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 مقدمه
ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  معموالً رویه عملی دادگاه

شاود   ها به دانشاجویان حقاوق آماوزش داده مای     های تئوریک دانشگاه آنچه در کالسحدودی با 

های درسی ه  به شاکلی اسات    متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس

صورت تئوری و بادون تطبیاق    که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

د. به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل کن با مصادیق عملی کفایت می

شوند  التحصیالن وقتی مشغول به کار می در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هاا مواجاه    با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اساتنباط عملای دادگااه   

التحصایل   ز رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیات بار هایا فاارغ    هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی ا

طاورکلی رشاته    تردید تنها منبع آموزش عملی وکالات، قضااوت و باه    حقوقی پوشیده نیست. بی

باشد؛ به عبارت  های قضائی می ها و جلسات رسیدگی، رویه حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه

صاورت عملای    نظرهای کسانی که هر روز به ها و اختالف دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ

تواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیاار   در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمناد هساتند؛ اماا هایا      اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیاق و تفحا  در ایان حاوزه      بی زرگ رشته حقوق قضائیقشری از جامعه ب

باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اسات کاه دائا  در حاال تغییار و       علمی نمی

ماندگی از عل  واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان  باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب تحول می

آوری و  تخصصی این حوزه، هرکادام باه طریقای نسابت باه جماع       رو ناشران خواهد شد. از این 

کنناد کاه انتشاارات چاراغ      بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقادام مای   انسجام

دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خاود در نظار دارد نسابت باه     

هاای مخصاوص    فرد با ویژگی منظ  و منحصربهصورت  بندی مطالب رویه قضائی به تدوین و جمع

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هار دعاوا    برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به

دعووای...  »ها تحت عنوان کلی  ای از کتاب مجموعه ،اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف

 ألیف خواهد شد:که شامل موارد زیر است تدوین و ت «ها در رویه دادگاه

 آراء وحدت رویه؛ .1

 آرای اصراری؛ .0

 عالی کشور؛ آراء شعب دیوان .4



 

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .2

 های مشورتی؛ نظریه .0

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 و معرفی دعوا.دادخواست  نمونه .9

صاورت منساج  و    قضائی کشور در خصوص هار دعاوا باه   در این مجموعه سعی شده است رویه 

منظ  گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضاائی در کمتارین   

زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعادد بسایار آراء   

ی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از ماوارد متفااوت   ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخ دادگاه

آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود و همچناین در ساایر ماوارد؛ مثال آراء      

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیات   وحدت رویه، آراء دیوان

 ندگان عزیز قرار گیرد.کن این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظ  و منسج  تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .1

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسی  .0

 در اول مجموعه؛دادخواست  ارائه معرفی دعوا و نمونه .4

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. دسترسی .2

انتشارات مفتخر خواهد شاد از تجربیاات، آراء و ساایر مطالاب حقاوقی موجاود نازد        « گروه پژوهشی»

های بعادی اساتفاده    اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چا 

اننادگان عزیاز از هار صانف ضامن ارساال انتقاادات و        نماید. لذا موجب خرسندی خواهاد باود کاه خو   

صورت )کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی( ما را در پرباار   پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به

 کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

ششهزار و سیصد و نود و  یک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار ابطال دادخواست یمعرف

 اول فصل



 

 

 



 

  و به معنای تصمی  دادگاه که متضمن فصل خصومت باشاد، اعا  اسات از حکا     «رأی»

عاوا و قااطع آن باه    چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیات د  ق.آ.د.م2۳۳قرار. مطابق ماده 

ثبوات و  »شود و قرار نیز در لغت باه معناای   صورت کلی یا جزئی باشد، حک  نامیده می

در اصطالح حقاوقی نیاز    ۵آمده است.« استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید

 در دو معنای زیر به کار رفته است:

 از زمین که مقر بناست.. آن قسمت 1»

منظور اقدامی و یوا  دعوا نباشد و در جریان رسیدگی به . رأی دادگاه که قاطع 0

اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوا و یا دستور تحقیق در موضوعی صادر 

، شود که رأی شامرده شاده و تنهاا   می بنابراین قرار دادگاه، به تصمیمی اطالق 0«گردد.

از دو شرط مزبور را نداشته باشاد.   یک هیا یا راجع به ماهیت دعوا و یا قاطع دعوا باشد و

های قرارهاا  بندیگردند و یکی از تقسی بندی میرهای دادگاه از جهات مختلف تقسی قرا

 باشد.اعدادی، قاطع دعوا و شبه قاطع میتقسی  آن به 

مطروحاه در آن مرجاع   ، رأیی است که با صدور آن تکلیاف دعاوای   رأی قاطعمنظور از 

که اختالف را فصل نموده باشد شود، اع  از اینده از آن مرجع خارج میتعیین شده و پرون

 ۹و یا ننموده باشد.

گاذار  باشاد کاه قاانون   مای  «قرار ابطوال دادخواسوت  »، قرارهای قاطع دعوایکی از 

 ،بناابراین  ؛تضمانت اجرای اقداماتی که خواهان باید انجام دهاد، قارار داده اسا    عنوان به

چنانچه اقداماتی از طرف خواهان، جهت حک  الزم باشاد و خواهاان از انجاام آن عادول     

 صادر خواهد شد.دادخواست  نماید، قرار ابطال

                                                           
 .11411 ص، 11 ج، 1731دانشگاه تهران،  تهران،، چاپ اول از دوره جدید، نامهلغتدهخدا، . علی اکبر 1

 .1111 ص، 4 ج، 1711، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی. محمد جعفر 1

 .117 ص، 1 ج، 1713دراک، چاپ نوزدهم،  تهران،، آیین دادرسی مدنی، شمس. عبداهلل 7



قرار ابطال دادخواست یمعرف   61 

 موارد صدور قرار ابطال دادخواست :مبحث اول

کاه خواهاان    گاردد  میدر مواردی صادر دادخواست  قرار ابطالکه ذکر شد،  گونه همان

داشته و جهت رسیدگی و صدور حک  انجام آن وظایف ضرورت داشته و  عهدهبر وظایفی 

 خواهان از انجام آن عدول نماید.

نیاز صادور    دعواوی اختصواری  این است که آیاا در   گردد میپرسشی که اینجا مطرح  

 ؟نه یا گیرد میصورت  «قرار ابطال دادخواست»

بعاد قاانون     باه   ۵4۹ مواد در را اختصاری دعاوی نحوه رسیدگی به و تشریفات ارگذقانون

دادخواسات، مطلبای بیاان     و در مورد صدور قارار ابطاال   نموده  بیان آیین دادرسی مدنی

 کاه  گیری  میاختصاری چنین نتیجه   دعاوی به مربوطه مواد مجموع نکرده است، البته از

 دادخواست ورود  باه محا   زیارا ؛ندارد موقعیت مذکور دعاوی در دادخواست استرداد

 دعاوی   اصاحاب  و تعیاین  رسایدگی  وقت باه خوانده آن ناسخه یاک  ابالغ  ضمن  به دفتر

 آن بتواناد  مدعی نیست تا مقدور ناق  مبادله در دادخواست استرداد و شوند می  دعوت

 کناد  مااسترد  را دادخووواست   خواهاان   رسایدگی   روز در چنانچاه  و نمایاد  استرداد را

 قاانون  هماان  2۳8 مااده  اول قااسمت  بااا  و  باوده  مذکور حک  صراحت از  خارج موضوع

 ؛گرفتاه اسات    به خود  دعوی جنبه رسیدگی جلسه در دادخواست آنکه  چه دارد انطباق

 نماوده  مسترد را خود دعوی  واقع  در  نماید اساترداد را دادخوواست مادعی بنابراین اگر

 .دادخواست  ابطال  نه  گردد صادر دعوی اساقاط با و استرداد قرار باید و

ایان ماوارد   ، اناد  شاده در قانون آیین دادرسی مدنی برشامرده  دادخواست  موارد ابطال

خواهوان،   طور   از مسوتندات  اصول  ارائوه  عدم حضور خواهان، عدمعبارتند از: 

 اجرای وسیله تهیه تجدیدنظرخواه، عدم یا خواهان سوی از دادخواست استرداد


