بی خصوص موضوع صادر کرده است می
دادرسی یک طریقه فوق العاده و عدولی بـراي طـرفین دعـوا در    
مقابل آرائی که از اعتبار امر قضاوت شده برخـوردار بـوده اسـت    

بـه عنـوان    نیـز  عاده دادرسی در حقـوق ایـران و فرانسـه   اباشد.  می
یکی از طرق فوق العاده اعتراض بـه آراء دادگـاه هـا پـیش بینـی      

ی بـودن آن صـرفا در مـوارد خـاص     ئاسـتثنا گردیده که به جهت 
قـانون آئـین    593در حقوق فرانسـه طبـق مـاده    قابل اعمال است. 

عـدول از رأي داراي   ،هـدف از اعـاده دادرسـی   دادرسی مدنی، 
موضـوعی و هـم در    در امـور اعتبار امر قضاوت شده است تا هم 

رأي جدیدي صادر شود و این امر تنها از طـرفین یـا   امور حکمی 
ــه  اشخا ــرار گرفت ــد قابــل  صــی کــه در رأي مــورد نماینــدگی ق ان

درخواست بوده و متقاضـی اعـاده دادرسـی بایـد تمـامی طـرفین       
رأي مورد تقاضا را طرف دعوا قـرار دهـد وگرنـه قابـل پـذیرش      

موضوع اعاده دادرسی بـراي دقـت نظـر در    نیست. عالوه بر این، 
ــا    ــکله در مح ــده متش ــواي پرون ــه و محت ــه ادل ــه ب کم آراء و توج

دادگستري باعث استیفاي حقوق حقه زیان دیدگان و در نهایـت  
کنـد کـه    حصول عدالت شده و حق دادرسی عادالنه ایجاب مـی 

  جهات اعاده دادرسی توسعه یابد.  
اعـاده دادرسـی، اعتـراض بـه رأي، حکـم      : کلیـدي  واژگان

  قطعی، نقض حکم، مرجع قضائی.
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  مقدمه
هدف اصلی از دادرسی، حفظ حق و اجراي عدالت است. بر این اساس، نهاد اعاده دادرسی، ابتکاري     

در جهت رسیدگی مجدد ماهیتی به احکام قطعی مراجع قضائی دادگستري است که مبتنی بر اشتباهات 
ممکن است در مسیر اند. ممکن است در نتیجه اشتباه رأئی ناعادالنه صادر شود و یا  قضائی صادر شده

هاي  دادرسی تشریفات و آئین رسیدگی و خصوصاً اصول دادرسی رعایت نشده باشد. یکی از شیوه
رسیدگی مجدد به آراي محاکم، اعاده دادرسی است. این نهاد از طرق فوق العاده شکایت از احکام 

هاي بیرونی و  کم با واقعیتها و سازگاري ح بوده و تجویز آن در واقع تلفیقی بین اعتبار احکام دادگاه
  اجراي عدالت است. اصوالً تا شیوه عادي شکایت از احکام میسر باشد اعاده دادرسی ناممکن است. 

شود،  که به اعتبار مرجع رسیدگی طرق شکایت از رأي به اصالحی و عدولی تقسیم می یجائ آناز    
مرجع صادرکننده رأي مطرح شود اصالحی لذا شکایت از رأي، اگر نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از 

و اگر شکایت فرد نزد همان مرجعی مطرح شود که رأي مورد شکایت را صادر نموده عدولی است و 
اند. تردیدي نیست که هدف  به این اعتبار اعاده دادرسی را از طرق عدولی شکایت از رأي نامیده

تر از اعتبار  رسی است در مقام تعارض، قوياصالح خطاي قضائی که زیربناي مشروعیت نهاد اعاده داد
دهد و مقید به صحت امر  اي که اعتبار امر مختوم، اطالق خود را از دست می امر مختوم است به گونه

شود، یعنی حکم قطعی زمانی اعتبار امر مختوم را دارد که صحیح باشد، زیرا معتبر دانستن  مختوم می
است و اتفاقاً اجازه اصالح چنین تصمیمی، اعتبار بخشیدن به آراي تصمیم اشتباه، بی احترامی به عدالت 

  قضائی است. 
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باشد. با اعاده  ها و اجراي عدالت می تجویز اعاده دادرسی در واقع تلفیقی بین اعتبار احکام دادگاه   
و  یابد گناه جلوگیري شده، اعتماد مردم به دستگاه قضائی فزونی می دادرسی، از محکومیت اشخاص بی

کند. در نتیجه، اعاده دادرسی یک  احساسات عمومی براي درخواست تحقق عدالت، اطمینان پیدا می
راه استثنائی است که هدف آن بازبینی مجدد دعوائی است که یک مرتبه مورد رسیدگی قرار گرفته و 

ا توجه به رأي قطعی در مورد آن صادر شده و دیگر هیچ راه عادي براي شکایت از آن وجود ندارد. ب
ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي، از لحاظ روش تحقیق، به صورت نظري 

بندي به صورت  اي بوده و روش تجزیه و تحلیل و جمع باشد و روش گردآوري اطالعات کتابخانه می
  توصیفی خواهد بود.

  پیشینه تاریخی و مفهوم اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه -1
پیشینه رسیدگی پژوهشی یا گسیختن حکم یک قاضی در دادگاهی دیگر و به دست قاضی دوم به    

اند. در  گردد و دیگر مکاتب حقوقی جهان این نهاد را از آئین دادرسی روم گرفته حقوق روم بر می
 گردد و در اصطالح خواهی از احکام به دوران پیامبر اسالم (ص) برمی اصطالح حقوق اسالمی پژوهش

» الرد صاحب«خواهی،  حقوق اسالمی به قاضی رسیدگی کننده به دعواي پژوهش
  ).54، 1382گفتند(ساکت، می
حقوقی  محاکمات اصول موقتی شود، در قانون طریقه شکایتی که اکنون اعاده دادرسی نامیده می    

از مشروطیت بینی شده بود. در ایران قبل  تحت عنوان اعاده محاکمه (تجدیدنظر) پیش 1290مصوب 
خانه عدلیه در تهران وجود داشته که تابع مقررات ثابت و هدفمند نبوده و حل و   دستگاهی به نام دیوان

هجري  1329گرفته است. از سال  فصل دعاوي مردم در ایاالت و والیات به وسیله حکام صورت می
اکنون پی در پی تغییراتی در قمري محاکمه در ایران تابع قوانین و اصول محاکمه شده که از آن زمان ت

آئین دادرسی روي داده و بیشتر اصالحات مربوط بر تسریع محاکم و ابتکار عمل بوده که در دست 
هاي عمومی و انقالب  با تصویب قانون تشکیل دادگاه 1373اصحاب دعوا باشد یا محاکم. در سال 

به هم ریخت و محاکم از  1318بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  ساختار قضائی پیش
صالحیت عام برخوردار گشتند. پس از تصویب قانون فوق که خصیصه عمده آن تعمیم صالحیت 

رسید. این نیاز با  باشد، تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مقتضی با آن ضروري به نظر می ها می دادگاه
مرتفع  1379مدنی مصوب  هاي عمومی و انقالب در امور تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه

  ).43و  39، 1392(مسیحی،گردید
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از لحاظ مفهومی، اعاده دادرسی به معناي از نو دادرسی کردن است که این معنی در بطن خود حاوي این پیام    
باشد که قاضی صادرکننده رأي مورد اعاده دارسی باید آن را مورد رسیدگی مجدد قرار دهد. اعاده دادرسی  می

وق العاده شکایت از آراء است و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادرکننده حکم مورد از طرق ف
شود. در حقیقت این  نماید. در نتیجه از طرق عدولی شکایت شمرده می پذیر می درخواست اعاده دادرسی امکان

کوم علیه دوباره شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته و در پی درخواست مح طریق شکایت موجب می
  ).426 ،2،ج1387شمس،(رکننده حکم مورد از سر گرفته شودنزد همان مرجع صاد

به بیان دیگر، اعاده دادرسی راهی است براي بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور     
تباه (سهو و درخواست عدول از رأئی که آن دادگاه سابقاً صادر کرده و شاکی مدعی صدور آن از روي اش

درخواست «توان اعاده دادرسی را چنین تعریف کرد:  به عبارتی، می ).161، 1377خطا) باشد (متین دفتري،
رسیدگی مجدد به دعوائی که نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است به لحاظ یکی از جهات قانونی از 

  ).17، 1394،(بهرامی» گویند.همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی را اعاده دادرسی 
ها  در حقوق فرانسه، اواخر قرون وسطی طریقه استثنائی جدیدي براي شکایت از احکام پارلمان   

گفتند. در این شیوه شکایت از احکام تفکیکی میان  معمول گردید که به آن پیشنهاد رفع اشتباه می
رفع اشتباه فقط به  اشتباهات موضوعی و اشتباهات حکمی بود. اما در قرن هفدهم میالدي پیشنهاد

کم کم متروك مانده  که آناشتباهات موضوعی اختصاص یافت. پیشنهاد رفع اشتباه سرانجام به دلیل 
میالدي این نهاد به  1367شد با دستور شاهی در سال  بود و کسی جهت نقض آراء به آن متوسل نمی

  . خواهی و اعاده دادرسی قوت بیشتري گرفت کلی نسخ گردید و طرق فرجام
توانست با استناد به آن تقاضاي رسیدگی مجدد نماید کامالً  در اعاده دادرسی جهاتی که خواهان می   

خواهی به اشتباهات حکمی اختصاص یافت و اعاده دادرسی به اشتباهات موضوعی.  احصاء شد. فرجام
ی قانون قدیم را میالدي، نویسندگان قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه به طور کل 1975در سال 

میان این جهات،  که ینامتحول کردند. در قانون جدید جهات اعاده دادرسی کاهش یافت. براي 
تجانس و ارتباط منطقی وجود داشته باشد، با مقایسه قانون جدید و قدیم آئین دادرسی مدنی فرانسه 

شده است. از جمله اي را متحمل  شود که اعاده دادرسی در قانون جدید تغییرات عمده مشخص می
کاهش دادن جهات اعاده دادرسی از ده مورد به چهار مورد است. همچنین مقررات راجع به اعاده 

العاده شکایت از آراء  تر نمودن تشریفات دادرسی و محدود کردن طرق فوق دادرسی به هدف ساده
اي  اعاده دادرسی وسیلهبراي استحکام بخشیدن به تصمیمات حاکمه تغییر یافته است. در حقوق فرانسه 

  ).24و  23، 1390به قاضی (حیاتی،است براي رفع اشتباهات منتسب به طرفین و نه اشتباهات منتسب 
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اعاده دادرسی در قانون قدیم فرانسه تعریف نشده، اما قانون جدید این کشور، بحث اعاده دادرسی را    
اعاده «دارد:  نموده است. این ماده مقرر میقانون آئین دادرسی مدنی آغاز  593با تعریف آن در ماده 

رأي جدیدي در موضوع  که یناعدول از رأئی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده براي 
همچنین اعاده دادرسی تنها از طرفین یا اشخاصی که در رأي مورد نمایندگی » و در حکم صادر شود.

ضی اعاده دادرسی باید تمامی طرفین رأي مورد تقاضا را اند قابل درخواست است و متقا قرار گرفته
طرف دعوا قرار دهد وگرنه قابل پذیرش نیست. همچنین اعاده دادرسی به موجب احضارنامه انجام 

شود. به عبارت دیگر هنگامی که اعاده دادرسی به موجب  شود و به دادستانی عمومی اطالع داده می می
اعاده دادرسی مسئولیت اعالم این احضاریه به دادستان عمومی را بر شود، خواهان  احضاریه انجام می

  ).237، 1،ج1395مردود است (محسنی،عهده دارد وگرنه اعاده دادرسی او 
  ـ شرایط پذیرش اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه2

ه فلسفه وضع مقررات مربوط به اعاده دادرسی همان هدف بزرگ اجراي عدالت است و اعاد    
که دادرسی، رسیدگی به  جا آنباشد و از  دادرسی نیز به معناي از سرگیري دادرسی مبتنی بر اشتباه می

چنانچه کاشف  رو ینازاباشد،  گزاري بیشتر می اي براي اجراي عدالت و حق داد و ستیز با بیداد و وسیله
عینی صادر گردیده، به مقتضاي  هاي به عمل آید که رأي صادره منطبق با واقع نبوده و به دور از واقعیت

   ).112، 1398ماهوي قرار گیرد (پورقربانی و پورابراهیم،خواهی باید مجدداً مورد رسیدگی  عدالت
تصمیمات زیر را قابل اعاده  591در ماده  1318در حقوق ایران، قانون آئین دادرسی مدنی مصوب    

 شده منقضی آن اعتراض مدت که وهشیپژ غیابی دادرسی دانسته بود: حکم حضوري پژوهشی، حکم
باشد، حکم حضوري مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است و حکم غیابی مرحله نخستین 
که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیرقابل پژوهش صادر شده است. مطابق قانون آئین دادرسی مدنی 

دارند، لذا حکمی که قابل پژوهش  ها قابلیت اعاده دادرسی ، فقط احکام قطعی دادگاه1318مصوب 
صادر شده یا حکمی که قابل پژوهش صادر شده اما از آن درخواست پژوهش نشده باشد، قابلیت اعاده 
دادرسی را ندارد، قطعی شدن حکم به واسطه انقضاء مدت پژوهش کافی براي تجویز اعاده دادرسی 

به روشنی بر این امر داللت  1318مصوب قانون آئین دادرسی مدنی  1»485«دانسته نشده است. ماده 
                                                      

نهایی  اگر صدور حکم از روي سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم :485ماده   -  1
واسطه این بوده که طرف  طرفین را سندي باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور به  است و اگر یکی از

شود لیکن در  علیه شروع می سند به محکوم شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن  مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن
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داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوي قابل پژوهش، مجعولیت سند مستند حکم،  داشت که مقرر می
حیله و تقلب طرف و یا کتمان سند اثبات شود، محکوم علیه بدوي مزبور، در صورتی که در مهلت 

جهات مزبور از تاریخ حکم مجعولیت سند  تواند به خواهی ننموده باشد، می مقرر نسبت به آن پژوهش
  ).460، 2،ج1387پژوهش نماید (شمس،و... نسبت به آن درخواست 

قاعده این است که «مرحوم دکتر احمد متین دفتري در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:    
دادرسی اده بودن اعاده الع جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق

توان تقاضاي  ها می قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ). مطابق598، 2،ج1391(متین دفتري،» است.
اعاده دادرسی نمود، لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به عالوه ظاهراً فقط احکام صادره از 

    ).14، 1369حدي،شده است (وامحاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته 
نسبت به احکامی که قطعیت «مقرر نموده است:  1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  2»426« ماده   

مطابق ماده فوق، اعاده دادرسی از طرق شکایتی ...» یافته ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود 
باشند.  ه قابل اعاده دادرسی نمیشود. بنابراین قرارهاي دادگا است که تنها نسبت به احکام گشوده می

، فقط احکامی که به صورت قطعی 1318مصوب  مدنی دادرسی آئین برخالف قانون که ینانکته دیگر 
صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست، بلکه احکام قابل تجدیدنظر که به علت عدم تقاضا در مهلت مقرر 

، اعاده دادرسی 1379ین دادرسی مدنی مصوب قطعی شده است، قابل اعاده دادرسی است. لذا قانون آئ
» احکام قطعیت یافته«را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده و به تمام 

باشد، باید پذیرفت عالوه  اصطالح به کار رفته دقیق نمی که یناتسري داده است. در حال حاضر علیرغم 
هاي  د (احکام دادگاه تجدیدنظر استان، احکام دادگاهان بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده

                                                                                                                                   
اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در  .شود ثابت  اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید این صورت تاریخ وصول سند به

  .شود نهایی شروع می  ثبوت حیله و تقلب به موجب حکم حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش براي طرف مقابل از تاریخ
موضوع حکم، مورد  :ت ذیل درخواست اعاده دادرسی شودنسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جها  :426ماده  -  2

وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به  .میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد  حکم به  .ادعاي خواهان نبوده باشد
سط همان دادگاه حکم صادره با حکم دیگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبال تو .اصول یا به مواد متضاد باشد

کننده اعاده دادرسی حیله   طرف مقابل درخواست .قانونی موجب این مغایرت باشد  که سبب صادر شده است متضاد باشد بدون آن
حکم دادگاه مستند به اسنادي بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن  .کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است  و تقلبی به

کننده اعاده دادرسی باشد و   دست آید که دلیل حقانیت درخواست  پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به .باشدثابت شده  ها آن
  .جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است  ثابت شود اسناد و مدارك یاد شده در
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هاي  اند و...) احکامی نیز که از دادگاه بدوي که در دعاوي مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده
اند (احکام صادره در دعاوي مالی با خواسته بیش از سه  بدوي به صورت قابل تجدیدنظر صادر شده

تجدیدنظرخواهی  ها آنصادره در دعاوي غیرمالی) و در مهلت مقرر نسبت به  میلیون ریال و نیز احکام
توانند در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی، مورد درخواست اعاده  نشده است نیز می

    ).461، 2،ج1387قرار گیرند (شمس،دادرسی 
براي فرضی که حکمی ، 1318مصوب  مدنی دادرسی آئین الزم به ذکر است در زمان حکومت قانون   

به صورت قابل تجدیدنظر صادر گردیده و ذینفع در مهلت مقرر تقاضاي تجدیدنظر ننماید اما بعداً ثابت 
شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است، قانونگذار راه حل تجدیدنظر را به موجب ماده 

اي  ته پنجاه میلیون ریال به استناد سفتهبینی نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوائی به خواس پیش 485
اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضاي 
تجدیدنظر نشود و حکم قطعیت یابد، اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهائی ثابت 

دادگاه تجدیدنظر تقاضاي تجدیدنظر نماید. لیکن تواند به استناد حکم اخیر از  شود، محکوم علیه می
تواند از آن رأي،  محکوم علیه چنین رأئی می 1379بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 

  تقاضاي اعاده دادرسی نماید.  
ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا  دادگاه» احکام«فقط  1379مصوب  مدنی دادرسی مطابق قانون آئین   

ها اعم از قرارهاي اعدادي و قرارهاي قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند، همچنان که در قانون قرار
هم بدین صورت بود. بدیهی است آراي دیوان عالی کشور که حکم  1318 مصوب مدنی دادرسی آئین

دادرسی گردد، قابل اعاده دادرسی نخواهند بود. اما در قانون آئین  به معناي حقوقی آن محسوب نمی
هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستري  1379مدنی مصوب 

  ).49، 1383ندارد(حیاتی،وجود 
در حقوق فرانسه شرایط رأي قابل اعاده دادرسی در قانون قدیم این کشور بدین صورت بود که بند   

ء ترافعی را که توسط دادگاه بدوي و یا ، صرفاً آرا1806قانون قدیم فرانسه مصوب  840نخست ماده 
دادگاه تجدیدنظر و همچنین آراء غیابی که به صورت قطعی صادر گردیده و دیگر قابلیت واخواهی 

بتوان نسبت به تصمیمی تقاضاي  که یناندارند، قابل اعاده دادرسی دانسته است. مطابق ماده فوق براي 
است: تصمیم متخذه باید قطعی باشد، مطابق رویه قضائی اعاده دادرسی نمود وجود این شرایط الزامی 
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تصمیم باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد، تصمیم باید در امور ترافعی صادر شده 
  باشد و تصمیم متخذه باید به صورت حکم باشد نه قرار. 

و آراء قابل اعاده دادرسی را قلمر 593در ماده  1975قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب    
هدف اعاده دادرسی، عدول از رأي داراي اعتبار امر قضاوت شده «دارد:  مشخص نموده و مقرر می

بنابراین آراء قابل واخواهی، » است تا هم در موضوع و هم در حکم رأي جدیدي صادر شود.
از اعتبار امر قضاوت شده  قطعی نگردیده و بالطبع که آنتجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی به دلیل 

برخوردار نیستند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی نیستند. ولی چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن 
گردند و قابل  شکایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می

گاه بدوي در رسیدگی به واخواهی و شکایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رأي داد
خواهی داراي اثر تعلیقی است، قابل شکایت از  آراء دادگاه تجدیدنظر در موضوعاتی که قابل فرجام

طریق اعاده دادرسی است. اگر جهت اعاده دارسی در زمانی که رأي از طرق عادي قابل شکایت بوده 
  ).Heron,1991,785(استفاده کند نقض رأي تواند از این طرق براي  کشف گردد، خواهان صرفاً می

شود که همان تغییري که در قانون ایران در پذیرش  با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می   
اند در  اعاده دادرسی نسبت به آرائی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کرده

قانونگذار، فقط  426ون آئین دادرسی مدنی ایران طبق ماده حقوق فرانسه هم روي داده است. در قان
را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهاي قاطع دعوا مانند » احکام«

قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار رد دعوا و قرارهاي تأمینی به مفهوم اعم از جمله قرار 
حتی رویه قضائی نیز ). 460، 2،ج1387ده است (شمس،بینی ننمو ته و دستور موقت را پیشتأمین خواس

 دیوان عمومی هیات اصراري اي به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد. به عنوان مثال از راي اشاره
ن توان نتیجه گرفت که نظر دیوان عالی کشور ای می 22/12/1341مورخ  3»3885«کشور شماره  عالی

است که اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام مقدور است نه قرارها. در حقوق ایران تعداد قابل توجهی 
                                                      

 از صادر مغایر حکم دو به نسبت باید دادرسی اعاده يتقاضا مدنی دادرسی آئین قانون مقررات طبق و اصوال که این نظراز قطع -  3
 قرار  یک و حکم یک بلکه رسد نمی نظره ب مغایر حکم دو مطروح پرونده مورد در و آید عمله ب استینافی حوزه یک استان دادگاه
 دو بودن مغایر نظر از رسیداد اعاده تقاضاي مبداء چون است گردیده صادر شیراز و اصفهان استیناف حوزه دو از و بوده بحث مورد
 حکم دو این و شود می محسوب حکم دو از یک هر ابالغ آخرین تاریخ از مدنی دادرسی آئین قانون 594 ماده صریح طبق حکم
 ابرام و بوده صحیح شده صادر مستدال که هفتم استان دادگاه راي لذا کشور دیوان شعب از صادر راي نه است پژوهشی احکام همان
  .شود می
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اند که در حقوق فرانسه مورد توجه قرار نگرفته و از جهات اعاده  از جهات اعاده دادرسی معرفی شده
  ). 9، 1390اند (حسن زاده، دادرسی شناخته نشده

قانون جدید آئین دادرسی مدنی در مقام بیان آراء  593قانون قدیم و  480د قانونگذار فرانسه در موا    
) به معناي رأي (اعم از حکم و قرار) استفاده کرده است. طبیعی jugementقابل اعاده دادرسی از واژه (

شوند قابل اعاده دادرسی  از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی که ینااست بعضی از قرارها به دلیل 
  اهند بود. نخو

قانون آئین دادرسی مدنی، آراء دیوان عالی کشور قابلیت اعاده  593در حقوق فرانسه به استناد ماده    
دادرسی را ندارند، زیرا در این ماده هدف از اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور 

گی در دیوان عالی موضوعی و هم در امور حکمی تعیین شده است و این در حالی است که رسید
 & Vincent(شود  نمیکشور صرافاً شکلی است و این مرجع در مقام رسیدگی وارد ماهیت دعوا 

Guinchard,1994,874( . اصوالً دیوان عالی کشور باید رسیدگی  که ینادر حقوق ایران هم با توجه به
ز اعاده دادرسی، رسیدگی که هدف ا جا آنکلی نماید و با توجه به استدالل حقوقدانان فرانسه از ش

مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی است، لذا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به 
  آراء این مرجع قابل دفاع نیست. 

به مفهوم واقعی آن » رأي« که یناالزم به ذکر است در حقوق فرانسه، قرارداد قضائی را به لحاظ    
توان استدالل نمود:  دانند. در حقوق ایران هم به همین نحو می ادرسی نمیشود قابل اعاده د محسوب نمی

باشد و ثانیاً این  شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی اوالً قرارداد قضائی رأي محسوب نمی
  قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم کننده است.

  ـ آثار اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه3
توان به رفع اثر  شود که از جمله می بر اعاده دادرسی و درخواست آن، آثار متفاوت و مختلفی بار می    

از شمول اعتبار امر مختوم بر حکم قطعی، بازگشایی دعوا و جواز رسیدگی دوباره به آن در فرآیند 
و تقدم رسیدگی رسیدگی به شکایت از احکام، توقف رسیدگی فرجامی به جهت اقامه اعاده دادرسی 

)، جواز رسیدگی 1379 مصوب مدنی دادرسی آئین قانون 434ماده  4به آن بر رسیدگی فرجامی (تبصره
                                                      

عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست   دعوایی در دیوان چه چنان - هتبصر -  4
عالی کشور   گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان  حکم ارجاع می  به دادگاه صادرکننده

  .تا صدور حکم متوقف خواهد شد
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 6»433«و  5»8«دوباره توسط دادگاه صادرکننده حکم به عنوان استثنائی بر قاعده فراغ دادرس (مواد 
معترض عنه در نتیجه  ) و در نهایت توقف اجراي حکم قطعی1379 مصوب مدنی دادرسی آئین قانون

) اشاره کرد. 1379 مصوب مدنی دادرسی آئین قانون 7»437«صدور قرار قبولی اعاده دادرسی (ماده 
افتند که از دادگاه صادرکننده حکم  تمامی آثار یاد شده در صورتی بر دعوا مترتب شده و به جریان می
 مدنی دادرسی آئین قانون 435ماده  8قطعی، قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود. (تبصره

ت ) در میان این آثار، اثر توقف اجراي حکم قطعی از اهمیت به سزایی برخوردار اس1379 مصوب
  ).7، 1392(نهرینی،

گردد. این طریق شکایت که  العاده شکایت از احکام محسوب می اعاده دادرسی طریق عدولی و فوق   
نائی اجرا و در همه ارکان آن با تفسیر مضیق اعمال مخصوص احکام قطعی است در موارد استث

با صدور قرار قبولی دادخواست  1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  437گردد. طبق مفاد ماده  می
له  به مالی باشد و محکوم محکوم که ینااعاده دادرسی، اصل بر توقف عملیات اجرائی حکم است، مگر 

گردد که حکم  م سپرده باشد. عملیات اجرائی زمانی متوقف میتأمین مناسب جهت تداوم اجراي حک
در حال اجرا باشد و در صورت اجرا شدن عملیات اجرائی، قاضی تا صدور حکم اعاده دادرسی نباید 

ین دادرسی مدنی قانون آئ 437یرد. بدیهی است ماده در مورد اعاده وضعیت عملیات اجرائی تصمیم بگ
است که جنبه اجرائی دارند یعنی با قطعی شدن حکم موضوع آن باید  مربوط به احکامی 1379مصوب 

اجرا شود. اما احکامی که صرفاً جنبه اعالمی دارند مصداق ماده مذکور نیستند. در خصوص اثر اعاده 
به مالی، نکاتی از جمله، نقش صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و  دادرسی بر اجراي حکم در محکوم

                                                      
 مگر کند جلوگیري آن اجراي از یا و دهد تغییر را دادگاه حکم تواند  نمی دولتی اداره یا سازمان یا رسمی مقام هیچ :8 دهما  -  5

  .باشد نموده معین قانون که مواردي در هم آن باالتر، مرجع یا و نموده صادر  حکم که دادگاهی
 درخواست و است بوده حکم همان صادرکننده که شود  می متقدی دادگاهی به اصلی دادرسی اعاده دادخواست :433 ماده -  6

  .است شده ابراز دلیل عنوان  به جا آن در حکم که گردد  می تقدیم دادگاهی  به طاري دادرسی اعاده

محکوم به  چه چنان - الف :گردد  با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می :437ماده  -  7
محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی  چه چنان - ب .غیرمالی باشد اجراي حکم متوقف خواهد شد

در مواردي که درخواست اعاده دادرسی  - ج .یابد  اجراي حکم ادامه می  له تأمین مناسب اخذ و  باشد به تشخیص دادگاه از محکوم
  .گردد  الف) و (ب) اقدام می مورد مطابق بندهاي ( مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب

 قبول صورت در و نماید  می صادر را الزم قرار دادرسی اعاده درخواست رد یا قبول مورد در بدواً صالح دادگاه - تبصره -  8
  .نمود خواهد ماهوي رسیدگی  به مبادرت درخواست
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ا صدور چنین قراري، ادامه اجرا در صورت امکان اخذ تأمین و جبران خسارت، توقف اجراي حکم ب
بررسی نوع و میزان تأمین و مقایسه اثر اعاده دادرسی در این خصوص با فرجام خواهی قابل بحث و 

  ).39، 1392زاده، هستند (حسن
که از طریق فوق العاده  شکایاتی«دارد:  مقرر می مدنی دادرسی آئین قانون 579در حقوق فرانسه ماده    

قانون به  که ینافاقد اثر تعلیقی بر اجراي حکم هستند، مگر  ها آنشوند همچنین مهلت انجام  انجام می
بر این اساس در حقوق فرانسه اصل بر این است که حکم قطعی باید » نحو دیگري مقرر کرده باشد.

ذیرفته شدن اعاده دادرسی مانع از اجراي اجرا گردد و تا حد امکان نباید جلوي آن را گرفت و حتی پ
مقرر نموده بود که  497آن نیست. الزم به ذکر است قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 

اعاده دادرسی مانع از اجراي رأي نیست. بنابراین در قانون سابق فرانسه هم اصل بر اجراي حکم قطعی 
شده است. البته در قانون فعلی  به آن حکم مانع اجراي آن نمیبوده و حتی تقاضاي اعاده دادرسی نسبت 

شده است یک قاعده عام براي تمامی طرق فوق العاده شکایت از آراء ذکر  579فرانسه و در ماده 
  ). 203، 1383(حیاتی،

 کند که از ابتدا درخواست اعاده اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی زمانی مصداق پیدا میدر حقوق ایران،    
 1379مصوب  قانون آئین دادرسی مدنی 9»434«موجب ماده   به .اري تقدیم شده باشدطصورت   دادرسی به

مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده  ،دارد دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاري را دریافت می
در خصوص حکم ارسال نماید و چنانچه دالیل درخواست را قوي بداند و تشخیص دهد حکمی که 

باشد رسیدگی به دعواي مطروحه را در قسمتی  گردد مؤثر در دعوا می درخواست اعاده دادرسی صادر می
اندازد و  خیر میأبه اعاده دادرسی به ت  به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت  که حکم راجع

  ی در دیوانئچنانچه دعوا« دارد: مقرر میاین ماده  تبصره .دهد در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می
به آن شود درخواست به دادگاه   عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت

رسیدگی در  ،شده از طرف دادگاه در صورت قبول درخواست یاد .گردد صادرکننده حکم ارجاع می
ماده مذکور چنانچه درخواست اعاده دادرسی  مطابق .»عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد  دیوان

                                                      
 حکم صادرکننده دادگاه به را آن است مکلف دارد  می دریافت را طاري دادرسی اعاده دادخواست که دادگاهی :434 ماده -  9

  می صادر دادرسی اعاده درخواست خصوص در که حکمی دهد تشخیص و بداند قوي را درخواست دالیل چه چنان و نماید ارسال
 صدور تا است مؤثر آن در دادرسی اعاده به راجع حکم که قسمتی در را مطروحه دعواي  به رسیدگی باشد،  می دعوا در مؤثر گردد
  .دهد  می ادامه خود رسیدگی به صورت  این غیر در و اندازد  می تأخیر  به دادرسی اعاده به نسبت حکم
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است مرجع   عنوان دلیل ابراز شده  طاري از دادگاهی شود که حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسی در آن به
اما مطابق تبصره ذیل همین ماده چنانچه درخواست اعاده  .تشخیص تعلیق دادرسی همین دادگاه است

که قرار قبولی اعاده دادرسی  از این م شده باشد مرجع مذکور پسعالی کشور تقدی  دادرسی طاري به دیوان
   .به حکم مذکور توسط دادگاه صادرکننده آن صادر شد مکلف به تعلیق دادرسی است  نسبت

دادرس همچنین هنگامی که یکی از طرفین به « ،ین دادرسی مدنی فرانسهئقانون آ 110مطابق ماده    
تواند  اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی یا فرجام خواهی است میکند که مورد  تصمیمی استناد می

 ،این قاعده عام که درخواست اعاده دادرسی یکی از مصادیق آن است بر  عالوه» رسیدگی را معلق کند.
نماید که قصد  کند یا اعالم می اگر طرفی که اعاده دادرسی می: «همین قانون مقرر شده 599در ماده 

ی که در جریان رسیدگی نزد مرجع قضائی غیر از مرجعی که آن را صادر نموده دارد نسبت به رأئ
تقاضاي اعاده دادرسی کند، مرجع قضائی مورد مراجعه نسبت به امري که آن رأي در آن مطرح 

زمانی که در خصوص اعاده دادرسی در مرجع تواند حسب مورد به امر دیگري بپردازد یا تا  شود می می
بنابراین در حقوق   ).238، 1،ج1395(محسنی، »شود رسیدگی خود را معلق کند. صالح رسیدگی می

  . فرانسه هم درخواست اعاده دادرسی طاري اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی دارد
 ،باشد که مورد قبول واقع شود داراي اثر انتقالی نیز می  صورتی الزم به ذکر است اعاده دادرسی در    

به امور موضوعی   باید مجدداً نسبت ،حکم مورد اعاده دادرسی را فسخ نمودقتی ومعنی که دادگاه   بدین
قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه اثر انتقالی اعاده  593ماده در  .و حکمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید

 ئیمنظور نقض رأ  اي شکایتی است به اعاده دادرسی طریقه دارد: میو مقرر  به وضوح بیان شدهدادرسی 
به امور موضوعی و حکمی   قاضی مجدداً نسبت که ینا که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده تا

شده داراي اثر  اعاده دادرسی صرفاً در محدوده جهت ادعاکه  جا آناز  .رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید
 .نه به عمل آوردتواند اقدامات تحقیقی الزم را جهت صدور یک رأي عادال لذا قاضی می ،انتقالی است

 .پذیر است در اعاده دادرسی نیز امکان... کارشناسی و قرار ،بنابراین صدور قرار تحقیق و معاینه محل
ست که تمامی اصحاب دعواي حکم مورد تقاضاي ا الزمه برخورداري اعاده دادرسی از اثر انتقالی آن

   .دعوت شوند ،اعاده دادرسی
عهده خواهان  تکلیف دعوت همه اصحاب دعوا را بر فرانسه نیین دادرسی مدئقانون آ 597ماده    

ها را عدم قابلیت استماع تقاضاي اعاده  و حتی ضمانت اجراي عدم عمل به آن  اعاده دادرسی نهاده
چنین تکلیفی را براي  یدر حقوق ایران ماده صریح .)Couchez,1998,567است (  دادرسی دانسته

نماید چون  ءرسد که قواعد عمومی هم همین را اقتضا نظر می  اما به ،دهخواهان اعاده دادرسی تعیین نکر
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 و در واقع اعاده دادرسی ممکن است حقوق اطراف حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسی را تغییر دهد
ماهیت هم  هقابلیت اعاده دادرسی تقاضاي خواهان را پذیرفت باید در همان رأي نسبت ب ،چنانچه قاضی

 هصورت ابتدا نسبت ب  این انجام تحقیقات تکمیلی الزم باشد که در که ینامگر  ،ایداتخاذ تصمیم نم
رأي  ،از انجام تحقیقات الزم  گاه پس آن ،نماید پذیرش تقاضاي اعاده دادرسی اتخاذ تصمیم می

  .نماید صادر می را مقتضی در ماهیت
ی که در مورد اعاده دادرسی صادر قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه نسبت به رأئ 603مطابق ماده     
قانون آئین دادرسی  440توان به موجب همین طریقه شکایت کرد. در حقوق ایران نیز ماده  شود نمی می

گردد، دیگر اعاده  مقرر داشته نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می 1379مدنی مصوب 
سیر تحوالت قواعد مربوط به اعاده دادرسی  دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد. به طور کلی

دهد که در این نظام حقوقی ابتدا جهات اعاده دادرسی قریب به بیست مورد  در حقوق فرانسه نشان می
بوده است و بعداّ به ده مورد کاهش پیدا کرده و نهایتاً در قانون اخیر به چهار مورد محدود شده است. 

در مقررات راجع به اعاده دادرسی در اصالحات اخیر را در ایجاد حقوقدانان فرانسه علت اصلی تحول 
دانند. از میان جهات مذکور در قانون جدید آئین دادرسی مدنی  تجانس میان جهات اعاده دادرسی می

له براي  شود این قدر مشترك را یافت که در همه این جهات نوعی سوءنیت از طرف محکوم فرانسه می
توان گفت که در تحصیل رأي ناعادالنه نوعی  وجود داشته است. به عبارتی میتحصیل رأي ناعادالنه 

له صورت گرفته که در نتیجه آن رأئی ناعادالنه به نفع او و به ضرر  رفتار خالف اخالق از سوي محکوم
  ).306، 1397علیه صادر شده است(حیاتی، محکوم
  نتیجه

از احکام بوده که از طریق آن محکوم علیه حکمی اعاده دادرسی، طرق فوق العاده و عدولی شکایت    
به  که یناتواند از مرجع صادرکننده، نقض آن را به دلیل  که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده می

اشتباه صادر گردیده، خواه سبب آن اشتباه دادگاه بوده و یا طرف دعوا، تقاضا نماید. در قانون آئین 
قانون آئین دادرسی مدنی  593درسی تعریف نشده در حالی که در ماده دادرسی مدنی ایران، اعاده دا

فرانسه به تعریف این شیوه شکایت اختصاص داده شده است. این طریق شکایت براي مواردي است که 
به دالیلی واقعیت موضوع دعوا بر دادگاه معلوم نشده و دادگاه در درك واقعیت موضوع دعوا دچار 
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درك غیرواقعی از دعوا اقدام به صدور حکم کرده و با آشکار شدن واقعیت پس  اشتباه شده و بر اساس
  از صدور حکم، غیرواقعی و غیرعادالنه بودن تصمیم دادگاه نمایان شده است. 

کنند  ها و اعتباري که به لحاظ قطعیت کسب می که اعاده دادرسی به استحکام احکام دادگاه جا آناز    
ها و قیودي ایجاد شده تا منحصراً در موارد ضرورت مورد استفاده  محدودیت سازد، لذا لطمه وارد می

قرار گیرد. بر این اساس، براي پذیرش درخواست اعاده دادرسی عالوه بر تقدیم دادخواست و رعایت 
 12»429«، 11»428«، 10»427«شرایط قانونی آن و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت مهلت مقرر در مواد 

، اوالً باید حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از 1379ون آئین دادرسی مدنی مصوب قان 13»430«
(احکام قطعی) باشد. ثانیاً جهات درخواست منحصراً منطبق با جهاتی  426جمله احکام مذکور در ماده 

  که در قانون احصاء شده است باشد. 
ود که از اعتبار امر مختوم برخوردار ش در حقوق فرانسه اعاده دادرسی در مورد آرائی پذیرفته می   

 593اندازد نباشند و همچنین طبق ماده  باشند یعنی قابل شکایت به طریقی که اجراي رأي را به تأخیر می
فرانسه، اعاده دادرسی اختصاص به احکام ندارد و قرارهاي داراي اعتبار امر  مدنی دادرسی آئین قانون

که در حقوق ایران، اعاده دادرسی مختص به احکام است. در ذیل  شود، در حالی مختوم را نیز شامل می
قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه نیز مقرر شده؛ اعاده دادرسی تنها وقتی قابل پذیرش است که  595ماده 

کوتاهی کرده باشد نتوانسته باشد رسیدگی نسبت به جهت مورد استناد خود را  که ینامتقاضی بدون 
  ار امر قضاوت شده براي آن تصمیم تقاضا نماید.قبل از حصول اعتب

و جهات اعاده  1379مصوب  مدنی دادرسی آئین قانون 426 با مقایسه جهات اعاده دادرسی در ماده   
شود مواردي از قبیل: حیله و تقلب،  قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مشخص می 595دادرسی در ماده 

                                                      
مهلت درخواست اعاده دادرسی براي اشخاص مقیم ایران بیست روز و براي اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه   :427ماده  -  10

نسبت به آراي غیابی، از تاریخ انقضاي مهلت واخواهی و  .آراي حضوري قطعی، از تاریخ ابالغ نسبت به :باشد  به شرح زیر می
  .درخواست تجدیدنظر

 حکم دو از یک هر ابالغ آخرین تاریخ از مهلت ابتداي باشد حکم دو بودن مغایر جهت به دادرسی اعاده چه چنان :428 ماده -  11
  .است
 اعاده مهلت ابتداي باشد، مقابل طرف تقلب و حیله یا اسناد بودن جعلی دادرسی هاعاد جهت که صورتی در :429 ماده -  12

  .باشد  می تقلب و حیله یا جعل اثبات به مربوط نهایی  حکم ابالغ تاریخ دادرسی،
 و داسنا وصول تاریخ از مهلت ابتداي بوده، مکتوم که باشد مدارکی و اسناد وجود دادرسی اعاده جهت هرگاه :430 ماده -  13

  .گردد اثبات کند،  می رسیدگی درخواست  به که دادگاهی در باید شده یاد تاریخ. شود  می محاسبه آن  وجود از اطالع یا مدارك



 123آثار و شرایط اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه       

 

 

مکتوم هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه از جهات  جعلی بودن سند مبناي حکم و کشف سند
مشترك اعاده دادرسی هستند. در حقوق فرانسه، حتی شهادت و سوگند خالف واقع هم موجب اعاده 

اند، اما در حقوق ایران این موارد به صراحت از جهات اعاده دادرسی اعالم  دادرسی شناخته شده
  اند. نشده
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