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مواعد در آيين دادرسى به دو دسته قانونى و قضايى تقسيم مى شوند و اصل حاكم بر اين مواعد 
د رخصوص قابليت تجديد يا عدم تجديد آن ها، اين است كه در مواعد قانونى، اصل غير قابل 
تجديد بودن مواعد حاكم است؛ ليكن درخصوص مواعد قضايى، اصل اين است كه براى 

يك بار قابل تجديد مى باشند. 
مطالعه  دارد كه جهت سهولت  پى  در  استثنائاتى  قانونى،  مواعد  بودن  تجديد  غيرقابل  اصل 
مى توان به دو دسته تقسيم نمود: 1- استثنائات مربوط به طرق شكايت از آراء؛ 2- استثنائات ستثنائات 
مربوط به ساير مواعد. استثنائات مربوط به طرق شكايت از آراء نيز به دو دسته تقسيم مى شود 
كه برخى از آن ها در تمامى طرق، موعد را تمديد مى نمايد و برخى ديگر مختص تمديد موعد 
در يكى از طرق شكايت از آراء مى باشد. بنابراين بايد گفت اصل عدم تجديد مواعد قانونى 

نزد قانون گذار داراى استثنائاتى است كه در پاره اى موارد، موجب تمديد موعد مى گردد.   
واژگان كليدى 

 مواعد قانونى، مواعد قضايى، تجديد و تمديد مواعد. 

تجديد مواعد دادرسى در دعاوى حقوقى 

 جواد پارسافر 

كارشناس ارشد حقوق خصوصى از دانشگاه مازندران و كارآموز وكالت كانون وكالى دادگسترى خراسان. 
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مقدمه  
يكى از مسائل مهم و كاربردى در دادرسى، مسأله مواعد است كه اگر به طور دقيقى به آن ن 
توجه نشود، امكان تضييع حقوق اشخاص را در پى خواهد داشت. اين دقت در درجه اول بايد 
توسط طرفين دعوا صورت پذيرد؛ به طور مثال هرگاه حكمى كه قابليت تجديدنظر خواهى 
دارد به محكوم عليه ابالغ گردد، وى بايد توجه داشته باشد كه اگر در مهلت مقرر، بدون عذر 
موجه، تقاضاى تجديدنظر ننمايد، حق تجديدنظرخواهى خود را از دست خواهد داد؛ اما در 
اين ميان دادگاه هم وظيفه دارد در تعيين مواعد و اعالم آن و از همه مهم تر انقضاى آن، نهايت 
دقت را به عمل آورد؛ چراكه كوچك ترين بى دقتى از جانب دادگاه، مى تواند حقى را پايمال 
مورد ورد  در  بايد  دادگاه  اين،  بر  اضافه  اندازد.  تأخير  به  را  رسيدگى  سرعت  حداقل  يا  نمايد 
مواعدى كه قابليت تجديد مهلت و استمهال دارد نيز نكته بينى خاصى را به كار گيرد تا مبادا 
شخصى بدون استحقاق مهلتى بگيرد يا بالعكس، كسى كه حق استمهال دارد از آن بى بهره 

بماند. 
متأسفانه اكثر نويسندگان حقوقى در كتب خود به بحث مواعد دادرسى توجه زيادى نكرده و 
درخصوص  مخصوصاً  موضوع  اين  نموده اند.  اكتفا  آن  انواع  نهايتاً  و  آن  مواد  ذكر  به  فقط 
بسيار  به صورت  مطالبى  نوعاً  غالب حقوق دانان  است؛ چراكه  مواعد، كامالً مشهود  تجديد 

پراكنده ذكر كرده  و به برخى موارد آن حتى اندك هم ننموده اند. 
انجام نجام  به هر دليل موجب مى شود، مهلت  به مواردى است كه  اين مقاله پرداختن  از  مقصود 
عملى از موعدى كه توسط قانون يا دادگاه تعيين گرديده، بيشتر شود؛ چه اين مهلت اضافه، 
در قالب تمديد مهلت باشد و چه قبول آن عمل بعد از انقضاى مهلت آن. در اين مقاله ابتدا به 
به تجديد  اشاره و سپس در مبحث دوم  انواع آن در مبحث مفهوم شناسى  و  تعريف مواعد 

مواعد و دسته بندى آن تا حد توان پرداخته خواهد شد.  
فصل نخست: مفهوم شناسى 

تجديد در لغت به معناى تازه و جديد كردن آمده (دهخدا؛ 1385، 697) و تمديد نيز در لغت به ه 
معناى كشيدن، طوالنى كردن زمان آمده است (همان، 780).  لذا با توجه به همين معانى لغوى 
در اين مقاله تفاوتى فى مابين تجديد موعد و تمديد موعد وجود ندارد. مواعـد جمـع موعـد و در 
لغت (همـان، 2844) به معنــاى سررسيد ها، موعـدها آمـده است. درآيين دادرسى مدنى منظور 
از مواعد، مدت زمانى است كه در طول آن بايد عملى انجام شود. مواعد در قانون بر دو گونه

  است: الف- مواعد قانونى، ب- مواعد قضائى. اين تقسيم بندى را مى توان از صدر ماده 442 ق. 
آ. د. م. استنباط نمود. مفاد اين ماده در ماده 611 ق. قديم مورد اشاره قرار گرفته بود.  

گفتار نخست: مواعد قانونى گفتار نخست: مواعد قانونى 
معين  دادرسى  در طى جريان  اعمال مخصوصى  براى  قانون  كه  هستند  مواعدى  قانونى  مواعد 
كرده و مدت آن هم در قانون تصريح شده است (متين دفترى؛ 1381، ج1، 386). براى مثال 
قانون آيين دادرسى مدنى در ماده 336، مهلت تجديدنظر را براى اشخاص مقيم ايران 20 روز و 
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براى اشخاص مقيم خارج دو ماه پيش بينى كرده است. 
ماده 443 ق. آ. د. م. در خصوص نحوه احتساب مواعد قانونى مقرر مى دارد «از نظر احتساب 
و چهار  بيست  شبانه روز  و  روز  هفته هفت  روز،  ماه سى  ماه،  دوازده  قانونى، سال  مواعد 
دارند،  اقامت  ايران  از  در خارج  اشخاصى كه  براى  ماده  اين  وفق  بنابراين  است».  ساعت 

مهلت دو ماهه برابر است با 60 روز، هرچند ابالغ در نيمه نخست سال انجام شده باشد. 
هم چنين ماده 445 همان قانون اعالم داشته است «موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابالغ يا اعالم عالم 
اقدام جزء مدت محسوب نمي شود».  ابالغ و اعالم و هم چنين روز  ذكر شده است، روز 
ماده فوق،  از  انتقاد  قانونى و قضائى. در  از موعد  اعم است  ماده  اين  موعد ذكر شده در 
محاسبه حاسبه  چگونگى  به  فقط  چراكه  نمى رسد؛  به نظر  كامل  ماده  اين  كه  كرد  ادعا  مى توان 
ابتداى آن تاريخ ابالغ است؛ در حالى كه در قانون آيين دادرسى  موعدهايى پرداخته كه 
مدنى مواعدى پيش بينى گرديده كه ابتداى آن تاريخ ابالغ نيست، بلكه ابتداى آن تاريخى 
است كه امرى رخ  دهد يا دادگاه اقدامى انجام دهد؛ براى نمونه مطابق ماده 112 ق. آ. د. م. 
درخواست كننده تأمين بايد ظرف مدت 10 روز از تاريخ صدور قرار (نه ابالغ) نسبت به 
پيش بينى  اين موضوع  م.  د.  آ.  ماده 445 ق.  لذا هرچند در  بدهد.  اصل دعوا دادخواست 
نشده، اما بديهى است كه تاريخ صدور قرار و تاريخ ارائه دادخواست جزء مهلت 10 روزه 

به حساب نخواهد آمد (حياتى؛ 1384، 615). 615). 
نكته ديگر اين است كه كليه مواعد قانونى كمتر از دو ماه، براى افراد مقيم در خارج به دو 
ماه افزايش پيدا مى كند؛ اين موضوع در ماده 446 ق. آ. د. م. پيش بينى شده است. ماده 615 
ق. قديم اصحاب دعوايى كه خارج از مقرر دادگاه بودند را به دو دسته تقسيم نموده بود و 
براى افراد داخل كشور از قرار هر 60 كيلومتر فاصله با مقر دادگاه يك روز بر مهلت اضافه 
مى نمود و براى كمتر از 60 كيلومتر هم در صورتى كه فاصله بيشتر از 30 كيلومتر مى بود، 

يك روز منظور مى نمود، اما فاصله كمتر از 30 كيلومتر را به حساب نمى آورد. 
ماده 447 ق. آ. د. م. نيز مقرر مى دارد «چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طوالني

 ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي شود، شامل ديگران نيز خواهد شد». 
برخى نويسندگان (مهاجرى؛ 1380، 256) اين ماده را نوعى تبعيض مى دانند با اين دليل كه 
مورد  متعدد  خواهان هاى  مورد  در  اما  شده،  ذكر  متعدد  خواندگان  مورد  در  قاعده  اين 

تصريح واقع نشده است. (1)  
در مورد ضمانت اجراى مواعد قانونى بايد گفت كه عدم رعايت مواعد قانونى على االصول 
مثال  بدهد؛  دست  از  را  داشته  مربوطه  عمل  انجام  در  كه  حقى  ذى نفع  مى شود  موجب 
چنان چه محكوم عليه در مدت مقرر تجديدنظر خواهى نكند، حق تجديد نظرخواهى او ظرخواهى او 
ساقط مى گردد، اما در برخى موارد، قانون ضمانت اجراى آن را مشخص نموده است؛ به

 طور مثال ماده 220 ق. آ. د. م. مقرر داشته است كه درصورت عدم رعايت 10 روز، سند از 
عداد داليل طرف خارج مى شود. 
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گفتار دوم: مواعد قضائى 
مواعد قضائى به مواعدى اطالق مى شود كه دادگاه، آن را براى انجام اعمالى تعيين مى كند كه ه 
در جريان دادرسى، اصحاب دعوا يا اشخاص ديگرى كه به نحوى در ارتباط با دادرسى قرار 
مى گيرند، بايد انجام دهند (شمس؛ 1382؛ 78). همان گونه كه در ماده 442 ق. آ. د. م. مقرر 
گرديده، مواعد قضائى توسط قانون گذار معين نشده و دادگاه با برآورد مدتى كه بايد صرف 
انجام عمل مورد نظر شود، رأساً اقدام به تعيين آن مى نمايد. معيار دادگاه براى تعيين موعد، 
تشخيص قاضى رسيدگى كننده است. (2)  به عنوان مثال مطابق ماده 257 ق. آ. د. م. دادگاه در 
قرار ارجاع امر به كارشناسى، مدت الزم براى اظهارنظر كارشناس را تعيين مى نمابد. اين تعيين 
مهلت مى تواند بر مبناى روز، هفته يا ماه باشد؛ هم چنين دادگاه مى تواند در قرار خود، تاريخ اريخ 
تاريخ  تا  بايد  كارشناس  كند،  مقرر  اين كه  مانند  نمايد؛  معين  نظريه  تقديم  جهت  را  دقيقى 

01/03/90 نظر خود را تقديم دادگاه نمايد (ماده 449 ق. آ. د. م.). 
درخصوص نحوه احتساب مواعد قضائى بايد گفت كه اين مواعد از نظر مدت بر دو قسم اند: 
مواعد آزاد يا خالص و مواعد عادى (متين دفترى؛ منبع پيشين، 388). موعد خالص، موعدى 
است كه در آن روز ابالغ و اقدام جزء مدت محسوب نمى شوند. اين روش در مواردى رعايت 
مى شود كه موعد قضائى توسط دادگاه به روز، هفته يا ماه تعيين شده باشد. موعد عادى به 
موعدى اطالق مى شود كه شروع آن تاريخ ابالغ يا اعالم نيست، بلكه تاريخ انقضاى آن را 
عملى  انجام  مورد  در  م.  د.  آ.  ق.   449 ماده  وفق  دادگاه  مثال  به طور  مى كند.  معين  دادگاه 
حداكثر تاريخ آن را 01/03/90 قرار دهد، اين  حالت، در همين تاريخ، موعد منقضى خواهد 
شد. در نحوه احتساب مواعد قضائى، تا حد امكان بايد تمام قواعدى كه در احتساب مواعد مواعد 
قانونى بررسى گرديد، رعايت شود. بنابراين با توجه به مالك ماده 446 ق. آ. د. م. چنان چه 
محل اقامت يكى از طرفين دعوا خارج از كشور باشد، موعدى كه دادگاه تعيين مى كند، نبايد 
كمتر از دو ماه باشد. يكى از نويسندگان حقوقى (سرير؛ 1386، 281) نكته اى را در توضيح 
ماده 442 ذكر نموده و آن اين است كه مواعد قضائى مى توانند از مواعد قانونى كمتر باشند، 
اما نمى توانند از اين مواعد بيشتر باشند. در انتقاد از اين نظر مى توان گفت اين نظر، گذشته از 
اين كه منظور آن مبهم و نامشخص است، داراى هيچ وجهه قانونى نيست؛ زيرا در هرحال در 
مواعد قضائى، تعيين موعد به دادگاه سپرده شده و هيچ حداقل يا حداكثرى براى آن مشخص شخص 
نگرديده است و چه بسا براى انجام عملى، مدتى چندين برابر از بيشترين مهلت  قانونى، مورد 
با تعطيلى غيرمنتظره گردد و يا دادگاه به  نياز باشد. در مواردى هم كه روز آخر، مصادف 
تعطيلى توجه ننموده باشد، روز آخر موعد به روز بعد از تعطيلى منتقل مى شود؛ هم چنين است 
م.). درخصوص ضمانت  د.  آ.  و 448 ق.  (ماده 444  قضائى  مورد عدم آمادگى دستگاه  در 
عمل  انجام  به  اقدام  شده،  تعيين  موعد  در  هرگاه شخص  بايد گفت،  قضائى  مواعد  اجراى 
ننمايد، ضمانت اجراى مقرر قانونى در مورد او اجرا خواهد شد؛ در حقيقت در بيشتر موارد 
قانون گذار ضمانت اجراى مواعد قضائى را به اقتضاى مورد، تعيين نموده است؛ به عنوان مثال ثال 
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مى گردد  معرفى  قانونى  مراجع ذى صالح  به  و  مى شود  محسوب  تخلف  كارشناس  تأخير 
(ماده 262 ق. آ. د. م.). 

فصل دوم: تجديد مواعد دادرسى 
همان گونه كه گفته شد، مواعد در آيين دادرسى به دو دسته قانونى و قضائى تقسيم مى شود. 
در اين مبحث به جهت سهولت بررسى بحث تجديد مواعد، ابتدا در گفتار اول به بررسى 
تجديد مواعد قانونى پرداخته مى شود و سپس در گفتار دوم، موضوع تجديد مواعد قضائى 

بررسى خواهد شد. 
گفتار نخست: تجديد مواعد قانونى گفتار نخست: تجديد مواعد قانونى 

تقسيم  قسمت  دو  به  قانونى  مواعد  موضوع،  شايسته تر  چه  هر  بررسى  براى  گفتار  اين  در 
مى شود: 1- مواعد مربوط به طرق شكايت از آراء (واخواهى، تجديدنظر، فرجام خواهى و 

اعاده دادرسى). 2- ساير مواعد قانونى. 
به موجب مواد 451 و 452 ق. آ. د. م. در مواعد قانونى، اصل بر اين است كه دادن مهلت هلت 
يا تجديد اين مواعد بعد از انقضاى مدت مجاز نيست؛ چه اين مواعد مربوط به طرق شكايت 
از آراء باشد يا مربوط به ساير مواعد قانونى؛ ليكن مانند هر اصل ديگرى، بر اين اصل نيز، 

استثنائاتى وارد گرديده است كه به شرح ذيل مى باشد. 
مبحث يكم: تجديد مواعد قانونى طرق شكايت از آراء 

قسمت اخير ماده 451 ق. آ. د. م. در مورد تجديد مهلت هاى قانونى طرق شكايت از آراء، راء، 
استثنائى را قائل شده و عنوان مى دارد «... مگر در مواردى كه قانون تصريح كرده باشد». 
اكنون اين سوال مطرح مى شود كه موارد مصرح قانون گذار كدام است؟ به عبارت بهتر، 
استثنائاتى كه قانون گذار در اين مورد پيش بينى كرده، كدام است؟ با تفحص در مواد قانونى 
و نوشته هاى حقوق دانان، مى توان به اين نكته پى برد كه برخى از اين استثنائات در كليه 
طرق شكايت از آراء مشتركند، اما برخى ديگر مختص يكى از طرق شكايت از آراء هستند. 
در اين نوشته جهت سهولت مطالعه، به هر يك از اين موارد به صورت جداگانه پرداخته 

خواهد شد. خواهد شد. 
بند نخست: استثنائات مشترك در كليه طرق شكايت از آراء 

منظور از استثنائات مشترك، استثنائاتى است كه قانون درخصوص همه طرق شكايت از 
آراء، سارى و جارى دانسته است. اين موارد را مى توان به دو دسته تقسيم نمود. 

1) يكى از اين موارد مشترك، در ماده 306 ق. آ. د. م. در بحث واخواهى تحت عنوان 
باب  در   340 ماده  تبصره  در  ماده  اين  مفاد  كه  است  گرديده  ذكر  موجه  معاذير 
در   490 ماده  هم چنين  و  دادرسى  اعاده  باب  در   427 ماده  تبصره  و  تجديدنظرخواهى 
خصوص اعتراض به رأى داور نيز تكرار شده است؛ ليكن در بحث فرجام خواهى از ماده 
مزبور سخنى به ميان نيامده است. برخى از حقوق دانان (شمس؛ منبع پيشين، 118) در اين 
مورد عقيده دارند كه اين سكوت به دليل مسامحه قانون گذار بوده و با توجه به ماده 452 و 
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مالك ماده 306، مى توان ماده 306 را درخصوص فرجام خواهى نيز جارى دانست. ليكن به 
نظر مى رسد از آن جايى كه ماده 452 ق. آ. د. م. صراحتاً مقرر داشته كه غير از موارد ماده 
451 مهلت دادن مجاز نيست و هم چنين با توجه به اين كه قانون آيين دادرسى مدنى در مورد 
اعمال ماده 306 ق. آ. د. م. در خصوص فرجام خواهى تصريح ندارد و به عالوه با عنايت به 
اصل سرعت در رسيدگى بايد گفت كه معاذير موجه در مرحله فرجام  خواهى قابل پذيرش 

نيست. 
معاذير موجهى كه ماده 306 ذكر نموده است عبارتند از: 

1-   مرضي كه مانع حركت است.    مرضي كه مانع حركت است. 
2-   فوت يكي از والدين يا همسر يا اوالد.  

3-  حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه براثرآن تقديم دادخواست واخواهي در 
مهلت مقرر ممكن نباشد. 

4-   توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد. 
نكته  الزم به ذكر اين كه، در موارد مذكور در اين ماده، محكوم عليه غايب، از مفاد حكم مطلع طلع 
بوده است، اما به دليل عذر موجهى نتوانسته در مهلت قانونى واخواهى نمايد (مردانى و بهشتى 
1382، 143). وفق بند 1 ماده مذكور اگر محكوم عليه بر اثر بيمارى قادر به حركت نباشد و در 

نتيجه نتواند در موعد مقرر اعتراض نمايد، مى تواند پس از رفع مانع مزبور واخواهى نمايد. 
بند 1 ماده 306 عام است و شامل مواردى كه بيمارى اصحاب دعوا به شكلى است كه امكان مكان 
توكيل وجود دارد، نيز مى شود. اما به اعتقاد بعضى از حقوق دانان (متين دفترى؛ منبع پيشين، 
جهت  و  موعد  از  استفاده  موجب  نمى توان  را  توكيل  امكان  با  دعوا  اصحاب  بيمارى   (387
استمهال قرار داد. تعدادى ديگر (شمس؛ منبع پيشين، 76) نيز در تأييد اين نظريه معتقدند كه 
ترتيب مقرر در اين ماده قابل تأييد نمى باشد و در مواردى كه امكان توكيل وجود دارد، تجديد 
تعويق  به  جهت  بدون  را  له  محكوم  حق  احقاق  نمى توان  و  نمى باشد  منطقى  قانونى  مهلت 
انداخت؛ به همين دليل ماده 621 ق. قديم بيمارى اصحاب دعوا را با امكان توكيل از جهات 
اظهار ظهار  ادامه  در  گروه  اين  نمى دانست؛  استمهال  جهات  از  و  مواعد  از  استفاده  عدم  مشروع 
مى دارند: اما در حال حاضر با توجه به ماده 306 ق. آ. د. م. و منصوص نشدن مقررات ماده 621 
ق. قديم بايد نظر داد كه بيمارى اصحاب دعوا در صورتى كه مانع حركت آن ها باشد، حتى با 
امكان توكيل، عذر موجه محسوب مى شود. در مورد بند 2 ماده 306 ق. آ. د. م. هم اين گونه 
نظر داده شده كه با توجه به رويه عرف مى توان گفت كه در خصوص وقايع موضوع اين بند 
در نظر گرفتن 7 روز كافى مى باشد (همان، 77). البته به نظر مى رسد قاضى بايد در هر مورد، با 
توجه به عرف محل، تصميم گيرى نمايد كه اين زمان مى تواند بيشتر يا حتى كمتر از 7 روز 
باشد. درخصوص بند 3 ماده 306 ق. آ. د. م. نيز بايد گفت كه اين بند با تبصره 2 ماده 28 قانون 
تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقالب وحدت موضوع دارد. وفق بند 4 ماده 306 ق. آ. د. م. هم م 
توقيف يا حبس در صورتى عذر موجه محسوب مى شود كه امكان تقديم دادخواست به دفتر 
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غيرقانونى  بايد  يا حبس  توقيف  ديگر،  بيان  به  باشد،  نداشته  زندان وجود  يا  و  بازداشتگاه 
باشد؛ چراكه با توجه به ماده 339 ق. آ. د. م (3) و مالك آن در ساير طرق شكايت از آراء 
و هم چنين با توجه به ماده 28 ق. ت. د. ع. ا. (4) افراد مى توانند دادخواست اعتراض به رأى 
را به دفتر بازداشتگاه نيز تسليم نمايند؛ بنابراين در اين خصوص مشكلى از جهت توقيف يا 

حبس قانونى به وجود نخواهد آمد.  
سؤالى كه در اين جا به ذهن مى رسد اين است كه چنان چه در زندان يا بازداشتگاه ورقه رقه 
چاپى دادخواست نبود چه راه حلى قابل طرح است، آيا مى توان در كاغذ معمولى نوشت يا 
خير و اگر مهلت منقضى شد، آيا مى توان از جهات تمديد مهلت دانست؟ با توجه به اطالق 
ماده 51 ق. آ. د. م. و هم چنين ماده 356 اين قانون كه مقرر داشته است «مقرراتي كه در 
دادرسي بدوي رعايت مي شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه به موجب 
قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد». بايد گفت كه تقديم داخواست در مرحله تجديدنظر 
نيز ضرورى است؛ به عالوه در ضرورت تقديم دادخواست مى توان به ماده 48 ق. آ. د. م. 
دادخواست ادخواست  تقديم  مستلزم  دادگاه  در  رسيدگى  «شروع  است  داشته  مقرر  كه  نمود  استناد 
مى باشد... ». هرچند طبق استدالل يكى از حقوق دانان (مهاجرى؛ منبع پيشين، 256) اين ماده 
در باب دادرسى نخستين قرار داده شده است و اين ايراد وجود دارد كه چرا ضرورت تقديم 
به  كه شروع  حالى  در  مطرح گردد،  نخستين  دادرسى  با  ارتباط  در  بايد  تنها  دادخواست 
رسيدگى تجديد نظر،  نيز مستلزم تقديم دادخواست است. به اين ايراد مى توان پاسخ داد كه 
ماده 339 ق. آ. د. م. اين ضرورت را بيان نموده است؛ زيرا صدر اين ماده تجديدنظر خواه 
را موظف نموده است كه براى تجديدنظرخواهى «دادخواست» خود را ظرف مهلت مقرر 
به دفتر دادگاه صادركننده رأى يا شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا دفتر بازداشتگاهى كه در 
مرحله رحله  در  دادخواست  تقديم  اين در ضرورت  بر  اضافه  نمايد.  تسليم  است،  توقيف  آنجا 
هفته نامه   95 شماره  در  مندرج  دادگسترى،  حقوقى  اداره  نظريه  به  مى توان  تجديدنظر 
دادگسترى توجه نمود كه اعالم داشته است «اگر محكوم عليه در ذيل حكم دادگاه شرحى 
به عنوان درخواست رسيدگى پژوهشى بنويسد، اين اقدام به منزله دادخواست تلقى نمى شود 
تا مجوز صدور اخطار رفع نقص براى تكميل آن باشد» (زراعت؛ 1379، 679). بنابراين اگر 
محكوم عليه برگه دادخواستى جهت تجديدنظرخواهى در دسترس نداشته باشد و امكان 
بند 4 ماده 306 درخواست تجديد مهلت  نباشد، مى تواند طبق  توكيل هم براى او ممكن 
نمايد.نحوه تجديد مهلت به جهت معاذير ماده 306 ق. آ. د. م. هم از اين قرار است كه با ا 
و  اعاده دادرسى  و  فرجام خواهى  در  ماده  اين  مالك  كه  م.  د.  آ.  ق.   340 ماده  به  توجه 
مهلت  در  تجديدنظر  دادخواست  كه  در صورتى  است،  مجرى  نيز  داور  رأى  به  اعتراض 
قانونى تقديم نشده باشد و تجديدنظرخواه مدعى باشد كه عدم اقدام او در موعد قانونى به 
دادخواست  عذر،  رفع  از  پس  بايد  است؛  بوده   306 ماده  موجه  معاذير  از  يكى  سبب 
تجديدنظر را تقديم و عذر موجه خود را با ذكر دليل بيان نمايد. در اين صورت دادگاه ابتدا 
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به عذر موجه رسيدگى مى كند و در صورت احراز آن، نسبت به صدور قرار قبولى دادخواست 
تجديدنظر اقدام مى نمايد و پس از آن دعوى به جريان مى افتد.  

ماده 453 ق. آ. د. م. مقرر داشته است كه در تمام مواردى كه مهلت قانونى تجديد مى شود، 
مهلت جديد نبايد از مهلت قانونى بيشتر باشد. مثالً اگر بازداشت بوده، پس از آزادى جهت 
تجديدنظرخواهى حداكثر 20 روز فرصت دارد و اال دادخواست تجديدنظر او رد خواهد شد. 
 2) استثناى مشترك ديگرى كه در همه طرق شكايت از آراء مورد قبول واقع شده مربوط به به 
مواد 337 و 338 ق. آ. د. م. است. اين مواد نيز داللت بر تجديد مواعد قانونى طرق شكايت 

از آراء دارند. 
ماده 337 ق. آ. د. م. مقرر مى دارد «هرگاه يكي از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند، 
قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابالغ 
حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت 

به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع مي شود». 
نيز مقرر داشته است «اگر سمت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل بيل  ماده 338 
مدت  انقضاي  از  قبل  داشته اند،  دخالت  دعوا  در  وصايت  يا  و  قيموميت  يا  واليت 
اين  به  به كسي كه  قرار  يا  ابالغ حكم  تاريخ  از  مقرر  زايل گردد، مهلت  تجديدنظرخواهي 
سمت تعيين مي شود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت 
تجديدنظرخواهي از تاريخ ابالغ حكم يا قرار به كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع 

مي گردد». 
اگر چه اين دو ماده در باب تجديدنظرخواهى مقرر شده  است، ليكن ماده 400 ق. آ. د. م. در . در 
را الزم الرعايه  مواد  اين  دادرسى،  اعاده  باب  م. در  د.  آ.  ماده 431 ق.  و  فرجام خواهى  باب 
دانسته اند. در باب واخواهى نيز هر چند به اين موارد اشاره اى نشده است، اما مى توان حكم 
مذكور در اين مواد را به اين موضوع نيز تسرى داد؛ با اين استدالل كه موارد مذكور در اين 
مواد، جزء شرايط اوليه دعوا و دادرسى مى باشد و در صورتى كه شخصى در دايره شمول اين 
موارد قرار گيرد، اهليت و صالحيت حضور در دادرسى را ندارد. اكنون هر يك از قسمت

 هاى فوق به طور جداگانه مورد بررسى قرار مى گيرد. 
نخست: ورشكستگى، حجر يا فوت يكى از طرفين دعوا نخست: ورشكستگى، حجر يا فوت يكى از طرفين دعوا 

درصورتى كه محكوم عليه پس از صدور رأى و قبل از انقضاى مهلت تجديدنظر ورشكسته، رشكسته، 
محجور يا فوت شود، رأى بايد حسب مورد به مديرتصفيه، قيم يا وراث، ابالغ شود و مهلت 
تجديدنظر از تاريخ ابالغ رأى به آن ها در نظر گرفته خواهد شد. به عنوان نمونه اگر محكوم 
عليه بعد از ابالغ رأى و قبل از انقضاى موعد تجديدنظرخواهى مجنون شود و تا آن زمان اقدام 
به تجديدنظرخواهى نكرده باشد، رأى بايد به قيم او ابالغ گردد و در فرضى كه قيم مقيم ايران 
صورت  در  خالصه  شود.به طور  گرفته  نظر  در        او،  به  ابالغ  تاريخ  از  روزه   20 مهلت  باشد، 
ورشكستگى، حجر يا فوت يكى از طرفين دعوا، چهار فرض قابل طرح است: فرض نخست 
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اين كه ورشكستگى، حجر يا فوت پس از صدور رأى و قبل از ابالغ آن باشد، كه در اين 
بايد حسب مورد به مديرتصفيه، قيم يا وراث ابالغ گردد. فرض دوم هم اين  فرض رأى 
است كه اين موارد پس از ابالغ رأى و قبل از انقضاى مهلت تجديدنظرخواهى به وجود آيد 
و محكوم عليه تجديدنظرخواهى ننموده است، كه در اين جا باز هم بايد رأى به اشخاص 
يا وراث شروع  قيم  به مدير تصفيه،  ابالغ  تاريخ  از  ابتداى مهلت هم  ابالغ شود و  نامبرده 
حدوث  حدوث ه  كه  است  اين  فرض  سومين  است.  مهلت  تجديد  موارد  از  فرض  اين  مى شود، 
ورشكستگى، حجر يا فوت بعد از تقديم دادخواست تجديدنظر توسط محكوم  عليه است 
كه در اين حالت ماده 105 ق. آ. د. م. اجرا خواهد شد. آخرين فرض هم اين است كه 
محكوم عليه پس از ابالغ رأى و پس از انقضاى مهلت، فوت يا محجوريا ورشكسته شود و 
بدون عذر موجه تجديدنظرخواهى ننموده باشد، در اين صورت حق تجديدنظرخواهى فرد 
قبل از حدوث اين موارد ساقط شده و حقى باقى نمانده است كه بتوان در مورد آن سخنى 

به ميان آورد.        
دوم: زوال سمت يكى از اشخاص داخل در دعوا دوم: زوال سمت يكى از اشخاص داخل در دعوا 

درخصوص ماده 338 ق. آ. د. م. يعنى زوال سمت يكى از اشخاص داخل در دعوا، نيز بايد 
به همان موارد مبحث قبل عمل نمود. بنابراين چنان چه به عنوان مثال سمت قيم، پس از ابالغ 
رأى به وى و قبل از انقضاى مهلت و قبل از تجديدنظرخواهى او به هر دليل زايل شود. رأى 
مى بايست حسب مورد به قيم جديد يا خود محجور ابالغ شود. مهلت جديد از تاريخ ابالغ 

مجدد رأى به آن ها، به طور كامل در نظر گرفته مى شود. 
نكته اى كه در مورد اين ماده قابل طرح مى باشد اين است كه، قانون گذار در اين ماده به اده به 
زوال سمت وكيل اشاره اى ننموده است، لذا اين سوال مطرح مى شود كه در اين موارد آيا 
بايد رأى به اصيل هم ابالغ شود يا خير؟ پاسخ اين است كه با توجه به مواد 40 و 41 و 43 
و 45 و 47 ق. آ. د. م، اگر وكيل بعد از ابالغ رأى و قبل از انقضاى مهلت تجديدنظرخواهى 
فوت نمايد يا از وكالت ممنوع شود يا به واسطه قوه  قهريه نتواند وظيفه خود را انجام دهد، 
استعفاى  يا  اما عزل  به موكل محسوب خواهد شد.  ابالغ  تاريخ  از  اعتراض  ابتداى مهلت 
وكيل در مدت مزبور بى اثر بوده، مگر اين كه وكيل در زمان ابالغ رأى استعفا داده باشد و 
اصيل ثابت نمايد كه از استعفاى او مطلع نبوده است كه در اين صورت با توجه به مالك ه مالك 
ماده 45 مهلت تجديدنظر از تاريخ اطالع اصيل محسوب مى شود. درخصوص زوال وكالت 
هم بايد گفت كه با توجه به مواد 46 و 47 دادگاه مكلف است به اين موضوع توجه داشته 
باشد و چنانچه بدون توجه به اين امر رأى را به وكيل ابالغ نمايد، ابالغ معتبر نخواهد بود. 

ممنوع شدن يا تعليق وكيل از وكالت يا بازداشت او به نحوى كه مانع تجديدنظرخواهى او جديدنظرخواهى او 
شود، از وقايعى است كه بر اساس بند 4 ماده 41 بايد به دادگاه اطالع داده شود و در اين 
صورت با توجه به مالك همين ماده، رأى بايد به اصيل ابالغ شود و مهلت تجديدنظر از 

تاريخ ابالغ به اصيل در نظر گرفته مى شود. 
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بند دوم: استثنائات خاص هر يك از طرق شكايت از آراء 
اين استثنائات به طور خاص درخصوص هر يك از طرق شكايت از آراء مقرر شده و موجب 
مى شود، دادخواست خارج از مهلت، با شرايطى درباره آن طريق شكايت، پذيرفته شود، به 

همين جهت اين موارد را نيز مى توان از موارد تجديد مواعد دانست. 
1) طرق خاص تجديد مهلت قانونى در مورد واخواهى 

قسمت اخير تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م. مقرر مى دارد «... در صورتي كه حكم ابالغ واقعي اقعي 
نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطالع از مفاد راي باشد، مي تواند دادخواست واخواهي 
مورد  اين  در  نوبت  از  خارج  بدوا  دادگاه  دارد.  تقديم  غيابي  حكم  صادركننده  دادگاه  به 
مانع  دادخواست  قبول  قرار  مي كند.  صادر  را  دادخواست  قبول  يا  رد  قرار  نموده  رسيدگي 

اجراي حكم خواهد بود». 
2) طرق خاص تجديد مهلت قانونى در مورد تجديدنظرخواهى 

ماده 345 ق. آ. د. م. مقرر داشته است «هر دادخواستي كه نكات ياد شده در بندهاي (2، 3، 4، 4، 
5، 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي افتد و مدير 
به  تفصيل  به طور  را  نقايص  تاريخ وصول دادخواست،  از  بدوي ظرف دو روز  دادگاه  دفتر 
مهلت مي دهد كه  او  به  روز  ده  ابالغ  روز  از  و  داده  اطالع  به طور كتبي  دهنده  دادخواست 
نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غير اين 

صورت برابر تبصره (2) ماده (339) اقدام خواهد شد». 
نكته  شايسته تأمل اين است كه، قسمت اخير اين ماده واژه «تجديد دادخواست» را به كار برده رده 
است، منظور از اين واژه چيست؟ در كتب و نوشته هاى حقوقى به اين نكته اشاره اى نشده و 
«نكته  است:  نوشته  خصوص  اين  در   (77 پيشين،  منبع  (مهاجرى؛  نويسندگان  از  يكى  تنها 
جديدى كه در اين ماده نسبت به دادخواست مرحله بدوى وجود دارد، آن است كه اخطار 
رفع نقص در مرحله تجديدنظر مى تواند منجر به تجديد دادخواست شود در حالى كه در مورد 
دادخواست بدوى چنين امرى در ماده 54 قانون پيش بينى نشده بود؛ بنابراين اگر پس از اخطار 
رفع نقص، تجديدنظرخواه دادخواست جديدى به صورت كامل تقديم كند، پذيرفته خواهد 

شد».  شد».  
با توجه به قانون آيين دادسى مدنى به نظر مى رسد قانون گذار مقصود خاصى از ذكر اين جمله 
نداشته است؛ چراكه اگر منظور از تجديد دادخواست اين باشد كه با وجود دادخواست اولى، 
دادخواست ديگرى تحويل داده شود، اين عمل نه مبناى عقالئى دارد و نه قانونى؛ زيرا اگر 
رد  قرار  بايد  حالت  اين  در  كه  نيست  رفع  قابل  كه  دارد  نقص  قدرى  به  اوليه  دادخواست 
دادخواست صادر شود و بر اين مبنا در صورتى كه تجديدنظرخواه متمايل به طرح دعواى 
مجدد باشد و فرصت تجديدنظرخواهى هم وجود داشته باشد، دادخواست ديگرى تنظيم و 
تسليم نمايد. اگر هم منظور از تجديد دادخواست پاك نويسى و رفع قلم خوردگى باشد، كه 
باز هم در پاسخ بايد گفت اين مبنا در مرحله بدوى نيز وجود دارد و چرا قانون گذار در ماده گذار در ماده 
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54 ق. آ. د. م. و در دادخواست مرحله بدوى آن را پيش بينى ننموده تا بتوان با وحدت 
مالك آن در تجديدنظرخواهى و ساير مراحل ديگر دادرسى، آن را اجرا كرد.  

3) طرق خاص تجديد مهلت قانونى در مورد فرجام خواهى  
ماده 387 ق. آ. د. م. نيز مقرر داشته است «هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت قانوني فرجامرجام

 خواهي نشده، يا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده 
باشد و ذي نفع مدعي خالف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي تواند از طريق دادستان 
كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و 

پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است. 
فرجامرجام مهلت  انقضاء  تاريخ  از  مورد  حسب  ماه  يك  دادخواست  تقديم  مهلت   - تبصره   

كشور  عالي  ديوان  رأي  ابالغ  يا  فرجامي  دادخواست  رد  قرار  شدن  قطعي  يا   خواهي 
درخصوص تاييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد». 

طبق ماده فوق، ذى نفع تحت شرايطى مى تواند پس از اتمام مهلت فرجام خواهى از طريق 
دادستان كل كشور درخواست رسيدگى فرجامى نمايد كه اين در حقوق ما «فرجام خواهى 

با واسطه» نام دارد (شمس؛ منبع پيشين، 423).  
4) طرق خاص تجديد مهلت قانونى در مورد اعاده دادرسى 

اعاده دادرسي جعلي علي  نخست: ماده 429 ق. آ. د. م. مقرر مى دارد «در صورتي كه جهت 
بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابالغ حكم 

نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد». 
اعاده  «هرگاه جهت  است  اين گونه حكم كرده  نيز  م.  د.  آ.  ماده 430 ق.  دوم: هم چنين 
دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و 
به  كه  دادگاهي  در  بايد  شده  ياد  تاريخ  مي شود.  محاسبه  آن  وجود  از  اطالع  يا  مدارك 

درخواست رسيدگي مي كند، اثبات گردد». 
روشن است كه حكم مواد 429 و 430 يكى از مصاديق اين اصل كلى است كه هيچ مهلتى، هلتى، 
عليه كسى كه قادر به استفاده از آن نيست، شروع نمى شود؛ يا اگر مهلت شروع شده باشد، 
به واسطه حدوث مانع، متوقف مى شود (متين دفترى؛ منبع پيشين، ج2، 115). بنابراين اگر به 
عنوان مثال سند به دست محكوم عليه بيفتد، مى تواند از تاريخى كه سند در اختيارش قرار 
گرفت، ظرف 20 روز از حكم صادره شكايت نمايد، ولى بايد تاريخ دريافت سند مذكور 

در دادگاه به اثبات برسد (صدرزاده افشار؛ 1380، 245). 
مبحث دوم: تجديد مهلت در ساير موارد 

در ماده 452 ق. آ. د. م. مقرر شده است «مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون انون 
تعيين كرده، در غير موارد يادشده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعالم موعد 
سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به 

علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده 306 اين قانون بوده است».  
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وفق اين ماده درخصوص ساير مواعدى كه قانون تعيين نموده، به دو صورت امكان تجديد 
مهلت وجود دارد: نخست اين كه مهلت دادن پس از انقضاى موعد با توجه به ماده 306 ق. آ. 
د. م. امكان پذير مى باشد، ديگر اين كه در اعالم موعد سهو يا خطائى شده باشد، كه دادگاه 
مهلت جديد خواهد داد. لذا اگر براى مثال مدير دفتر به جاى 10 روز مهلت رفع نقص، به 
اشتباه پنج روز تعيين كند و در اين مهلت يا مهلت قانونى، دادخواست دهنده رفع نقص ننمايد، 

بايد موعد 10 روزه اى جهت رفع نقص تعيين و به وى ابالغ شود. 
مسأله اى كه درخصوص اين ماده قابل طرح است اين كه اگر در اعالم مهلت طرق شكايت از از 
آراء سهو يا خطائى رخ داده باشد و به طور مثال در حكمى مهلت تجديدنظرخواهى 10 روز 
ذكر شود، آيا مفاد اين ماده قابل اجراست؟ يكى از حقوق دانان (مدنى؛ 1379، 158) عقيده 
به آن جهت  كه  يا خطائى شده  مهلت سهو  اعالم  در  ثابت شود  دادگاه  به  هرگاه  دارد كه 
استفاده از آن مهلت ممكن نبوده است، مثالً هنگام ابالغ دادنامه به محكوم عليه كه در ايران 
اقامت داشته، به جاى اين كه ذكر شود ظرف 20 روز مى تواند تجديدنظرخواهى نمايد، سهواً 
از  و  تمام شود  به زيان محكوم عليه  نمى تواند  اشتباه  اين  باشد، طبعاً  داده  ماهه اى  مهلت دو 
يك حق مسلم محروم گردد. اما اين نظر قابل انتقاد است؛ زيرا جهل به قانون رافع مسؤوليت سؤوليت 
نمى باشد و در اين مورد كه دادگاه اشتباه نموده، محكوم عليه موظف به اطالع از قانون بوده 
و بنابراين بايد ظرف 20 روز اقدام نمايد. بنابراين مفاد ماده 452 ق. آ. د. م. وفق صدر همين 
ماده فقط در مورد ساير موارد، غير از طرق شكايت از آراء جارى است آن هم به اين دليل كه 

قانون به آن تصريح نموده است.  
گفتار دوم: تمديد مواعد قضائى 

ماده 450 ق. آ. د. م. درخصوص تجديد مواعد قضائى مقرر مى دارد «مهلت دادن در مواعدي واعدي 
كه از سوي دادگاه تعيين مي گردد، فقط براي يك بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي كه 
در اعالم موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار 

مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است. 
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد». 

وفق اين ماده مهلت دادن در مواعدى كه از سوى دادگاه تعيين مى شود، فقط براى يك بار بار 
بنابراين اگر دادگاه براى ارائه سندى مهلت 25 روزه اى تعيين نموده باشد، مى مجاز است. 
 تواند به درخواست شخصى كه بايد سند را ارائه نمايد، مهلت را براى يك بار تجديد نمايد. 
لذا مى توان گفت بر عكس مواعد قانونى، در مواعد قضائى اصل اين است كه قابل تجديد مى
 باشد؛ البته فقط براى يك بار.با توجه به نحوه تنظيم ماده 450 ق. آ. د. م. كه از ماده 618 ق. 
قديم اخذ شده، درخواست تجديد مهلت براى يك بار نياز به علت ندارد، اما دادگاه مى تواند 
با توجه به شرايط، تقاضاى استمهال را بپذيرد يا آن را رد نمايد. به عالوه چنانچه در اعالم 
موعد سهو يا خطايى رخ داده باشد و يا متقاضى مهلت ثابت كند كه عدم انجام عمل مورد  ورد  
درخواست دادگاه به علت وجود مانعى بوده كه رفع آن در توان او نبوده است، بايد مهلت 
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جديد داده شود (شمس؛ منبع پيشين، 80). 
نظر ظر  م.  د.  آ.  ق.   450 ماده  تفسير  در   (77 پيشين؛  منبع  (مهاجرى؛  حقوق دانان  از  تعدادى 
ديگرى ارائه نموده اند، بدين صورت كه مطابق اين ماده دادگاه فقط يك بار مى تواند موعد 
و مهلت تعيين نمايد؛ به عنوان نمونه اگر دادگاه براى تأديه تأمين متناسب، 15 روز به خواهان 
فرصت داده باشد، با انقضاى آن نمى تواند يك بار ديگر اين موعد را تمديد كند مگر در دو 
حالت يكى آن كه در اعالم موعد سهو و خطايى شده باشد و ديگر اين كه متقاضى ثابت 
كند كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه، به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در 
توان او نبوده است. هم چنين افزوده اند كه، بعضى به اشتباه فكر كرده اند كه تجديد موعد 
در مواعدى كه از طرف دادگاه معين مى شود فقط يك مرتبه مجاز است، مگر در صورتى ورتى 

كه درخواست كننده مهلت، عذر خود را ثابت نمايد. 
نظر مى رسد ديدگاه  به  م.  ماده 450 ق. آ. د.  نگارش  به توضيحات فوق و شيوه  با توجه 
بنابراين دادگاه درخصوص مواعد قضائى بدون هيچ دليلى، براى  نخست صحيح تر باشد. 
يك بار مجاز به تجديد مهلت خواهد بود، اما براى تمديد بيش از يك بار نيازمند اثبات يكى 

از موارد مذكور در ماده 450 ق. آ. د. م. مى باشد.  
به  مجاز  با رعايت شرايطى  دادگاه  مسأله  مى رسد كه گفته شد  اين  به طرح  نوبت  اكنون 
تمديد مهلت است، حال تا چه سقفى مجاز به تمديد مى باشد، آيا مى تواند مدتى بيش از 
با دقت در ماده 453 ق. آ. د. م. كه مقرر داشته «در  موعد تعيين شده اول بدهد يا خير؟ 
صورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال از مهلت قانوني 
بيشتر نباشد تعيين مي شود». بايد پاسخ داد كه تجديد مهلت قانونى بايد متناسب با رفع عذر 
باشد، ليكن نمى تواند بيش از مدتى باشد كه در مرتبه اول تعيين گرديده است؛ يعنى در 
ندارد  امكان  اما  باشد،  اوليه  مهلت  از  كمتر  مى تواند  متناسب  مدت  قانونى،  موعد  تمديد 
نمايد. مايد.  تعيين  عذر  رفع  با  بودن  متناسب  دليل  به  هرچند  بيشترى،  مهلت  بتواند  دادگاه 
به  تعيين مدت  متفاوت است؛ چراكه اصالً  درخصوص تمديد مواعد قضائى مسأله كمى 
اختيار دادگاه گذاشته شده و ممكن است دادگاه متوجه شود كه مهلت اوليه اى كه براى 
انجام آن عمل داده بسيار كم بوده و در تمديد مهلت، متقاضى به مدتى بيش از مهلت اوليه 
نيازمند است، به عالوه ماده 453 ق. آ. د. م. در خصوص مواعد قانونى تعيين تكليف نموده 
و به مواعد قضائى اشاره اى ننموده است؛ به همين جهت بايد معتقد شد كه در تمديد مهلت 
قضائى دادگاه محدوديتى ندارد و مجاز است مدتى بيش از مهلت اوليه تعيين نمايد. البته 

دادگاه حق ندارد با اين اختيار، دادرسى را به اطاله بكشاند. دادگاه حق ندارد با اين اختيار، دادرسى را به اطاله بكشاند. 
نكته آخر اين است كه تبصره ذيل ماده 450 ق. آ. د. م. مقرر مى دارد «مقررات مربوط به 
مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد». تصريح به اين تبصره به اين دليل است كه 
علل تجديد جلسات دادرسى در ساير مواد قانون آمده و از سويى نمى توان مقررات تجديد 
برد؛ چراكه در صورت مصادف شدن روز جلسه  به كار  تجديد جلسات  براى  را  مواعد 
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دادرسى با روز تعطيل ماده 444 ق. آ. د. م. اجرا نخواهد شد تا جلسه به روز بعد از تعطيلى يا 
مانع منتقل شود، بلكه اين امر مستلزم تعيين تاريخ جلسه و ابالغ آن به اصحاب دعوا مى باشد 

كه ماده 448 ق. آ. د. م. هم به آن اشاره نموده است. 
نتيجه 

اطاله طاله  ولى  دادرسى؛  ارفاقات  از  هم  و  است  قانونى  از جمله حقوق  هم  استمهال  درخواست 
دادرسى به بهانه اعطاى مهلت بى رويه، اگر مغاير با موارد مندرج در قانون باشد، تخلف است. 
دادگاه مى تواند بر طبق قانونن با وجود شرايطى، از باب كشف حقيقت و يا احقاق حق زيان

 ديده، مهلت هايى براى طرفين در نظر بگيرد. 
اولين گام درخصوص تجديد مواعد، دقت در اين مسأله است كه موعد تعيين شده از مواعد واعد 
قانونى است يا مواعد قضائى؟ قانون آيين دادرسى مدنى در مبحث تجديد مواعد، قواعد بسيار 
دقيق و ظريفى دارد. با دقت در اين مواد مى توان پى برد كه در تجديد مواعد قانونى، اصل بر 
عدم تجديد مواعد است و مستند اين ادعا مواد 451 و 452 ق. آ. د. م. مى باشد؛ اما اين موضوع 
در مورد مواعد قضائى جنبه عكس پيدا نموده و به استناد ماده 450 ق. آ. د. م. مى توان ادعا 
نمود كه اصل در مواعد قضائى بر تجديد مواعد است؛ يعنى به صراحت ماده، دادگاه بدون 
هيچ دليلى مجاز است براى يك بار مدت را تمديد نمايد؛ هرچند نظر مخالف نيز در اين مورد 

وجود دارد. وجود دارد. 
تجديد مواعد قانونى نسبت به تمديد مواعد قضائى دقت بيشترى را مى طلبد؛ بدين جهت كه 
در بحث مواعد قضائى، همين كه مشخص گرديد، موعد تعيين شده، از مواعد قضائى است، 
دادگاه براى تجديد آن به ماده 450 ق. آ. د. م. مراجعه و در صورت وجود شرايط، آن را 
تمديد مى كند؛ اما درخصوص مواعد قانونى، پس از آن كه قاضى احراز نمود موعد، از مواعد 
قانونى است، بايد دقت كند كه مهلت تعيين شده مربوط به كدام يك از مباحث قانون آيين
يا  است  واخواهى  دليل  به  شده  تعيين  روز   20 مثال  به طور  يعنى  است،  مدنى   دادرسى 
تجديدنظرخواهى؛ پس از تشخيص اين مهم، بايد سراغ قواعد خاص تجديد مهلت آن مبحث 

رفته و مطابق شرايط آن، موعد را تجديد نمايد. رفته و مطابق شرايط آن، موعد را تجديد نمايد. 
در بحث تجديد مواعد قانونى برخى مواد محل كاربرد فراوان است. مانند ماده 306 ق. آ. د. 
م. چراكه اين ماده، براى تجديد مهلت در همه طرق شكايت از آراء غير از فرجام خواهى، قابل 
استناد است، اما برخى ديگر مانند ماده 387 ق. آ. د. م. يا حتى تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م. 

مختص يكى از طرق شكايت است و در بقيه راهى ندارد. 
حداكثر مدت مجاز استمهال توسط دادگاه نيز در مواعد قانونى با مواعد قضائى تفاوت دارد؛ 
چراكه در مواعد قانونى، به استناد ماده 453 ق. آ. د. م. دادگاه براى تمديد مدت بايد دو شرط 
را در نظر بگيرد : 1- متناسب بودن مهلت اعطايى با رفع عذر؛  2- حداكثر مدت اعطايى برابر 

با مهلت اول.   
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پى نوشت ها 
1- به نظر مى رسد، اين انتقاد منطقى باشد؛ چراكه به عنوان نمونه اگر در يك دعوا دو نفر 
خواهان باشند و دو نفر خوانده، كه يكى از خواندگان مقيم خارج باشد، حق تجديدنظر 
خواهى هر دو خوانده، دو ماه خواهد بود، ليكن حق تجديدنظر خواهى خواهان ها همان 20 

روز باقى خواهد ماند. 
2- البته برخى نويسندگان (حياتى؛ منبع پيشين، ص 613 ) اعالم داشته اند كه معيار جهت هت 
تشخيص مهلت، عرف است؛ بدين معنا كه عرف مهلت تعيين شده را براى انجام آن عمل 
برخى موارد عرف مهلت  امكان دارد در  نمود كه  انتقاد  نظر مى توان  اين  بر  بداند.  كافى 
بيشترى در نظر بگيرد، در حالى كه به تشخيص قاضى، فوريت كار مهلت كمترى اقتضاء 

نمايد. 
دفتر فتر  به  مقرر  مهلت  را ظرف  دادخواست خود  بايد  تجديدنظر  «متقاضي   -  339 ماده   -3
دادگاه صادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا  به دفتر بازداشتگاهي كه در 

آنجا توقيف است، تسليم نمايد. 
و  ثبت  را  آن  دادخواست  وصول  از  پس  بالفاصله  بايد  باال  در  يادشده  مراجع  از  هريك 
رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شماره  ثبت و دادنامه به تقديم

 كننده تسليم و در روي كليه برگ هاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين 
تاريخ، تاريخ تجديدنظر خواهي محسوب مي گردد. 

به به  داده شود  بازداشتگاه  يا  تجديدنظر  مرجع  به دفتر  دادخواست  تبصره 1- درصورتي كه 
شرح باال اقدام و دادخواست را به دادگاه صادركننده رأي  ارسال مي دارد... ». 

4- ماده 28- «متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر 
به دفتر دادگاه صادركننده رأي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف شده است تسليم 

نمايد. 
مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بالفاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و 
كليه  روي  در  و  بدهد  كننده  تقديم  به  ثبت  شماره  ذكر  و  تسليم  تاريخ  و  دعوي  طرف 
 برگ هاي دادخواست يا درخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ، تاريخ اريخ 

تجديدنظر خواهي محسوب مي گردد. 
دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديد نظر بالفاصله آن را به دادگاه 
صادركننده رأي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادركننده رأي در صورتي كه تقاضاي تجديد 
نظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بالفاصله آن را به مرجع تجديدنظر ارسال 

مي دارد... ». 
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