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  چکیده

را بـه خـود معطـوف داشـته اسـت،       متفکرین حقوق دادرسیذهن امروزه که  یاز مباحث یکی
قـانون  ؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمـودن مقـررات   است »يکردن دادگستر يقرارداد«رویکرد 

در این مقالـه بـا   . آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است
  .عنایت به چنین رویکردي، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم

دادرسـی  یاختتـام تـوافق  «و یا » حل اختالفنیگزیطرق جا«تواند به وسیله  اصحاب دعوا می
در باب قسم دوم . با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند» به رأي دادگاه التزام«و یا » مدنی

و خصوصاً قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافـق یکـدیگر   
و بـا اسـقاط   (در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صـورت صـریح   . نمایند دادرسی مدنی را مسترد می

) ي کارشناسی از طریق توافق در زمینه التزام به نظریه(و یا ضمنی ) از رأيحق خویش در شکایت 
  .پایان دادن به دادرسی مدنی هستنددرصدد
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  مقدمه -1
ـــی از ریشــه  واژه اراده ــان،  و لغــت اســت» رود«اي عرب خواســتن، «را معــادل فارســی آن دان

در بعـد حقـوقی، اراده بـه    ) 1605ص  ،1372دهخـدا، (.اند نوشته» خواسته، میل، قصد و آهنگ
. تعریف شده است» حرکت نفس به طرف کاري معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن«معنی 

  )24، ص 1368جعفري لنگرودي، (
فراد است که روابط این اراده آزاد و خالق ا) برخالف حقوق عمومی(در حقوق خصوصی 

تجلـی ایـن تفکـر    ) 101، ص  1387پوراسـتاد، . (دهـد  حقوقی را پدید آورده و بدان سـامان مـی  
طور مثال ماده  در قوانین داخلی به وضوح قابل رؤیت است؛ به) حکومت اراده در حقوق مدنی(

  .م، گواه این مدعاي است. ق 10
 ،آن يآزاد زانیـ از اراده و م ،یشـقوق حقـوق خصوصـ    گریبرخالف د یمدن یدر حقوق دادرس

بـه دو  مـدنی  یدادرسـ  انیدعوا در جر نیاراده طرف یتجل یطور کل بهاست،  آمده انیکمتر سخن به م
  2.اراده مشترك اصحاب دعوا) ب 1،اصحاب دعوا يکجانبهیاراده ) الف: متصور است وهیش

تأثیرگـذار   یدادرس انیدر جر کجانبهیدعوا به صورت  نیاراده هرکدام از طرف ،قسم اول در
اي است که ماحصل توافـق   اراده ی،مدن یدادرس ندیاراده در فرآ یاز تجل ینوع عال اما، شود می

 نیطـرف که  آنحیتوض3.مینام می» اراده مشترك اصحاب دعوا«که ما آن را  ،اصحاب دعوا است
  .دنینما ایمه شیخو يدعوا يرا برا ترتیباتیتوافق نموده و  گریکدیبا  دعوا

توانـد   تمام بحث بر سر این مطلب است که آیا در حقوق دادرسی مدنی نیز آزادي اراده مـی 
؟ در بادي امر ممکن است گفتـه  مورد تفسیر واقع شودهاي حقوق خصوصی  به مانند سایر حوزه

شود که اتکاء این شاخه از حقوق به اراده دولت منجر به تضـعیف اراده اشـخاص خواهـد شـد؛     
رنگ گشتن اراده اشـخاص،   ي خصومت، موجب کم کنندهعنوان فصل اده دولت بهارکه  چه آن

ي  هـاي کـاربرد اراده   بردن به بنیـان  وانگهی، براي پی). 43، ص 1392اکبري دهنو، . (خواهد شد
  :مورد التفات قرار داد بایست جوانبی را اصحاب دعوا در دادرسی مدنی، می

                                                                                                    
1. Unilateral will of the parties litigants
2. Common will of the parties litigants

مورد ی دادرس شمندانیاي از اند پاره ياصحاب دعوا، از سو کجانبهیمعدود اراده  یفاتیرحقوق ما در تألکه د با وجود این.3
بایست هراسید، بلکه از این بدعت نمی. است مانده یباق عیحوزه اراده مشترك اصحاب دعوا بداما . واقع شده است یبررس

و از کارآیی اراده صاحبان دعوا بر سیر . بایست با نگارش تألیفاتی، بستر این نهاد نوپا را در نظام حقوقی خویش مهیا نمود می
.دادرسی مدنی بیشتر سخن گفت
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تواند در قالب  ي اصحاب دعوا می مدنی اراده هاي اصحاب دعوا؛ در دادرسی درخواست -1
  1.هاي ایشان در مقام شروع، جریان، پایان دادرسی مدنی تجلی یابد درخواست

اي از  که پـاره (ها  اي از زمینه وجود پارهتکمیلی بودن مقررات در حقوق دادرسی مدنی؛  -2
ي حقـوق   ر زیرمجموعـه دانان با التفات به آن مشـتاق بـه پنداشـتن ایـن شـعبه از حقـوق د       حقوق

چـرا کـه   . دادرسی مدنی به حقوق خصوصی شـود  تواند مانع از الحاق حقوق نمی) عمومی شده
از  در همین دسته از قواعد و مقررات به ظاهر غیرقابل تخطـی اراده اصـحاب دعـوا مـؤثر اسـت؛     

  :که جمله آن
  دادرسی مدنی در اختیار طرفین است؛  پایانشروع و  
 ؛به دیگري انتقال داد) چون شیئی قابل انتقال هم(عواي مدنی را د موردتوان  می  
  بخش اعظم و قابل توجهی از اعمال دادرسی منوط به درخواست و اراده اصحاب دعـواي

  . چون درخواست تأمین خواسته، درخواست جلب شخص ثالث مدنی است؛ هم
ماننـد سـایر شـعب حقـوق     رو به عقیده ما در این شعبه از حقوق حقوق خصوصی، بـه   از این

جعفـري  . (خصوصی اصل بر آن است که مقررات بـه صـورت مخیـره مـورد تفسـیر واقـع شـود       
  )4، ش1368لنگرودي، 

جایی که دعواي مدنی بـا ابتکـار اصـحاب     از آنمالکیت اصحاب دعوا بر دعواي مدنی؛ -3
چـون   ي مـدنی را هـم  تـوان دعـوا   شود و با اختیار ایشان قابل پایان دادن است، مـی  دعوا آغاز می

  2)102، ص 1387پوراستاد، . (ایشان استيالیي است قبضهشیئی پنداشت که در مالکیت و 
  : را را متصور گشت یمدن یدادرسبراي ی،سه مقطع زمانتوان  بندي کلی، می در یک تقسیم

  ی؛مدن یمربوط به آغاز دادرس یمقطع زمان-1
  ؛یمدن یدادرس انیمربوط به جر یمقطع زمان-2

                                                                                                    
  )103، ص 1387ور استاد، پ(.کنند یاد می» اصل درخواست«از این امر به دانان یکی از حقوق .1
ي نقش اراده اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و  با توسعهجهان،  شرفتهیپ یمدن یهاي حقوق دادرس از نظام ياریبسامروزه .2

را مطرح نموده اند؛ این رویکرد، » قراردادي کردن دادگستري«رویکردحوزه  نیبودن مقررات در ا یلیتکمقائل گشتن به 
ترین نوع توافق و تجلی اراده در  عنوان عالی به(ی است که در طی آن به بررسی امکان نفوذ قرارداد برخاسته از دیدگاه

طور مثال در حقوق دادرسی  به (Cornu, 2007, pp: 241-255). پردازد در سیر دادرسی مدنی می) حقوق دادرسی
بایست در ابتداي دادرسی با لحاظ نمودن توافق  قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال، دادگاه می 26آمریکا با استناد به ماده 

اصحاب دعوا مبادرت به تعیین ادله مورد نیاز دعوا نماید؛ در نتیجه فرضاً در این نظام ممکن است اصحاب دعوا تنها اسناد 
  )HAZARD et al, 1993, 103. (کتبی را براي اثبات دعواي خویش برگزینند
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  .یمدن یدادرس انیمربوط به پا یمقطع زمان -3
بنـدي   تعریف مطروحه از اراده مشترك، و نیز با التفات به تقسـیم به  تینوشتار، با عنا نیا در

فوق، درصددیم که حدود و کارایی اراده مشـترك اصـحاب دعـوا را در مقطـع پایـان دادرسـی       
  . مدنی را به بحث بنشینیم

  
  تقسیم مطالب -2

مسأله مورد بحث در  مقاله حاضر بررسی حدود کارایی اراده مشـترك اصـحاب    در حقیقت
اي که ما را به سوي بحث در این  نکته. ایشان در پایان دادن به دادرسی مدنی است) توافق(دعوا 

کند؛ همانا مالکیت اصحاب دعواي مدنی بر دعواي مدنی است، وانگهی قائل  وادي رهنمون می
نماید، در  اي که در زمانی نسبت به خلق دادرسی مدنی اقدام می همان ارادهگشتن به این مبنا که 

جویی نموده و ترتیبی را براي ان تدارك ببیند فرض ممکن و البتـه   زمانی نیز براي پایان آن چاره
  1.قابل دفاعی خواهد بود

حاکمیـت طـرف اي از نماینـده آنشود که در طـی آن  اطالق میوضعیتیمدنی بهدادرسی
رفـع پـی در، مقـنن توسـط مـاهوي وشـکلی سـازوکارهاي اي از پـاره ازگیري بهرهبا)دادرس(

عنـوان   در چنـین وضـعیتی تراضـی اصـحاب دعـوا بـه      . اسـت متنـازعین میانمدنیيها خصومت
  :تواند به دادرسی مدنی پایان دهند صاحبان دعوا،  در سه حوزه می

ا بـراي حـل اخـتالف خـویش برگزیـده و      جایگزینی رطرق در مواردي اصحاب دعوا ) الف
ي طرقـی   در این طریق، طرفین دعوا توافقاً به وسـیله . درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند

حل اختالفـات و داوري، در صـدد پایـان دادن بـه دادرسـی مـدنی       آمیز وفصل مسالمت نظیر حل
  . هستند
یگزین و از طریق اختتام توافقی در موارد دیگري اصحاب دعوا بدون التفات به طرق جا) ب

یابی به هـدف خـویش و پایـان دادن بـه      درصدد دست» استرداد دعوا«دعوا یا به تعبیر قانونی آن 
  دادرسی مدنی خواهند بود

                                                                                                    
تر از آغاز دادرسی مدنی  ك اصحاب دعوا در مورد پایان دادرسی مدنی بسیار راحتوانگهی وقوف یافتن به اراده مشتر.1

که آغاز دادرسی مدنی همواره معلول اقدامات یکجانبه یکی از طرفین اختالف است، و از این مراجعه به  است؛ چه آن
.مستلزم توافق اصحاب دعواست دادگستري نیازي به توافق طرفین ندارد؛ لیکن پایان دادن به دادرسی مدنی علی القاعده

)204ص ،1391،یمحسن ی وغمام(
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و سرانجام مواردي نیز اصـحاب دعـوا، از طریـق ملتـزم نمـودن خـویش بـه رأي دادگـاه         ) ج
  1.درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند

  
  دادرسی مدنینیگزیدر طرق جادعوا نیاراده مشترك طرف-3

ي طرقـی غیـر از    گذار بر آن بوده است که اختالفات حقوقی به وسـیله  همواره مطلوب قانون
 ,Jones؛ stychin, 1999, p: 333(.وفصـل واقـع شـود    نهـاد حکـومتی دادگسـتري مـورد حـل     

هـاي کمتـر، اتـالف     تحمیـل هزینـه  ). 35،شهبازي نیا، پیشین: دانان داخلی ؛ و از حقوق2001,17
وفصل اختالف از مزایاي برشمرده شـده   تر به ترتیب اتخاذ شده براي حل وقت کمتر، التزام بیش

هاي جایگزین حـل   مراد از روش) 21،ص 1378پور،  یعرفان(.هاست براي تمسک به این روش
وفصـل دعـاوي    جهـت حـل  شود، هر آیین یا روشـی،   نامیده می ADR2ختالفات که به اختصار 

استثناي دادرسی قضایی است، که در طـی آن درصـدد پایـان دادن بـه دادرسـی       میان اشخاص به
ممکن است ایراد شود که اساساً در طرق جایگزین دادرسی، اطالق پایان دادن بـه  . مدنی هستند

کـه در ایـن طـرق، بـه واسـطه نفـس حصـول توافـق در          دادرس مدنی محل ایراد اسـت، چـه آن  
یابد تـا ایـن    ایگزینی رسیدگی غیرقضایی به جاي  رسیدگی قضایی، نزاعی از طرفین پایان نمیج

  عنوان یکی از مصادیق پایان دهنده به دعوا احتساب شود؟ طرق را به
چنین ایرادي با عنایت به تعریف مطروحه از دادرسـی مـدنی قابـل مرتفـع شـدن اسـت، چـه        

در راستاي حـل دعـوا در قالـب گمـاردن دادرس رکـن       کار حاکمیت که  عالوه بر دعوا، راه آن
گونه که در تعریف دعـوا گفتـه شـده اسـت،      دیگر دادرسی مدنی خواهد بود، در حقیقت همان

هاي دادگستري و ادعاي حقی از طـرف   دعواي مدنی عبارت است از مراجعه شخصی به دادگاه
ه خوانده و شـروع رسـیدگی بـدان    او علیه دیگري به جهتی از جهات قانونی و ابالغ قانونی آن ب

که تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن رسـیدگی   نتیجتاً آن) 12، ص 1392هرمزي، . (در دادگاه
                                                                                                    

 یکه گاه تراض حیتوض نیبا ادست داد؛  هاي دیگري را نیز به بندي توان تقسیم در این رهگذر و براي تقسیم مباحث می.1
اصحاب  یگاه تراضو . دعوا داداستر ایدهد مانند سازش اصحاب دعوا و  می انیرا پا یمدن یدادرس تیاصحاب دعوا به فور

صورت  یا در مواردي اصحاب دعوا به صورت معلق و در مواردي نیز بهدهد و ینم انیرا پا یمدن یدادرس تیدعوا به فور
نخست مالك قرار گرفته و  يبندمیبحث، موجب شد که تقس یجزئ لیتفص يهرو به. نمایند منجز توافق به پایان دادرسی می

.میقرار ده حیتشر بدان مطالب را مورد تیبا عنا
2. Alternative dispute resolution
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که دادرسی مـدنی   اي جز پایان دادن به دادرسی مدنی دربر نخواهد داشت، چه آن دادرس نتیجه
  1.را از دست داده است) دادگاه(یکی از ارکان خود 

شـود؛   بندي مـی  هاي جایگزین حل اختالف به انواع مختلفی تقسیم ي روشبند در یک تقسیم
وفصـل کدخدامنشـانه اخـتالف، سـازش، داوري،      حل 2گري، توان به میانجی که از آن جمله می

  .اشاره نمود 4و مدالوا 3داوري، میان
یـد  با اسـت، امـا   داوري بیشتر در ایران شناخته شدهو  ، سازش هاي فوق از میان روشهرچند 

چـرا کـه    ؛ندارنـد  دیگـر هـایی   توجه داشت که مقررات موجود داللتی بـر منـع اسـتفاده از روش   
چه  چنان) داوري و مدالوا ي اختالف، میان وفصل کدخدامنشانه نظیر، حل(ها  این روشاي از  پاره

 داوري و یاسازشدر حکم  ، حسب مورداالتباع گردند براساس توافق طرفین منتهی به رأي الزم
بـا   )32ص ،1384،ياسـکندر (. شـوند  مربوطه در قـوانین موضـوعه مـی   مشمول مقررات و ودهب

ترین راهکارهـاي شـناخته شـده کـه      عنوان مهم توجه به مراتب فوق، طریق سازش و داوري را به
در ادامـه ایـن بحـث از     5کنـیم،  دهند را مطالعه می اصحاب دعوا توافقاً به دادرسی مدنی پایان می

  .وفصل کننده دعوا صحبت به میان خواهد آمد حلعنوان  به کارشناسی
  

  سازش
 نیطـرف  یمـدن  یهرمرحلـه از دادرسـ  در«قـانون آیـین دادرسـی مـدنی      178به موجـب مـاده   

توان انواع سازش  بندي می در یک تقسیم. »سازش خاتمه دهند قیطرتوانند دعواي خود را به می
  6.ازش بعد از اقامه دعوا تقسیم نمودرا به سازش قبل از اقامه دعواي حقوقی و س

                                                                                                    
  .اختالف اللوازم یدل علی اختالف الملزومات.1
2.Mediation: کند تا به یک راه  این طریق ترتیبی است که در طی آن شخص ثالث بی طرفی به طرفین دعوا کمک می

این روش شخص ثالث فقط درصدد تسهیل روند توافق بایست توجه نمود که در  به این نکته می. حل دوجانبه دست یابند
.میان اصحاب دعوا است

.گري استمیانجی واین آیین ترکیبی از داوري .3
.گري و داوري بر اساس آخرین پیشنهاد استاین آیین ترکیبی از میانجی.4
بایست  نویسی می به ضرورت از زیاده که(طلبد، و در این مقاله  بحث پیرامون هریک از این طرق، مجلدات خاص خود را می.5

.شود درصدد بحث تفصیلی پیرامون این طرق نیستیم، و به ذکر مباحثی در ارتباط با هریک بسنده می) اجتناب شود
گونه که در ابتداي فصل گفته شد، بحث ما بررسی آن دسته از  که همان چه آن نوع اول تخصصًا از بحث ما نیز خارج است.6

هستند، واضح است در سازش قبل ازاقامه  »دادرسی مدنی«که اصحاب دعوا با توافق خویش مترصد پایان دادن به مواردي است 
.دنی به معناي واقعی و صحیح خود آغاز نشده است که طرفین با توافق خویش درصدد پایان دادن بدان باشندمدعوا هنوز دادرسیم 
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تواند در دادگاه و یـا خـارج از    سازش پس از اقامه دعوا می. م. د. آ. ق 180با التفات به ماده 
  . دادگاه باشد

چنین امکانی براي توافق اصـحاب دعـوا فقـط تـا زمـانی اسـت کـه دعـوا          :در دادگاه سازش
ایـن عقیـده را در بـین    . م. د. آ. ق 180مـاده  چنـین تصـریح واژه دادگـاه در     درجریان باشد، هـم 

دانان پدید آورده است که امکان متمسک گشتن اصـحاب دعـوا بـه سـازش در مرحلـه       دادرسی
  1.تواند ممکن باشد فرجامی نمی

سـازش از طریـق مـأمورین     - 1این سازش به سه طریق ممکن اسـت؛   :در خارج از دادگاه سازش
سـازش بـه وسـیله     - 33ه اصحاب دعوا و در قالب سند عـادي؛ سازش به وسیل - 22تنظیم سند رسمی؛

  4.داور
ــاه    ــد آراء دادگ ــه همانن ــازش نام ــت        س ــیچ روي قابلی ــه ه ــده و ب ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــا ب ه

با تنظیم سازش نامـه،   5.خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث را ندارد تجدیدنظرخواهی، فرجام
                                                                                                    

بایست پرونده را براي تنظیم صورت جلسه به دادگاه عودت  ست که دیوان میدانان این ا کار این دسته از این حقوق راه.1
با وجود این در الیحه اصالح قانون دادرسی مدنی تهیه کنندگان در گامی مثبت و البته ) 2/491ص ،1388شمس، . (دهد
مکرر  178با الحاق ماده  سو در راستاي معد نمودن بستر تجلی اراده مشترك اصحاب دعوا در طول تمام مراحل دادرسی، هم

بینی ترتیبی براي امکان سازش اصحاب دعوا در مرحله فرجامی پرداخته شد و در این ماده پیشنهادي چنین  به پیش
توانند نتیجه سازش خود را به دادگاهی که  هرگاه دعوا در مرحله فرجامی در حال رسیدگی باشد، طرفین می«: خوانیم می

در این صورت دادگاه . کند، تقدیم کنند ه است و یا پس از نقض به موضوع رسیدگی میخواهی شد حکم از آن فرجام
و در صورتی که موضوع در دیوان عالی کشور . نماید این قانون مبادرت به صدور گزارش اصالحی می 184مطابق ماده 
کشور پس از وصول  گزارش  دیدان عالی. نماید اي از گزارش اصالحی را به دیوان عالی کشور ارسال می باشد، نسخه

در هر صورت حکمی که پس از تاریخ سازش و پیش از وصول . نماید اصالحی قرار رد دادخواست فرجامی را صادر می
.»گزارش اصالحی به دیوان عالی کشور صادر شود اثري نسبت به اصحاب دعوا نخواهد داشت

نامه در پرونده شد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازشهرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده با«181ماده  .2
.»نماید و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، الزم االجرا خواهد بود مربوط قید می

در این قسم از سازش، اصحاب دعوا در خارج از دادگاه و در قالب یک سند عادي مبادرت به اتخاذ ترتیبی براي پایان .3
حضور . البته در این حالت الزم است که طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. نماید به دعوا می دادن

قانون آیین دادرسی مدنی اقرار  203توان با این استدالل که به موجب  طرفین در دادگاه موضوعیت داشته و فی المثل نمی
می به دادگاه صورت گیرد، قائل به این فرض شد که اقرار طرفین به هاي تقدی اصحاب دعوا ممکن است به موجب الیحه

.تواند به موجب الیحه باشد صلح نامه می
صلح داشته باشند  اریکه داوران اخت یدرصورت«: خوانیم قانون آیین دادرسی مدنی چنین می 483در این خصوص در ماده .4

.»و قابل اجراست معتبرباشد دهیاي که به امضاي داوران رسنامهلحصورت ص نیدرا. خاتمه دهند صلحتوانند دعوا را با می
دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأي  13فی المثل شعبه . بند است صورت قاطعی به این ترتیب پاي ي قضایی نیز به رویه.5

ست، عقیده بر رد با این استدالل که دادنامه بدوي بر مبناي سازش صادر شده ا 23/6/1390مورخه  821شماره 
.تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه نموده است
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رو دیگـر مجـالی    صـل گردیـده، و از ایـن   وف شود که اختالف متخاصمین حـل  چنین مفروض می
رویه قضایی به صورت قاطعی . براي طرح مجدد دعواي مختوم شده به سازش، باقی نخواهد بود

  1.به این عقیده قائل است
بـه مقولـه    24در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز این مهم مورد توجه بـوده و در اصـل   

در ابتداي اصل مؤید این نکته مهم اسـت، کـه   » ....امضمن احتر«قید  2.سازش پرداخته شده است
ــی  ــاه نم ــد     دادگ ــور نمای ــازش مجب ــه س ــوا را ب ــحاب دع ــت اص  PRINCIPLES OF.  بایس

TRANSNATIONAL CIVIL()PROCEDURE, 2004, p: 234  امکــان ســازش میــان
 بینی مرحلـه پـیش محاکمـه در    هاي اصلی پیش متخاصمین پیش از محاکمه اصلی یکی از انگیزه

هایی است که به تأسی از  نظام حقوقی فرانسه از زمره نظام. هاي حقوقی بوده است اي از نظام پاره
در حقیقـت یکـی از   . هـا نمـوده اسـت    اي نمـودن دادرسـی   چنین دیدگاهی مبادرت به دو مرحله

. ســاز در مرحلـه پـیش محاکمــه اختیـار ســازش طـرفین دعواســت     اختیـارات مهـم قاضــی آمـاده   
)Gunichard, 1999, p: 510(  
  

  يداور
نوع عالی از تجلی از اراده مشترك اصحاب دعوا در دادرسی مدنی مقوله داوري اسـت، بـه   

بایست اصل  اصل بـر تخییـري بـودن  قواعـد      اي که در تفسیر مقررات مربوط به داوري می گونه
  .گذاشته شود

هـا   است کـه در آن  آیین دادرسی مدنی مواردي را مورد احصاء قرار داده 489مقنن در ماده 
رأي داوري باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، حال سؤال مطرح این است که آیـا در ایـن مـاده    
                                                                                                    

به رد دعواي خواهان به جهت  3/8/1382مورخه  231/445دادگاه حقوقی تهران در رأي شماره  15طور مثال شعبه  به.1
ه در دیوان عالی کشور ک 8/7/1310مورخ  884چنین بنگرید به رأي شماره هم مسبوق بودن آن دعوا به سازش رأي داد
)94ص  بروجردي عبده، پیشین،(.استداللی مشابه قائل به این نظر شده است

دادگاه ضمن احترام به حق طرفین جهت پیگیري دعواي خود، تا حدي که به طور متعارف:  24- 1: مطابق این اصل .2
یدگی، همکاري اصحاب از رسدر هر مرحله دادگاه باید : 24-2.ممکن است، باید اصحاب دعوا را به سازش ترغیب کند

اصحاب دعوا، هم پیش از طرح دعوا و هم : 24- 3.وفصل اختالف را تشویق کندجایگزین حلهايدعوا در توسل به شیوه
تواند حکم به پرداخت دستیابی به سازش همکاري کنند؛ دادگاه میپس از آن، باید براي تال شهاي متعارف جهت

طرفین در یل کند که گویاي عدم همکاري نامتعارف یا شرکت با سوء نیت یکی ازاي تعدگونهبههاي دادرسی راهزینه
.هاي مربوط به سازش باشدشتال
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نصی آمره از سوي مقنن مورد انشاء قرار گرفته است؟ ثمره بحث به امکان توافق اصحاب دعـوا   
ترك اصـحاب دعـوا   براي عدول از موارد احصاء شده و یا به تعبیر دیگر در میزان تأثیر اراده مش

  . گردد در مقوله داوري، باز می
اي قائل بـود کـه در طـی آن اعمـال ضـمانت اجرایـی        بایست به عقیده رسد که می به نظر می

فقط در صورتی ممکن است که اصحاب دعوا بدان معترض و ایـراد    489مندرج در صدر ماده 
توان به این نکته ظریف  می. م. د. آ .ق 490و  489در حقیقت با تأمل در مفاد مواد . نموده باشند

  :شوند به دو دسته تقسیم می 489نائل آمد که ایرادات مطروحه در ماد 
  .ها منوط به اعتراض اصحاب دعوا نیست ایراداتی که تأثیرگذاري آن -1
  .ها منوط به اعتراض اصحاب دعوا است ي آنرگذاریتأثایراداتی که  -2

بایست رأساً از ترتیب اثر دادن بـه رأي داور اجتنـاب    اه میدر مورد ایرادات دسته اول، دادگ
در موعد نماید؛ خواه اعتراضی در موعد مقرر از سوي اصحاب دعوا به عمل آمده باشد، و خواه 

از ایـن   490مـاده   5و 2و  1شـقوق  . به عمـل نیامـده باشـد   اصحاب دعوا  ياز سواعتراضی مقرر 
هـا از سـمت داوري    بایست میان داورانـی کـه عـزل آن    مینیز  489ماده  6در مورد شق . اند دسته

چنین داورانی که دادگاه از ابتـدا   و هم.)م. د. آ. ق 469موضوع ماده (منوط به ایراد طرفین است 
 466موضـوع مـاده   (ها به سمت داوري احتراز نماید خودداري نماید؛  بایست از برگزیدن آن می
 راداتیاه ایرادات دسته اول مربوط به داوران دسته دوم و ک تفاوت قائل شد؛ چه آن) .م. د. آ. ق

  1.اول استمربوط به داوران دسته  دومدسته 
چه طـرفین دعـوا بـه رأي داوري کـه بـا خـروج از حـدود اختیـارات خـویش           چنین چنان هم

شـود کـه بـا     مبادرت به صدور رأي نموده است اعتراضی به عمل نیاوردند، چنـین مفـروض مـی   
  2.اند ویش قائل به توسعه اختیارات داور شدهتوفق ضمنی خ

                                                                                                    
دادگاه حقوقی همدان در رأي شماره  5طور مثال شعبه  موضع آراء قضایی در این مورد، موضع منسجمی نیست، به.1

 1158با این وجود شعبه . داند موجب بطالن رأي داور می نفس خروج رأي داور از مدت معینه را 5/13/1384مورخ  22/765
اعتراضی نسبت به صدور رأي داور در «با این استدالل که  12/11/1385مورخ  334محاکم حقوقی تهران در رأي شماره 

. نماید رأي داور را قابل اجرا توصیف می» ...خارج از مدت معینه به عمل نیامده است 
که همسو با رهیافت ارائه شده است چنین ابراز عقیده  18/6/1387مورخ  3749/7ي  ائیه نیز در نظریهاداره حقوقی قوه قض.2

مادام که درخواست ابطال رأي داور از جانب یکی از طرفین دعوا مطرح نشده است دادگاه مکلف است که ... «:نماید می
که رأي داور مشمول  تواند به استناد به این ذارد و نمیبه درخواست ذي نفع رأي داور را به موقع به اجرا گ 488طبق ماده 

.»قانون مزبور است رأي مزبور را باطل و غیرقابل اجراء بداند درخواست اصدار اجرائیه را رد کند 489ماده 
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چه تخطی داور از جمله مواردي باشـد کـه در هرحـالتی موجـب غیرقابـل اجـرا        متقابالً چنان
  1.شود، عدم ایراد طرفین بی تأثیر است بودن  رأي داور می
که از جمله اختیارات طرفین دعوا در داوري این است که اگـر طـرفین دعـوا     نکته جالب این

ق اعتراض به رأي داور را از خود ساقط نموده باشد آیـا امکـان متوسـل شـدن بـه اعتراضـات       ح
  ها ممکن است و یا خیر؟ براي آن 489بینی شده در ماده  پیش

تواند ناظر بر حـق اعتـراض بـه     رسد که سلب حق اعتراض نسبت به رأي داور نمی به نظر می
گونه که اداره حقـوقی در نظریـه    رو همان ؛ از اینباشد. م. د. آ. ق 489ایرادات مطروحه در ماده 

چه طرفین حق اعتراض به رأي داور را از  چنان... «اظهار داشته است  30/5/1380مورخ  2972/7
 489خود سلب نموده باشند ولی رأي داور و یا داوران مشمول یکـی از مـوارد منـدرج در مـاده     

  2.»تواند نسبت بدان اعتراض نمایند ینفع م همین قانون ذي 490باشد به استناد ماده 
هرچند در اصول آیین دادرسی مدنی صراحتاً از استحقاق اصحاب دعوا براي ارجاع دعوا به 

عنـوان قاعـده دادگـاه را     بـه  24از اصـل   2با وجود این در شق . داوري سخن به میان نیامده است
هـاي جـایگزین    را از شـیوه مندي اصـحاب دعـوا    مکلف نموده است که در هر لحظه امکان بهره

گونه که گفته شد که یکی از مصادیق برشـمرده شـده    همان. وفصل اختالف ممکن بگرداند حل
  .هاي جایگزین حل اختالف داوري است براي شیوه

  
  کارشناسی

در رهگذر حل اختالفات حقوقی میان اصحاب دعوا، استفاده از نظـر شخصـی کـه پیرامـون     
شیوه  سنتی اسـتفاده  . اي برخوردار است باشد از جایگاه ویژهحق مورد اختالف داراي تخصص 

ــه کارشــناس و ســپس    از نظــر کارشناســی در حــل اختالفــات ارجــاع دعــوا از ســوي دادگــاه ب
در حقیقت در ایـن  . برداري از نظر کارشناسی در صدور رأي ماهوي صادره از دادگاه است بهره

  .ف اصحاب دعوا مؤثر خواهد بودروش نظر کارشناس به صورت غیرمستقیم در حل اختال
                                                                                                    

مطابق این . به درستی این مطلب را مطرح نموده است 17/12/1327مورخ  2088دیوان عالی کشور در دادنامه  6شعبه .1
که رأي داور خالف قوانین موجد حق  در صورتی) کنونی قانون489(قانون آیین دادرسی مدنی  665به موجب ماده «رأي 

.»....خود باطل و غیرقابل اجراست  باشد خودبه
که  بافرض این«: دهد با استداللی مشابه چنین رأي می 16/4/1325مورخ  656دیوان عالی کشور در رأي شماره  8شعبه .2
ق اعتراض به رأي داور اسقاط شده باشد این امر مانع از آن نیست که بعد از صدور رأي داور یکی از طرفین ابطال رأي ح

.»...را درخواست نمایند . م.د. آ. ق) کنونی 489(665داور را در مورد ماده 
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گیري از نظر کارشناسی در حل اختالف، که مورد اقبال روزافـزون   اما در روش جدید بهره 
تـوان   نهادها و مؤسسات اقتصادي مختلف در دنیا قرار گرفته شده است دیگر کارشناسی را نمـی 

کارشناسـی، بـا توافـق    معلول خواست مقام قضایی نبوده و برخالف شیوه سـنتی اسـتفاده از نظـر    
. شـود  کـار گرفتـه مـی    اصحاب دعوا نظرکارشناس به صورت مستقیم در مقـام حـل اخـتالف بـه    

)mistelish, 2001, p: 203(    اطــالق » حکـم کارشناسـی  «نظـر کارشـناس    در چنـین حـالتی بـه
. توانـد مطـرح باشـد    آور مـی  آور و غیرالـزام  اصوالً حکم کارشناسی به دو صورت الزام. شود می

  )173، ص 1389درویشی هویدا، (
بینی قرار نگرفتـه اسـت، ممکـن اسـت      در حقوق ایران چنین ترتیبی از سوي مقنن مورد پیش

مـورد  » رأي کارشناسـی «عنوان  از آن به. م. د. آ. ق  331چه که در تبصره ماده  گفته شود که آن
تأسـیس رأي کارشناسـی    بینی قرار گرفته است ماهیتاً داللت بر تأسیس فوق دارد، پیرامـون  پیش

در مباحث آتی سخن خواهیم گفـت و در مقـام مرتفـع نمـوده ایـراد فـوق بـه ایـن نکتـه اکتفـاء           
اسـتفاده مســتقیم از نظــر  (شــود کـه در طریــق رأي کارشناســی بـرخالف حکــم کارشناســی    مـی 

خصیصه متـأثر بـودن  غیرمسـتقیم رأي دادگـاه از نظـر کارشناسـی       ) کارشناسی در حل اختالف
کـه   نماید، چه آن ان محفوظ است، مضافاً این دادگاه است که از کارشناس مطالبه نظر میچن هم

شود، صرفاً در رأي صادره از دادگاه تجلی  نظر کارشناس، که در قالب رأي کارشناسی ارائه می
این درحالی است که در تأسیس حکم کارشناسی، نظر کارشـناس بـه صـورت مسـتقیم     . یابد می

چنین  در این تأسیس این اصحاب دعـوا خواهنـد    هم. ف متنازعین خواهد بوددرصدد حل اختال
  .نمایند بود که از کارشناس کسب نظر می

  
  اراده مشترك اصحاب دعوا در مختوم نمودن دعوا

مطـابق بنـد ج مـاده    . توانند با توافق یکدیگر دعواي مدنی را مختوم نماینـد  اصحاب دعوا می
کـه  وا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردي ممکن اسـت استرداد دع«: م. د. آ. ق 107

دادگـاه  صورت  ایندر. نظر کند صرف یکلخواهان از دعواي خود به ایباشد و  یخوانده راض ای
  .»قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد

مطابق این بند اختتام توافقی دعوا تنها پس از مذاکرات طرفین دعوا ممکن است، علـت ایـن   
تواند به صـورت یکجانبـه و بـدون جلـب      یز روشن است چرا که تا قبل از آن خواهان میقضیه ن
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صورت  جامه عمل بپوشاند که البته در این) گیري دعوا پس(رضایت خوانده به این خواسته خود 
پـس   1.گمارد مطابق با بند ب ماده اخیرالذکر دادگاه به صدور قرار رد دعواي خواهان همت می

توانند دعواي  ت طرفین نیز هرچند سقف زمانی که اصحاب دعوا تا بدان زمان میاز ختم مذاکرا
بایسـت پـذیرفت کـه ایـن موعـد       خویش را توافقاً مسترد نمایند در ماده مطرح نشده است اما می

  .القاعده تا زمانی است که دادرسی میان اصحاب دعوا تمام نشده است علی
شابه متمایز شود؛ یکی از حاالت مشابه استرداد و شایسته است تأسیس مورد بحث از موارد م

، یا از سوي خوانده )موضوع بند(دعوا، حسب مورد از سوي خواهان » یکجانبه«یا مختوم نمودن 
  . است) از طریق اقرار به خواسته خواهان(

که بحث ما منصرف از حالتی اسـت کـه در آن اصـحاب دعـوا بـه طریـق سـازش بـه          نیز آن
ترین ثمره بحث به جواز مجـدد طـرح دعـوا برمـی      که مهم دهند؛ چه آن ن میدعواي خویش پایا

  .گردد
شـود تفـاوت    که میان بحث ما و طریقی که در آن دعوا به صورت موقت توقیـف مـی   نیز آن

بینی شده بود کـه   قانون اصول محاکمات حقوقی پیش 43وجود دارد؛ با این توضیح که در ماده 
چه پـس از   شود، چنان دادرسی به صورت موقت، متوقف میدر صورت رضایت اصحاب دعوا، 

. در ق. نمـود  گرفت دعوا ادامه پیدا می توقیف یکی از اصحاب دعوا قصد ادامه دادن دعوا را می
بینـی   چنین الیحه اصالحی آن چنین ترتیبی مورد پیش و هم 1379. م. د. آ. قو نیز1318. م. د. آ

ل منجر به توقیف موقتی دعوا است و طریـق دوم منجـر بـه    که طریق او قرار نگرفته است؛ چه آن
  .پایان دعواي مطروحه خواهان است

در مرحلـه تجدیـدنظر حکمـی از    ) استرداد دعـوا (هرچند در مورد جواز اختتام توافقی دعوا 
  :توان میان دو فرض قائل به تفکیک شد سوي مقنن تصریح نشده است، اما می

د دعواي تجدیدنظرخواهی بوده باشـد؛ چنـین امکـانی بـراي     چه مراد طرفین، استردا چنان -1
  ).پذیرند تلویحاً در این حالت اصحاب دعوا حکم بدوي را می(اصحاب دعوا ممکن خواهد بود 

کـه   مراد طرفین از استرداد دعوا، اختتام توافقی دعـواي بـدوي بـوده اسـت؛ نظـر بـه ایـن        -2
حکم و صدور قرار رد دعوا بدوي اسـت   پذیرش چنین امکانی براي اصحاب دعوا مستلزم نقض

                                                                                                    
صورت ر ایند. کنداي خود را استردادتمام نشده دعو یکه دادرس یتواند مادام خواهان می«: م. د. آ. ق 107ماده ب بند .1

.دنمایدادگاه قرار رد دعوا صادر می
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تواند دعواي بدوي را رد  جایی که چنین امري از جمله جهاتی که دادگاه استناد بدان می و از آن
  .توان براي اصحاب دعوا متصور شد لذا چنین امکانی را نمی. نماید، نیست

  :بایست قائل به دو فرض شد در مورد امکان استرداد دعواي واخواهی نیز می
اند؛ در این  مترصد اختتام توافقی دعواي واخواهی) واخواهان و واخوانده(اصحاب دعوا  -1

  .مورد چنین امکانی براي اصحاب دعوا ممکن است
رسـد   نظـر مـی   اند؛ به بدوييدعوا یمترصد اختتام توافق) واخواهان و واخوانده(اصحاب دعوا - 2

کـه دادرسـی واخـواهی ادامـه      صـور شـد؛ چـه آن   توان چنین امکانی را براي اصـحاب دعـوا مت   که می
.آ.ق503مـاده درواخواهیازصحیحتعریفیگذار در قانوندیگرسوياز1دادرسی بدوي است،

  .نماید محکوم علیه غایب به حکم غیابی تعریف می» اعتراض«را واخواهی  .د
ر نخواهـد  چنین در صورت حصول سازش میان اصحاب دعوا اختتـام تـوافقی دعـوا میسـ     هم

بایست با اسـتناد بـه سـازش میـان اصـحاب دعـوا بـه صـدور گـزارش           که دادگاه می بود؛ چه آن
  .اصالحی مبادرت نماید

که آیا در صورت توافق اصـحاب دعـوا بـر ارجـاع اخـتالف بـه داوري، اختتـام         در مورد این
خـتم مـذاکرات   رسد که بـا توجـه بـه منتفـی بـودن       نظر می تواند ممکن باشد، به توافقی دعوا می

  . توان قائل به امکان چنین اختیاري براي اصحاب دعوا شد طرفین نمی
  

  در التزام به رأي دادگاهاراده مشترك اصحاب دعوا 
دیگر از اقسامی که ماحصل آن، نتیجتاً تأثیرپـذیري پایـان دادرسـی مـدنی از اراده مشـترك      

بـا عنایـت بـه تمـام      2.اسـت » اهالتزام طـرفین دعـوا بـه رأي دادگـ    «اصحاب دعواست، مورد مهم 
مواردي که در طـی آن اصـحاب دعـوا امکـان ملتـزم نمـودن خـویش بـه رأي دادگـاهی را دارا          
                                                                                                    

مسامحتاً که  بایست به این مهم توجه نمود که با وجود این در حقیقت پیرامون مرحله قلمداد نمودن دعواي واخواهی، می.1
دعواکه طرح آنچه  نادرست است؛ يمرا یواخواهبراي » دعوا«شود اما کاربرد اصطالح می ادیعنوان دعوا  به یاز واخواه

درکهاستحکمیبهنسبتواخواهاعتراضبهرسیدگیمقامدرقاضیسویکازوبودهمنتفیواخواهیمرحلهدر
.بودنخواهدواقعیتاینجزچیزينیزواخواهیفلسفهواستشدهصادراوعلیهغیابیدادرسییکرهگذر

بایست آن مواردي مورد  حث از موارد مشابه متمایز شود؛ در حقیقت در این رهگذر صرفًا میشایسته است که تأسیس مورد ب.2
بحث است که در آن التزام به رأي دادگاه معلول توافق اصحاب دعوا است، پس آن دسته از مواردي که در آن التزام به رأي دادگاه 

و . م. د. آ. ق 331در حقیقت به موجب تبصره ماده . خارج است است، تخصصاً از بحث ماتوافق اصحاب دعوا  علتی غیر از معلوِل
تواند به عللی غیر از موارد توافقی التزام  خواهی می عدم امکان تجدیدنظرخواهی و یا فرجام. م. د . آ. ق 369گانه ماده  نیز شقوق شش

.وگند قاطع بوده باشدکه حکم صادره در دعوا مستند به اقرار و یا س به رأي دادگاه حاصل شود، مانند آن
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اي از مـوارد   کـه در پـاره   بنـدي مبـادرت نمـود؛ توضـیح ایـن      توان به ارائه یک تقسـیم  هستند، می
خـویش متعهـد    المثل بـه موجـب توافـق    شوند، فی اصحاب دعوا صریحاً به رأي دادگاه ملتزم می

  .ي تجدیدنظر نسبت به رأي دادگاه را ساقط نمایند شوند که حق خویش در زمینه می
نیز، در مواردي دیگر اصحاب دعـوا بـه موجـب یـک توافـق ضـمنی بـه رأي دادگـاه ملتـزم          

شوند؛ در این مورد اصحاب دعوا، خـود را از طریـق ملتـزم نمـودن بـه رأي شخصـی غیـر از         می
ي  ایـن مـورد از طریـق التـزام اصـحاب دعـوا بـه نظریـه        . نماینـد  اه ملتزم میدادرس، به رأي دادگ

  1.نمایند شود رخ می یاد می» رأي کارشناسی«عنوان  کارشناسی که از آن به
  

  توافق صریح اصحاب دعوا، در التزام به رأي دادگاه
 333ده در مـا . نماینـد  در این حالت اصحاب دعوا صریحاً خویش را به رأي دادگاه ملتزم می

حـق   یدعـوا بـا توافـق کتبـ     نیکـه طـرف   یصـورت در«: خـوانیم  در این رابطه چنین می. م. د. آ. ق
آنـان مسـموع نخواهـد بـود مگـر      یدنظرخواهیرا ساقط کرده باشند تجد خودی دنظرخواهیتجد

  .»صادرکننده رأي یقاض ایدادگاه  تیصالح درخصوص
ن رسیدگی دادگـاه بـدوي، بـا توافـق بـه      توانند در زما به موجب این مقرره اصحاب دعوا می

البتـه اگـر رأي صـادره از    . اجتناب از حق شکایت به رأي خویش را به رأي دادگاه ملـزم نماینـد  
دادگاه فاقد صالحیت و یا از سوي قاضی فاقد مجوز رسیدگی، صادر شده باشد، امکـان عـدول   

تن اصـحاب دعـوا بـه    از توافق پیشـین وجـود دارد و در غیـر ایـن حـاالت امکـان متمسـک گشـ        
  .تجدیدنظر خواهی ممکن نیست
اندیش، ایراد نماید که اساساً توافق اصـحاب دعـوا در قبـول رأي     ممکن است خواننده ژرف

رأي «کـه در تأسـیس نخسـت،     چـه آن  3با موضوع مقاله حاضر متفـاوت اسـت؛   2دادگاه نخستین
ازع حقـوقی متنـازعین اسـت    از تنـ  4»اسـتنباط دادرس «االصول، حاصـل   دادگاه، که علی» ماهوي

                                                                                                    
از توافق اصحاب دعوا جهت التزام در این نوشتار، هنگامی که  کهشود نشان خاطرنکته  نیا شایسته استقبل از پرداختن به بحث  .1

توافق اصحاب دعوا در راستاي عدم شکایت به رأي دادگاه از سوي اصحاب دعوا در مراد آید  دادگاه صحبت به میان میيبه رأ
.و نباید این تأسیس نوپا با عدم امکان مطلق شکایت از رأي مخلوط شود. احل و یا یک مرحله استتمام مر

.و به تعبیر دیگر توافق اصحاب دعوا در عدم اعتراض به رأي دادگاه نخستین.2
  .یعنی حدود تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی .3
  :تفکیک میان حاالت ذیل است» اط دادرساستنب«هدف نگارنده از بیان واژه .4
گیرد و طرفین  اي از موارد رأي ماهوي دادگاه ماحصل استنباط دادرس بوده، که مورد توافق طرفین دعوا قرار می در پاره )•(

اید، نم اي از موارد نیز دادگاه درپی سازش اصحاب دعوا اقدام به صدور رأي ماهوي می در پاره )•(.شوند بند می بدان پاي
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دهنـد و ایـن در    الخطاب قـرار مـی   گیرد و طرفین دعوا آن را میان خود فصل مورد توافق قرار می
توافـق  ) عنـوان مصـادیق بحـث    با التفات به موارد گفته شـده بـه  (حالی است که در تأسیس اخیر 

راضـی یکـدیگر   اي است که تا پـیش از صـدور رأي مـاهوي دادگـاه، بـا ت      گونه اصحاب دعوا به
  . آیند درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی بر می

به رغم وارد بودن ایراد فوق، اما با اندك مسامحه و اغماضی قابل مرتفع شدن است، بـا ایـن   
دادن به  انیدر پا »لیتعج«مترصد دعوا با توافق یکدیگر اي از موارد اصحاب توضیح که  در پاره

پوشـانند،   ي عمـل مـی   ون نیاز به رأي دادگاه به توافق خـود جامـه  عبارت دیگر بد به اند،یدادرس
  .چه در قسم نخست بدان اشاره شد در این حیطه جاي خواهد گرفت آن

و از طریق التـزام و ادامـه    1،شتهندا صمیمیت نیاصحاب دعوا چن حالت اخیردر  با وجود این 
  .ندادن روند دعوا مترصد پایان دادن به دعوا خواهند بود

توانـد احتجـاج    سوي دیگر استناد به اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی در دعاوي مدنی نیز مـی  از
که به موجب این اثـر، بـه دنبـال تجدیـدنظرخواهی، دعـوا از دادگـاه        فوق را تأیید نماید، چه آن

کاشـانی و  . (شود نخستین با تمام مسائل حکمی و موضوعی خود به دادگاه تجدید نظر منتقل می
در حقیقــت توافـــق اصــحاب دعـــوا در   ) 271، ص 1387؛ هرمـــزي، 246، ص 1390همکــار،  

کم بدین معناست کـه طـرفین رأي    بندي به رأي دادگاه نخستین و عدم اعتراض بدان، دست پاي
ماهوي صادره را نقطه پایانی بر اختالف خویش دانسته و به ادامـه دادن آن در مرحلـه پژوهشـی    

  .تمایلی ندارند
آیـد،   می که از حق تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوا صـحبت بـه میـان مـی    االصول هنگا علی

قانون آیین دادرسی مدنی نمود،   348بایست مصروف جهات منصوص شده در ماده  ذهن را می
  .جایی که در آن جهات درخواست تجدیدنظر بیان شده است

                                                                                                    
تصور نشود که . تواند ماحصل استنباط دادرس باشد و در حقیقت ماحصل سازش اصحاب دعوا است القاعده نمی که علی

. نماید می» رأي«گونه گفته شد دادگاه در پی سازش طرفین اقدام به صدور  چنین رأیی گزارش اصالحی است، بلکه همان
که به تصریح ماده  پذیر نیست چه آن حقوق دادرسی داخلی امکان البته صدور رأي ماهوي در پی سازش اصحاب دعوا در

رویه قضایی نیز . نماید می» صدور گزارش اصالحی«قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با حصول سازش اقدام به  184
ی مدنی فرانسه شود، چنین ترتیبی در حقوق دادرس خاطر نشان می. نمایند صورت قاطع و منسجمی چنین ترتیبی را اقدام می به

  )Couches, 1998, p: 436. (امکان پذیر است
بود که نگارنده را مجاب به اي  هیوجه تسم) دادگاه يبه جهت التزام به رأ(یادامه ندادن دادرس يتوافق برا نیبا وجود ا .1

.نمود يبند میتقس نیآن در ا دندا يجا
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حال سؤال مطرح این است کـه اگـر اصـحاب دعـوا حـق تجدیـدنظرخواهی خـود را سـاقط         
ها ممکـن اسـت؟    ها به سایر طرق شکایت از آراء براي آن نموده باشند امکان متمسک شدن آن

  :توان توضیح داد هاي زیر بهتر می این وضعیت را در قالب مثال
ي آن دسته از آرائـی اسـت کـه عـالوه بـر قابلیـت        رأي صادره در دعواي بدوي از زمره -1

باشد، و در طـول دادرسـی بـدوي طـرفین      دارا می خواهی را نیز تجدیدنظرخواهی، قابلیت فرجام
کـه   اند؛ حال یکی از اصحاب دعوا با داعی ایـن  دعوا حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نموده

خـواهی از رأي   مترصـد فرجـام   1رأي اصداري در دادرسی بدوي مغایر با مـوازین شـرعی اسـت   
  .)م. د. آ. ق 371ماده  2و بند . م. د. آ. ق 348بند هـ ماده . (مزبور است

تـوان بـا    نماید از زمره آن دسته از آرائـی اسـت کـه مـی     رأیی که دادگاه بدوي صادر می -2
این در حالی است که به مانند مورد قبل طـرفین بـه   استناد به اعاده دادرسی از آن شکایت نمود،

ل رأي بـراي مثـا  . انـد  موجب مراضات حاصله رأي دادگاه بـدوي را غیرقابـل تجدیـدنظر دانسـته    
هـا بعـد از صـدور رأي دادگـاه بـدوي کاشـف        صادره مستند به دالیلی بوده که عـدم اعتبـار آن  

  )م. د. آ. ق 426ماده  7م و بند . د. آ. ق 348بند الف و هـ ماده . (گردد می
گیري از  رغم اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، امکان بهره رسد که در این حالت علی به نظر می

رأي براي اصحاب دعوا ممکن است؛ دلیل این امر عـالوه بـر مخالفـت بـا     سایر طرق شکایت از 
که  3داللت الفاظ بر معانی 2هاي حقوقی در نظام حقوقی ایران، اي بودن  رسیدگی اصل دو درجه

رو هیچ دلیلی ندارد که هنگامی که طرفین دعوا اسـقاط   از این. کند، خواهد بود بر آن صدق می
خواهی و یـا اعـاده    اند، با تعمیم دادن آن به فرجام توافق قرار داده حق تجدیدنظرخواهی را مورد

احکـام و  (با اسقاط توافقی حق تجدیدنظر فقط آرائـی   4.دادرسی آن را غیرممکن قلمداد نمائیم
                                                                                                    

.و فرجام خواهی استاین جهت بعنوان یکی از جهات مشترك تجدید نظر خواهی .1
و انقالب در  یهاي عمومآراي دادگاه: 330ماده . (م. د. آ. ق 330رغم نص ماده  که در نظام حقوقی ایران علی توضیح آن.2

اي  بایست اصل بر دو مرحله می) دباش دنظریمواردي که طبق قانون قابل درخواست تجد دراست، مگر یقطع یامور حقوق
که در  گذاشته و موارد مشکوك پیرامون این اصل بنیادین دادرسی مورد تفسیر واقع شود؛ چه آنرسیدگی بودن به دعاوي 

  )77، ص 1384منصورآبادي، (.همان ماده با تخصیصی اکثر، قالب دعاوي را قابل تجدیدنظر دانسته شده است
نی خالف موازین علم اصول است، از کند و امکان توسعه دادن آن به سایر معا ي خویش صدق می الفاظ بر معانی حقیقیه.3

دهند تعمیمی دادن آن به اعاده  این رو هنگامی که اصحاب دعوا توافقاً حق تجدیدنظرخواهی خویش را مورد اسقاط قرار می
.خواهی غیراصولی است دادرسی و نیز فرجام

داند صحیح و  ا به اعاده دادرسی ممکن میدادگاه تجدیدنظر لرستان که در طی آن تمسک اصحاب دعوا ر 3از این رو رأي شعبه .4
علیه  سپس وکیل محکوم. نمایند قابل تمجید است؛ در این پرونده اصحاب دعوا به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خویش مبادرت می
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که در دادگاه تجدیدنظر قابلیت طرح را داشته باشند متعلـق ایـن توافـق قـرار خواهنـد      ) قرارهاي
د دادخواستی و یا ابطال دادخواستی که توسط دادگاه صادر شـده باشـد   رو قرار ر گرفت؛ از این

المثل اسقاط توافقی حق تجدیدنظر تـأثیري بـر اعتـراض     اما فی. نیز مشمول این حکم خواهد بود
  .نماید، ندارد نسبت به قرار رد دادخواستی که مدیر دفتر صادر می

خـواهی نیـز مـورد تشـریح      اط حق فرجـام امکان اسق. م. د. آ. ق 369ماده  4که در بند  نیز آن
خـواهی خـود را نسـبت بـه آن      حـق فرجـام   نیکه طرف یاحکام«قرار گرفته است، مطابق این بند 

  .اند خواهی غیرقابل فرجام» باشندساقط کرده
پرسـش  . بینی واقع نشده اسـت  در مورد اعاده دادرسی چنین ترتیبی از سوي مقنن مورد پیش

است که آیا چنین اقدامی از سوي مقنن آگاهانه بوده است؟ و یا به تعبیر مطرح در این راستا این 
بهتر امکان اسقاط حق استدعاي اعاده دادرسی به موجب مراضات حاصله بـراي اصـحاب دعـوا    

  ممکن است و یا خیر؟
باید مورد التفات قـرار داد؛ از سـویی بـا     براي پاسخ دادن به این پرسش جوانبی را ناگریز می

خواهی  به وحدت مالك به همان دالیلی که امکان اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجاماستناد 
بایست پذیرفت که ایـن امکـان بـراي اصـحاب دعـوا میسـر        براي اصحاب دعوا ممکن است، می

تـوان   که دادرسی حقی اختصاص یافته به اصحاب دعوا است، آیا نمی است، و اساساً مگر نه این
  .ها جایز است ساقط نمود حقوق که غالباً اسقاط آنچون سایر  این حق را هم

بینـی واقـع    از سویی دیگر ممکن است گفته شود که چنین حقی از سـوي مقـنن مـورد پـیش    
بایست به مانند تجدیدنظر و فرجـام   بود، می گذار می نشده است، و اگر جواز آن مورد نظر قانون

  .داد بینی قرار می آن را مورد پیش
داسـتان   بایست با قائلین به دیدگاه نخست هـم  ه در تقابل این دو دیدگاه میرسد ک به نظر می

اند با التفات به حقوق خـویش در صـحنه دادرسـی     که اصحاب دعوا خود موظف گشت؛ چه آن
رسـد کـه    نظـر مـی   نمایند بـه  ها چنین حقی را از خویش ساقط می تصمیم بگیرند؛ هنگامی که آن

  .از سویی دیگر بدان ترتیب اثر داد بایست بدان احترام گذاشته و می
                                                                                                    

وانده با وکیل خ. شود با استناد به جهات مندرج در اعاده دادرسی در فرجه مقرر به تقدیم دادخواستی به اعاده دادرسی متمسک می
نماید که اصحاب دعوا به رأي دادگاه ملتزم شده و از این رو استدعاي  چه مطرح نمودیم، چنین استدالل می احتجاجی مشابه با آن

دادگاه استان با رد احتجاج مطروحه رسیدگی به  4مورد است؛ النهایه شعبه  علیه بدوي بی اعاده دادرسی از سوي وکیل محکوم
  )9/4/1384مورخ  456/1294پرونده کالسه . (دهد ی را در دستور کار قرار میاستدعاي اعاده دادرس
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توانند به صورت مطلق  توان ادعا نمود که اصحاب دعوا می با عنایت به نکات فوق اکنون می
از . حق خویش نسبت به شکایت از آراء را ساقط نمایند و خویش را به رأي دادگاه ملتزم نمایند

قاط تـوافقی حـق تجدیـدنظر،    رو آن دسته مواردي که در ابتـداي کـالم حاضـر در بـاب اسـ      این
فرجام، و حتی اعاده دادرسی در مورد آن توضیح داده شد جزء آن دسته از مواردي هستند کـه  

در حقیقت التزام صریح . طور مطلق گرداند و نه به طور نسبی التزام به رأي دادگاه را ممکن می به
د متصور باشـد کـه  در طـی آن    توان به رأي دادگاه، به معناي واقعی و البته درست، در حالتی می

  1.طور مطلق حق خویش را نسبت شکایت از آراء ساقط نمایند اصحاب دعوا به
وانگهی در صورت بروز چنین توافقی از سوي اصحاب دعوا، حکم دادگـاه بـه نحـو کامـل     

بینـی شـده در قـانون نظیـر      کارهـاي پـیش   حائز وصف قطعیـت گشـته و ایـراد بـدان از طریـق راه     
خواهی و اعاده دادرسی ممکن نخواهد بود، در این رهگذر توجه به دو  هی و فرجامخوا پژوهش

  :نکته الزم است
رسد که در صورت بروز چنین توافقی از سوي اصحاب دعوا، عدم امکـان ایـراد    نظر می به -

شود و تسـري ایـن امـر بـه      به حکم دادگاه فقط اصحاب دعوا و یا قائم مقامان ایشان را شامل می
کـه فراتـر از دادباختـه و     ص ثالث برخالف اصل نسبی بـودن  رأي حقـوقی اسـت؛ چـه آن    اشخا

دادبرده که اصوالً صاحبان دعواي منتهی به صدور رأي هستند، رأي دادگاه نه سودي به دیگري 
گذار با تـدارك تأسـیس اعتـراض     قانون) 41، ص 1389صالحی ذهابی، . (رساند و نه ضرري می

ه داشته است، از این در صورت بروز توافق فوق از سوي اصـحاب دعـوا،   ثالث، به این مهم توج
السـابق از حـق اعتـراض بـه رأي      ثالثی که مدعی تعرض رأي بـه حقـوق خـود را  دارد کمـا فـی     

  .برخوردار است
پـژوهش، فرجـام،   (چه اصحاب دعوا با توافق یکدیگر حـق خـود در زمینـه شـکایت      چنان -

نموده باشند، توافق ایشان صرفاً احکام دادگستري کـه اخـتالف    از رأي را ساقط) اعاده دادرسی
شــود، و قرارهــاي کــه  ایشــان را بــه صــورت مــاهوي تعیــین و تکلیــف نمــوده اســت شــامل مــی 

در حقیقـت اصـحاب دعـوا بـه     . شـود  اي نیسـتند را شـامل نمـی    القاعده واجد چنین خصیصـه  علی
نموده و حق ایراد بدان ار از خود سلب دالیلی چند ممکن است خویش را به رأي دادگاه ملتزم 

نمایند، از جمله این دالیل تسریع دادگاه در فرآیند رسیدگی مدنی به منظور تعیین استحقاق حق 
                                                                                                    

در این . بندي از التزام صریح به رأي دادگاه بپردازیم به همین جهت مناسب شد پس از محیاء نمودن بستر بحث به ارائه یک تقسیم .1
.که در مورد آن توضیحات الزم ارائه شد. ور باشدتواند متص بندي التزام به رأي دادگاه به دو صورت مطلق و نسبی می تقسیم
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فیه است، وانگهی در رهگذر دادرسی مدنی، از زمره آمال اصحاب دعوا سرعت در تعیین  متنازع
رکدام از اصحاب دعـوا در تعلـق   از سوي دیگر ممکن است ه.  حق ماهوي از سوي داگاه است

چنان مطمئن باشند که به اولـین تشـخیص دادرس پیرامـون تعلـق حـق       حق مورد نزاع به خود آن
گیـري آن بـراي بـه     بسـنده نمـوده و از پـی   ) برحسب مورد به هرکدام اصـحاب دعـوا  (فیه  متنازع

رسـد   نظر مـی  و بهر از این. قضاوت گذاردن آن توسط مراجع عالی و قضات دیگر اجتناب نمایند
که در غالب موارد توافق اصحاب دعوا براي التزام به رأي داگـاه در ان مـواردي باشـد کـه رأي     
دادگاه به صورت ماهوي پیرامون حق مورد نزاع طـرفین اظهـارنظر نمـوده و بـه تعبیـر دیگـر در       

اهوي را دانان به درستی رسـیدگی مـ   اي از دادرسی در حقیقت پاره. غالب حکم صادر شده باشد
  )273، ص 1387هرمزي، . (اند مقارن با کشف حقیقت دانسته

تواند واخواهی را نیـز شـامل    پرسش دیگر این است که آیا اسقاط توافقی حق تجدیدنظر می
 گـر یبـر طـرق د   یتوانسـت داللتـ   ها نمی از آراء که اسقاط آن تیطرق شکا ریبه مانند سا1شود؛

از آراء کـه بـه    تیطرق شـکا  ریکه به مانند سا آن زین.استیسؤال منف نیداشته باشد، پاسخ به ا
را خواهـد   اسـقاط  یـت قابل اعتراض نسبت به حکم غیـابی نیـز    حق نیا، تعلق دارد نیحقوق طرف

چـه در اخـتالف حاصـل     که در ضمن قرارداد متعاملین توافق نماینـد کـه چنـان    داشت؛ مانند این
ه دعوا امتناع نموده و دادرسی منتهـی بـه صـدور    گویی ب شده، هرکدام از اصحاب دعوا از پاسخ

  .حکم غیابی شد، ممتنع از حق واخواهی محروم باشد
گونه که گفته شد اسقاط تـوافقی   هرچند که حق واخواهی ماهیتاً یک اعتراض است و همان

نظر از واخواهی در آن دسته  تواند داللتی بر آن داشته باشد، اما صرف حق تجدیدنظرخواهی نمی
مثل بند . (شود مواردي که براي اصحاب دعوا حق اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه حاصل میاز 
و  2.م.د. آ. ق 84، و یا تمام ایرادات مطروحه در ماده .م.د. آ. ق 85م، و یا مواد .د. آ. ق 62ماده  4

اسـقاط  .) ...م. د. آ. ق 260ي کارشناسی موضوع ماده  و یا اعتراض به نظریه. م. د. ا. ق 116ماده 
                                                                                                    

ها توافق جهت اسقاط  اي وجود ندارد تا بتوان میان آن ممکن است ایراد شود که در دادرسی منهی به حکم غیابی، خوانده.1
ر ضمن شویم که د طور مثال حالتی را متصور می بهاین ایراد قابل مرتفع شدن است، . حق تجدیدنظرخواهی را متصور شد

شود که اگر میان طرفین اختالفی حاصل آمد طرفین به رأي دادگاه بدوي ملتزم  قراردادي میان الف و ب، چنین توافق می
  .بوده و از حق تجدیدنظرخواهی خویش استفاده ننمایند

تمام آثار اعتراض را  که بایست اعتراض قلمداد نمود چه آن را نیز می. م. د. آ. ق 84بینی شده در ماده  طرح ایرادات پیش.2
 دیو اعتراضات با راداتیا«: م چنین امده است. د. ا. ق 87نیز در ماده . باشد نمائیم را دارا می که در این نوشتار به ان اشاره می

.نص ماده گواهی بر ترادف میان دو لفظ ایراد و اعتراض است. »...دیبه عمل آ یجلسه دادرس نیاول انیپاتا
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بایست  توافقی تجدیدنظرخواهی نخواهد توانست بر این موارد داللتی داشته باشد، در حقیقت می
هاي ظریفی وجود  به این نکته عنایت نمود که میان حق تجدیدنظرخواهی و حق اعتراض تفاوت

  :نمائیم ها اشاره می دارد، ذیالً به برخی از این تفاوت
وت از مرجع صادر کننده حکـم تجدیدنظرخواسـته اسـت، امـا     مرجع تجدیدنظر الزاماً متفا •

مگـر در صـورت   (معموالً مرجع رسیدگی به اعتراض، با مرجع حکم مورد اعتراض یکی اسـت  
  ).تصریح قانون

در رسیدگی اعتراضی معموالً رأي صادره قطعی نیست مگر به تصریح قانون؛ به مانند رسـیدگی   •
بی، با وجود این در رسیدگی در مقام تجدیدنظر اصـل بـر قطعیـت    دادگاه در مقام اعتراض به رأي غیا

  1.م. د. آ. ق 364که مقنن تصریح به عدم قطعیت نموده باشد مانند ماده  است، مگر آن
فقـط صـحت و یـا عـدم صـحت      ) معمـوًال (عنـه،   در مقام رسیدگی نسبت به رأي معتـرض   •

ایی که قانون اجازه اظهارنظر را پس ج مگرآن(گیرد  تصمیم مورد اعتراض مورد بررسی قرار می
اما اگر رسیدگی در مقام تجدیدنظر باشد دادگاه پـس از   2).از نقض امر مورد اعتراض داده باشد

که در قانون ایـن اجـازه بـه     مگر این 3.نماید نقض رأي تجدیدنظرخواسته، رأي مقتضی صادر می
ه تجدیـدنظر قـرار صـادره در دادگـاه     چه دادگا رو چنان از این. مرجع تجدیدنظر داده نشده باشد

  4.دهد بدوي را موازین قانونی منطبق نداند آن را نقض و به دادگاه صادر کننده قرار عودت می
ــراض مــی • ــا    بــه لحــاظ شــکلی اعت ــب درخواســت و یــا دادخواســت باشــد ام ــد در قال توان

  .بایست از طریق دادخواست صورت گیرد تجدیدنظرخواهی الزاماً می
چـه اصـحاب دعـوا، توافقـاً حـق تجدیـدنظرخواهی را از خـود         به مراتب فوق چنانبا عنایت 

تـوان بـا ایـن     ساقط نموده باشند، و دادخواست خواهان به وسیله قـرار مـدیر دفتـر رد شـود نمـی     
                                                                                                    

از مراحل  کی چیاو در ه لیوک ایو خوانده  باشدخوانده تیبر محکوم یمبن دنظریه رأي دادگاه تجددر مواردي ک .1
روز پس از  ستیبظرف مدت دنظریاي هم نداده باشند رأي دادگاه تجدهیاعتراض ایو  هیدفاعحهیحاضر نبوده و ال یدادرس

.است یباشد، رأي صادره قطع می دنظریهمان دادگاه تجد در یدگیرساو قابل اعتراض و لیوک ایهیعلبه محکوم یابالغ واقع
نماید با این  از این رو در اعتراض ثالث دادگاه فقط نسبت به اعالم صحت و یا بطالن رأي مورد اعتراض رسیدگی می.2

.وجود در اعتراض واخواهی دادگاه مجاز است که پس از نقض، رأي شایسته صادر نماید
دهد، رأي دادگاه بدوي را  صیتشخرا موجه دنظرخواهیادعاي تجد دنظریچه دادگاه تجدچنان«: م. د. آ. ق358ماده  .3

.»...و  دینما صادر می ینقض و رأي مقتض
دهد،  صیتشخ یقانون نیموازرا مطابق با تیکه قرار مورد شکا یدر صورت دنظریدادگاه تجد... «.: م. د. آ. ق353ماده  .4

 ماهوي به دادگاه صادرکننده قرار عودت یدگینقض، پرونده را براي رسزاصورت پس نیا ریغدر. کند می دییآن را تأ
.»دهدمی
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اند قائل بـه عـدم امکـان     استدالل که اصحاب دعوا حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب نموده
  .قرار صادره توسط مدیر دفتر شد رسیدگی دادگاه براي بررسی

دهـد و بـا    البته تنها در یک مورد اسقاط توافق تجدیدنظر، حق اعتراض را نیز تحت تأثیر قـرار مـی  
ی که اصحاب دعواي آن توافقـاً  دادرس انیچه در جر چنانشود؛ با این توضیح که  ساقط شدن آن می

 نیـ ا ییجاقت بهره گرفته شده باشد از آناز دستور مو اند، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نموده
التـزام تـوافقی    1،اسـت  دنظریرأي صادره قابل تجد تیمع دردستور مستقالً قابل اعتراض نبوده و فقط 

  .شود به رأي دادگاه نتیجتاً موجب محرومیت از حق اعتراض نسبت به دستور موقت می
توانند به مانند توافق در زمینـه   یاین است که آیا اصحاب دعوا مبا طرح این بحث، پرسش مطرح

، حق خـویش در زمینـه اعتـراض    )یا در معناي دیگر التزام به رأي دادگاه(اسقاط حق شکایت از رأي 
با این توضـیح کـه در جریـان دادرسـی      2.نسبت به تصمیمات محاکم را، توافقاً مورد اسقاط قرار دهند

دنبال درخواسـتی از سـوي اصـحاب دعـوا تصـمیمی را       اي از موارد، دادگاه رأساً و یا به مدنی در پاره
. بینـی شـده اسـت    بـدان تصـمیم پـیش   » اعتراض«نماید، که در قانون براي اصحاب دعوا حق  اتخاذ می

توانند توافقاً نمایند که از حق اعتـراض در طـول    حال پرسش اصلی این است که آیا اصحاب دعوا می
  3.نظر نمایند یگر توافقاً از آن صرفجریان دادرسی محروم بوده و یا به تعبیر د

                                                                                                    
تواند ضمن  می یلکن متقاض. ستیو فرجام ن دنظریتجدرد درخواست دستور موقت مستقًال قابل اعتراض و ایقبول  .1

قبول درخواست  ایرد  هرحالدر یول. دینما یگدیاعتراض و درخواست رس زیاصل رأي نسبت به آن نهبدنظریتقاضاي تجد
.)م. د. آ. ق 325ماده . (ستین یفرجام یدگیدستور موقت قابل رس

گونه که گفته شد  وجه تشابه واخواهی و اعتراض نسبت به تصمیمات دادگاه در اعتراض بودن آن است؛ زیرا همان.2
. م. د. آ. ق 54به مانند ماده (نماید  مقنن از واژه شکایت استفاده می اي از موارد البته در پاره. اي اعتراض است واخواهی گونه

نماید، و سپس خواهان از این تصمیم به  جایی که مدیر دفتر به جهت نقایص دادخواست راساً به رد دادخواست مبادرت می
تواند میان انها تفاوتی قائل  رسد نمی ظر میکه به ن. ) م. د. آ. ق 66و یا ماده .  م. د. آ. ق 55نماید، نیز ماده  دادگاه شکایت می

شکایت (این در حالی است که میان این طریق . خصوصیات مشترك است) شکایت و اعتراض(شد زیرا در هر دو مورد 
. تفاوت است) شود که در مورد آراء مطرح می(و طریق تجدیدنظر ) نسبت به تصمیمات دادگاه

رضی اذعان دارد و حتی نه قوالً چنین حالتی را استماع نموده و نه عمالً با چنین فرضی نگارنده نیز بر نادر بودن چنین ف.3
بایست از چنین مباحثی که موجب تجلی  گونه که در ابتداي این نوشتار آمد، می برخورد نموده است؛ با این وجود همان

بال نموده و با طرح مباحثی این چنینی شود، استق هرچه بیشتر نقش اراده مشترك اصحاب دعوا در سیر دادرسی مدنی می
که در عالم اعتباریات که علم حقوق نیز از زمره مصادیق ان  نیز آن. دان جامعه فراهم نمود بستر آن را در میان قشر حقوق

قانون مدنی که پرتوي روشن از آن است اشخاص در توافقات خصوصی  10است تنوع، گوناگون است و به موجب ماده 
خالی از فایده نیست؛ اي بسا ) توافق در راستاي اسقاط حق اعتراض(د، از سوي دیگر طرح چنین توافقی خویش آزادن

که دادگاه بتواند در اسرع وقت به موضوع رسیدگی نموده و نسبت  اصحاب دعوا با انگیزه تسریع در روند حل اختالف و این
یت به مراتب فوق نگارنده طرح این فرض را سودمند دانسته و از بدان حکم صادر نماید، این امر را مورد توافق دهند؛ با عنا

.نماید آن حمایت می
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اي از  پاسخ به این سؤال مشکل است و درخور تأمل بیشتري است، بـا ایـن توضـیح کـه پـاره     
بینـی شـده اسـت از     هـا پـیش   مواردي که در قانون براي اصحاب دعوا حق اعتراض نسبت بـه آن 

ش را از حـق  توافقـاً خـوی  ) بـه صـورت مطلـق   (جمله مواردي است که حتی اگر اصـحاب دعـوا   
و یا به تعبیر (گنجد  ها محروم نموده باشند، در حیطه توافق طرفین ایشان نمی اعتراض نسبت بدان

، و یـا  )انـد  هـا تـوافقی ننمـوده    بایست چنین مفروض شود که اصحاب دعوا نسبت بـدان  دیگر می
حاً بدین صورت که اصحاب دعوا صری(حتی اگر صریحاً در حیطه توافق اصحاب دعوا بگنجند 

بـاز هـم بـه جهـت برخـورد بـا نظـم عمـومی و         ) خویش را از طرح آن اعتراضات محروم نمایند
از . م. د. آ. ق 84بینی شده در ماده  ، ایرادات پیش1تواند حائز اثر قلمداد شوند مغایرت با آن نمی

توان به موجب توافق خصوصی خوانده را بـه یـک دعـواي     گاه نمی که هیچ اند؛ چه آن این دسته
) 8بنـد  (و یـا غیردعـوایی غیرمشـروع    ) 4بنـد  (و یا دعواي غیرمربوط به خوانده ) 9بند (غیرجازم 

و یـا  ) 6و  2بنـد (وي یا دعوایی که سابقاً و یا هم اکنون بین همـان اشـخاص مطـرح شـده اسـت      
و یـا  ) 7بند (و یا دعوایی که فاقد اثر قانونی ) 10بند (نفع  دعواي مطرح شده از سوي شخص ذي

  . ، ملزم نمود)11بند (ایی که خارج از موعد قانونی مطرح شده است دعو
بینـی شـده در ایـن     تواند با احـراز هریـک از مـوارد پـیش     در حقیقت هرچند دادگاه خود رأساً می

تواند با تذکر به این موارد بـه دادگـاه در عـدم     ماده، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، اما اصحاب دعوا می
بینی شده در این مـاده اصـوالً از قواعـد آمـره      که موارد پیش نیز آن. عتراض نمایندپذیرش این موارد ا

رو توافـق خصوصـی اشـخاص     از این. شوند که ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارا هستند قلمداد می
  .تواند حمل بر توافق اشخاص بر امري مغایر با قوانین قلمداد شود بر عدم اعتراض به دادگاه می

بینـی شـده اسـت، از     یر مواردي که به موجب قانون بـراي طـرفین حـق اعتـراض پـیش     در سا
تر ارتباط دارد تا نظم عمومی،  االشعار منتفی است و به حقوق طرفین بیش جایی که ایراد فوق آن
توانند توافق نمایند  المثل می رو طرفین فی توان اسقاط توافقی را مورد پذیرش قرار داد؛ از این می

که در صـورت صـدور قـرار تـأمین خواسـته       ي کارشناسی اعتراضی ننمایند، و یا این نظریهکه به 
که وضوحاً حق . م. د. آ. ق 66و  55و  54چنین موارد مطروحه در مواد  بدان اعتراضی نشود، هم

رسد که اسـقاط تـوافقی حـق واخـواهی      نظر می با همین استدالل به. اصحاب دعوا را شامل است
  .خواهد بودامکان پذیر ن

                                                                                                    
. قانون نباشد، نافذ است حیصرکه مخالف یکه آن را منعقد نموده اند، در صورت ینسبت به کسان یقراردادهاي خصوص .1
)قانون مدنی 10ماده (
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چه طرفین اسقاط حق اعتراض را مورد توافق قرار داده باشند، و خواهـان بهـاي خواسـته     البته چنان
تـوان بـه    اي تقویم نموده باشد که خوانده از حق تجدیدنظرخواهی محروم شده باشـد، نمـی   گونه را به

به بهاي خواسته کـه   ها در راستاي چشم پوشی از حق اعتراض، خوانده را از اعتراض جهت توافق آن
  .چنین تقویم نموده است محروم دانست خواهان به منظور اضرار به وي آن را این

  
  اصحاب دعوا جهت التزام به رأي دادگاه یضمن توافق

شـود جـایی اسـت کـه      دیگر از مواردي که موجب التزام اصحاب دعوا بـه رأي دادگـاه مـی   
  .دانند میي کارشناس را قاطع بین خود  اصحاب دعوا نظریه
چند نفر کارشـناس   ایکیمستند به رأي .... چنین آمده است که احکام  331در تبصره ماده 

مگـر   سـت ین دنظریـ کتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواسـت تجد  نیکه طرف
،م. د. آ. ق 369ماده 2چنین در بند  هم. يصادرکننده رأ یقاض ایدادگاه  تیدرخصوص صالح

 اها را قاطع دعو رأي آن یطور کتب به نیچند نفر کارشناس که طرف ایکیهیاحکام مستند به نظر
  .ی محسوب نشده استفرجام یدگیقابل رس. قرار داده باشند

نماید این است کـه آیـا منظـور و     با تأمل در مفاد ماده نخستین پرسشی که به ذهن خطور می
 2اسـتعمال شـده ولـی در بنـد     . م. د. آ. ق 331بصره ماده که در ت »رأي کارشناسی«مراد مقنن از 

  آن استفاده نشده است، چیست؟ 369ماده 
بایسـت تنهـا نظـر کارشناسـانه خـود را       گفته شده است که در حالت عـادي، کارشـناس مـی   

پیرامـون جوانـب موضـوعی و تخصصـی موضـوعی کارشناسـی ارائـه نمایـد و بـه تعبیـر بهتـر از            
امـا   )33/ 3، ص 1388شـمس،  . (رد موضـوع کارشناسـی برحـذر اسـت    اظهارنظر حکمی در مو

 ي کارشناسی به مانند رأي باشد با مفهوم رأي کارشناسـی مواجـه   چه با توافق طرفین، نظریه چنان
  )2/327، ص 1388شمس، . (یمهست

شود که با قلمداد نمـودن رأي کارشناسـی    هاي حقوقی مشاهده می اي از دادگاه حتی در پاره
ي کارشناس منتخب و مورد توافـق طـرفین عمـالً اصـحاب دعـوا را از حـق تجدیـدنظر         ریهبه نظ

  1!نمایند محروم می
                                                                                                    

مطرح   82071018770401هرستان نورآباد در پرونده کالسه دادگاه حقوقی ش 2چنین استداللی از سوي دادگاه شعبه .1
.شده است
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بایست تعدیل  را می» رأي کارشناسی«رسد که عقاید مطروحه فوق پیرامون مفهوم  به نظر می
احکـام   اسـت؛ یعنـی   م،. د. آ. ق 369مـاده   2بند نمود؛ در حقیقت مفهوم رأي کارشناسی همان 

ها را قـاطع دعـوا قـرار     رأي آن یطور کتب به نیچند نفر کارشناس که طرف ایکیهیستند به نظرم
  .داده باشند
شـود هـیچ    رو براي قاطع بودن  نظریه کارشناس که به آن رأي کارشناس نیز گفته مـی  از این

 نیست؛ بلکه تنهـا کـافی اسـت کـه اصـحاب     » رأي«ي کارشناسی در قالب  نیازي به صدور نظریه
دعوا نظر کارشناسی را براي حل خصومت خویش کافی دانسته و به تعبیر قانون آن را بین خـود  

  .به صورت قاطع توافق نموده باشند
شـود مـادامی کـه     ي کارشناسی که بر اساس توافق اصحاب دعوا انتخاب می چنین نظریه هم 

راض بوده و به همین جهت ي وي توافق ننموده باشند قابل اعت اصحاب دعوا به قاطع بودن نظریه
شـود از لحـاظ قابلیـت     ي کارشناس منتخب صـادر مـی   در چنین حالتی، رأیی که بر اساس نظریه

در این بـاره اداره حقـوقی در نظریـه مشـورتی     . تجدیدنظرخواهی تابع قواعد عمومی خواهد بود
ه باشـند  در صورتی که طرفین در انتخاب کارشناس تراضی کرد«: خویش اعالم نموده است که

که حق اعتراضی را از خود سلب نموده باشند نظریه کارشناس مصون از اعتراض نبوده  بدون این
ي کارشناس اعتراض کننـد و دادگـاه نیـز بایـد      توانند در مهلت مقرر نسبت به نظریه و طرفین می

  1.»اعتراضات واصله رسیدگی و حسب مورد اتخاذ تصمیم نماید
ن  رأي کارشناس الزم و البته کافی است، صرفاً توافـق اصـحاب   چه در قاطع بود وانگهی آن

دعوا در این باره است و انتخاب خود کارشناس براي قاطع بودن  نظر کارشناس تأثیري نخواهد 
داشت، در حقیقت ممکن است که کارشناس توسط دادگـاه انتخـاب شـده باشـد، امـا اصـحاب       

لبته در این مورد نظر وي غیرقابل شکایت خواهـد  دعوا رأي وي را قاطع توافق نموده باشند که ا
. بود

پرسش مطرح آن است که اگر اصحاب دعوا قاطع بودن  نظریه کارشـناس را میـان خـویش    
خـواهی را   توافق نموده باشند، آیا عدم امکان شکایت به رأي فقـط مرحلـه تجدیـدنظر و فرجـام    

امکان و فراهم بودن  شرایط الزم، از  توانند در صورت که طرفین دعوا می شود و یا آن شامل می
  طریق سایر طرق شکایت از آراء نسبت به رأي دادگاه اعتراض نمایند؟

                                                                                                    
.102: به بعد، صفحه 1358شهري و حسین آبادي، مجموعه نظرهاي مشورتی اداره حقوقی دادگسترس از سال .1
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بایست مورد نظر باشد این اسـت کـه در صـورتی کـه اصـحاب دعـوا قـاطع بـودن           چه می آن
نظریه کارشناس را میان خویش توافق نموده باشند، عـدم امکـان شـکایت بـه رأي فقـط مرحلـه       

خواهی را شامل است و در صورت امکان و فراهم بودن  شرایط الزم امکـان   نظر و فرجامتجدید
کـه تعمـیم ممنوعیـت     توانـد فـراهم باشـد؛ چـه آن     مندي از سایر طـرق شـکایت از آراء مـی    بهره

شکایت از رأي در این مورد به سایر طرق شکایت از آراء برخالف اصل است، و مطابق قواعـد  
یم امر استثنائی و خالف قاعده به موارد دیگر تا زمانی که دلیلـی بـر تعمـیم    مسلّم علم اصول تعم

هـا   در حقوق کنونی دادرسی، اصل بر قابل تجدیـد نظـر بـودن  آراء دادگـاه    . نباشد ناپسند است
بایست به همان مورد بسنده شده  و اگر موردي را مقنن از شمول آن مستثنا نموده باشد می. است

حال در قالـب دو مـورد بـه بررسـی مـوارد       اي علی. وارد مشکوك پرهیز شودو از تسري آن به م
  :پردازیم عدم امکان تسري می

چه اصحاب دعوا نظر کارشناس را بین خود قاطع توافق نموده باشند هرچند امکـان   چنان -1
خواهی وجود ندارد، اما امکان اعاده دادرسی براي اصـحاب دعـوا بـا     تجدیدنظرخواهی و فرجام

  .ناد به جهات مندرج در  اعاده دادرسی وجود دارداست
عنوان کارشـناس تعیـین نمـوده و نظـر وي را      طرفین در ضمن یک قرارداد، شخصی را به -2

چه در دعواي صورت گرفتـه میـان طـرفین قـرارداد،      نیز بین خود قاطع توافق نموده باشند، چنان
و دادگـاه ضـمن اخـذ نظریـه کارشناسـی      ها، از پاسخ ماهوي به دعـوي امتنـاع نمـوده     احد از آن

شـود، در ایـن حالـت، محکـوم علیـه غایـب       ) علیه شخص غائـب (ناگریز به صدور حکم غیابی 
تواند از رأي صادره تقاضاي واخواهی نمایـد و دلیلـی بـر ممنوعیـت وي از ایـن حـق وجـود         می

اخوانـده  که ممکن اسـت وي در دادرسـی واخـواهی دالیلـی را بـراي بـی حقـی و        چه آن. ندارد
  .ارائه نماید) محکوم له حکم غیابی(

ي کارشناسـی باشـد کـه     بایسـت مسـتند بـه نظریـه     گونه که گفته شد؛ حکم دادگاه مـی  همان
ي  رو هرچنـد از ناحیـه   انـد، از ایـن   طرفین، رأي وي را غیرقابل اعتراض میان خـود توافـق نمـوده   
ي  چـه نظریـه   توانـد چنـان   گـاه مـی  اصحاب دعوا نظریه کارشناسی غیرقابل اعتراض نیست اما داد

کارشناس را با اوضاع و احوال معلـوم موضـوع مطابقـت ننمایـد، قبـول ننمـوده و موضـوع را بـه          
قـانون آیـین دادرسـی مـدنی در بـاب       220در حقیقت مفاد ماده . کارشناس دیگري ارجاع نماید

شود کـه اصـحاب    یپذیرش نظریه کارشناسی از سوي دادگاه مطلق بوده و هم حالتی را شامل م
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دعوا کارشناس را انتخاب نموده و نظر وي را میان خود قطعی توافق نموده باشند و هم حالتی را 
در این حالت سؤال مطرح ایـن   1شود که کارشناس از سوي دادگاه انتخاب شده باشد، شامل می

بق از حق السا است که در صورت ابراز نظر از سوي کارشناسان الحق آیا اصحاب دعوا کما فی
ي کارشناس  توانند در این حالت به نظریه که می اند و یا این اعتراض به نظریه کارشناسی بی بهره

  دوم معترض شوند؟
بایسـت مفـاد توافـق اصـحاب دعـوا در مـورد قـاطع بـودن  نظـر           براي پاسخ به این سؤال مـی 

بـدون توجـه بـه     که اگر اصحاب دعوا به صورت مطلق و کارشناس را ملحوظ نظر نمود؛ چه آن
از سویی نه حق اعتراض بـه   2شخصیت کارشناس نظر وي را قاطع میان خود توافق نموده باشند؛

نظر کارشناسی را دارا هستند و از سـویی دیگـر چنـین حکمـی قابـل تجدیـدنظر و یـا فرجـام را          
کـه   تر در مواردي اسـت کـه اصـحاب دعـوا بـدون ایـن       تصور چنین حالتی بیش. نخواهد داشت

لتی در انتخاب کارشناس داشته باشند، با توافق یکدیگر، حق خویش در اعتـراض بـه نظریـه    دخا
  .نمایند کارشناسی را اسقاط می

تـوان   چه شخصیت کارشناس مهم و مورد نظر طرفین دعوا باشد چنین اثـري را نمـی   اما چنان
ناش بـه  توانـد مصـداق داشـته باشـد کـه کارشـ       تـر در جـایی مـی    جاري دانست؛ این حالت بـیش 

ي  عـدم تطـابق نظریـه   (شـود؛ بـدیهی اسـت در ایـن حالـت       الطـرفین انتخـاب مـی    صورت مرضی
کارشناسی قاطع الرأي با اوضاع و احـوال معلـوم و متعاقبـاً عـدم پـذیرش آن از سـوي دادگـاه و        

از سـویی اصـحاب دعـوا در اعتـراض بـه رأي کارشناسـی       ) ارجاع مجدد موضوع به کارشناسـی 
ي  نظـر چنـین کارشناسـی اسـت از ناحیـه      دیگر حکـم صـادره کـه مسـتند بـه      اند و از سویی محق

  .طرفین قابل شکایت خواهد بود
شود که عدم امکان شکایت نسبت به رأیی که با استناد بـه نظریـه کارشناسـی     خاطر نشان می

گـاه   یابد کـه اسـتناد و تکیـه    که قطعیتش مورد توافق قرار گرفته است، تنها در حالتی مصداق می
اش  مـورد   صلی دادگاه در مقام صدور رأي، صرفاً نظریه کارشناسـی باشـد کـه قطعیـت  نظریـه     ا

توافق قرار گرفته است، به بیان دیگر دادگاه در مقام صدور رأي ممکن است ادله متفاوتی را در 
                                                                                                    

دهند  ق قرار میي کارشناس را مورد تواف یعنی زمانی که طرفین دعوا قاطع بودن نظریه(رسد که دلیل این امر را  به نظر می .1
عنوان  به فرض انطباق احکام دادگستري به) نماید و دادگاه به جهت عدم انطباق موداي نظر کارشناس مفاد آن را اجابت نمی

.بایست عقالیی و منطقی باشد جستجو کرد القاعده می نماینده حاکمیت در حل اختالفات اشخاص که علی
.ند که در هر حالت به نظر کارشناس اعتراضی ننمایندمانند حالتی که طرفین چنین توافق نمای.2
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پس اگر در . گاه بر اساس این ادله رأي خود را صادر نموده باشد عرض یکدیگر قرار داده و آن
ي  تـوان خصیصـه   نظریه کارشناسی، دالیلی دیگر نیـز مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه باشـد نمـی        کنار

  .غیرقابل شکایت بودن رأي را متصور شد
  
  گیرينتیجه

  :می توان نتایج حاصل از تحقیق حاضر را به شرح بندهاي ذیل خالصه کرد
سـی مـدنی   مراد از اراده مشترك اصحاب دعوا، توافق خصوصی اصحاب دعـوا در دادر  -1

اصـوالً اراده مشـترك   . یابـد، آغـاز، جریـان، پایـان     است، دادرسی مدنی در سه مقطع جریان می
تواند دعـواي مـدنی را بـه سـمت مختـوم       اصحاب دعوا در پایان دادرسی مدنی در سه حوزه می

  گشتن هدایت نماید؛ 
ه و جایگزینی را بـراي حـل اخـتالف خـویش برگزیـد     طرق در مواردي اصحاب دعوا . الف

  .درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند
در موارد دیگري اصحاب دعوا از طریـق اختتـام تـوافقی دعـوا یـا بـه تعبیـر قـانونی آن         . ب 

  . یابی به هدف خویش هستند در صدد دست» استرداد دعوا«
و در مواردي نیز اصحاب دعوا، از طریق ملتزم نمـودن خـویش بـه رأي دادگـاه درصـدد      . ج

  .ادن به دادرسی مدنی هستندپایان د
وفصـل کدخدامنشـانه    حـل گـري،  در طریق نخست اصحاب دعوا به وسیله طرقی نظیر میانجی - 2

  .داوري،و مدالوا درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند اختالف، سازش، داوري، میان
خـتم   شـود، اصـحاب دعـوا پـس از     در طریق دوم که از ان به استرداد دعـوا نیـز یـاد مـی     -3

نمایند، چنـین اقـدامی بـا سـازش      مذاکرات و با توافق دیگر دعواي مورد رسیدگی  را مسترد می
ي هرکدام از اصحاب دعوا در پایان دادن بـه دادرسـی مـدنی و نیـز بـا       طرفین و یا اقدام یکجانبه

  .توقیف موقت دادرسی مدنی متفاوت است
یق اسقاط حق شکایت نسـبت بـه   در طریق سوم اصحاب دعوا، به صورت صریح و از طر -4

رأي و یا به صورت ضمنی از طریق التزام به رأي کارشناس اقدام به تدارك ترتیباتی براي پایـان  
  . نمایند دادن به دادرسی مدنی می
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  منابع 
  الف فارسی

مجله  »نیگزیحل اختالف جا ينقش روش ها یبررس«) 1384(،محمد ریام ياسکندر - 
  .191کانون وکال، شماره 

 ينامه برا انیپا ،یمدن یدعوا در دادرس نیمشترك طرف گارادهیجا، )1392(،ثمیدهنو م ياکبر-
  .مدرس تهران تیارشد، دانشگاه ترب یاخذ مدرك کارشناس

  .یناشر رحمت اهللا مقدم سمنان ،یاصول محاکمات حقوق، )1311(،محمد رزایآقا مي بروجرد -
فصلنامه حقوق، مجله  »یمدن ياصحاب دعوا تیاصل حاکم«)1387(،دیپوراستاد مج -

  .3شماره  ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س
کتابخانه گنج دانش، : تهران ،یحقوق ينولوزیترم، )1368(،محمد جعفر ي لنگرود يجعفر-

  .چاپ چهارم
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره : ، تهرانلغت نامه،)1372(، اکبر یعلادهخد -

  .جلد اول د،یجد
» استفاده مستقیم از کارشناسی در حل وفصل اختالفات«، )1389(درویشی هویدا یوسف،   -

  .زمستان 4شماره  40فصلنامه حقوق، دوره 
ارشد گروه حقوق  یدر دوره کارشناس يشده داور ریجزوه تقر، )1390(،یمرتضیا نيشهباز -

  . مدرس تیدانشگاه ترب یخصوص
  .دو ، سه، انتشارات دراك ک،یمجلدات  ،یمدن یدادرس نیآئ، )1388(عبداهللا،  شمس–
 يدادگستر یاداره حقوق یمشورت يمجموعه نظرها، )1379(،يآباد نیحس ریام ، غالمرضا يشهر- 

  .ی، تهران، انتشارات روزنامه رسمبه بعد 1358از سال  یدر مسائل مدن رانیا یاسالم يجمهور
دادگستري، حقوقیفصلنامه» نسبی بودن راي حقوق اصل«، )1389(صالحی ذهابی جمال، -

  .، پاییز71شماره
در حقوق تجارت، فصلنامه  يحل و فصل دعاو نیگزیطرق جا«)1378(،پور محمود یعرفان -

  .21:صفحه »دانشگاه تهران یاسیحقوق دانشکده حقوق و علوم س
 یدعوا در دادرساصحاب  یاصل ابتکار عمل خصوص«)1391(،حسنمحسنی د،یمج یغمام -

  .1: ، شماره42: فصلنامه حقوق دوره  »آن يدهایو استثناها و ق یمدن
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بررسی اثر انتقالی حق تجدیدنظرخواهی در دعاوي «) 1390(کاشانی جواد،  جعفري زهرا،  -
  .13پژوهش حقوق وسیاست، شماره » مدنی در حقوق ایران وفرانسه

 يها شهیفصلنامه اند» عادالنه یدادرس ندیفرا در دنظریحق تجد«)1384(عباس، يمنصوراباد -
  .سال سوم شماره هشتم ،یحقوق

» قانون آیین دادرسی مدنی 98تغییر عناصر دعوا؛ شرحی بر ماده «،  )1392(هرمزي خیراهللا،   -
  .فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم شماره سوم 

پژوهشفصلنامه» م قضائی ایرانمعماي نهائی شدن آراء در نظا«، )1387(هرمزي خیراهللا،  -
.24شماره، دهمعمومی، سالحقوق
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