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معرفی گزارش اصالحی

 فصل اول





 مفهوم گزارش اصالحیمبحث اول: 

طررفین  » :قهانون آیهین دادرسهی مهدنی     ۶۳۹الهی   ۶78بر اساس مهاده  

توانند در هر مرحله از دادرسی مدنی دعوای خود را به طریر    می

یک از طهرفین از قسهمتی از   به این صورت که هر «سازش خاتمه دهند

کنهد کهه   نمهوده و از دادگهاه درخواسهت مهی     یپوشه  چشهم ادعاهای خود 

ههر فهردی    ۶انهد را تثبیهت نمایهد.   که بر این مبنا تنظیم نمهوده  قراردادی

تواند قبل از اقامه دعوا برای حصول سازش با طرف مقابهل بهه دادگهاه     می

توانرد در  هرکس می» :قانون آ.د.م ۶8۱درخواست دهد. به موجب ماده 

کتبی درخواست نمایرد   طور بهمورد هر ادعایی از دادگاه نخستین 

 «که طرف او را برای سازش دعوت کند.

در رابطه با ماهیت گزارش اصالحی دکتر کاتوزیان قرارداد مهذکور را عقهد   

ای از خیارها با طبیعت این عقد منافات دانند و اگرچه اعمال پارهصلح می

اما دعوای ابطال آن به سبب مخالفت بها نظهم عمهومی یها اشهتباه و       ؛دارد

امثهال   و اه و همچنین درخواست فسخ آن بهه سهبب تهدلیس و عیهب    اکر

 است. پذیر امکان ها این
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یگزارش اصالح یمعرف  01  

 مبحث دوم: تنظیم و صدور گزارش اصالحی

 گفتار اول: مرجع صدور گزارش اصالحی

 .صدور گزارش اصالحی از سوی مراجع غیرقضایی پذیرفته نیست

حتهی   پهس  «.نمایداصالحی می صدور گزارشدادگاه ... مبادرت به »

شوند نیهز  عالی کشور که دادگاه محسوب نمی وانیو ددیوان عدالت اداری 

صدور گزارش اصالحی ندارند، ولی شورای حل اخهتالف بهه اسهتناد     شأن

فلسفه وجودش و نیز اینکه دارای صالحیت ذاتی نسبت به دادگاه عمومی 

باشهد،  مهاهوی مهی   صهدور حکهم  مدنی قاضی شورا دارای مجوز  در امورو 

 .کندمی رش اصالحی صادرگزا

 گفتار دوم: انواع گزارش اصالحی

 :شود میگزارش اصالحی در دو صورت زیر تنظیم 

کند تا طرف او را  ی دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می پیش از اقامه .4

ق.آ.د.م( در ایهن صهورت، اگهر     ۶8۱مهاده  به منظور سازش دعهوت کنهد    

خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفهاد قهرارداد صهلح را در    

به بعهد   ۶8۱مواد  . رساند نویسد و به امضای طرفین می می مجلس صورت

 (ق.آ.د.م

توانند در هر مرحله از دادرسهی مهدنی    طرفین می ،ی دعوا پس از اقامه .3

 .سازش خاتمه دهنددعوای خود را به طریق 



 00 گزارش اصالحی در رویه دادگاه ها

در این سازش ممکن است امور دیگری نیز عالوه بر دعوای مطروحه، وارد 

مهاده   . شود؛ ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا اسهت 

 (ق.آ.د.م ۶8۱

در صورتی که سازش در دادگاه انجام گرفته باشد و یا اینکهه در خهارج از   

مورد اقرار طرفین قرار گیهرد،   نامه سازشدادگاه واقع شده باشد اما صحت 

 نماید.دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصالحی می

آن بهه ترتیبهی کهه     طیشرادر این صورت دادرس دادگاه موضوع سازش و 

منعکس و به امضاء طرفین رسهانده و خهود    مجلس صورتواقع شده را در 

 نماید.نیز آن را امضا می

نافهذ و معتبهر بهوده و     هها  آنمقام قهانونی  قائممفاد آن نسبت به طرفین و 

 ۶.شود میبه موقع اجرا، گذاشته  ها دادگاهمانند احکام 

گزارش اصالحی اگر در این قالب باشد که جهت تأیید توافق طرفین باشد 

شهود و ززم نیسهت بهه شهکل دادنامهه صهادر شهود و        رأی محسوب نمهی 

همچنههین قابههل  و شههودمشههمول قاعههده اعتبههار امههر قضههاوت شههده نمههی

امها ماننهد سهایر اسهناد     ؛ باشهد  نمیتجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آراء 

 ۱.گیرد میقرار  یاعتبار یبعادی و رسمی موضوع دعوای فسخ و 

باشد که دادگاه آن را حکمی واقعی صادر  یا گونه بهچنانچه توافق اصحاب 

نماید که حاوی اسباب موجهه بوده در این صهورت آثهار آن شهبیه سهایر     
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و مشهمول   شود میاحکام است. در نتیجه مشمول اعتبار امر قضاوت شده 

 .گیرد میقاعده فراغ دادرس قرار 

  



 01 گزارش اصالحی در رویه دادگاه ها

 مبحث سوم: ابالغ گزارش اصالحی

تأیید صهحت توافهق اصهحاب دعهوا     چنانچه گزارش اصالحی صرفاً در حد 

امها در  ؛ گرددباشد به شکل دادنامه تنظیم نشده به اصحاب دعوا ابالغ نمی

صورتی که دادگاه پس از احراز توافق اصحاب دعوا حکمهی واقعهی صهادر    

نماید که با تکیه بر این توافق اداری اسباب موجهه بهوده و دارای منطهوق   

و در نتیجه  شود میحکم محسوب  باشد عمل مزبور حکم به معنای واقعی

باید به شکل دادنامه تنظیم گردیده و مانند سایر احکام به اصهحاب دعهوا   

 ۶.شود میابالغ 
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 گزارش اصالحی یاجرا مبحث چهارم:

قطعی است؛ زیرا بنا بهه  در صورتی که در قالب رأی باشد گزارش اصالحی 

آید کهه  پس ززم می .«شود میاجرا  ها دادگاهمانند احکام »نص قانون 

 ۶شرایط حکم قابهل اجهرا را داشهته باشهد ازجملهه قطعهی بهودن  مهاده         

زیهرا اجهرای    ؛البته داخل در قرار اجرای موقت حکم ههم نیسهت  ق.ا.ا.م(. 

منصهوص ماننهد حکهم    موقت حکم خالف اصل است و مختص بهه مهوارد   

و دربهاره گهزارش اصهالحی     یا رفهع تصهرف عهدوانی    توقف و ورشکستگی

 .ن نصی نداریمچنی

دربهاره گهزارش اصهالحی     ۶های مالیقانون نحوه اجرای محکومیت ۶ماده 

با تثبیت قضایی به صورت قابهل   نامه سازشمفاد  چون قابلیت اعمال دارد.

مانند حکم( قابهل اجهرا     و عدم اجرای طوعی هر حکم  شود میاجرا بدل 

در زیهرا حکهم ههم     ؛باشد و این امر موافق قاعده استمی ۱ماده داخل در 

 ولی این نظهر نیهز بهر    ؛است انشایی دادگاه هرچند نظرمدنی ترافعی  امور

باشهد  های طرفین و تفسیر دادگاه از این توافق میمبنای توافق قبلی اراده

 در حهال اسهت. البتهه   که از سوی طرفین وضع، ولی رعایهت نشهده بهوده    

                                                           
هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجررای حکرم    - 0ماده . 1

کره   و در صرورتی  شود یله تسلیم م معین باشد آن مال اخذ و به محکوم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین

با رعایت مستثنیات دین و مطراب  قرانون    هیعل معین نباشد، اموال محکوم نباشد یا محکوم به عینردّ عین ممکن 

مورد محکوم به یا مثل یا قیمرت آن   اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب

 .شود یاستیفا م

 



 01 گزارش اصالحی در رویه دادگاه ها

به بخشنامه ریاست معظم قهوه قضهاییه مبنهی بهر اصهالت       تیبا عناحاضر 

امها در مقابهل اگهر    ؛ معطل و بلکه منسوخ اسهت  ۱اعمال ماده  فعالًاعسار، 

موضوع گزارش اصالحی حاوی دارایی مشخصی از قبیل ملهک مشهخص و   

زیهرا   ؛حتی از دسته مستثنیات دین هم باشد؛ این مال قابل توقیف اسهت 

ام شده و حق عینی بر آن به نفع متعهدله برقهرار  تعهد بر آن انج ماًیمستق

 شده است.

و بیان کرده  نیز بر این امر تأکید نموده استحقوقی قوه قضاییه  اداره کل

 هرای  دادگراه قرانون آیرین دادرسری     494با توجه به ماده »است: 

عمومی و انقالب در امور مدنی که گزارش اصرالحی را نسربت بره    

نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجرای  ها آنمقام قانونی  طرفین و قائم

دادگستری قرار داده اسرت و   های دادگاهآن را مانند اجرای احکام 

، 4386قانون اجرای احکام مدنی مصروب سرال    3با توجه به ماده 

حی ح  تقاضای صدور اجراییره را دارد. از  نفع در گزارش اصال ذی

االجرا هم وجاهت قانونی داشته و چنانچه مورد  این رو دریافت ح 

تعهد و سازش کالً معلوم باشد، نسربت بره کرن آن و نریم عشرر      

؛ اما اگر بنرا باشرد بره    شود میاجرایی به طور یکجا اجراییه صادر 

هدله پرداخرت  اقساط یا ترتیبات دیگری از متعهد وصول و به متع

شود و کن مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد، فقط نسبت بره  

اقساط یا موارد اجرایی، اجراییه صادر و نیم عشر اجرایی هرم برر   

 .«شود میاساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دریافت 
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 های قابل ابطال گزارشمبحث پنجم: 

ل احصهاء نیسهت و   ههای اصهالحی ممکهن ازبطهال، قابه      مصادیق گهزارش 

بایست با هر مورد بنا به فراخهور حهال قضهیه برخهورد نمهود. در ایهن        می

صورت شخصی که طرف دعوی بوده و گزارش اصالحی بنا به دزیلهی بهه   

ی صالح درخواسهت   بایست ابطال آن را از محکمه اشتباه صادر گردیده می

 کند.

ات صهادر گردیهده،   ذیالً به مفاد یک رأی که از دادگاه عالی انتظامی قضه  

 بهر اسهاس  کنیم؛ رئیس دادگاه بدون حضور همه اصحاب دعهوی   اشاره می

ی انتظامی نرسهیده، گهزارش اصهالحی     که به امضای شاکیه یا نامه سازش

امضای شاکیه انتظهامی   نکهیاتنظیم نموده و به حاضرین ابالغ کرده بدون 

 ۱۱۳مهاده  منعکس شده باشد که در نتیجهه نهامبرده از    جلسه صورتذیل 

 ۶.فعلی( تخلف کرده است ۶8۹ماده ین دادرسی مدنی  یقانون آ

ههایی کهه طهرفین    هرگاه سازش محقق نشهود، تعههدات و گذشهت    نکته:

 .اند، ززم الرعایه نیست هنگام تراضی به سازش به عمل آورده
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