
  

 

و مقولة  مهلت طریقة شکایت دیگرخالل در مدنی  رأی شکایت از

 اسقاط حق شکایت
 حسن محسنی

 حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ةدانشکددانشیار 

 (25/06/1398تاریخ دریافت:  ـ 21/02/1398 )تاریخ پذیرش:

 چکیده

نار یا العاده طی اصولی در کیق شکایت کند. این طرق شکایت عادی و فوقبه چند طر رأی یک ازممکن است شخصی حق داشته باشد 
رخورد قاط و باس هنگامة ودربارة نحوه اما،  .دادرسی میسر استشدة شناختهاصول اساس  این حق شکایت بر. اسقاط هستندبه دنبال هم 

آن را  برخـی . وجـود دارد هـایی  اخـتال  ها دادگاه ةین و رویر تفسیر قوانین نزد دکترد الیهآن با صالحیت و اختیار توصیف دادگاه مرجوع
یک را قابـل  نیز هیچشور و بعضی شعب دیوان عالی ک ،دهندفقط به اسقاط صریح ترتیب اثر می برخی شعب ،دانندقابل اسقاط می ضمناً

ـ  شودهای دکترین و رویة قضایی تحلیل میها و استداللبحث پژوهش. در این دانندپذیرش نمی  رأی زاده حـق شـکایت   . به بـاور نگارن
بایـد صـریح    امـاً اسقاط الز ،رسیابهام در اعمال آیین دادروز ببه منظور اجتناب از  ،اما .قابل اسقاط است وآیینی  ـحقی از حقوق شخصی

رق انـواع طـ   یـان رابطـة م باشد و اعمال یک طریقة شکایت در مهلت طریقة شکایت دیگر اسقاط ضمنی حق آن طریقه نیست. تحلیـل  
 اهمیت دارد.سو باشد که با ماهیت دادرسی مدنی همها و رسیدن به نظریة مقبول در تبیین مواضع دادگاه رأی شکایت از

 واژگانکلید

 .طریق شکایت ،حق شخصی آیینی ،حق شخصی ،اسقاط
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 مقدمه

حت طرق ت اینالعاده. اند به طرق عادی و طرق فوقبه طور سنتی تقسیم شده رأی طرق شکایت از

ماننوود وااووواهی و هووای عووادی شوویوه ؛انوودمطالعووه شوودهنیوو   عنووواط طوورق تیووحیحی و عوودولی

دادرسوی و اعتوراش شو       ةاعاد و اواهیالعاده مانند فرجامفوقهای شیوه و تجدیدنظراواهی

ط احاضور این مهلوت بورای    ایراطکه در  دارنداین طرق مهلت اعمال حق  به ج  یکی، همة.  1ثالث

دو ماه است. اعتراش ش   ثالوث نیو  در    نیستندط بیست روز و برای کسانی که در ایراط در ایرا

در قووانین ایوراط هوی     ، بوا ایون حوال     3.سوت نی بردارمهلت 2 ،االف حقوق فرانسهبه ،حقوق ایراط

برای مطالعوة بیشوتر   ) ، نشده است 4کد آیین دادرسی مدنی ۵2۷به االف مادة  ،تعریفی از این طرق

 .(442 و423 :13۹۶محسنی  ←

هم حق  ،تجدیدنظراواهیحق داشته باشد، هم  هم حق وااواهی رأی به یکش یی شود می

هوایی  این است که آیا این حقوق تواناییموضوع رو، ازین .اعادة دادرسی ، و هم حقاواهیفرجام

ب تشو ی   که مناسو ها را آطدارندة حق هر یک از  که اندبرای وی فراهم شده ه مجموعاًهستند ک

این پرسو    ،همچنین ؟دروشد یا اینکه به آینده واگذاو از دیگری چشم بپ کنداعمال تواند میدهد 

                                                                                                                                          
برای پژوهشگراط فرانسوی بر این باورند که چوط یگانه شیوة اعتراش به رأی از ناحیة ثالث همین طریقوة اعتوراش شو       .1

 Cadiet et Jeuland 2009: 541 ets, n) العواده ثالث است این طریقه از نگاه ش   ثالث یک طریقة عادی است نه فووق 

789 ets .)بیشوتر   ،شوود کنندة رأی قطعی و در حودود الوا انجوام موی    روی، از آنجا که اعتراش در مرجع صادربه هر  ،اما

 فرانسوی نی  آط را یکی از میادیق این طرق دانسته است.گذار دانند. قانوطمیالعاده ق فوقیآط را طر پژوهشگراط

بوا مفواهیم و    ی را مهلت قرار داده که منطبوق أکد آیین دادرسی مدنی برای اعتراش اصلی سی سال از زماط ر ۵۸۶مادة . 2

ی بوه  أکوه ر  ،در اموور ترافعوی   ،. اموا اسوت  میادیق کلی مرور زماط است. برای اعتراش طاری هی  مهلتی مقرر نشده

اشود و بوه   بدرستی به اطالع وی رسیده مشروط به اینکه این موضوع به ؛نحوی به ثالث ابالغ شده، مهلت دو ماه است

 ط هم در ااطاریه اشاره شده باشد.ضمانت اجرای آ

سوت )شوم    که مورد نقد براوی حقوقوداناط ا   کرده به مقطع اتم اجرای حکم اشاره تلویحاً 422گرچه مقنن در مادة . 3

 .(1031، ش. 4۷۵ :13۸۷

 ةاعاد اواهی و وااواهی طرق عادی شکایت هستند و اعتراش ش   ثالث،پژوه »کد آیین دادرسی مدنی:  ۵2۷مادة . 4

ی موواد کود ارجواع شوده اسوت از: محسون       )هموة  «آیندشکایت به شمار می ةالعاداواهی طرق فوقو فرجام ،دادرسی

 .(الف13۹۵
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توا   وشووند  هایی قانونی هستند که به حکم قانوط ایجواد موی  این حقوق تواناییآیا مطرح است که 

ایت را حقی از حقوق طرق شک ب واهداگر ش یی  ،فرش اایردر  ؟مانندانقضای مهلت باقی می

 ؟دتواند برای اعمال حق بازگردمهلت اقدام او باقی است و باز میآیا زایا کند، 

 ،«حق اسوت  رأی شکایت از»، «هر حقی قابا اسقاط است»قیاس اقترانی شکا ن ست بنیاد  بر

ه را بو  تورین پاسو   کبری و نتیجه ساده و این صغری .«قابا اسقاط است رأی حق شکایت از»پ  

ر چه دشیوه و  به چه .حا قضیه به این سادگی نیست ،در عما اما، .دهدمینوشته های این پرس 

د این اسقاط این حقوق باید صریح و در هنگام ایجابا فرش اینکه  ؟استشدنی  حق هنگام اسقاط

ام بوه  اقود وااوواهی   مهلوت توواط در  میآیا  مثالًامکاط اسقاط ضمنی وجود دارد؟ آیا  ،حقوق باشد

ا رو این کوار   اواست یا در مهلت تجدیدنظراواهی فرجام کرداواهی یا فرجام نظراواهیتجدید

در مهلوت   توواط آیوا موی   شوود: افو وده موی   دو پرس  دیگر؟ به این پرس  دانستاسقاط ضمنی 

 مهلت اعموال طورق  در  تواندمیش   ثالث دادرسی اواست و بالعک ؟ آیا  ةاعاداواهی فرجام

 د؟اعتراش کن رأی هبالعاده شکایت عادی و فوق

نظر دیگور آط اسوت کوه    . ( استصریح یا ضمنی)قابلیت اسقاط  نظریة یکی از نظریات مبنایی

توصیف اقدام هر یک از متداعیین را وابسته به مهلت آط و نی  در صالحیت مرجع م اطب طریقوة  

ر، در نظر اایور  به بیاط دیگداند. کلی حقوق طریقة شکایت را قابا اسقاط نمیبهو داند شکایت می

وع طریقوة  تواند نکند نمیبر این است که دارندة حق با عنوانی که برای عما اود انت اب می باور

تعیوین   هبوه مهلتوی کوه در آط انجوام شود      با توجوه  را مرجع قضایی این نوع .شکایت را معین کند

 .ردهایی داها نمونههر دو نظر میاط دکترین حقوقی و آرای دادگاه 1.کندمی

طة میاط ایون  رابباید  ،به باور پژوهنده ،دو نظریه آطدر تقابا  ،هابرای پاس  گفتن به این پرس 

قابوا   اصلی این نوشته هایپرس  زمینةدر منظر  چندرابطه از این نوع . بررسی شودشکایت طرق 

 :بررسی است

                                                                                                                                          
ط عوالی کشوور   وابستگی طریقة شکایت به ماهیت رأی از منظر حضوری و غیابی بودط، که به تعبیر رأیی قدیمی از دیوا. 1

وو  ۶۷0۸ و 11/۶/130۹وو  3۸00« )االمری آط حکم اسوت تابع کیفیت نف از نظر امکاط یا عدم امکاط اعتراش بر آط، »

 ( از بحث این نوشته بیروط است.1۶1: 13۹2بروجردی عبده، به نقا از: کاتوزیاط  ←. 31/3/1310
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 ترتیب میاط طرق عادی وااواهی و تجدیدنظراواهی -

 فوق العادهترتیب میاط طرق عادی و  -

 اواهی: اعادة دادرسی و فرجامالعادهترتیب میاط طرق فوق -

 اعتراش ش   ثالث در مهلت اعمال یکی دیگر از طرق شکایت امکاط -

زمواط یوا   هوم  ةفرضی است که ش   حوق اسوتفاد   که موضوع این نوشته استکید أتشایستة 

ق اعمال که برای از طرفین ح و ناظر به فرضی نیستمتناوب از دو یا چند طریقة شکایت را دارد 

فوق  موضوع این نوشته طی عناوینرو، ازین در یک پرونده دارند. رأی به یکشکایت برای طرق 

 شود.در چهار بند بررسی و مطالعه می

 واخواهی و تجدیدنظرخواهیترتیب میان 

. دارنود ه هر دو مهلت مشاب .هستیی هاو ناهمسانی هامیاط وااواهی و تجدیدنظراواهی همسانی

پو  از انقضوای    از حکم غیابی واهیمهلت تجدیدنظرا  1قانوط آیین دادرسی مدنی 33۶برابر مادة 

با احتساب مهلت ابوالغ و   ،آدمق 44۵با عنایت به مادة  ،منطقاًاست که  وااواهی روزةمهلت بیست

از گذشوت   پ  ،)به فرش آنکه مورد اایر در فرش عدم اقدام همچناط میداق داشته باشد( اقدام

احتسواب  مهلت ابالغ و اقدام  مهلت تجدیدنظراواهی نی  در. اما آیا شودآغاز می روز بیست و دو

از اعوالم   44۵رسد چوط موادة  باره به نظر میدراین ؟شودابالغ نمی مجدداً رأی که، درحالیشودمی

نودارد چنوین    وجوود  رأی به جهت عودم ابوالغ مجودد    روز ابالغ و اقدام س ن گفته و این روزها

 آیود، بیسوت روز  مهلوت وااوواهی موی    ةکه دنبال ،ت و مهلت تجدیدنظراواهیاحتسابی الزم نیس

 وااواهی ازصرف یکساط نیست.  دو ایناثر تعلیقی  ،با این وصف. است نکردهاقدامی  . چوطاست

 1بیورة  )ت مگر در صورت صدور قرار قبوولی  ؛اثر تعلیقی ندارد که ابالغ واقعی نشده، ،غیابی رأی

 ،که ابالغ واقعوی شوده   ،غیابی رأی صدور این قرار در تجدیدنظراواهی و وااواهی از .(30۶مادة 

رای وجود اثور تعلیقوی بو   نی  . علت که ادعای عذر موجه شده است ،مگر دربارة اایر ؛منتفی است

متمای   که از اثر تعلیقی قرار قبولی و سپ  فرایند رسیدگی به وااواهی مهلت وااواهی استاود 

                                                                                                                                          
 آدم.زین پ : ق. 1
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 بوه سوود  که  یبا هم برابر نیستند. تجدیدنظراواهی محدود است به حکم دو این اثر انتقالی .است

 ،(آدمق 34۹)موادة   شده آط چنین دراواستی دربارةکه  ،حکمو آط ب   از  نیستتجدیدنظراواه 

 غیابی است. رأی در وااواهی اثر انتقالی ناظر به کلیت ،اما

، (بوه درصد محکووم  ۵/4)هر یک  که هر دو طریقه ه ینة دادرسی دارنداین به نظرو  بر این بنیاد

طورح دعووای   اینجاسوت کوه   شوود.  مطورح موی  روش ترتب میاط این دو  موضوعطبیعی است که 

قانوط آیوین دادرسوی    30۶مادة  3تبیرة  .شودمی مطرحو به عک  وااواهی تجدیدنظر در مهلت 

تقدیم داداواسوت اوارا از مهلوت یادشوده     »دااته است: پر صریحاًمدنی به ب شی از این فرش 

«. باشود موی  ر مقررات مربوط به آط مرحلهتجدیدنظر براب ةمرحلبدوط عذر موجه قابا رسیدگی در 

من لوة  بوه   ، ایون عموا  داداواست وااواهی بدهود باز اگر مهلت وااواهی بگذرد و ش    ،پ 

اهی منتفوی نیسوت. قوانوط اجوازه داده     وااواهی در مهلت تجدیودنظراو  اواهی است.تجدیدنظر

اگور   ،کند. پ . عذر موجه مهلت را معلق میوااواهی کند ،عذر موجها ب ،دومی ش   در مهلت

مهلوت وی   گوییبا پذیرش عذر،  ،کسی در دهمین روز همسرش را از دست داد و مهلت گذشت

پ  حکوم تبیورة   . (2۷۷ و2۷۶: 13۹۷زاده حسن ← م تلفهای دیدگاهبرای دیدط ) یابدادامه می

عوذر موجوه،   بودوط  ناظر به فرضوی اسوت کوه شو   بیوروط از مهلوت وااوواهی،         30۶مادة  3

اگور در   ،ه یا عذر موجه او مردود اعالم شده است. در این صورت، داداواست ویداداواست داد

ر ظواه  مهلت تجدیدنظراواهی باشد، باید برای رسیدگی تجدیدنظر به دادگاه مربوط ارسال شوود. 

تیوور  ممکن است است که وااواهی در مهلت تجدیدنظراواهی یعنی مورد اایر.  این ارادة مقنن

شوم    ←برای دیودط سوه دیودگاه    )مرتبط نیست اسقاط حق وااواهی به  تبیره اساساًاین  شود

 .(۶4۸، ش. 2۹4 :13۸۷

ی و پوا  شوود حقوق آیین دادرسوی مطورح موی   حدود اثرگذاری اراده در  موضوعاینجاست که 

اصولی همچوط اصا ابتکار عما ایوصی در آغاز و انجام دادرسی و اصا تسلط طرفین به میواط  

بر اساس این اصول، دادرسوی مودنی بوا ابتکوار     . که نمایشگر مرزهای دادرسی مدنی هستند آیدمی

غموامی و   ←) طورفین اسوت   تسلط یابد و گسترة موضوعی آط درپایاط می شود وطرفین آغاز می
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بر ایون بنیواد، همواط    . 1 (۷۷و ۵3: 13۸4 محسنیو  فرد؛ نی : پورطهماسبی21۶و 201: ۹113محسنی 

از طریقوة دیگور    ،با انت اب نوع طریقة شکایت ،تواندتواند دادرسی را آغاز کند میش یی که می

شکایت را اعمال  ةطریقیک  رأی به ب شی ازفقط یا اینکه  کندط را اسقاط آ و ضمناً عدول و عمالً

در اینکه وااوواهی و تجدیودنظراواهی   با این وصف، گذارد. ب   دیگر را مسکوت  و عمالً دکن

تردیدی نیسوت.  دانست حکم قانوط مدنی(  11۵0را همچوط عدة طالق )مادة نباید آط حق است و 

حق اعمال یوک یوا چنود     ینطرفساقط کند یا اینکه  را صریحاً حق اودتواند ش   میگماط، بی

امکواط سوازش    یا گواهی عودم  رأی بهسرعت قدرت اجرایی را ا اسقاط کنند و بهطریقة شکایت ر

مهلوت  اود را مهما گذارد توا   اعمال حق تواندمیحق دارندة  ،و آط را اجرا کنند. همچنین بدهند

 ةرویو وحودت   رأی دیواط عالی کشوور در  است. به تعبیری، نوعی آزادی ،این هم که ؛سپری شود

شوود در  وقتی موی  ،پ   2.مور کیفری هم اصا هم نوع اسقاط را پذیرفته استناظر به ا ۷۵۶ ةشمار

به طریق  ،که ماهیت ایوصی دارند ،را ساقط کرد، در دعاوی مدنی رأی این امور حق شکایت از

 اولی چنین کاری ممکن است.

توانوود اقوودامی در تنووافی بووا ایوون حووق انجووام دهوود؟ در مهلووت وااووواهی  آیووا شوو   مووی

 ی کند و این به معنای اسقاط ضمنی باشد؟تجدیدنظراواه

را نفوع  تواط ذینمی اند کهانگهی اف ودهو .نداداده برای بر بنیاد هماط قیاس اقترانی پاس  مثبت

اوود وجوود دارد و    رأی که احتمال مقاومت دادگاه صوادرکننده بوه  درحالی کرد؛به وااواهی ال ام 

مقاوموت و   موضوعاز  نظرصرف  3.دنظراواهی استپرداات ه ینة وااواهی عالوه بر ه ینة تجدی

                                                                                                                                          
سویار در  بت دانند که بوا وجوود تحووال   برای استاداط اصا تسلط طرفین را دارای پنج ویژگی مهم در دادرسی مدنی می. 1

 بیواط ش یوی   .2 ؛دراواست طورف  .1 های دیگر است:حقوق دادرسی همچناط مرز میاط این نوع دادرسی و دادرسی

ت از حوق انحیواری طورفین در شوکای     .4 ؛به آنچه اواسته شدهیت رأی محدود .3 ،و دعوای متقابا طرفین در دفاع

 .(Cappelletti & Garth 1987: 15-22) دعوا اتمحق انحیاری طرفین در  .۵ ؛یأر

ط عوالی  ت عمومی دیووا ئتواند موجب ت فیف شود و هیاواهی میبه بیاط دیگر، اسقاط حق تجدیدنظراواهی یا فرجام. 2

 ، هم اصا اسقاط هم نوع آط را پذیرفته است.14/10/13۹۵، مورخ ۷۵۶شمارة  ةی وحدت رویأکشور در ر

کند که وی با این کار از حق وااواهی اود گذشته و عما او ت. اما، تأکید میاس همین نظر را ابراز کرده اطاستادبرای . 3

، غیرمحتموا  30۶تابع عنواط داداواست است. البته، فرش وااواهی تلقی کردط آط را، با توجه به مالک تبیورة موادة   
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ن ست اینکه رسیدگی بوه   .ارده گرفتشود میبه این دیدگاه از دو جهت ، پرداات دوبارة ه ینه

. است نه دادگاه تجدیودنظر  رأی ةکننددر صالحیت دادگاه صادر ،عدولی است ةطریقکه  ،وااواهی

دوم  .مورد اعتراش اسوت  رأی گاه صادرکنندةوضوع در صالحیت دادمرسیدگی به  رو، اساساًازین

پو  از   ،اوالف تجدیودنظراواهی  که ابالغ قوانونی شوده، بوه    ،غیابی رأی چوط وااواهی ازاینکه 

و  باشود )مگر اینکه در فرش ابالغ واقعی اقدام اارا از مهلت  دارداثر تعلیقی  ،صدور قرار قبولی

و  اسوت غیوابی   رأی ةدادگواه صوادرکنند  ااتیوار  موضووع در  باز  ،عذر موجه مطرح شود( موضوع

که دادگاه تجدیدنظر استاط تهراط  3۷ شعبة همچوط ؛اسقاط ضمنی قابا پذیرش نیستوااواهی با 

اانم ف. فرامرزی و آقوای   مورد اعتراش نسبت بهی أردادگاه با عنایت به اینکه » :داده رأی چنین

دنظراوانودگاط  واست تقدیمی احود از تجدی مهر فیروز غیابی بوده با عنایت به اینکه داداع. جهاط

 لحاظ وصف غیابی بودط در مهلت وااواهی تقدیم شده است و دلیلی بور ه ب (الف. اانم ف. ف.)

شود پرونده به جهت تعیین تکلیف حق وااوواهی بوا تلقوی    اسقاط حق وااواهی هم مالحظه نمی

 1.«شودمی اهی به مرجع محترم بدوی اعادهداداواست تجدیدنظراواهی به وااو

 ةسعتومقنن فرانسوی گسترة وااواهی را با  . چوطشوددر حقوق فرانسه مطرح نمیاشکال این 

 .نباشد پذیرغیابی پژوه  رأی پذیرد کهفقط در فرضی میو آط را  کردهتجدیدنظراواهی محدود 

ی ومقونن فرانسو   ،ی قابا وااواهی است که قابا تجدیودنظراواهی نیسوت  رأی چوطبه بیاط دیگر، 

منی اسوقاط ضو   ةمقولو آنکه بوه   بدوط کردهرا مرتفع  دربارة پرس  حاضرزمینة بروز اشکال مطرح 

ر داسقاط نیو    از جهت شیوة .(4۷4و 4۵۵: ب13۹۵ محسنی ←بیشتر  ةمطالعبرای ) حق وارد شود

 موضوع اسقاط حق تجدیدنظراواهی اواهیم دید که رویکرد مقنن فرانسووی انودکی سو تگیرانه   

 .کندمیکید أت رأی اجرای بااسقاط صریح یا اسقاط و به  است

                                                                                                                                          
حوق  و هوم   اند که اگر شو   هوم حوق وااوواهی    (. برای حقوقداناط نوشته۶4۸، ش. 2۹4: 13۸۷داند )شم  نمی

به هور  (. 20۵: 13۹۶باشد، اصا بر این است که وااواهی کرده است )افت ارجهرمی و الساط  داشته تجدیدنظراواهی

؛ مگور اینکوه بوا اسوقاط حوق وااوواهی باشود        دانود روی ایشاط تجدیدنظراواهی در مهلت وااواهی را مسموع نمی

 (.23۶: 13۹۶افت ارجهرمی و الساط )

 دادگاه تجدیدنظر استاط تهراط. 3۷ ةصادره از شعب 21/۶/13۹۵مورخ  ۹۵0۹۹۷0223۷00۶41 ةشمار دادنامة. 1
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 شوود موجب میداند می باز متناوباًدو طریقه را  ایراط گذارقانوط این موضوع که رسده نظر میب

ابوا  اواهواط حاضور ق  او و غایب قابا وااوواهی در همواط دادگواه و از نظور      ةاز نظر اواند رأی

دگاط براوی اوانو   در ارتبواط بوا  توانود  می رأی مچنین،ه .باشدتجدیدنظراواهی در دادگاه باالتر 

د نو کنیک حق اود را اعموال موی   رهنگامی که هبرای دیگر غیابی باشد.  در ارتباط باحضوری و 

 .است وااواهی مقدم بر تجدیدنظراواهیرسیدگی به تردید اشکالی نیست و بی ظاهراً

وااوواهی و  هوای میواط   ه بوه تفواوت  با توج ،به باور نگارنده، شدهمطرحبرای پاس  به پرس  

در  رأی ازشوکایت  رسیدگی بوه   اسقاط نشده حق وااواهی صریحاً تا زمانی که، تجدیدنظراواهی

تجدیودنظراواهی در مهلوت   صورف  توواط  و نموی  اسوت غیوابی   رأی صالحیت دادگاه صادرکنندة

شعبة  1۷/۶/13۹۵ مورخ ۹۵0۹۹۷0۹0۹۹00141دادنامة شمارة  .دلیا بر اسقاط دانستوااواهی را 

اعتوراش   ةپرونود به محتویوات   با توجه» :حکایت از این تحلیا صحیح دارددیواط عالی کشور  2۶

روز  بیسوت توا   صادره از دادگاه بدوی غیابی بووده اسوت و   ةنظر به اینکه دادنام ]...[اواهی فرجام

 الغ در تواری  و دادناموه حسوب گوواهی موأمور ابو      استواهی در آط دادگاه پ  از ابالغ قابا واا

 13/2/13۹4  در تواری ز.  ک. پدر زوا ابالغ شده اسوت و آقوای م.  ز.  ک. به آقای ح. 31/1/13۹4

که به همین تاری  هم ثبت شوده و ایون   نموده داداواست تجدیدنظراواهی اود را تقدیم دادگاه 

ظ اینکوه  لحوا ه فوق بو  ةصادر ةدادناماز نظر شکلی  ،فلذا ،داداواست در وقت وااواهی بوده است

پرونده به اسوتناد   ةاواستفرجام  هدادنامضمن نقض  .صالح به رسیدگی نبوده است م دوش است

 1.«گرددجهت اقدام مقتضی اعاده میی أر ةدآدم به دادگاه صادرکننق 3۷1 ةماد 1بند 

                                                                                                                                          
هموین رویکورد بوه نووعی در براوی آرای مراجوع قضوایی         ،گرچه ماهیت دادرسی مدنی و دادرسی کیفری یکی نیست. 1

 ةدادناموة شومار   دادگواه تجدیودنظر اسوتاط تهوراط در     ۶۸ ة، شوعب موثالً شوود.  کننده به امور کیفوری دیوده موی   رسیدگی

 دراواسووت بووه رسوویدگی اینکووه بووه نظوور»ی داده اسووت: أچنووین ر ،2۸/۷/13۹3 مووورخ ،۹30۹۹۷21313001۵۸

 وااواهی دراواست به رسیدگی یا وااواهی از بیغا علیهمحکوم اعراش اثبات به موکول. ک بانک تجدیدنظراواهی

 در و ترعالی مرجع از حکم صدور به منتهی کار ةروندپ در دادگاه این رسیدگی که آنجا از و است بدوی دادگاه در وی

 تیومیم  ات اذ تجدیدنظر دادگاه که قسمتی در بیغا علیهمحکوم وااواهی به بدوی دادگاه رسیدگی امکاط عدم نتیجه

 تجدیدنظر دادگاه حکم لحوق مورد که را آنچه به مجدد رسیدگی حق بدوی دادگاه اینکه به التفات با و گرددمی نموده

 اسوت  مقورر . باشود نموی  فراهم. ک بانک تجدیدنظراواهی به رسیدگی امکاط فعلی شرایط در لذا ،ندارد را گرفته قرار
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اشکال آط در پیوند زدط حق شکایت   1،از جهت رد اسقاط ضمنی صحیح است رأی گرچه این

حوق  حیت دادگاه مبنای درستی ندارد کوه بوداط اوواهیم پردااوت. بواری، اسوقاط       به صال رأی از

اموا ایون اسوقاط بایود      .وااواهی و تجدیدنظراواهی با توجه به ماهیت دادرسی مدنی منعی ندارد

بر مبوانی  دادگاه تجدیدنظر استاط تهراط  3۷ ةشعب رأی رو،ازین .دشونصریح باشد تا ابهامی پدیدار 

عنه غیابی بوده و در مهلت وااواهی ی معترشار»نیست: یید أتقابا و  نیستستوار دادرسی مدنی ا

ایون   23/۹/۹3تحت عنواط تجدیدنظراواهی مورد اعتراش قرار گرفته و به شورح تیومیم موورخ    

 .دادگاه تجدیدنظراواهی وااواهی تلقی و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شده اسوت 

مدیر دفتر دادگاه مبنی بر اینکه معترش حق وااواهی را از اوود سولب و   لکن متأسفانه با گ ارش 

علیوه غیوابی   حوال آنکوه محکووم    ؛ساقط نموده است پرونده مجدداً به این مرجع ارسال شده است

 کند بوه تواند در مهلت وااواهی با این ادعا که حق وااواهی را از اود سلب میمطابق قانوط نمی

اعتوراش در مهلوت وااوواهی     .ه و آط را تجدیدنظراواهی حساب کنود دادگاه اعتراش نمود رأی

لوذا   .اسوت  رأی ةصوادرکنند گردد و رسیدگی به آط نی  در صالحیت دادگاه وااواهی محسوب می

شود تا نسبت به وااواهی رسیدگی و حکم مقتضوی  پرونده مجدداً به دادگاه بدوی عودت داده می

 2.«صادر فرمایند

 العادهفوقطرق ی و طرق عادترتیب میان 

تعبیور دکتور   . بوه  نباشود  العواده رسیدگی عوادی بور فووق   رسد کمترین تردیدی در تقدم به نظر می

توواط از پنجوره توردد    و زمانی می ؛«پنجره»العاده است و طریقة فوق «در»عادی  ةطریق، دفتریمتین

بوه    3.(2۵۵: 13۸۵ه افشار ؛ همچنین: صدرزاد2۸۷، ش. ۵۹۵ :13۹4دفتری متین) نتواطدر از کرد که 

                                                                                                                                          
 از بیو غا علیوه محکووم  اعراش یا وااواهی رسیدگی از پ  تا گردد اعاده بدوی دادگاه به آمار از کسر با پرونده دفتر

 «.برسد نظر به وااواهی

ااواهی مووثر  واند و چنین داداواستی را پ  از گذشت مهلت را با استداللی دیگر پذیرفته همکاراط همین نتیجه برای. 1

 (.2۷1 :13۹۷زاده حسن ←) دانندو قابا قبول می

 .دادگاه تجدیدنظر استاط تهراط 30 ةصادره از شعب ،4/12/13۹3مورخ  ،۹30۹۹۷0223001۹۶۵ ةدادنامة شمار. 2

و بوه ب شوی    کنود ضر اارا است، وقتی یک ش   در دادناموه تبعویض ایجواد    گرچه این فرش از شمول تحقیق حا. 3
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وو  ۶3۹ ةشومار  ةرویو وحودت   رأی درالعواده  م رسیدگی به طریقة عادی بر طریقوة فووق  قاعدة تقد

قوانوط تشوکیا    1۸ ةمواد نظر بوه اینکوه مقوررات    »است:  شده اشاره دیواط عالی کشور 11/۸/13۷۸

 قطعوی اسوت و توا    نسبت به احکام رسیدگی ةالعادفوق های عمومی و انقالب یکی از طرقدادگاه

العاده نیست رسیدگی فوق ةمرحلمجالی برای ورود به  باشد طریق عادی رسیدگی مفتوح زمانی که

قابا تجدیود نظراوواهی    اعتراش و بعضاً حکم غیر قطعی و قابا غیابی ةدادنام و با توجه به اینکه

راواهی رسویدگی  نشده و یا بوه اعتوراش و تجدیودنظ    وقتی که مهلت وااواهی سپری تا است و

 «.ردغیابی وجاهت قانونی ندا رأی نسبت به مذکور ةماداعمال مقررات  باشد نشده

به تقابا میواط   و استالعاده فوق ةقیشبیه طر ی است کهدربارة تمسک به یکی از طرق رأی این

بوا  و  شوود ربوط موی م و قانوطشرع بین برای اعالم االف قوة قضاییه ی  ئر وااواهی و توسا به

 .هنوز هم معتبر است، داردکید أتکه به شرع بین  ،قانوط آیین دادرسی کیفری 4۷۷مادة  وجود

 رأی اگور  ،قانوط آیین دادرسی مدنی 3۶۷مادة  «ب»و  «الف»بندهای در حال حاضر با توجه به 

 قطعوی  رأی واواهی تجدیودنظر نوه   کنود وااوواهی   طاز آنه نفع ه ن ستین غیابی باشد و ذیدادگا

از  42۷موادة   2برابور بنود   موضووع  که در ایون صوورت   د  واهب فرجامط آتواند از می ایبغ، شود

 3۶۸موضوع مادة  رأی غیابی رأی اما، اگراارا است. عادی  ةطریقتقدم رسیدگی به  ةقاعدشمول 

 ،فرجام ب واهد، اواهییا تجدیدنظر در مهلت وااواهی ،3۶4موضوع مادة باشد و غایب  آط قانوط

مگور   ؛اواهود بوود  رسیدگی فرجوامی  مانع همچناط عادی  ةتقدم رسیدگی به طریق ةقاعدگماط بی

همچنوین اسوت   . باشدموجود اینکه بر اساس گفتة پیشین دلیا صریحی برای اسقاط حق وااواهی 

( پی  از اسقاط صوریح مهلوت وااوواهی و    42۷مادة  2بند )غیابی  رأی دادرسی از ةاعاداواستن 

 .میسر نیست فوق ةرویوحدت  رأی بر بنیادکه  ،ری شدط آطتجدیدنظراواهی یا سپ

کد  ۵3۷-۵2۸مشترک در مواد  طورقواعد ناظر به مهلت به در حقوق فرانسه از جهت تطبیقی، 

                                                                                                                                          
 ةشوومار ةدیووواط عووالی کشووور در دادناموو  33 ةشووعب کنووداووواهی و بووه ب شووی دیگوور فرجووام  تجدیوودنظراواهی

یک  ةنظر از اینکه تج یة یک دادنامه از ناحیبا قطع»ی داده است: أچنین ر ،2۹/2/13۹3 مورخ، ۹30۹۹۷0۹0۸30010۹

 ةاواهی در موورد ب و  دیگور نووعی اطالو     و دراواست تجدیدنظر نسبت به ب شی از آط و تقاضای فرجام معترش

 .«...دادرسی محسوب است و با روح قانوط قابا انطباق نیست، اساساً 
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مهلتوی کوه بوا سوپری شودن       » کرده:به طور کلی اعالم  ۵2۸. مادة است آیین دادرسی مدنی آمده

مگور اینکوه قوانوط     ؛شوود محاسوبه موی   رأی از ابالغطریقة شکایت دیگر قابا استفاده ن واهد بود 

کود آیوین    ۶12و  ۶0۵برابور موواد    اصوالً...«. معین کرده باشد  رأی محاسبة این مهلت را از تاری 

قطعی  رأی آرای حضوری از تاری  ابالغ ةدربارماه است که  اواهی دومهلت فرجامدادرسی مدنی 

 از آطغیابی از تاری ی کوه دیگور وااوواهی     رأی بارةدرهمچنین، شود. می محاسبهفرجام اواسته 

 ةاعواد بورای  کد آیوین دادرسوی مودنی(.     ۶13 ةمادتواط فرجام اواست )شود میپذیرفته نمی رأی

کد آیوین دادرسوی    ۵۹۶ ةماددو ماه از تاری  اطالع از جهت مورد استناد است )این مهلت دادرسی 

 ةمواد ) اسوت هر طورف  حق  ،ادام که اسقاط نشدهم ،تجدیدنظراواهیدر حقوق این کشور مدنی(. 

و در نی  انیراف از تجدیدنظراواهی پ  از ایجاد ااتالف ممکن است.  ۵۵۷ ةماد. برابر (کد ۵4۶

قیدوشورط اجورا   را بوی  رأی حق تجدیودنظر  ةدارندیا اینکه  1هر حال این انیراف باید صریح باشد

 در ارتبواط بوا  انع تجدیدنظراواهی تبعوی او  ، انیراف یک طرف مبه هر رویکد(.  ۵۵۸کند )مادة 

 .کد( ۵۵0)مادة  تجدیدنظراواهی طرف مقابا نیست

اقودام بوه   تجدیودنظراواهی   یوا وااوواهی  اگور ش یوی در مهلوت     با عنایت به مطالب فوق،

برابر حق فرجام هنوز  در االل مهلت وااواهی به جهت اینکه ،نگارندهبه باور  کند،اواهی فرجام

به این علت که در مهلت طریقة شکایت دیگری انجوام   ،اواهی وی، عما فرجامد نشدهایجاقانوط 

مگور   ؛تلقی شوود یا تجدیدنظراواهی شده وااواهی و باید برابر اقدام انجامقابا قبول نیست  ،شده

در االل مهلت ایون  تجدیدنظراواهی حق  وااواهی و حقصریح ط اسقااینکه دلیا روشنی برای 

به محض اسقاط حوق وااوواهی    ،نگارنده باوردر مورد اایر، به . ود داشته باشدوجطریقة شکایت 

و  شود مهلت فرجام اواهود   واردقاط آط گیرد و با اسقرار میش   در مهلت تجدیدنظراواهی 

با مانعی مواجه ن واهد بود. به همین سبب نبایود چنوین پنداشوت    بدین صورت اواهی وی فرجام

ی است که یوا قطعوی صوادر    رأی ال اماً قانوط اجرای احکام مدنی 1دة ماشدة موضوع قطعی رأی که

                                                                                                                                          
ی یو أو در ر هکورد کیود  أبه سندی گویا و روشن برای اسقاط ت 1۹۸2نوامبر  10ی أدیواط عالی کشور فرانسه در ر 2 ةشعب. 1

 (.CPC 2015: Art. 558 ←)نی  اقدام عملی را کافی ندانسته است  1۹۷۸ ةژانوی ۵دیگر به تاری  
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قابوا وااوواهی و    رأی اسوت. ده شو وااوواهی و تجدیودنظراواهی قطعوی    شده یا به علت عودم 

 تواند با اسقاط حق وااواهی و تجدیدنظراواهی قطعی و الزم االجرا شود.تجدیدنظراواهی می

پوذیرش اینکوه بوا اسوقاط حوق وااوواهی و حوق         ،با این وصف، دربارة آرای مرجع ن ستین

بووه علووت  «یافتووهقطعیووت» رأی عنووواطتجدیوودنظراواهی پوو  از ایجوواد آیووا موضوووع مشوومول  

ممکن اسوت تیوور    هایی هست.است یا ایر تردید 3۶۷تجدیدنظراواهی موضوع صدر مادة عدم

نوه  پذیر شوود  ا فرجامتوااواهی و تجدیدنظراواهی قطعیت یابد باید به علت عدم رأی شود ال اماً

دیوواط   21 ةشوعب بووده کوه   این تردیود  اساس  براینکه علت قطعیت یافتن اسقاط این حقوق باشد. 

توجهواً بوه اایور     .... » :دهکررا مردود اعالم در مهلت تجدیدنظراواهی اواهی عالی کشور فرجام

بودوی   رأی و قطعیت آ.د.م. و تمهید تقدیم داداواست قبا از انقضای مهلت تجدیدنظر 44۵ ةماد

قورار رد    ،آ.د.م. قابلیت طرح فرجامی در ایون مرجوع را نودارد    3۹۸ ةمادبند ب  موضوع میرح در

و طرح آط در موعود انتظوار    رأی لکن با وقوع اصا اعتراش به .شوددراواست فرجامی صادر می

اعتوراش   آ.د.م. نفی رسویدگی و ایجواد محرومیوت از حوق     33۶ ةمادقانونی تجدیدنظری موضوع 

مستل م ن  قانونی است که منتفی است )سلب حق با حکم است( و اشتباه در اعوالم و تقودیم و   

ف یلذا به دادگاه بدوی ارسال تا تمهیود وظوا   .شودانطباق مفید اسقاط حق اعتراش نی  شنااته نمی

ز این منظور کوه   ا رأی این  1.«دگاه تجدیدنظر استاط ارسال دارندقانونی اود را اعمال نمایند و به دا

تقدیم داداواست فرجام در مهلت تجدیدنظر را به من لوة اسوقاط ضومنی حوق تجدیودنظراواهی      

کوه نیازمنود    ،کنود نوعی سلب حق تلقی موی را اسقاط اما از این نگاه که  .استیید أتداند قابا نمی

 .رسدفاقد مبانی صحیح به نظر میاست، قانونی حکم 

و  اثوری نشونااته  اسوقاط صوریح نیو      عالی کشور که برای دیواط 2۵شعبة  رأی همچنین است

 دادگاه عموومی  1۹ ةشعب]...[  ةدادنامنسبت به ]...[ اواهی آقای م. ف. رجامف» که استده کرحکم 

هوای  قوانوط آیوین دادرسوی دادگواه     3۶۷ ةمواد زیرا مطوابق   .رسدکرمانشاه قابا پذیرش به نظر نمی

دراواست تجدیدنظر قطعیوت   دادگاه بدوی که به علت عدمعمومی و انقالب در امور مدنی آرای 

گوذار از دادط  اواهی است کوه ظواهراً موراد قوانوط    یافته تحت شرایط مقرر در آط ماده قابا فرجام

                                                                                                                                          
 دیواط عالی کشور. 21 ةصادره از شعب ،۶/۵/13۹3 مورخ ،۹30۹۹۷0۹0۸1000۵۸ ةدادنامة شمار. 1
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نفعی است که در موعد مقرر قانونی نتوانسته حق اعتراش اود را بوه  چنین امتیازی حمایت از ذی

توواط بوا   رسود نموی  به نظر موی  ،جدیدنظراواهی باقی باشدچنانچه مهلت ت ،لکن .حکم اعمال کند

اواهی وکیا مرقوم یادشده نمود. بنا به مراتب فرجام ةماداواهی طبق اسقاط آط مبادرت به فرجام

بوه نظور     1.«گوردد تواند تجدیدنظراواهی تلقی شود( قابا پذیرش نبوده موردود اعوالم موی   )که می

حقوی از حقووق اوود در ایون      رسی مانع آط نیست که ش ییآمره بودط قواعد آیین دادرسد می

ویژه حقی را کوه آزادانوه قابوا تیورف     به ؛است، اسقاط کند  2«حق ش یی آیینی»که  ،مقررات را

 بوداط معناسوت کوه    . آمره بودط قواعد و مقررات آیین دادرسوی مانند حق تجدیدنظراواهی ،است

ند توا حقووق داداواهواط    از پی  معین و معلومکه در آط مقررات انظم آیینی است دادرسی دارای 

بوودط  موره  آ ،بهتر تضمین شود. حال اگر متداعیین در این نظم حقی از حقوق اود را اسقاط کننود 

                                                                                                                                          
یوواط  ر. سو تگیری د دیواط عوالی کشوو   2۵، صادره از شعبة 11/12/13۹4، مورخ ۹40۹۹۷0۹0۸۵003۶۵دادنامة شمارة . 1

ده شو اوواهی  عالی کشور حد ندارد. در فرضی که داداواست تجدیدنظر ش یی مردود اعالم شوده و سوپ  فرجوام   

ة دیواط بوا  دیواط عالی کشور با بیاط اینکه شعب 10مطروحه در شعبة  ۹30۹۹۸۷۷24100۹0۷شمارة  در پروندةاست نی  

ودط بو صف تجدیدنظراواهی از دادنامة بودوی و اوارا از مهلوت    با و»تکلیفی مواجه نیست مردود اعالم شده است: 

و تواری    ۹404۷1تجدیدنظراواهی با صدور آرای بدوی و تجدیدنظر، در فرش اینکه با محاسبة تاری  ابالغ دادناموة  

ن یوی آقانوط  3۶۷اواهی از شمول مادة اواهی دااا در مهلت باشد، فرجامفرجام 24/۶/۹4اواهی اقدام تاری  فرجام

ط رأی آباشد. زیرا احکام قطعی بی  از بیست میلیوط ریال در صورتی قابوا فرجوام اسوت از    دادرسی مدنی اارا می

تجدیودنظراواهی نمووده، لوذا،     ۹404۷1اواه از دادنامة تجدیدنظراواهی نشده باشد ]و[ در ما نحن فیه وکیا فرجام

ا اواه به علت غیرقابو اواهی فرجامت[. با این بیاط فرجاماواهی را از اود سلب نموده ]اسموقعیت قانونی در فرجام

اواهی قابا پذیرش نیست. به جهت فوق این شعبه مواجوه بوا تکلیفوی نیسوت. پرونوده بوه دادگواه        طرح بودط فرجام

 (.2۸و 1۵ا: 13۹۵محسنی  ←)برای دیدط نقد این رأی « شودصادرکنندة رأی ارسال می

از  که کارکردش حمایوت  داند( میDroit subjectif processuel« )حق ش یی آیینی»موتولسکی اساس داداواهی را . 2

حوق  . به بیواط دیگور،   (Motulsky 1974: 85-100( است )Droit subjectif substantiel« )حقوق ش یی ماهوی»

ق . ایون نظوم را همچنوین حقوو    ، جریاط داردنظمی سااته شده استاود که  ،نظم حقوقیحقی است که در ش یی 

جراهوای  امند از ضمانت ای از قواعد و مقررات حقوقی، کلی و انت اعی، و بهرهگویند که به صورت مجموعهنوعی می

هوا  نافع آطممین أهای انسانی امتیازات و حقوقی را جهت تشود. این حقوق نوعی برای افراد یا گروهدولتی شنااته می

حوق   .(۹ ویوژه ش. ، بوه ۹ وو ۷ ، ش.3۷ وو 33: 13۸0کاتوزیاط  ←)گویند که به آط حقوق ش یی می کندایی میشناس

 ش یی آیینی هماط حق موجود در نظم فوق در گسترة حقوق دادرسی است.
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باشد که بر پایة اصوول بنیوادین    رأی اعمال شکایت از ِویژه اگر این حق حقبه ؛شودم دوش نمی

 .(۶۸ و۶۵: 13۹۷نی محس ←) تحت تسلط طرفین قرار دارد مدنی دادرسی

را  رأی آدم ل وم توافوق طورفین بورای قطعیوت    ق 333تواط از مادة نمی ،به باور نگارندههمچنین، 

 ،دیواط عوالی کشوور   ۵شعبة  رأی این اساس،و اسقاط هر یک از طرفین را نپذیرفت. بر د کربرداشت 

 . چوطنظر قابا انتقاد استاز همین مکرده، که اسقاط حق تجدیدنظراواهی را منوط به توافق طرفین 

اسوت،  « هر یک از طورفین »که عبارت از  ،را در غیر ما وضع لهآدم ق 333موضوع مادة « طرفین»واژة 

نظراواهی تجدیود  مدنی حق ... ین دادرسیقانوط آی 333 ةمادبا عنایت به مقررات » است:کرده تعبیر 

لوذا اسوقاط حوق م بوور از      .ط کرده باشندبا توافق کتبی آط را ساق طرفینزمانی قابا اسقاط است که 

دادرسی قابا ارجواع بوه دیوواط عوالی     ین یآسبب آمره بودط قوانین ه سوی معترضاط قانونی نبوده و ب

لوذا پرونوده بوه دادگواه تجدیودنظر اعواده        .اسقاط حق تجدیدنظراواهی ن واهد بوود  ةبهانکشور به 

مقونن  با وجود این، ممکن است گفته شوود    1.«یدشود تا آط دادگاه به تکلیف قانونی اود عما نمامی

برای احتراز از اعمال جداگانة حق تجدیدنظراواهی توافق طرفین را الزم دانسوته توا موجوب نشوود     

توجوه بوه قاعودة تقودم     بوی  ،اوواهی کنود و پرونوده   تجدیدنظراواهی و دیگری فرجام رأی یکی از

در  رأی بوه هور روی اشوکال ایون    ح شوود.  رسیدگی ماهیتی بر رسیدگی حکمی، در دیواط عالی مطر

  2.اسوت  «امری بودط قواعد آیوین دادرسوی  »مقولة و استنباط نادرست از  «طرفین»تفسیر ناصحیح واژة 

. کننود تواننود حوق تجدیودنظراواهی را اسوقاط     به باور نگارنده، هم طرفین هم هر یک از طرفین می

موضوع   ،ه ترتیب دیگری حا کرد. در این فرشجانبه را باید باشکال عدول از اسقاط دوطرفه یا یک

کود آیوین    ۵۵0)موادة   دهود حقوق فرانسه این است که به طرف مقابا او حق تجدیودنظراواهی موی  

دادرسی مدنی(؛ رویکردی که در حقوق ایراط نی  از سوی برای استاداط قابوا پوذیرش اعوالم شوده     

                                                                                                                                          
 دیواط عالی کشور. ۵، صادره از شعبة 1۹/11/13۹4، مورخ ۹40۹۹۷0۹0۸۹00۵33دادنامة شمارة . 1

ینکوه شو     ا، مشروط بوه  پذیرندسویه را مییکاسقاط  یاه اند و اسقاط دوطرفبرای حقوقداناط به این مسئله پردااته. 2

دنظراواهی اسوقاط ضومنی حوق تجدیو    متالزم با اواهی در این فرش اهلیت استیفا داشته باشد. اما به اینکه آیا فرجام

 (.۷2۶و ۷2۵، ش. 32۹و 32۸: 13۸۷ شم )اند است یا ایر وارد نشده
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گرچوه   ،ام تبعی آط را پذیرفته استو مقنن در فرج  1(۷2۶ و۷2۵ ، ش.32۹ و32۸: 13۸۷است )شم  

 .(آدمق 413)مادة بدین معنا قانوط ما صراحت ندارد 

بواالتر بوه    توانایی دادگواه ریشه در گرچه  ،نی مقولة صالحیت توصیف عنواط شکایت وانگهی، 

محسونی   ←) و پوذیرش اسوت  ییود  أتقابوا   موضووعی آدم دارد و ق 33۹موادة   3موجب تبیورة  

در فرضی که ش   با اسقاط صریح یوک طریقوه ارادة    رسدمی اما، به نظر .(32۸ و32۷: ب13۹۵

حقی از  رأی به بیاط دیگر، حق شکایت از جایگاهی در تحلیا ن واهد داشت. کنداود را ابراز می

حقوق در گسترة آیین دادرسی است و نباید چنین پنداشت که ش   دربارة سرنوشت آط قودرت  

توجه ، بیظرف زمانی و توصیف و تش ی  دادگاه مرجوع الیه ،آط گیری ندارد و در اعمالتیمیم

 2.اثور اسوت  که صاحب آط حق هستند، بوی  ،کلی ااتیار و ارادة طرفیندارد و بهنهایی اثر  به اسقاط،

حقوی از   رأی حوق شوکایت از   موضوع آیین دادرسی مدنی حقوق و منافع ایوصی است و تبعواً 

 ریح آط فاقد اشکال و ایراد اواهد بود.حقوق قابا تیرف است و اسقاط ص

 خواهی: اعادة دادرسی و فرجامشکایت ةالعادترتیب میان طرق فوق

از تواری    3۹۸موادة   «ب»را برابر بند  3۶۷ن ستین موضوع مادة  رأی ازاواهی مقنن مهلت فرجام

                                                                                                                                          
و اولی را  کایت از رأی و اسقاط مهلت شکایت از رأی تفکیک ایجاد کردممکن است گفته شود باید میاط اسقاط حق ش. 1

ط پذیرفت و دومی را، به جهت اینکه نوعی مهلت قانونی است، شدنی ندانست. پ ، اگر ش یی حوق اوود را سواق   

 ریقةل یک طکرد و بعد در مهلت از اسقاط عدول کرد، ادعای  مسموع است. در این زمینه باید اف ود اسقاط حق اعما

گهوی،  وانفایده است. شکایت مستل م اسقاط مهلت آط است و تیور جدایی میاط این دو ناممکن و به فرش محال بی

 تردید عدول چنین کارکردی ندارد.اواهد که بیایجاد چی ی که از بین رفته موجب و منشأ می

ویوة  موثالً در رأی وحودت ر  کنود.  موی  اشتباهدر انت اب طریقة شکایت شود که ش   این س ن مربوط به فرضی نمی. 2

اسوتاط   چوط مستفاد از پژوه  از رأی غیرقابا وااواهی دادگواه »چنین آمده است:  0۶/0۷/133۷مورخ  3۶۹۷شمارة 

 باشد بنوابراین تقاضوای  عدم تسلیم شاکی به مفاد آط و دراواست رسیدگی از مرجع باالتر یعنی دیواط عالی کشور می

اشوتباه ممکون اسوت    «. ی شعبة دوم دیواط عالی کشور از این حیث صحیح اسوت أد و رشوشاکی فرجام محسوب می

ق  بوه جوای   ناگر در ااطار رفع »ناشی از ااطار رفع نق  اشتباه باشد. در این زمینه رأیی قدیمی چنین حکم کرده: 

اشوتباه  داداواست پژوهشی داداواست فرجامی نوشته شوود، در ایون صوورت، قابوا ایون بووده اسوت کوه موجوب          

 )رأی شومارة « دهنده بشود و دادگاه نباید بدوط اینکه این مقدمه را در نظور بگیورد داداواسوت را رد کنود    داداواست

 (.20۸: 133۵دیواط عالی کشور( )متین  1، شعبة 1۷/۹/131۹و 2۹۵2
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ایون دادگواه    أیر قابا فرجام دادگاه تجدیدنظر از روز ابالغ رأی برایو انقضای مهلت تجدیدنظر 

اواهی به علت مغایرت دو حکم باشد، است. اگر هم فرجامده کرهماط ماده اعالم  «الف»برابر بند 

به بیواط دیگور،    (.آدمق 3۹۹ابتدای مهلت تاری  آارین ابالغ هر یک از دو حکم اواهد بود )مادة 

و طبیعی اسوت کوه توا     دانسته و تجدیدنظراواهی را به نوعی دنبالة رسیدگی ن ستین مقنن فرجام

 امکواط ، انقضای مواعود اواه با اسقاط صریح اواه با نشود،  زمانی مربوط طیطع اقراحا یا ماین م

 ةاعواد که روشی مشابه تعارش احکام موضوع  ،اما ج  دربارة تعارش احکاماواهی نیست. فرجام

ی و تجدیودنظراواهی  بی  از آنکه دنبالوة وااوواه   ،دادرسی ةاعادمورد توجه مقنن بوده، دادرسی 

(. اما آیا فورش فرجوام در زمواط و مهلوت     430و  42۹باشد، وابسته به جهت استنادی است )مادة 

 ؟قابا تیور استدادرسی و به عک   ةاعاد

در موضووعات قابوا فرجوام     رأی دهد که اگور این اتفاق روی می ،تردیدبی ،در تعارش دو حکم

و  42۶موادة   4و بنود   3۷۶)موواد   دارددادرسوی   ةداعوا اواهی هم حق باشد، ش   هم حق فرجام

دادرسوی و احتموال اصورار و مقاوموت دادگواه      اعوادة  نظر بوه عودولی بوودط     ،در این صورت  1.(43۹

 فنووط ، فرجوام از جهوات   دادرسوی اعادة  و نی  استل ام صدور قرار قبولیبر نظر اود  رأی صادرکنندة

اعوادة  مطورح شوود کوه در    هوم  این استدالل م الف  هرچند ممکن استاست؛ رجح آیین دادرسی ا

اول را نی  به  رأی توانددر فرجام، دیواط می ،ولی ،دوم را نقض کند رأی توانددادرسی دادگاه فقط می

اطرتر از فرجام و الجرم برای کسی کوه  و این اعادة دادرسی را کم علت م الفت با قانوط نقض کند

هوا جهوت تورجیح    )برای دیدط برای استدالل کندتر میود مطلوبن ستین از بین بر رأی اواهدنمی

اوواهی اثور   فرجامممکن است گفته شود چوط  . همچنین،(۵3۷: 13۹1زاده یوسف ←دادرسی  ةاعاد

 ةایون سو ن کوه ممکون اسوت هور دو طریقو        دادرسی مرجح است. به هر روی، ةاعادانتقالی ندارد، 

 .نماید که حکم آط باید بررسی شودمیر مسلمی امباشد  بازنفع العاده به روی ذیفوق

دادرسوی از حکموی کوه     ةاعادتقاضای  قانوط آیین دادرسی مدنی دربارة 434فرش تبیرة مادة 

است که ایون دو طریقوه    ویای امکاط تیور موردیگرچه گ ،در جریاط رسیدگی فرجامی است نی 

یواط عالی کشور تا پایاط رسیدگی موجب توقف رسیدگی در داز این جهت که  ،هستندهم  کناردر 

                                                                                                                                          
 نی  همین تدااا روی دهد. 42۶مادة  3و 1این مثال مانع آط نیست که دربارة بندهای . 1
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اوواه  دارد کوه ش یوی غیور از فرجوام     مووردی ظهور در اگر گفته شود شود، دادرسی می ةاعادبه 

مگور   ،بحث حاضر اارا اسوت از شمول مورد  تبعاً که ؛راه نیست، بیدهکردادرسی  ةاعادتقاضای 

مانند حیله و تقلب و بنودهای   ،اینکه گفته شود مهلت اعادة دادرسی پ  از فرجام آغاز شده است

 .آط قانوط 42۶دیگر مادة 

چه بایود کورد؟ در    ،شوددادرسی  ةاعادمدعی  اواهیفرجامدر مهلت ش یی اگر  ،بر این بنیاد

وجود نودارد. مشوکا در ایون     42۷دادرسی اشکالی برابر مادة  ةاعادقطعی است و قابا  رأی اینکه

چنین به اسقاط شده است یا ایر؟  عمالًدادرسی  ةاعاداواهی با اعمال حق است که آیا حق فرجام

یوا   اده باشود چنوین اسوقاطی روی د  اگور   ،اما .رسد که در اینجا نی  باید اسقاط صریح باشدنظر می

چوه تیومیمی    ،دادرسی ب واهد ةاعادو منقضی شده اش اواهیرجامف مهلتاینکه ش   بپندارد 

کنود و  را در مهلوت اسوقاط موی    اود اواهیمحق فرجا جایی که ش   با علم در صحیح است؟

پنودار  فورش   کمترین ایرادی نیست.  گ یند بر اسقاطبرمی رأی اعادة دادرسی را برای شکایت از

 ،ش یی ه،پروند. در یک سابقه نبوده استبیدر دیواط عالی کشور باید نوشت که این مورد  غلط،

قوانوط آیوین    42۶ا استناد به بنودی از موادة   اواهی منقضی شده است، ببه باور اینکه مهلت فرجام

این دادگواه نیو  بوه دراواسوت     کند. میاز دادگاه تجدیدنظر دادرسی  ةاعادتقاضای  ،دادرسی مدنی

در هر حال قورار عودم    و دهدبند مورد اسناد متقاضی تش ی  نمی امنطبق ب را موردو ده کرورود 

 رأی ایون کنود. از  موی  ش   محجور بووده صوادر  نکه اوانده دادرسی را به علت ای ةاعاداستماع 

 ۹30۹۹۷0۹0۹100024 ةشومار طوی دادناموة   دیواط عوالی کشوور    3 ةشود و شعباواهی میفرجام

دادگواه بودوی توسوط وکیوا بوه       رأی تجدیدنظراواهی از» دهد:می رأی چنین 31/1/13۹3 مورخ

شوده اسوت و آط قابوا فرجوام      []... ةشمار ةدادناماواه صورت گرفته و منتهی به وکالت از فرجام

لذا دادنامه بایود بوه اوود تجدیودنظراواه      .اواهی نداشته استلیکن وکیا حق فرجام .بوده است

 رأی ةنتیجو لیکن به وکیا ابالغ گردیده است و چوط ابالغ صوحیح صوورت نگرفتوه     .شدابالغ می

اوواهی داشوته   فرجوام  اواه قطعی نشده بوده اسوت و او حوق  صادره به لحاظ عدم ابالغ به فرجام

 ةاعواد توواط دراواسوت   قانوط آیین دادرسی مدنی تنها از احکوام قطعوی موی    42۶ ةماداست. طبق 

دادرسوی صوورت    ةاعواد ولو تحت عنواط  ،قطعی م بور غیر ةدادناماعتراش به  ةنتیج .دادرسی کرد
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اصوا رسویدگی    با توجه به عدم اطالع عامه از عناوین و اصطالحات قوانونی و دادرسوی و   ،بگیرد

اواهی تلقوی و بورای رسویدگی بوه     دادگاه باید آط را فرجام ،عادالنه و حفظ حقوق اصحاب دعوا

عنواط داداواسوت   قطعی به غیر رأی داشت و تلقی داداواست اعتراش بهدیواط کشور ارسال می

 .«است قانوط یادشده وجاهت قانونی نداشته 42۶ ةماددادرسی و ورود به آط و تطبیق با  ةاعاد

نهایی است. با این وصوف   غیر ِرأی رأی غیرقطعی در این رأی دیواط از مقیود شعبة ،گماطبی

اصا رسیدگی عادالنه و حفوظ حقووق اصوحاب    »دیواط عالی استناد به  3 ةشعبب   مهم استدالل 

لیا بر پایة تح .استدادرسی  ةاعاداواهی بر فرجام ترجیح گویایاست که بسیار ارزشمند و  «دعوا

 ،که به شرح فوق بررسوی شود   ،فوق، اعادة دادرسی در مهلت فرجامی و در غیر مورد تعارش آراء

پ  از ایجاد  ،دادرسی اود را ةاعادحق  مگر اینکه ش   صریحاً ؛اواهی قلمداد شودباید فرجام

فسویر  ساقط کرده باشد. مورد اایر مبنا و مستند قانونی ندارد و باید آط را بور اسواس اصوول ت   آط، 

 اواهد بود.نی  از آنجا که حق شکایت به شرح فوق حق است، قابا اسقاط به بیاط دیگر،  .نمود

 اعتراض شخص ثالث و دیگر طرق شکایت

رسد که چنین به نظر می ،دربارة اعتراش ش   ثالث در مهلت اعمال یکی دیگر از طرق شکایت

مانع داداواهی ش   ثالث وی طرفین العاده از سامکاط اعمال یکی از طرق شکایت عادی و فوق

رسویدگی چوه طریقوی را در     ةادامو اندیشد که طرفین بورای  به این نمی ثالثبیاط دیگر، . به نیست

عنوه  معتورش  رأی پ  ممکن اسوت بلکه دغدغة وی رفع الا از حقوق اود است.  ؛ااتیار دارند

حتی اعتراش ش   ثالث از دادرسی یا  ةاعادو  ،اواهیقابا وااواهی، تجدیدنظراواهی، فرجام

 باشد. اش اص ثالثدیگر  ةناحی

 رأی راش ش   ثالث اصولی را دادگواه صوادرکنندة   گذار مرجع رسیدگی به دعوای اعتنوطقا

 رأی نسوبت بوه   ایون اعتوراش ال امواً    و این موجب شده تیور شود (420)مادة  کردهقطعی اعالم 

قطعی شود  رأی تا کندباید صبر قطعی  رغی رأی بهش   ثالث بر این اساس، قطعی ممکن است. 

و به محض وااواهی یا تجدیدنظراواهی یکوی از   کندچنین اعتراضی کند یا اینکه تحما سپ  و 

 غیور  رأی وی نسبت بوه رو، ازین. (101۷. ، ش2۶۸و 2۶۷: 13۸۷شم  ) طرفین به دعوا وارد شود

تواط گفت ش   ثالث ال امی میمقابا این دیدگاه تواند اعتراش ش   ثالث کند. در قطعی نمی
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بوه اسوتناد    ،قطعی نیو   غیر رأی تواند بهندارد و میو داالتی در آط به تبعیت از ارادة طرفین دعوا 

اگر پ  از اعتراش وی یکی از طرفین وااواهی . پ  کنداعتراش ش   ثالث  ،41۸اطالق مادة 

تا مقولة اعتراش ثالث  لث اواهد بودبه من لة ورود ثا رأی ، اعتراش او بهدکریا تجدیدنظراواهی 

رسویدگی مواجوه   ایر أتقطعی مطرح نشود و فرایند رسیدگی با ااتالل بررسی تقدم و  غیر رأی به

کوه فقوط در    به نووعی اسوت  میاط اعتراش ش   ثالث و ورود ثالث  ةرابط. بر این اساس، نشود

در حقووق ایوراط،   »ط دیگور  بوه بیوا  . ط موجب تفواوت اسوت  جریاط بودط پرونده یا م تومه بودط آ

بودین معنوا کوه هرگواه ش یوی در       .اعتراش ثالث در عرش دعوای ورود ثالث قرار گرفته است

 «حوا را انت واب کنود   توانود یکوی از ایون دو راه   دعوایی حقوق اود را در معرش تجاوز بیند می

در شوده کوه   دیواط عالی کشوور صوا   1حکم قدیمی نی  از شعبة . (1۵0. ، ش1۹۵: 13۹2کاتوزیاط )

تقدیم داداواست اعتراش با مالحظة اینکه داداواسوت  »این دیدگاه باشد: ید ؤمتواند تا حدی می

پژوهشی در االل مدت قانونی تقدیم گردیده مانع رسویدگی بوه داداواسوت اایرالوذکر پو  از      

 (.1۹۸ :133۵؛ متین 23/۸/1322و 20۶)حکم شمارة  «باشدحیول مدت پژوهشی نمی

توواط  تساوی میاط اعتراش ش   ثالث و ورود ثالث را موی  ةرابطاستدالل مبتنی بر  اما آیا این

قورار   است یا در جریاط رسیدگی فرجامی یا اعوادة دادرسوی   پذیرفرجامکه د کرمطرح ی رأی دربارة

دادرسی اعتراش کند یا اینکه بوه   ةاعادقابا فرجام یا  رأی تواند بهیعنی بپذیریم که ثالث می ؟دارد

رسویدگی   بوه  توانود ثالوث نموی  دادرسی بوه آط وارد شوود؟    ةاعادآغاز رسیدگی فرجامی و  محض

دادرسوی نیو  مقونن     ةاعاداواهی است. در مبنای آط فقداط اثر انتقالی فرجامکه  وارد شودفرجامی 

در اعادة دادرسی غیر از طورفین دعووا شو      » کردهحکم قضیه را روشن و اعالم  441طی مادة 

با این وصف نباید چنین پنداشت کوه حکوم   «. تواند دااا در دعوا شود  عنواط نمیدیگری به هی

 1.باشود تواند برابر بوا ورود ثالوث   می و لغتاً لفظاًاین ماده دربارة دااا شدط ش   ثالث است که 

 ةواژشود. دااا در دعوا شدط در ایون مواده برابور    حکم این ماده شاما جلب ش   ثالث نی  می

l’intervention ارادی ثالثیا داالت ورود  است که در حقوق فرانسه اعم است از l’intervention 

                                                                                                                                          
زاده یوسوف ) اند کوه بتوواط ش یوی را جلوب کورد     نپذیرفتهدرستی بهاما  .اندحقوقداناط این احتمال لغوی را داده برای. 1

13۹1 :۵31). 
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volontaire  ارادی ثالث  غیریا داالت جلب وl’intervention forcée ةسابقایراط متوط قانونی . این 

ای گردد که بربازمی 12۹0 قانوط موقتی اصول محاکمات حقوقی 420تا  41۷مادة  به تقنینی دارد و

در واقوع، در    1.را بوه کوار بورده بوود    « داول ش   ثالث به دعووا »ورود و جلب ثالث عنواط عام 

 امکاط ورود و جلب ثالوث نیسوت.   ،به علت نبود اثر انتقالی ،اواهی و اعادة دادرسیجریاط فرجام

قورار   یااواهی است یا در جریاط چنین رسویدگی دادرسی یا فرجام ةاعادی که قابا رأی دربارةاما، 

 رأی کنندةشکایت در دادگاه صادرقطعی موضوع این دو طریقة  رأی تواند ازش   ثالث می ،دارد

موورد   ،که برای رفع الا از حقوق اوست ،رأی قطعی اعتراش ش   ثالث کند و شکایت وی از

ایون راهکوار انودکی     ،اگر مفاد حکوم قابوا تفکیوک نباشود     ،این وصفبا   2.گیردرسیدگی قرار می

برابور  قطعی بایود کوا حکوم را     رأی در این صورت دادگاه صادرکنندة . زیراشودبرانگی  می الچ

این اند. در دهکراواهی ادة دادرسی یا فرجامتقاضای اعآط  از که طرفین درحالی کند؛الغا  42۵مادة 

اواهی یا رسد دادگاه باید تا پایاط رسیدگی به فرجامبه نظر میبا عنایت به سکوت مقنن،  ،صورت

مگر اینکه گفته شود در تقارط با فرجام باید اعتراش ثالث مقدم باشد و  ؛دادرسی منتظر بماند ةاعاد

 .رسیدگی شودماط أتوبه جهت وحدت مرجع رسیدگی، به این دو  ،در اعادة دادرسی

ش های فووق، اعتورا  دادرسی به شرح استدالل ةاعاداواهی و به باور نگارنده، به غیر از فرجام

کوه در ایون    ممکون اسوت  میسور و  ش   ثالث در االل مهلت شکایت یکی از اصوحاب دعووا   

تواند به این اعتراش رسیدگی می «شدهقطعی» رأی کنندةت با سپری شدط مهلت دادگاه صادرصور

توانند بوه آط اعتوراش بوه عنوواط     کند و با وصول وااواهی و تجدیدنظراواهی نی  این مراجع می

دادگواه باشود،    ولبو مقاگر ایون راهکوار   . کنندرسیدگی االشاره( شرح استدالل فوق)به ورود ثالث 

تواند در ن سوتین جلسوة دادرسوی    سادگی میبهبرای رعایت مقررات آیین دادرسی معترش ثالث 

                                                                                                                                          
رغم نو  عوام   به، دادرسی ةاعادورود ثالث در دعوای »: کرده استاستاد نی  همین نظر را با استداللی دیگر ابراز برای . 1

 ةر دعوای اعواد دق.ا. ]......[. بنابراین جلب ثالث نی   441 ةمادر حقیقت به موجب باشد. دق.ا.، مجاز نمی 130 ةماد

 .(۹۸4. ش، 4۹3: 13۸۷شم  )« دادرسی ممنوع است

   ثالث بایود  اند داداواست اعتراش شکردهاند و اعالم مالک گرفته 434برای استاداط در اینجا از حکم تبیرة مادة . 2

ادگواه  د و رسیدگی بوه ادعوای معتورش ثالوث را بوه د     کند تا رسیدگی اود را متوقف به دیواط عالی کشور تقدیم شو

 .(101۷. ش، 4۶۸: 13۸۷شم  )ی مورد اعتراش بفرستد أصادرکنندة ر
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 ،قوانوط آیوین دادرسوی مودنی     ۹۸برابر مادة  ،ورود ثالثاعتراش اود را به دعوای اواستة دعوای 

 یا به سود یکی از متداعیین داداواهی اود را انجام دهد. سب مورد مستقالًححتی تغییر دهد و 

 نتیجه

است که یا قانوط بداط نپردااته یا به اجمال از آط گذشته است و ایون   اینکته پژوه موضوع این 

راهکوار و حوا    ةارائو بورای  بوه هور روی،   یود.  ها پدیود آ ااتالف آرا و اندیشهده شموجب وضع 

 اهکارها قابا عرضه و بررسی اواهد بود.مشکالت، این ر

زمانی کوه مهلوت   اواهی مقدم است و تا وااواهی بر تجدیدنظراواهی و مورد اایر بر فرجام

فقوط بوا    رأی از بین رفتن مهلوت شوکایت از   شود.مهلت اقدام دیگری آغاز نمی یکی سپری نشده

اصا ابتکار عما ایوصی و  که در قالب ،حاکمیت اراده بلکه ،شودسپری شدط مهلت محقق نمی

اسقاط صریح هر یک از طورق شوکایت    ،یابداصا تسلط طرفین در دادرسی مدنی بروز و نمود می

های این نوشته بر پایة یک قیاس اقترانی پاسو   تواط به پرس نمیدهد. نفع قرار میرا فراروی ذی

 یوک از ایون حقووق صوریحاً    اگر هور  رو، ازین .کنداجرای حقوق تیمیم را دشوار میداد. ظرایف 

به این علت که در آیین دادرسی به منظور حمایت از حقووق اصوحاب دعواوی    شده باشد، ناسقاط 

 معتبر نیست.گونه ابهام باشند،  اعمال و اقدامات باید به دور از هر

دانود و بور ایون    بر این اساس، نظری که توصیف عنواط شکایت را در ااتیار مرجع قضایی می

صوالحیت  مقولوة  ط را به آداند و گاه صحیح نمیبه هر شکا را  رأی حق شکایت ازط اساس اسقا

 ادگاه است، در فرضوی کوه یوک طورف یوا     گرچه تکلیف د ،نیست. توصیففتنی پذیر زندپیوند می

آرای مورد اشاره در ایون   رو، برایازیناند منتفی است. دهکررا اسقاط  رأی حق شکایت از ینطرف

. نیسوت ییود  أتقابا  کردهنفی را  بة حق اعمال یکی از طرق شکایتجانسقاط یکنوشته که امکاط ا

اواهی پ  از ایجاد حوق  و فرجام ،وااواهی، تجدیدنظراواهی اسقاط صریح حق ،کلی یدر نگاه

اسوقاط هور   . نیسوت  صوریح  اسقاطمیداق ممکن است و اعمال یک طریقه در مهلت طریقة دیگر 

و نهوایی   ،دهد و در نهایت موجوب قطعیوت، لو وم اجورا    رار مینفع را در مهلت بعدی قمهلت ذی

 .دشومی رأی شدط

 ،در فورش تعوارش دو حکوم    ،رسدالعاده نی  به نظر میاز جهت تقارط دو طریقة شکایت فوق
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دادرسی نیو    ةاعاددوم از هر دو حق براوردار است و در دیگر جهات  رأی نفع از تاری  ابالغذی

نی  به فورش  شکایت کند. مقنن  رأی ابا فرجام بتواند از دو روش بهممکن است در موضوعات ق

رسد میبه نظر که  کردهی که در جریاط رسیدگی فرجامی است توجه رأی دادرسی به ةاعادتقاضای 

با لحاظ برای آثار و احکام،  ،استاواهی ی که موضوع فرجامرأی اعتراش ش   ثالث ازدربارة 

از گسترة موضوع  رأی فرش تیور اشتباه در اعمال حق شکایت ازل، . به هر حاقابا استفاده است

تحقیق حاضر اارا است و اگر ش یی در انت اب طریقوة شوکایت اشوتباه کورده باشود، مرجوع       

دادرسوی   ةاعواد ی رأیو  دیواط عالی کشوور در ، زمینهاین کند. در ط را توصیف میقضایی است که آ

 اواهی تلقی کرده است.اهی او منقضی شده فرجاماومهلت فرجامده کرش یی را که تیور می

که در صورت وااوواهی یوا   رسد به نظر میقطعی نی  ممکن  غیر رأی اعتراش ش   ثالث به

ثالث تبدیا یا تلقی شود. در غیور ایون   ورود تواند به میاین شکایت  رأی از این تجدیدنظراواهی

اعتوراش شو      ،در هر حال. شودیصورت، ثالث از رفع الا آط حکم بر حقوق اود محروم م

و بوداط   منعوی نودارد   قانوناً ،اواهی استدادرسی یا فرجام ةاعادکه در جریاط  ،قطعی رأی ثالث به

 .قطعی رسیدگی شود رأی باید در دادگاه صادرکنندة
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