
263 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شططماره پ ططاپ   اول 

 س  و شش 

 1399بهار 

 

 

 سهتبیین قواعد حاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فران
 1فرغالمرضا رستمی

 *2صالح یمرلی

 3علی اکبر اسمعیلی

 
 چکیده

هان است. یکی از شرایط دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن بوده که این مورد یکی از تکالیف خوا
لبه آن ای است که قصد مطاد که هدف او خواستهخواهان با طرح یک دادخواست، هدفی را در نظر دار

ده و شازد معین را دارد. بهای خواسته نیز باید مشخص شود تا میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپرد
ه دادگاته، امکان تجدیدنظرخواهی از رایی که صادر خواهد شد، از ابتدا، مشخص باشد. با تعیین خواس

گیری نماید. صمیمی ذکر شده توجه نموده و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً، تهامکلف است به تمامی خواسته
مچنیین هتواند مورد حکم قرار دهد و همچنین تعیین خواسته، محدوده دادگاه، از حیث اموری که می

ا بیش میزان محکوم به را مشخص و دادگاه را از ورود در موضوعات خارج از چهارچوب خواسته و ی
 قواعد نیاز ا یکیباشد؛ یمختلف م قیمصاد یخواسته دارا نییحاکم بر تع قواعدنماید. میاز آن ممنوع 

باشند و  ارتباط کامل داشته گریکدیبا  دیشده در دادخواست بانییتع یهاموضوع است که خواسته نیا
 گریکدیا از اقامه شده ر یهاکند وگرنه دادگاه خواسته یدگیها رسبه آن یدادرس کیدادگاه بتواند ضمن 

سته خوا نییبدون تع نیکند. همچنیم یدگیجداگانه رس تیدر صورت صالح کینموده و به هر  کیتفک
خواسته  دیدر دادخواست نبا نیدر موضوع اختالفات صادر کند. همچن یحکم دیو نبا تواندیدادگاه نم
ر د. دینما نروشهان آن را از خوا حیبا اخذ توض دیشده مبهم باشد که در صورت ابهام دادگاه با نییتع

، دادخواست حقوق فرانسه نیز قانونگذار فرانسوی به خواهان تکلیف نموده است که به وقت تنظیم یعنی
ر بیین قواعد حاکم بطور کلی هدف از این پژوهش تنماید. خواسته دقیق خود را برای دادگاه تعیین می

هیوم ت که جهت تحلیل موضوع بیه بررسیی مفتعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه اس
واهید شید. خخواسته و بهای آن، آثار و شیوه تعیین بهای خواسته و اعتراض به بهای خواسته پرداخته 
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 دمهمق
خواسته هر دعوای حقوقی، اساسی ترین رکن آن تلقی می شود که مبیّن آن است که چه 

تواند در راستای تعیین خواسته و بهیای آن در مقیررات موجیود در حقیوق قواعدی می

ی قواعید حیاکم بیر تعییین ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گییرد  از ایین رو مطالعیه

هد بود. قواعدی همچون قاعده مالی بودن هیر دعیوای خواسته از اهمیت برخوردار خوا

حقوقی، قاعده اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته، قاعده لزوم پرداخت هزینیه 

در هنگام تقدیم دادخواست، از قواعد بسیار مهم تعیین خواسته است. متأسیفانه تعرییف 

غیرمالی، در هیچ یک از خاصی از اصطالح حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوای 

آید و این موضوع در قانون مدنی فرانسیه نییز متون قانونی در حقوق ایران به دست نمی

مشهود بوده و نیازمند بررسی است که قاعده ی حاکم بر تعیین خواسته، مالی اسیت ییا 

توان بیان داشت که قاعده و اصیل در هیر دو حقیوق نوشیته، غیر مالی  که در پاسخ می

باید توجه داشت که تعیین خواسته، یکی از موضوعات بسییار بودن خواسته است. مالی 

های مدنی است که در نوع و کیفیت دادرسی و میزان توجه بیه خواسیته از مهم دادرسی

ضرورت برخوردار است. بنابراین با توجه به اهمیت تعیین خواسته در دعاوی حقیوقی، 

نینیی در حقیوق اییران و فرانسیه، بیه روش تالش خواهد شد تا با سیر در تحیوتت تق

  ای به تبیین قواعد حاکم بر تعیین خواسته در هر دو حقوق نوشته پرداخته شود.کتابخانه

 مفهوم و ماهیت خواسته و بهای آن -1

در شرایط فعلی که حاکمییت دولیت هیا در حقیوق بیین الملیل مسیاوی فیرض شیده 

ته ی هیر کشیوری دارای قلمیرو و (، ولییکن حقیوق نوشی196: 1390است)جانی پور، 

مفاهیم مختلفی است. با توجه به موضوع مقاله ی حاضر کیه در راسیتای تبییین قواعید 

تعیین خواسته در حقوق ایران و فرانسه می باشد، ولیکن هر حقوق نوشته ای، برداشیت 

ه های دکترین و منابع خود را در نظر دارد. بنابراین بررسی هر موضوعی، نیازمند مطالعی

ی مفهوم و ماهیت آن است؛ بدین منظور، ذیالً به بررسیی مفهیوم و ماهییت خواسیته و 

 بهای آن در حقوق ایران و فرانسه خواهیم پرداخت.
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  مفهوم و ماهیت خواسته -1-1

آنچه که مدعی از دادگاه تقاضا می کند، خواسته یا مدعی به نامیده می شود. بیه عبیارت 

فعات و امور حسبی از دادگاه می خواهند اصطالحاً خواسته دیگر، آن چیزی را که در مرا

، 346، 516، 225، 293، 244، 117،24، 86، 79، 72، 32، 26، 19، 14، 13نامند. میواد 

قانون آیین دادرسیی  63تا  61قانون آیین دادرسی مدنی سابق و مواد  230و  684، 148

 (.172: 1388، راجع به خواسته و بهای آن است)بهرامی، 1379مدنی 

خواسته همان موضوعی است که خواهان از دادگاه می خواهد. خواهیان بایید خواسیته 

خود را در دادخواست و در قسمت مربوطه، دقیقاً مشخص نماید. اثر تعیین خواسیته آن 

است که دادگاه مکلف می شود در محدوده خواسته خواهان، به دعوا رسیدگی نمایید و 

ه خارج از چهارچوب خواسته خواهان و یا بیش از آن است از ورود در موضوع هایی ک

ممنوع خواهد شد. در واقع دادگاه نمی تواند برخالف خواسته خواهیان ییا بیه جیای او 

تصمیم گیری نموده و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که خواهان آن را نخواسته 

درج در دادخواست توجیه است. در مقابل دادگاه مکلف است به تمامی خواسته های من

مسیتنکف از »و رسیدگی نموده و نسبت به آن نفیاً و اثباتاً تصمیم گییری نمایید وگرنیه 

محسوب خواهد شد. عالوه بر خواسته، بهای آن نییز بایید در دادخواسیت « احقاق حق

مشخص شود. تعیین بهای خواسته به معنی تعیین ارزش ریالی خواسته می باشید. بهیای 

ی محاسبه هزینه دادرسی و یکی از مبیانی تشیخیص قابلییت تجدییدنظر و خواسته مبنا

فرجام خواهی از آراء می باشد. البته در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است، تعیین 

مبلغ مورد درخواست در دادخواست، عالوه بر موارد مزبور، محدوده رسیدگی دادگیاه را 

واسته هر دعوای حقوقی، اساسی ترین رکین خ (.56: 1391نیز معین می نماید)زراعت، 

آن تلقی می گردد. صرف نظیر از ضیرورت دقیت در نحیوه تعییین خواسیته بیه سیب  

وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکیرد خواهیان در ایین خصیو ، 

تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیر مالی بودن و بهای آن در دعاوی میالی، 

هزینه های دادرسی، صالحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا ... از حیث میزان 

 .(1: 1396)وزنه و سلیمیان ریزی، از اهمیت بسیاری برخوردار است
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ممکن  خواسته به طور مطلق، یعنی چیزی که خواهان از خوانده مطالبه می کند. خواسته

ا هیم د پس نوع دعیوا راست مالی یا غیرمالی، منقول یا غیرمنقول، عینی یا شخصی باش

خواسته مشخص می کند. اگر خوانده بخواهد خواسته مستقلی را علییه خواهیان طیرح 

اشد. برا داشته « دعوای متقابل»کند، نیازمند تقدیم دادخواست است ممکن است شرایط 

. از صرف نظر از دعوای متقابل، خواسته خواهان می تواند اقسام مختلفیی داشیته باشید

ته به یم ها که در بحث شرایط دادخواست هم به کار می آید، تقسیم خواسجمله این تقس

طیور  مالی و غیرمالی است. خواسته، وقتی مالی است که کات یا وجه نقید بیوده ییا بیه

  و مستقیم موج  نفع مالی برای خواهان باشد مثل دعوای مالکیت، دعوای مطالبه طلی

، بایید وجه نقد یا ارز )پول خیارجی( باشیدمهریه. خواسته اگر مالی، ولی چیزی غیر از 

د از میی توانی« تقویم خواسیته»توسط خواهان در دادخواست تقویم شود. بنابراین، عدم 

 عیین(. به طور کلی ت2/34: 1393موارد نقص دادخواست باشد)افتخار جهرمی و السان، 

 کیه است دعوی برای دادرسی تزم هزینه مقدار کننده مشخص خواسته در حقوق ایران،

 دهشی بییان بیه تفصییل مدنی دادرسی آیین قانون 63 تا 61 مواد در آن به مربوط احکام

 (.483: 1397است)اسدی، 

در حقوق فرانسه در خصو  تعیین خواسته، هیچ گونه مفهوم نگاری بیه عمیل نیامیده 

است و هر آنچه در خصو  تعیین خواسیته میورد بررسیی و مطالعیه قیرار گرفتیه، در 

ین بهای خواسته یا جهت دعوا و اعتراض به ادعای خواهیان در خصیو  خصو  تعی

 37و  36، 35تعیین بهای خواسته در حین ارائه ی دادخواست است. برای مثال در مواد 

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه به جهات و شرایط تعیین خواسته پرداخته شیده 

نوان گردیده است که در صورت ارائه ی ع 1قانون مزبور  35است. برای مثال در ماده ی 

چندین دادخواست از سوی خواهان واحد، به هر یک از خواسته ها به صورت جداگانیه 

رسیدگی می شود و این امر قابل اعتراض از سوی خوانده نیز می باشد. به طور کلی در 

حقوق فرانسه در خصو  جهت ییا اسیاس بیودن دعیوی نییز در خصیو  خواسیته 

                                                             
1. Article 35: Where several actions, based on different and non-related facts are brought by a 

plaintiff against the same adversary and they are joined together in the same proceeding, the 

jurisdiction and the jurisdictional amount will be determined by the nature and the value of each 

action to be considered separately. Where the joined claims are based on the same facts or are 

related, the jurisdiction and the jurisdictional amount will be determined by the total value of these 

claims. 
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. در ایین خصیو  میی بایسیت (Loyer, 1959: 7601)هایی وجیود دارداختالف نظر

عنوان داشت که در حقیوق فرانسیه، اصیحاب، سیب  و موضیوع دعیوی بایید یکسیان 

(. در نتیجیه بیا توجیه بیه مقیررات موجیود در حقیوق Wiederkher, 2004: 25باشد)

میزان خواسته تعیین خواسته، به مفهوم تعیین جهت و »فرانسه، می توان عنوان داشت که:

است و خواسته ای که قابل داد و ستد باشد، می تواند به عنوان خواسته ی مالی مطیرح 

 «.گردد

 مفهوم و ماهیت بهای خواسته -1-2

مگیر »... افزون بر خواسته، بهای آن نیز، عنداتقتضاء، باید در دادخواست تصریح شیود 

؛ تعیین بهای خواسته در واقیع، بیه «آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد

مفهوم مشخص نمودن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج کشیور، میی باشید. 

بنابراین در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده 

امحه، بهیای و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می نماید. همین مبلغ را قانونگذار، با مسی

)قیمت( خواسته شمرده که در واقع میزان آن است. برای مثال، خواسته مبلغی به عنیوان 

ضرر و زیان، دین، اجرت المثل و ... به ریال میی باشید؛ در ایین صیورت درخواسیت 

صدور حکم محکومیّت خوانده به پرداخت مبلغ و مورد نظر، بابت حقّیی کیه منشیأ آن 

ق.آ.د.م، خواسیته و بهیای آن را  51میاده ی « 3»ر در بنید مشخص گردیده، شرایط مقرّ

اعتیراض بیه »تأمین می نماید. بنابراین، چنانچه خواسته ی دعوا وجه رایج ایران باشید، 

نمی تواند مصداق داشته باشد و چنانچه خوانده به میزان وجه تعیین شده « بهای خواسته

می شیود. منظیور از تعییین بهیای اعتراض نماید اقدام وی دفاع به معنای اخص شمرده 

خواسته ارزیابی و تقویم خواسته، بر طبق ارزش رییالی آن اسیت. لیذا، در میواردی کیه 

خواسته ی خواهان مطالبه ی مبلغی وجه رایج کشور است، با تعییین خواسیته، تکلیفیی 

بای تقویم آن باقی نمی ماند. در تمامی دعاوی حقیوقی، تقیویم خواسیته امکیان پیذیر 

« 3»زیرا، اصوتً دعاوی غیرمالی قابلیت تقویم به پولی را ندارد. به همین دلیل بند  نیست.

قانون آیین دادرسی مدنی تعیین بهای خواسته را مقید بیه میالی بیودن خواسیته  53ماده 

کرده است. لذا، تعیین بهای خواسته در دعاوی غیرمالی موضوعاً منتفی اسیت. همچنیین 

مواردی که تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی غیرممکن است،  در این بند قانونگذار در



268 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و شش 

 1399بهار 

 
 
 

خواهان را از تقویم آن معاف کیرده اسیت کیه در زمیان تقیدیم دادخواسیت مقیدار آن 

مشخص نیست و یا این که خوانده ملک متعلق به خواهیان را تصیرف نمیوده اسیت و 

المثل آن را  خواهان تقاضای صدور حکم، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت

دارد. در این موارد بعد از این که دادگاه ادعای خواهان را مقرون بیه صیحت تشیخیص 

داد، قبل از صدور حکم، قلمرو خسارت وارده و یا میزان اجرت المثل را به ارجاع امر به 

کارشناس تعیین می کند. در مجموع می توان گفت معیار ضرورت و یا عیدم ضیرورت 

مالی و یا غیرمالی بودن خواسته است. اگر موضوع دعوا مالی اسیت  تعیین بهای خواسته

تعیین بهای خواسته ضروری است و اگر موضوع دعیوا غییر میالی اسیت تعییین بهیای 

 (.2/38: 1391خواسته غیر ضروری است)شمس، 

مفهوم بهای خواسته نیز همچون تعیین خواسیته در قیوانین فرانسیه میورد  با این وجود،

قیانون آییین دادرسیی میدنی  34گرفته است و تنهیا قانونگیذار در میاده ی اشاره قرار ن

اقدام به تبیین شرایط بهای خواسته نموده است که در ماده ی مزبیور، صیالحیت  1فرانسه

قانون آیین  38رسیدگی دادگاه در بهای خواسته مورد بررسی و توجه بوده است. ماده ی 

خواسته و بهای آنها در دادخواسیت واحید  نیز در خصو  ادغام 2دادرسی مدنی فرانسه

است. به طور کلی در حقوق فرانسه، هدف و مفهوم بهای خواسته، همان میزان خواسیته 

 در جهت تعیین صالحیت دادگاه است که از ماده ی اخیرالذکر استنباط می گردد.

 قواعد حاکم -2

صیولی له قواعید و اتعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه، بر مبنیای سلسی

 است که نیاز به بررسی و تطبیق این قواعد در هر دو حقوق نوشته محسوس اسیت کیه

 ذیالً با تبیین مقررات، رویه ی موجود و منابع، بدان پرداخته خواهد شد.

 ن تعیین خواستهقاعده واضح، روشن و بدون ابهام بود -2-1

                                                             
1. Article 34: The jurisdiction pursuant to the amount of the demand and the jurisdictional amount 

below which an appeal does not lie is determined by rules pertaining to each court and by the 

following provisions. 
2. Article 38:  Where an interlocutory claim is higher than the jurisdictional amount, the judge, if a 

party contests the jurisdiction (of the court), may either rule upon on the initial action or defer the 

parties to refer their case for the whole amount before the court that has jurisdiction to hear and 

determine the interlocutory claim. However, when a counterclaim for damages is exclusively 

based on the initial action, the judge will hear and determine the matter irrespective of the value of 

the action. 
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دعوی است. قله ای که خواهان در  مرکز ثقل دادرسی در حقوق ایران و فرانسه، خواسته

صدد دسترسی به آن و خوانده در مقام حفظ و دفاع از آن است. دادگاه در نگاه نظیارت 

گونه خود به مبارزه خواهان و خوانده، نهایتاً دست کسی را بات خواهد گرفت که بتوانید 

نی که میورد دتیل محکمی در حقانیت خود ارائه دهد. ادله خام هر یک از طرفین تا زما

سنجش دادگاه قرار نگرفت، به تنهایی فاقد اعتبار است. در هر صیورت در ایین مبیارزه 

سمبلیک اما حقوقی، طرفین باید بر موضوع معین و مشخصی با هم درگیر باشند. در غیر 

این صورت همانگونه که در توافق اراده ها، توافق طرفین بیر موضیوع معیین ضیرورت 

ن نیز یعنیی دعیوی، معیین بیودن دعیوی ضیرورت دارد. کیامالً دارد، در اختالف طرفی

نادرست خواهد بود که خواهان ادعای مربوط به اتومبیل معیین را مطیرح در حیالی کیه 

خوانده به دلیل فهم نادرست موضوع دعوی، دفیاع خیود را بیر اتومبییل بیا مشخصیات 

ادرسیت اسیت و بیه دیگری متمرکز نماید. نتیجه گیری دادگاه در چنین دعوایی قطعیاً ن

قانون آیین دادرسی مدنی موضوع حکمیی را کیه  426ماده« 1»همین لحاظ مقنن در بند 

 .(43 /1: 1392)مرتضوی، داندمورد ادعای خواهان نباشد، از موارد اعاده دادرسی می

خواهان باید دعوی را شفاف، واضح و روشن بیان نمایید، بیه طیوری کیه مقصیود وی 

لیف خوانده در دفاع مشخص باشد و هیم کیه تکلییف دادگیاه در آشکار باشد تا هم تک

رسیدگی و نظارت بر مبارزه حقوقی طرفین و در نتیجه گیری مشخص باشد؛ گاه عبارت 

واحد انتخاب شده در ستون خواسته مبهم است. مثالً خواسته خواهیان الیزام بیه تعییین 

عمیل طیرح میی گیردد،  تکلیف از سوی خوانده می باشد. این چنین خواسته ای که در

مبهم است و اصوتً از سوی زوجه به طرفیت زوج طرح می شود. معلوم نیست منظور از 

تعیین تکلیف رهایی از چه نوع بی تکلیفی است. آیا زوجه قصد طالق دارد، الزام شوهر 

را به اجرای مراسم عروسی درخواست می کند، یا درخواست پرداخت نفقه یا تهیه منزل 

دارد  گاه عبارت به کار گرفته در ستون خواسته مبهم نیست، ولیی در میتن  و مسکن را

دادخواست یعنی در شرح دادخواست، خوانده تلویحاً یا به نحو آشیکار و دقیقیاً عنیوان 

دیگری از خواسته را که با خواسته مندرج با ستون خواسیته دادخواسیت، مغیایرت دارد 

دخواست خواسته را تخلیه مکان استیجاری اعالم بکار می گیرد. مثالً خواهان در ستون دا

و در شرح خواسته توضیح می دهد که به لحاظ تصرف به نحو قهیر و غلبیه و عیدوانی 
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خوانده، درخواست خروج وی و تخلیه را دارد. که این شرح با رفع تصرف عیدوانی ییا 

سیت. ییا خلع ید تطبیق داشته و با خواسته ی تخلیه مذکور در ستون خواسته معارض ا

علناً در شرح دادخواست درخواست خلع ید ملکی را می نماید کیه در سیتون خواسیته 

. بنیابراین بایسیتی (43-44 /1: 1392)مرتضیوی، تخلیه ی آن را درخواست کیرده است

خواهان چه در حقوق ایران و چه درحقوق فرانسه، به طور صریح و روشن و بدون ابهام 

ه در دادخواست قید نمایید تیا خواسیته ی خواهیان خواسته ی خود را در ستون مربوط

دارای آثاری باشد که در جریان دادرسی به وجود می آید؛ اگر خواسته مبهم باشد، امکان 

توقیف دادخواست و مترت  نشدن آثاری چون تجدید نظر پذیری و فرجیام خیواهی را 

ک اصیل مهیم و در بر خواهد داشت و این قاعده )قاعده مبهم نبودن تعیین خواسیته( یی

 اساسی می باشد.

در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های دادرسی بر عهده ی محکوم علییه اسیت کیه بیر 

قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه او نه تنها هزینه های مربوط به خود را  696اساس ماده 

ن پرداخت می نماید، بلکه هزینه های مربوط به رقی  را نیز باید پرداخت نماید. کیه ایی

موضوع، بیانگر آن است که در زمان تعیین خواسته، خواهان می تواند صراحتاً و واضح، 

با توجه به مشخص بودن قانونی دریافت هزینه دادرسی، نسیبت بیه درج آن بیه عنیوان 

خواسته، اقدام کند. از جهاتی در حقوق فرانسه، نظریه جبران کامل، هر دو نوع خسارات 

( و Bell & Others, 2003: 349فع نیز قابل جبیران اسیت)یعنی ضرر واقعی و عدم الن

خواهان     می بایست به صورت صریح، واضح و بدون ابهام، نسبت به مطالبه و تعییین 

آن به عنوان خواسته در دادخواست اقدام نماید هر چند تعیین خواسته به صورت توأمان 

 Gastonقدانان فرانسیوی )در دعاوی کیفری در حقوق فرانسه نیز از دیدگاه برخی حقو

& George & Bouloc, 1996: 464.قابل رسیدگی است ) 

 قاعده اعتراض پذیری خواسته -2-2

در حقوق ایران و فرانسه، خواسته قابل اعتراض است. برای جبران زیان وارده به دولت، 

در خصو  پرداخت هزینه دادرسی کمتر در مقایسه با ارزش واقعی خواسته، تضیمینی 

انون وجود ندارد. اما در جایی که خواسته سه میلیون ریال یا کمتر از آن تقویم و در در ق

نتیجه، رأی صادره غیر قابل تجدید نظر شود، قانون برای خوانده، حق اعتراض به بهیای 
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خواسته را به رسمیت شناخته است. قبل از بررسی مفصل اعتیراض بیه بهیای خواسیته، 

قیانون آییین  331اهماهنگی مبلغ منیدرج در میاده بجاست در خصو  مشکلی که از ن

قانون شوراهای حل اخیتالف، پییش میی آیید، بحیث گیردد.  11دادرسی مدنی و ماده 

، هر گاه خواسته یا بهای خواسته سه میلیون ریال ییا 331چنانچه گفتیم، به موج  ماده 

میی شیود، کمتر از آن باشد، رأیی که از دادگاه عمیومی در میورد ایین خواسیته صیادر 

قانون شوراهای  11( ماده 1و غیرقابل تجدیدنظر است. حال آنکه مطابق با بند )« قطعی»

در « میلیون ریال 50میلیون ریال و در شهر تا  20دعاوی مالی در روستا تا »حل اختالف، 

صالحیت این شورا می باشد. بنابراین و برای مثال، اگر خیودرویی خیارجی میذکور در 

میلیون ریال تقویم شود، با  30عوایی که در صالحیت محاکم تهران است، مثال قبل، در د

فوق، در صالحیت شورا قرار می گیرد و اساساً دعیوا در دادگیاه  11توجه به ظاهر ماده 

عمومی مطرح نمی شود تا امکان تجدید نظر خواهی نسبت بیه رأی صیادره، در دادگیاه 

اعتراض بیه  (.37-38 /2: 1393السان،   )افتخار جهرمی وتجدید نظر استان مطرح گردد

بهای خواسته، توسط خوانده تا اولین جلسه دادرسی که در واقع اولین دفاع خوانده نییز 

می باشد، عنیوان گیردد و چنانچیه خوانیده معتیرض بیه بهیای خواسیته قیید شیده در 

 4دادخواست باشد بعد از اولین جلسه  دادرسی، اعتراض وی مسموع نخواهد بود )بنید 

(. اعتراض به بهای خواسته در قابلییت شیکایت از رأی )قابلییت تجدییدنظر و 62ماده 

فرجام خواهی( مؤثر است. اگر خوانده نسبت به بهای خواسیته در جلسیه اول دادرسیی 

اعتراض نماید ولی این اعتراض در قابلیت شکایت از رأی میؤثر نباشید، دادگیاه بیه آن 

. در حقوق فرانسه، قاعده و اصل تجدید نظیر (63-64: 1391)سریر، توجهی نمی نماید

 1قانون جدید آیین دادرسی مدنی این کشیور، 543پذیری آراء وجود دارد. بر اساس ماده 

طریقه تجدیدنظر در تمام موضوعات حتی امور حسبی، علیه آراء دادگیاه بیدوی »طریقه 

در حقوق فرانسه، طبق از جهاتی «. باز است، مگر اینکه به گونه ای دیگر مقرر شده باشد

اعتراض به بهای خواسته می تواند پیش از اعیالم رأی قطعیی دادگیاه  41،2ماده ی  2بند 

 انجام گیرد.

                                                             
1. Art 543: Means of appeal are available in all matters, even non-contentious ones, against 

judgements of first instance, save where otherwise is provided. 
2. Art 41:  Once a dispute has arisen, the parties may nevertheless agree to submit their dispute to a 

court which otherwise would have lacked jurisdiction due to the amount of the action. 
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 ض به بهای خواستهشرایط اعترا -2-2-1

مقیرر میی دارد: چنانچیه  61ق.آ.د.م در جهت تعدیل اختیار خواهیان در میاده  63ماده 

اختالف حاصیل شیود و اخیتالف میؤثر در نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی 

مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی بیا جلی  نظیر کارشناسیی، 

بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. با توجه به این ماده اعتراض به بهای خواسته با جمع 

یان شد شرایط ذیل امکان پذیر است که دادگاه پس از احراز شرایط برخالف مطالبی که ب

 و حق مداخله در تعیین بها را نداشت در این مورد خود به تعیین بها اقدام می نماید.

خوانده وقتی حق اعتراض دارد که بهای خواسته، در دادخواست به حدی کم قیید شیده 

باشد که رأی صادره را غیر قابل تجدیدنظر نماید. یعنی بهای خواسته سه میلیون ریال یا 

میاده « 4»شده باشد. این اعتراض فرصت محدود دارد. به موج  بنید  کمتر از آن تعیین

، اعتراض به بهای خواسته تنها تا جلسه اول دادرسی امکان پذیر است. ابتدای مهلت 62

قبیل از شیروع »این اعتراض زمان ثبت دادخواست است و انتهای آن، بنابر ظاهر میاده، 

را شیامل میی شیود. « دام در جلسیه اولتیا اولیین اقی»و بنابر رویه قضایی، « جلسه اول

بنابراین، خوانده می تواند به عنوان اولین اقدام )اظهار( کتبی یا شفاهی خیود در جلسیه 

. اعتراض بیه (39 /2: 1393)افتخار جهرمی و  السان، اول، به بهای خواسته اعتراض کند

چنین مطیرح  بهای خواسته به نظر یکی از مؤلفین دارای سه شرط می باشد که می توان

 گردد:

 تا اولین جلسه دادرسی باید اعتراض مطرح شود. -1

 ق.آ.د.م( 331اعتراض در قابلیت شکایت یعنی همان تجدید نظر خواهی باشد )ماده  -2

ق.آ.د.م  653خوانده باید بهای مورد نظر خود را اعالم کند. دو شرط اول را از میاده  -3

چنین است؛ ولی شرط سوم را که کیامالً شیرط  استنتاج می کنیم و در حقوق فرانسه نیز

عقلی است دکتر شمس اضافه نموده است. شرط سوم را دکتر شمس بدین خاطر آورده 

است که به عقیده ایشان اگر خوانده بهای مورد نظر خود را اعالم ننمایید، اصیوتً نمیی 

                                                                                                                                      
They may also, under the same condition and with respect to rights they may alienate freely, agree 

by virtue of an express agreement that their dispute will be judged without appeal even if the 

amount of the action exceeds the jurisdictional amount of final resort. 
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یر؛ اعتراض توان تشخیص داد که اعتراض وی در قابلیت شکایت از رأی تأثیر دارد یا خ

به بهای خواسته در اموال غیرپول مصداق دارد و در خواسته هایی که موضیوع آن وجیه 

نقد داخلی می باشد اعتراض به بهای خواسته متصور نیست، چیون ایین موضیوع دفیاع 

ماهوی محسوب می شود و از سویی دیگر کامالً عقلی است که تعیین بهای خواسته بیه 

د و ستد آن به ریال می باشد که این موضوع در پول که خود منزله تعیین مقدار ارزش دا

 (.74: 1392)شکری، نماد ارزش و بهای اموال دیگر است منتفی باشد

ق.آ.د.م، اعتراض به بهیای خواسیته وقتیی قابیل  63باید توجه داشت که مطابق ماده ی 

«. ی باشیدمؤثر در مراحل بعدی رسییدگ»ترتی  اثر است و باید به آن رسیدگی نمود که 

یعنی دادگاه در صورتی ملزم است که بیه اعتیراض خوانیده نسیبت بیه بهیای خواسیته 

رسیدگی نماید که نتیجه ی رسیدگی به اعتراض دعوا را از غیرقابل اعتراض بیودن و ییا 

 غیر قابل فرجام بودن خارج نموده و آن را قابل تجدید نظر و قابل فرجام نماید.

 ض به بهای خواستهتشریفات پس از اعترا -2-2-2

پس از این اعتراض، اگر دادرسی پرونده اعتراض را وارد بداند، قرار کارشناسیی صیادر 

ق.آ.د.م(. پرسیش  63می کند و رأی کارشناس در تقویم خواسته تزم اتتباع است )ماده 

قابل طرح اینکه، آیا پس از اعتراض خوانده به بهای خواسته، خواهیان میی توانید آن را 

دهد تا در نتیجه، بیرآورد ارزش خواسیته بیه وجیه راییج، نیازمنید اظهیار نظیر  افزایش

کارشناس نباشد  قانون به خواهان این امکان را نمی دهد و در واقع او با تقیویم کمتیر، 

علیه خود اقدام کرده است.در این مورد، هزینه کارشناسی را متقاضی )خوانده( پرداخت 

م(. در مورد اینکه آیا میی تیوان بیه نظیر کارشیناس در ق.آ.د. 259می کند )ابتدای ماده 

 –در مقیام بییان  –ق.آ.د.م  63و  62خصو  تقویم خواسته اعتراض کرد یا خیر، مواد 

سکوت کرده اند. در عین حال اگر به مقررات راجع به کارشناسی مراجعیه کنییم، طبیق 

ل اعتراض نبودن نظیر ق.آ.د.م نظر کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ قاب 260ماده 

عمل کنید، دو روییه قضیایی  260کارشناس در این مورد بداند یا به قاعده عمومی ماده 

متفاوت به وجود خواهد آمد. البته به نظر نمی رسد که نظریه کارشیناس در ایین میورد 

، اعتیراض بیه نظرییه 260قابل اعتراض باشد. زیرا مقصود از اعتراض میذکور در میاده 

اظهار نظر می « بهای خواسته»و نه « خواسته»مواردی است که در خصو  کارشناس در 
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)افتخار کند و نمی توان مفاد ماده مذکور را بهموردی که در مقام بیان آن نبوده تسری داد

 (.39-40 /2: 1393جهرمی و  السان، 

ق.آ.د.م پذیرش اعتراض به بهای خواسته مقید به این شرط شده است که  63در ماده ی 

یعنی میان خواهان و خوانده بیه نحیوی « اختالف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد»

اختالف واقع شود که براساس نظر یکی از آنیان بهیای خواسیته مبلغیی اسیت کیه رأی 

صادره در خصو  آراء قابل تجدید نظر باشد یا نباشد و در مقابل دیگری بهای خواسته 

خصو  آن قابل تجدیدنظر باشید ییا نباشید بیه را مبلغی عنوان کند که رأی صادره در 

نحوی که برعکس نظر طرف مقابل او باشد همین طور است در خصو  قابل فرجام یا 

غیر قابل فرجام بودن رأی راجع به آن خواسته؛ در هر صورت به نظر می رسید جیز بیا 

 .(141: 1397)حیاتی، رعایت این شرط نباید اعتراض به بهای خواسته پذیرفته شود

با این وجود، خوانده تا جلسه اول دادرسی فرصیت دارد، تیا اعتیراض خیود بیه بهیای 

خواسته را بیان کند. چنانچه قبل از حلول جلسه با تقدیم تیحه به تکلییف خیود عمیل 

کرد دادگاه اقدامات بعدی را انجام خواهد داد. در صورتی که جلسه اول آغاز شید ابتیدا 

نماید با پایان یافتن اظهارات خواهان، دادگاه به خوانده  خواهان خواسته خود را بیان می

اجازه می دهد تا دفاع خویش را آغاز نماید. این لحظه درست زمانی است کیه خوانیده 

قبل از هر گونه دفاع یا اقدام دیگری به اعتراض بیه بهیای خواسیته بپیردازد و چنانچیه 

حق نیدارد بیه اعتیراض بیه بهیای  خوانده با آغاز دفاع به مطال  دیگری بپردازد مجدداً

بنابراین اعتراض بیه بهیای خواسیته میی (. 41-42 /2، 1392)مرتضوی، خواسته بپردازد

تواند به عنوان یک قاعده مهم در تعیین خواسته شناخته شود و این اصل مجوزی اسیت 

برای اینکه خوانده بتواند بدان اعتراض نمایید، و ایین اعتیراض بایسیتی دارای شیرایط 

 ونی مقرر در ق.آ.د.م می باشد که شرح آن گذشت.قان

 قاعده قابل افزایش بودن خواسته -2-3

هر خواسته ای باید به طور مستقل، یعنی در دادخواستی جداگانه طرح شود، حتیی اگیر 

، 65در یک دادخواست، خواسته های متعدد ولی بی ربط طرح شیده باشید، طبیق میاده 

گر تفکیک و به هر کدام جداگانه رسییدگی کنید. قاعیده دادگاه می تواند آنها را از یکدی

دیگر این است که خواهان باید حین تقدیم دادخواست، آنچه را که به عنوان دعوا مدنظر 
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، به خواهان اختیار 98دارد، به طور روشن در ستون خواسته ذکر کند؛ پس اینکه در ماده 

 به همین دلیل باید تفسییر مضییق افزایش خواسته داده شده، یک استثنا می باشد و دقیقاً

بیدون طیرح  –شود. بدین معنا که هر جا در امکیان ییا عیدم امکیان افیزایش خواسیته 

تردید شود، اصل بر عدم امکان آن است، مگر اینکه تمیام شیرایط  –دادخواست مستقل 

 98در چهیارچوب میاده » (.88 /2: 1393)افتخار جهرمی و  السیان،  وجود داشته باشد

 م یکی از اختیارات خواهان افزایش خواسته به دو صورت قابل تصور است:ق.آ.د.

( خواسته دادخواست از همان جنس افزایش داده می شود. مثالً خواسیته ییک میلییون 1

ریال است به دو میلیون ریال افزایش داده می شود. در اینجا یک میلیون رییال افیزایش 

 یه است.داده شده از همان جنس یک میلیون ریال اول

( خواسته ای از جنس دیگر به خواسته تصریح شده در دادخواست افزوده میی شیود. 2

مثالً خواسته خلع ید است. خواهان در مقام افزایش خواسته اجرت المثل را نییز بیه آن 

 .(133: 1397)مهاجری،  «اضافه می کند.

سیت  در پاسیخ سؤال این است که منظور از افزایش خواسته کدامیک از دو مصداق بات

عرفاً افزایش، هر دو مصداق را شامل می شیود،  98باید گفت بدون در نظر گرفتن ماده 

به نظر می رسد فقط آن چیزی که در دادخواسیت تصیریح شیده  98ولی در قال  ماده 

قابل افزایش است. با توجیه بیه اینکیه مقینن اعیالم نمیوده خواسیته تصیریح شیده در 

می باشید. بنیابراین  98لذا تنها مصداق اول مشمول ماده  دادخواست قابل افزایش است،

چنانچه مورد دوم حادث گردد قابل پذیرش نخواهد بود. زیرا اوتً: آنچه که اضیافه میی 

شود در دادخواست تصریح نشده ثانیاً: امر اضافه شده خود یک دعوای مستقل است کیه 

محقق میی شیود الحیاق  طرح آن مستلزم تقدیم دادخواست است. در مصداق دوم آنچه

است نه افزایش، الحاق خواسته ای به خواسته تصریح شده در دادخواست، در صیورتی 

که خواهان به موج  تیحه یا در جلسه اول دادرسی افزایش خواسته ی مصداق دوم را 

انجام دهد و معتقد باشیم افزایش باید مطابق مصداق اول باشید چنیین دسیتوری صیادر 

ظر به اینکه خواهان در مقام افزایش خواسته )مثالً( اجرت المثیل را بیه ن»خواهیم نمود: 

قیانون آییین  98خواسته تصریح شده خود اضافه نموده و این معنیی منصیرف از میاده 

دادرسی مدنی است و افزایش خواسته تنها در چارچوب افزایش میزان خواسیته مصیرح 
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خواهیان قابیل ترتیی  اثیر در دادخواست قابل پیذیرش اسیت، لیذا افیزایش خواسیته 

 .(133-134: 1397)مهاجری، نیست

همانطور که مطالعه نمودیم، زیاد کردن خواسته یا تغییر نحوه ی دعیوی ییا خواسیته ییا 

درخواست باید تا پایان جلسه اول صورت گیرد و دیگر خواهان چنین حقی ندارد و بیه 

ه و منشأ واحدی داشیته هر حال مشروط به این است که با دعوای طرح شده مربوط بود

باشد. زیاد کردن خواسته مانند اینکه شخصی مطالبه مبلغ یک میلیون زیال بابیت ده میاه 

مال اتجاره خانه ای را بنماید و در جلسه اول دادرسیی آن را بیه مبلیغ ییک میلییون و 

ز پانصد هزار ریال بابت پانزده ماه مال اتجاره افزایش دهد. چنین افزایشی چون ناشیی ا

منشأ واحد یعنی عقد اجاره و مربوط به دعوای طرح شده میی باشید بالاشیکال اسیت. 

تغییر نحوه ی دعوی مانند اینکه موجری دادخواستی بخواسته تخلیه محل کس  به علت 

احتیاج شخصی تقدیم نماید و سپس در جلسه اول دادرسی، با تغییر نحوه دعوی، جهت 

نماید و تغییر خواسته مانند مطالبه عیین میالی کیه تخلیه را تعدی و تفریط مستأجر ذکر 

توسط خوانده غص  شده و سپس بعلت از بین رفتن مال قیمت آن را مورد مطالبه قیرار 

 .(39-2/40: 1389)بهشتی و مردانی، دهد

تزم به ذکر است که اگر خواهان خواسته را افزایش دهد، باید بیه همیان نسیبت هزینیه 

مورد نحوه وصول هزینه دادرسی از جهت افزایش ییا تغیییر  دادرسی پرداخت نماید. در

خواسته، اختالف نظر وجود دارد، آنچه صحیح به نظر می رسد و معمولٌ به، محاکم هم 

می باشد این است که برای اخذ بقیه هزینه دادرسی به خواهان اخطار رفع نقی  شیود. 

واسیت رد خواهید بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسیی اضیافی، دادخ

 .(2/41: 1389)بهشتی و مردانی، شد

در مورد افزایش خواسته آنچه مبنا قرار گرفته جینس خواسیته ای اسیت کیه از قبیل در 

اقامیه دعیوا کنید و « ب»علیه « الف»ستون خواسته مطرح شده است. به عنوان مثال اگر 

وانید در جلسیه تن برنج قرار دهد، میی ت« 5»خواسته خود را محکومیت وی به تحویل 

تن افزایش دهد. اما اگر خواسته الف خلیع یید باشید  7تن به  5اول خواسته خود را از 

نمی تواند در جلسه اول قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف را اضافه کند. چرا که 

قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل از جنس خلع ید نیست. ایین عقییده را نمیی تیوان 
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ق.آ.د.م آنچه به عنوان شرط آمیده ارتبیاط و وحیدت منشیأ  98که در ماده  پذیرفت چرا

است که در مثال قلع و قمع بنا و اجرت المثل وجود دارد. این عقییده کیه فاقید مبنیا از 

حیث متن ماده می باشد به واقع به خاطر توجیه ضرورت دعوای اضافی اسیت. عنیوانی 

ل نیز قانونگذار از ایین عنیوان در دعیاوی که به هیچ وجه ضرورت ندارد و به همین دلی

میذکور از افیزودن بیه  98طاری مطلبی را به میان نیاورده است. به واقع وقتیی در میاده 

خواسته سخن به میان می آورد دیگر نیازی به پیش بینی دعوای اضافی نیست. ضمن آن 

دعیوا در صیورتی  که معتقدان به توجیه این عنوان این نکته را نیز تذکر می دهند که این

قابل طرح است که وحدت منشأ و یا راتباط کامل وجود داشته باشد. در واقع بیا تفسییر 

افزودن به خواسته به اعم از میزان آن یا تعداد آن دیگر نیازی به بقای این ضیرورت بیی 

-49: 1393)کریمی و شیریفی، معنا نیست و هر دو  مثال مشمول ماده بر شمرده اسیت

ن، در حقوق فرانسه، اگر خواسته دعوی یا ارزش مالی خواسته دعوی کمتیر . بنابرای(48

از پنجاه فرانک باشد، دادرسی در صالحیت دادگاه بخش است، ایین دادگیاه بیا سیسیتم 

وحدت دادرس به دعوا رسیدگی می کند و اگر خواسته دعوی یا ارزش مالی آن بیش از 

ستان است کیه بیا سیسیتم تعیدد قاضیی پنجاه هزار فرانک باشد، دادرسی با دادگاه شهر

رسیدگی می شود. بنابراین خواسته یا بهای آن در حقوق فرانسه کارکرد صیالحیتی دارد 

نه کارکرد قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر. در حقوق فرانسه در خصو  کاهشیی ییا 

افزایشی بودن خواسته، هیچگونه مقرره ای وجود ندارد، ولیکن از بطین میواد مشیخص 

ست که می توان با تجدید نظر از آراء در خصو  کاهش و افزایش خواسته از مرجیع ا

 قضایی تقاضا نمود.

 قاعده قابل کاهش بودن خواسته -2-4

در حقوق ایران، در صورتی که دادخواست دارای دو خواسته باشد و معتقد باشیم حذف 

باید حیذف آن  یکی از دو خواسته مشمول عنوان کاهش خواسته نیست، در این صورت

ق.آ.د.م عمل  107را حس  مورد استرداد دادخواست یا استرداد دعوی تلقی و طبق ماده 

کنیم. منظور این است که اگر دادخواست دارای دو خواسته باشد خواهان در مقام کاهش 

خواسته یکی از دو را حذف کند. در حقیقت دعوا را نسیبت بیه ییک خواسیته اسیترداد 

خواهان دعوا را به خواسته خلع ید و اجرت المثل اقامه و سپس اعالم نموده است. مثالً 
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می نماید خواسته خود را به خلع ید کاهش می دهد که در این صورت عمل او مشمول 

عنوان کاهش خواسته نیست بلکه او در حقیقت دعوای اجرت المثیل را اسیترداد نمیوده 

خواسته نمی باشد آن را حس  مورد  است بنابراین اگر معتقد باشیم که این اقدام کاهش

استرداد دعوا یا دادخواست تلقی و قرار مقتضی صادر می نمائیم اما اگر معتقد باشیم که 

حذف یکی از دو خواسته نیز از مصادیق کاهش خواسته می باشد رسیدگی را براسیاس 

واسیته خواسته باقیمانده ادامه خواهیم داد. به هر حال نتیجه هر مصداق آن اسیت کیه خ

 (.136-137: 1397)مهاجری، حذف شده مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت

یکی از آثار کم کردن خواسته این است که امکان یا عدم امکان شکایت رأی مرحلیه ای 

که در آن خواسته کاهش یافته است، با توجه به خواسته ی جدید مورد ارزیابی قرار می 

ن نمی تواند هزینه دادرسی را نسبت به مبلغی گیرد؛ در صورت کم کردن خواسته، خواها

که کاهش یافته مسترد دارد، اما چنانچه خوانده محکوم شود خسارت دادرسیی خواهیان 

که مورد درخواست قرار گرفته باید تماماً، بر اساس خواسیته کیاهش محاسیبه و میورد 

 .(86: 1393)دیندار، حکم قرار گیرد

ش در محدوده ی رسیدگی دادگاه تا حدّ خواسته روشن ترین اثر کم کردن خواسته، کاه

جدید است و بنابراین دادگاه نمی تواند به بیش از مبلیغ جدیید، خوانیده را محکیوم ی 

نماید. اثر دیگر آن کاهش در خسارت دادرسی است که خواهان می بایست، در صورت 

محکومیت، به خوانده ی حاکم چنانچه درخواست شده باشد بپردازد. البته این اثیر تنهیا 

مربوط به پس از کم کردن خواسته و به نسبت آن، نسبت به خساراتی اعمال می شود که 

می باشد. )برای مثال حقّ الوکاله ی وکیل خوانده ی حاکم تا زمان کیم کیردن خواسیته 

نسبت به خواسته ی اوّلیّه و پس از آن نسبت به خواسته ی کاهش یافته محاسبه و مورد 

ن است که امکان یا عدم حکم قرار می گیرد(. یکی دیگر از آثار مهّم کم کردن خواسته ای

امکان شکایت از رأی مرحله ای که در آن خواسیته کیاهش یافتیه اسیت، بیا توجّیه بیه 

بنابراین جایگزین  (.157 /2: 1391)شمس، خواسته ی جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد

کردن خواسته مالی به جای خواسته غیرمالی مصرح در دادخواست و یا جایگزین کردن 

الی به جای خواسته مالی ذکر شیده در دادخواسیت از اختییارات خواهیان خواسته غیرم

است. مشروط بر این که ارتباط و منشاء واحد بین خواسته قبلی و فعلی موجیود باشید. 
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بدیهی است اختیار خواهان در ارتباط با تغییرات دادخواست، محدود به خواسته است و 

دیگر خواهان نمی توانید بهیای خواسیته تقویم خواسته را شامل نخواهد شد. به عبارت 

خود را که در دادخواست مشخص کرده است از لحاظ میزان تغییر دهد. به عنوان مثیال 

خواهان نمی تواند خواسته مالی مقوم به بیست میلیون ریال را به بیسیت و پینج میلییون 

هر ییک از  ریال افزایش و یا به پانزده میلیون ریال کاهش دهد. چرا که حدود اختیارات

طرفین دعوا در دادرسی، محدود به آنچه است که در قانون صریحاً بییان شیده اسیت و 

ق.آ.د.م به تغییر یا کاهش یا افزایش خواسته است نیه تقیویم خواسیته،  98تصریح ماده 

بنابراین پس از ایراد خوانده به بهای خواسته خواهان مجاز نخواهد بود، بهای خواسته را 

دهد که دادگاه را از اخذ نظریه کارشناسی بی نییاز کنید و در صیورت  تا حدی افزایش

ایراد خوانده به بهای خواسته، آنچه قاطع و تعیین کننده خواهید بیود، نظرییه کارشیناس 

است و با ایراد خوانده به بهای خواسته، منحصراً کارشناس تعیین تکلیف خواهد کرد که 

ر و خواهان حق تغیییر در تقیویم خواسیته را بهای خواسته منطبق با واقعیت است یا خی

ندارد و در فرضی که خواهان در جریان دادرسیی بهیای خواسیته را حتیی بیدون اییراد 

خوانده کاهش یا افزایش دهد، این اقدام او منشأ هیچگونه اثری نخواهد بود. زیرا قیانون 

 .(179-180: 1394)مهاجری، آن را تجویز نکرده است

خواسته در تمام مراحل دادرسی در حقوق ایران و فرانسیه امکیان علی ایحال کم کردن 

پذیر است و تفاوتی نمی نماید که پرونده در مرحله ی بدوی، تجدید نظر یا واخیواهی 

باشد. در عین حال کم کردن خواسته در مرحله ی فرجام مجاز نمی باشد. زیرا با توجیه 

الی کشور دادگاه محسوب نمی شیود به وظیفه و شأن دیوان عالی کشور و اینکه دیوان ع

 98و اینکه دادرسی به معنای دقیق کلمه در آنجا وجود ندارد و از سوی دیگیر میاده ی 

ق.آ.د.م کم کردن خواسته در دادرسی را پیش بینی کرده است. در حیالی کیه در دییوان 

عالی کشور دادرسی صورت نمی گیرد. بلکه رسیدگی شکلی انجام می شود. نتیجتاً کیم 

کردن خواسته در دیوان عالی کشور ممکن نیست. ولی اگر حکم در دیوان نق  شود و 

پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شود، پس از ارجاع به دادگاه هم 

 .(107: 1392)شکری، عرض، کم کردن خواسته امکان پذیر است



280 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و شش 

 1399بهار 

 
 
 

خواسیته  تغییر که است داده رأی فرانسه تجدیدنظر دادگاه موضوع دعوی، تغییر مورد در

 تجدییدنظر، مرحلیه در به فسخ بدوی مرحله در بطالن از همچون کاهش یا افزایش آن،

با این حال، بایستی قاعده ی کاهش و ییا افیزایش خواسیته را بیه  1نیست. جدید دعوای

 عنوان یک قاعده ی مهم در تعیین خواسته در حقوق ایران و فرانسه محسوب نمود. 

 یزان بهای خواستهه اختیار خواهان در تعیین مقاعد -2-5

قطه نظر نبهای خواسته از »قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر داشته است که:  61ماده 

 هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی، همان مبلغی است کیه در دادخواسیت قیید

 51ماده  نیز بند سه از جهاتی« شده است، مگر اینکه قانون ترتی  دیگر معین کرده باشد.

تأکید  قانون آیین دادرسی مدنی پس از مکلف کردن خواهان به تعیین خواسته، بالفاصله

وده ا مالی بیمی نماید، بهای خواسته نیز باید تعیین شود. مگر اینکه خواسته مالی نباشد ی

ع ولی قیمت خواسته هنگام ارائه دادخواست مشخص نباشد، در این صورت پس از ارجا

 .(42 /1: 1392)مرتضوی، ر به کارشناس مبلغ خواسته معین خواهد شدام

 تعیین ارزش خواسته موجد آثاری به شرح ذیل می باشد:

 رداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش خواسته تعیین و صورت می گیرد.پ -1

واهی و فرجام خواهی نسبت به آراء، مطابق خواسته یا میزان ارزش آن تجدید نظر خ -2

 ت می گیرد.صور

تکلیف دادگاه به صدور رأی بیر اسیاس ارزش خواسیته تعییین میی گیردد، لیذا در  -3

صورتی که پس از آغاز رسیدگی دادگاه و ارجاع امر به کارشناس، میزان خسارات وارده 

به خواهان بیش از مبلغ تعیین شده در خواسته خواهیان باشید، دادگیاه فقیط تیا مییزان 

تواند، حکم صادر نماید و رویه قضائی نیز تأکید دارد، صدور خواسته تعیین خواهان می 

حکم زائد بر میزان خواسته از سوی رئیس و مستشار دادگیاه عمیومی حقیوقی تخلیف 

است، مدافعات آنان بر وقوع اشتباه مؤثر در مقام نیست. زیرا حکم دادگاه پس از وصول 

دخواست ضرر و زییان و مییزان نظریه کارشناس و با اتکاء به نظر او صادر شده و به دا

 2خواستن توجهی مبذول نشده است.

                                                             
1. la substitution en appel doo une action en résiliation – colmar – 18 oc 1979– j.c.p 1981-II 1957q 

– note Boucon et d,Ambra. 
 شعبه ی اول دادگاه انتظامی قضات. 9/2/1369-91. رأی شماره 2
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قیانون  11صالحیت دادگاه، گاه با ارزش خواسته مرتبط می باشد. چنانکه وفق ماده  -4

شوراهای حل اختالف دعاوی تا مبلغ پنجاه میلیون ریال در شهر و تا بیست میلیون ریال 

کم صالحیت رسیدگی به دعاوی در روستا در شورای حل اختالف طرح می شود و محا

 .(42-43 /1: 1392)مرتضوی، را ندارند

از جهاتی نیز، در حقوق فرانسه اگر خواسته دعوی یا ارزش مالی خواسته دعوی کمتر از 

پنجاه فرانک باشد، دادرسی در صالحیت دادگاه بخش است و اگیر خواسیته دعیوی ییا 

رسی با دادگاه شهرستان است که این ارزش مالی آن بیش از پنجاه هزار فرانک باشد، داد

موضوع محدوده ی تعیین صالحیت با تعیین خواسته از سوی خواهان را می رسیاند. در 

حقوق فرانسه، در صورتی که افزایش خواسته به قصد اضرار بیه دیگیری باشید و سیوء 

 . در(Ghestin,1977:736)استفاده از این حق را نیز در بر گیرد، ضمان آور خواهد بیود

صورتی که سوء استفاده از حقِ افیزایش خواسیته در دادگاههیای فرانسیه ثابیت گیردد، 

ضمانت اجرای مناسبی در محکمه در نظر گرفته خواهد شد چیرا کیه مبنیای ایین نیوع 

(. با این وجود سوء اسیتفاده 120: 1395بهرامی احمدی، مسئولیت، نقصیر مح  است)

کنترل و محدودیت اعمال حق در مواردی  از حق نهادی است که در حقوق فرانسه برای

همچون تعیین خواسته، در دو قرن اخیر ایجاد شده اسیت)کریمی و شیعبانی کندسیری، 

1393 :136.) 

 قاعده ضرورت تقویم خواسته -2-6

اصل و قاعده در حقوق ایران و فرانسه، بر ضرورت تقویم خواسته است. ایین اصیل از 

ی مدنی به دست می آید. از این بند هم چنین می توان قانون آیین دادرس 51ماده « 3»بند 

نتیجه گرفت که اصل بر مالی بوذن دعاوی است مگر آن که خواسته آن دعاوی غیر مالی 

باشد. در فرضی که دعوا مالی باشد، خواسته باید تقدیم شود. منظور از تقدیم خواسیته، 

میاده « 3»ه به دتلت بنید ارزیابی و قیمت گذاری آن توسط خواهان است. تقویم خواست

ق.آ.د.م تکلیف خواهان است. خواسته در موردی تقویم می شود که میال غییر پیول  51

باشد. در این خصو  باید گفت اگر دعوا غیر مالی باشد، تقویم خواسیته تزم نیسیت. 

زیرا آنچه غیرمالی است قابل قیمت گذاری نمی باشید. بیه عنیوان مثیال رابطیه پیدر و 

ل تقویم نیست. طالق را نمی توان ارزیابی کرد. با ایین کیه دعیاوی میالی و فرزندی قاب
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غیرمالی در نظام قضائی ایران به تفکیک تعیین و تقسییم نشیده انید و میالی صیریح و 

روشنی برای شناسایی این دعاوی از یکدیگر در قوانین دیده نمی شود، اما میی تیوان از 

سته قابل تقویم به پول باشد دعوا مالی است. به نتیجه گرفت که اگر خوا 51ماده « 3»بند 

هر حال هر چند در مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی اختالف نظر وجود دارد ولی آنچه 

مورد اتفاق است و قانون نیز بر آن تصریح دارد این است که در دعوای غیرمالی تقیویم 

 .(215-216 /1: 1392)مهاجری، خواسته ضرورت ندارد

این که ضرورت تقویم خواسته، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، از این با توجه به 

رو برخی از حقوقدانان در این خصو  به نتایجی دست یافته اند که به شرح ذیل میی 

 توان بیان نمود:

 51میاده « 3»اوتً؛ اصل بر ضرورت تقویم خواسته است. یعنیی خواهیان حسی  بنید »

ت. در موارد خا  که ممکن است به لحاظ وضع ویژه مکلف به تعیین بهای خواسته اس

خواسته یعنی غیر مالی بودن آن یا در زمان تعیین خواسته، تعییین بهیا ممکین نبیوده ییا 

قانوناً برای تعیین بهای خواسته فایده ای وجود نداشته باشد، ماننید دعیوی تخلییه و بیه 

 همین دلیل مقنن نیازی به تعیین آن نمی داند.

ویم و تعیین بها از لحیاظ مییزان آن از اختییارات خواهیان اسیت؛ دادگیاه در آن ثانیاً؛ تق

دخالتی ندارد ولو اینکه مداری پیوست دادخواست به غیر واقعی آن حکایت کند؛ دفتر و 

یا دادگاه نمی تواند به خواهان ایراد کند چرا که خواسته را بطور غیرواقعی تقویم نمیوده 

 است.

، اصل ضرورت تقویم خواسته است؛ در دادخواست هایی که بیه همان گونه که بیان شد

 دادگاه ارجاع می شود، در سه مورد موجه با استثناء شده است که عبارتند از:

غیرمالی بودن دعوا، به این دلیل که آنچه که غیرمالی است، قابل قیمت گذاری و  –الف 

 ق را نمی توان ارزیابی کرد.تعیین ارزش نیست. برای مثال: رابطه پدر و فرزندی یا طال

غیر ممکن بودن تقویم خواسته، که در این مورد خواسته مالی اسیت، ولیی تعییین  –ب 

قیمت برای آن ممکن نیست. مثال در مطالبه خسارت وارده به اتومبییل زمیان تقیدیم بیه 

دادخواست تقویم و تعیین بهای خواسته ممکن نیست. به همان دلیل مقنن تعیین قطعیی 

ا در زمان تقدیم دادخواست؛ ضروری نمی داند. در ایین میورد کیه در زمیان ارائیه آن ر
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دادخواست تعیین بها ممکن نیست مقنن در قانون وصول برخی از درآمدهای دولیت بیه 

ریال هزینه دادرسی بپیردازد و پیس  2000خواهان اجازه می دهد تا علی الحساب مبلغ 

د نسبت به پرداخت بقییه مبلیغ اقیدام میی صدور حکم که مبلغ واقعی خواسته تعیین ش

 نماید.

مواردی که خواسته وجه رایج باشد، در این خصو  بهای خواسته، عبارت اسیت  –ج 

 به آن اشاره دارد و تقویم دیگری ضرورت ندارد. 62از مبلغ مورد مطالبه که ماده 

خوانیده نییز از با توجه به فواید و آثاری که برای تقویم بهای خواسته وجود دارد و گاه 

آن سود می برد، اختیار خواهان در تقویم مطلق باقی نمانده تا زمینه ای برای تقلی  بیه 

 قانون از سوی خواهان گردد. این فواید عبارتند از:

دادگاه در صدور حکم مأخوذ به خواسته و بهای آن می باشد لذا در صورتی که در  -1» 

ریال تقویم و در حیین  7000آن را به مبلغ  زمان تقویم خواسته مطالبه خسارت خواهان

ریال ارزیابی نماید دادگیاه فقیط تیا مییزان  8000رسیدگی؛ کارشناس میزان خسارت را 

خواسته می توان حکم صادر نماید و اقدام دادگاه به تعیین خسارت مازاد بر خواسیته از 

 سوی مراجع  قضایی نظارتی بر عملکرد قضات تخلف دانسته شد.

ن بهای خواسته بر قابلیت اعتراض آرا مؤثر است. زییرا تجدیید نظرخیواهی ییا تعیی -2

فرجام خواهی در دعاوی مالی به توجه به خواسته یا ارزیابی آن صورت میی گییرد کیه 

ریال قابل تجدیید نظرخیواهی و خواسیته بییش از  000/3000دعاوی با ارزش بیش از 

 000/3000واسته بیا ارزش کمتیر از قابل فرجام خواهی است. بنابراین خ 000/000/20

ریال قطعی و غیرقابل تجدییدنظر اسیت. حتیی بیر ایین امیر قیانون وصیول برخیی از 

درآمدهای دولت تا حدی تأکید دارد که در دعوی خلع ید یا مالی غیرمنقیول، بیا اینکیه 

هزینه دادرسی را مطابق قواعد مقرر در همین قانون اخذ می نماید ولی قابلیت اعتیراض 

 به تعیین خواسته از سوی خواهان واگذاری می نماید. را

مالی تعیین صالحیت نسبی گاه ارزش خواسته است. زیرا مطابق قانون شورای حل  -3

ریال در صالحیت شورا و مازاد بیر آن در  000/000/50اختالف دعاوی در شهر تا مبلغ 

 صالحیت محاکم است.

 ش خواسته است.مالی پرداخت هزینه دادرسی درصدی از ارز -4
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همین آثار تعیین ارزش و بهای خواسته موج  می شود تا این حالت از اختییار و حیق 

خواهان گاه به حقوق خوانده نیز مربوط گردد که مقنن با توجه به همین امر بیر خیالف 

نه به صیراحت، بلکیه بیا  63قانون آیین دادرسی مدنی؛ در ماده  61اصل حاکم در ماده 

ی به خوانده اجازه مخالفت با مبلغ تعیینی خواسته توسیط خواهیان را مهارت قانونگذار

داده اسییت. ولییی بییرای اسییتفاده از اییین حییق بییرای خوانییده شییروطی را مقییرر کییرده 

 .(40-30 /1: 1392)مرتضوی، «است

سابق بهای  86قانون آیین دادرسی مدنی قبلی است. در ماده  86جانشین ماده  61ماده ی 

دارای اثر بود. یکی این کیه مییزان هزینیه دادرسیی بیر اسیاس آن خواسته از دو جهت 

فعلیی،  61محاسبه می گردید و دوم این که صالحیت دادگاه مشخص می شد. در میاده 

جهت اول همان جهت مذکور در قانون قبلی است اما جهت دوم تغییر کرده است. علت 

ب نصاب صالحیت بین آن هم این است که در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقال

بیا »قیانون میذکور  3داداگاههای بدوی از میان برداشته شده است. بیه دتلیت میاده ی 

تأسیس داداگاههای عمومی در هر حوزه قضائی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائیی و 

بر اساس این ماده هر « امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاههای مزبور خواهد بود.

دگاه عمومی صالحیت رسیدگی به هر دعوای مدنی با هر میزان خواسته و بهیای شعبه دا

آن را دارد. در چنین دادگاهی هزینه دادرسی از نظر نقطه نظر صیالحیت دادگیاه بیدوی 

نمی تواند منشأ اثر باشد. بنابراین جهیت دوم ضیرورت ذکیر بهیای خواسیته بیه جیای 

ی است. البته میی تیوان گفیت عبیارت صالحیت، امکان یا عدم امکان تجدید نظر خواه

در واقع نظر به صالحیت دادگاه تجدید نظر برای رسییدگی « امکان تجدید نظر خواهی»

 .(267-268 /1: 1392)مهاجری، مرحله دوم به دعوا دارد

با این وجود قاعده ضرورت تقویم خواسته دارای شرایط و آثاری می باشد که شیرح آن 

هرچند این شرایط و آثار خود اصلی را پدیدار می نماید کیه  در مباحث بات بیان گردید،

 این اصل، همان اصل ضرورت تقویم خواسته می باشد.

 و نخسیتین مرحلیه ی در دعیوی سیب  و دعیوی در حقیوق فرانسیه، تغیییر موضیوع

(. این امر زمانی قابل اعمال خواهید 661: 1395است)هرمزی،  پذیرفته شده تجدیدنظر،

 ارائه ی دادخواست، تقویم خواسته اتفاق افتاده باشد.بود که در زمان 
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 قاعده ضرورت کارشناسی برای تقویم خواسته -2-7

قانون آیین دادرسی میدنی  63اصل ضرورت کارشناسی برای تقویم خواسته در ماده ی 

 ایران، مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است.

قید به این شرط شده اسیت کیه در در ماده ی مزبور پذیرش اعتراض به بهای خواسته م

یعنی میان خواهان و خوانیده بیه نحیوی « اختالف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد

اختالف واقع شود که بر اساس نظر یکی از آنان بهیای خواسیته مبلغیی اسیت کیه رأی 

صادره در خصو  آن قابل تجدید نظر باشد یا نباشد و در مقابل دیگری بهای خواست 

عنوان کند که رأی صادره در خصو  آن قابل تجدیدنظر باشید ییا نباشید بیه  را مبلغی

نحوی که بر عکس نظر طرف مقابل او باشد همین طور است در خصو  قابل فرجیام 

یا غیرقابل فرجام بودن رأی راجع به آن خواسته. در هر صورت به نظر می رسد جیز بیا 

 .(141: 1397)حیاتی، رفته شودرعایت این شرط نباید اعتراض به بهای خواسته پذی

مقرر شده دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جل  نظر کارشناس بهای خواسته  63در ماده 

را تعیین نماید. منظور از شروع رسیدگی، در این ماده رسیدگی در ماهیت دعوا است نیه 

شروع جلسه دادگاه. در ارتباط با موضوع کارشناسی آنچه مهم است ایین اسیت کیه در 

مقرر گردیده دادگاه با جل  نظر کارشناسی بهای خواسته را تعییین نمایید. امیا  62ماده 

مشخص نگردیده که اوتً پرداخت دستمزد کارشناس به عهده ی چه کسی اسیت، ثانییاً 

ظرف چند روز باید دستمزد کارشناس تودیع گردد، ثالثاً در صورت عدم تودیع دستمزد 

ق.آ.د.م سابق که  88ی خواسته چه خواهد شد. در ماده ی تکلیف اعتراض یا ایراد به بها

 1358تیحه قیانونی تشیکیل دادگاههیای عمیومی مصیوب  27تنها تا زمان اجرای ماده 

شورای انقالب قابلیت اجرا داشت، پاسخ هر معترض گذاشته شده بود. ثانیاً او سیه روز 

صیورت عیدم پرداخیت از تاریخ ابالغ برای پرداخت دسیتمزد مهلیت داشیت. ثالثیاً در 

دستمزد کارشناس اعتراض او بی اثر می شد. با توجه به سکوت قانون فعلی باید گفیت 

طبق ضوابط و مقررات مربوط به کارشناسی در این قانون به نظر می رسید اوتً پراخیت 

دستمزد به عهده معترض است. ثانیاً مهلت تودیع یک هفته است، ثالثاً در صیورت عیدم 

-277 /1: 1392)مهیاجری، بدیهی است اعتراض بی اثیر خواهید بود پرداخت دستمزد

276). 



286 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و شش 

 1399بهار 

 
 
 

به طور کلی چنانچه خوانده تا اولین جلسه ی دادرسی به بهای خواسته اعتیراض نمایید 

دادگاه، با احراز شرایط گفته شده، پیش از شروع رسیدگی می بایست بهیای خواسیته را 

ف گردیده که بهای خواسته را با جل  نظیر ق.آ.د.م دادگاه مکل 63تعیین نماید. در ماده 

تیحه قیانون تشیکیل دادگاههیای عمیومی، مصیوب  37کارشناس تعیین نماید. در ماده 

تعیین بهای خواسته رأساً از طرف دادگاه نیز پیش بینی شده اسیت. در حیالی کیه  1358

وجیود  امکان تعیین بهای خواسته با توجه به مداری موجود در پرونده در برخی میوارد

دارد، مکلف نمودن دادگاه به جل  نظر کارشناس برای این امر بی وجه به نظر می رسد. 

در هر حال در قانون سابق تکلیف پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده ی خوانده قیرار 

گرفته بود که چنانچه ظرف سه روز از تاریخ ابالغ پرداخت نمی نمیود، اعتیراض او بیه 

چنیین  1379ده می شد. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب بهای خواسته بی اثر شمر

ترتیبی پیش بینی نگردیده و علی اتصول، می بایست با توجه به قواعد عام، طرفیی کیه 

پرداخت هزینه ی کارشناسی به     عهده ی اوست و همچنین ضمانت اجرای آن تعیین 

را نیز مطرح میی نمایید و گردد. بنابراین چون خوانده در اعتراض، بهای مورد نظر خود 

قانونگذار تعیین بهای خواسته را در این صورت تنها با جل  نظر کارشناس مقرر داشته، 

پرداخت هزینه ی کارشناس، طبق اصول کلی، به عهده ی خوانیده اسیت کیه معتیرض 

شمرده می شود و چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ پرداخت ننماید، بر اساس ماده 

.م، کارشناسی از عداد دتیل او خارج و با نبودن دلیل دیگیر، اعتیراض او بیه ق.آ.د 259

نییاز بیه ذکیر ایین ( 44-45 /1: 1391)شیمس،  بهای خواسته بی اثر شمرده می شیود.

موضوع است که موضوع کارشناسی در میزان خواسته در حقوق فرانسه به طور کلی بیه 

مالی تقویم خواسته مالی و غیر  صورت تخصصی در قوانین درج نگردیده است ولیکن

 مالی در قابل داد و ستد بودن آن است.

 قاعده مالی و غیرمالی بودن خواسته -2-8

اگر خواسته اوتً و ذاتاً به طور مستقیم میال بیوده باشید آن را اصیطالحاً خواسیته میالی 

 مال نباشد گویند؛ مانند مطالبه طل ، وجه چک و سفته و... اگر خواسته دعوا اوتً و ذاتاً

یا به عبارت دیگر، اگر هدف اصلی مطالبه مالی نباشد، هرچند ثانیاً و بالعرض مالی هیم 

حاصل شود، آن را اصطالحاً خواسته غیرمالی گویند. سؤال این است که آیا اصل بر مالی 
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یا غیرمالی بودن دعاوی است  برای شناخت اصل چند روش وجود دارد که می توان به 

 نه ی فوق جهت آشنایی این اصل از زبان یکی از حقوقدانان اشاره نمود.موارد سه گا

قانون اساسیی(، اصیل  37الف( قانونگذار صراحتاً بیان کند. مانند اصل برائت )در اصل 

قانون مدنی( اصل صحت )ماده  30قانون مدنی( اصل تسلیط )صدر ماده  219لزوم )ماده 

 قانون آیین دادرسی میدنی(، ... 230م )ماده قانون مدنی( اصل بر قطعی بودن احکا 223

 .(176-177 /1: 1388)بهرامی، 

ب( طریقه ی دیگر برای اصل شناسی استفاده از صدر و ذیل مواد است، همیشیه صیدر 

ماده بیانگر اصل است و قسمت اخیر آن چانچه از ادات اشتثنا مانند مگر، امّا، در غیر این 

اگیر تیاریخ »ق.م که مقرر می دارد  873ت. مانند ماده صورت و ... باشد، مبین استثنا اس

فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تیأخر هییچ ییک معلیوم 

نباشد از یکدیگر ارث       نمی برند مگر آنکه موت به سب  غرق یا هدم واقع شود که 

 «در این صورت از یکدیگر ارث می برند.

سی مطابقت ماده با تبصره است. جایگاه تبصره برای بییان ج( طریق سوم برای اصل شنا

در کلییه میواردی کیه رأی دادگیاه بیرای »ق.آ.د.م مقرر میی دارد  523استثنا است. ماده 

وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود اجرای رأی از مستثنیات دین امیوال محکیوم 

لح مبنی بر استرداد کیل ییا احکام جزایی دادگاه های صا –علیه ممنوع می باشد. تبصره 

 «.بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد

در مصادیق مشتبه دعوای مالی و غیرمالی آثار دعوای مالی مترت  نمی شود و مالی بودن 

لنگیرودی، دعوا مادام که احراز نشود، نمی توان آثار دعوای مالی را مترت  کرد)جعفری 

س این دیدگاه اصل غیرمالی بودن دعواست مگر ایین کیه میالی . بر اسا( 3/342: 1378

بودن آن احراز شود. چه بسا دیدگاه مذکور بر این مبنا استوار باشد که برابر قوانین طرح 

دعوای حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. لیکن هزینه دعاوی غیرمالی اندی 

و غالباً بیشتر است و پذیرش اصیل  و هزینه دادرسی مالی بستگی به میزان خواسته دارد

غیرمالی بودن دعوا مبتنی بر این امر است که در موارد مشکوی باید حداقل هزینه را بیه 

مدعی تحمیل کرد نه حداکثر آن را. در علم اصل نیز در بحیث شیک بیین اقیل و اکثیر 

 .(180 /1: 1388)بهرامی، مطرح و قطعاً باید اقل را انتخاب کرد
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ه حقوق انسان ها را می توان به حقوق مالی و غیرمالی تقسییم و دعیاوی در این که کلی

ناشی از نزاع بر این حقوق را دعاوی مالی یا غیرمالی دانست، تردید نیست. سیؤالی کیه 

مطرح می گردد آن است که در موارد گردید در میالی ییا غیرمیالی بیودن دعیوا، اصیل 

ا بر موضیوع مترتی  میی گیردد  در چیست و قواعد و مقررات کدامیک از این دو دعو

پاسخ به این سؤال دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. یک دیدگاه آن است که در مصیادیق 

مشتبه مالی و دعوای غیرمالی، آثار دعاوی مالی مترت  نمی شود و مالی بودن دعوا مادام 

 .(94-95: 1394)مهاجری، که احراز نشود، نمی توان آثار دعوای مالی را مترت  کرد

دیدگاه دوم آن است که چون غال  دعاوی مطروحه، جزو حقوق مالی هستند، لذا اصل 

چرا که دعوا ناشی از نزاع بر حقی است  (95: 1394)مهاجری،  بر مالی بودن دعواست.

 که مالی بودن آن غال  اسیت. ایین دییدگاه در حقیوق فرانسیه نییز طرفیدارانی دارد.)

Philippe, 2010: 499 این کشور زمانی که از حقوق مالی و غیر مالی بحث ( در حقوق

می شود، نسبت به آن دسته از حقوقی که چهره مالی آنها غلبه دارد، از عنوان حق میالی 

استفاده می شود و در نتیجه عامل غلبه است که وسییله امتییاز حقیوق میالی نسیبت بیه 

 .(3/246: 1390)کاتوزیان، حقوق غیرمالی واقع می شود

ه کدامیک از دو دیدگاه در حقوق ایران پذیرفته شده است، می توان با توجه به در این ک

ق.آ.د.م نتیجه گرفت که دییدگاه دوم توسیط قانونگیذار پذیرفتیه شیده  51ماده « 3»بند 

ق.آ.د.م، خواهان مکلیف شیده اسیت خواسیته خیود را  51ماده  3است؛ چرا که در بند 

تقویم نبوده یا غیر مالی باشد. بر اساس این بنید  تقویم کند، مگر این که خواسته او قابل

غیرقابل تقویم بودن و غیرمالی بودن خواسته، استثنای تکلیف به تقویم خواسته قرار داده 

شده است. بنابراین اصل مالی بودن دعواست، مگیر خیالف آن ثابیت شیود. بیه اعتقیاد 

ه دادرسیی ییا احیانیاً حیق برخی، مالی و غیرمالی بودن دعوا تنها از لحاظ پرداخت هزین

)صدر الوکاله اهمیت دارد و یک ضابطه علمی برای طبقه بندی دعاوی به شمار نمی رود

. در حالی که چنین نیست و تقسیم بندی فوق به شرحی که بیان (29: 1380زاده افشار، 

شد، دتلت صریح بر علمی بودن آن داشته و دعوای غیرمالی از بطن تقسیم بندی دعاوی 

اساس موضوع حق مورد نزاع استخراج می گردد و از آنجایی که ایین تقسییم بنیدی بر 

. (94-96: 1394)مهاجری، ضوابط و آثار جدیدی در حقوق ایران به دنبیال آورده اسیت
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موضوع مالی یا غیرمالی بودن خواسته در حقوق فرانسه نیز از اهمیت برخیوردار اسیت، 

ن در خصیو  خواسیته دعیوی میالی و ولیکن در حقوق فرانسه همچون حقیوق اییرا

 1128غیرمالی نمی توان به صورت مستقل مطالعاتی داشت و این موضیوع در میاده ی 

قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است و معیار و ضابطه ی ارزیابی خواسیته و 

بیودن آن است. بنابراین بایستی، قاعده مالی و غیرمیالی « قابل داد و ستد بودن»بهای آن 

خواسته را به عنوان یک قاعده اساسی مورد توجه قرار داد و این اصل نه تنها در خواسته 

دعاوی مالی و معیار و مورد توجه می باشد، بلکه در تمام مراحل دادرسی نیز مؤثر می 

 باشد.

 نتیجه گیری

بیه تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه از جایگاه مهمی برخوردار است. 

طوری که در هر حقوق نوشته ای در راستای تبیین خواسته در دعاوی حقوقی، مقیررات 

مختلفی وضع گردیده است. با توجه به اینکه مقررات مدنی در حقوق ایران، مقتیبس از 

حقوق فرانسه می باشد، ولیکن در هر دو حقوق نوشته، نواقص قانونی به چشم می آیید 

رات آن می بایست، اقدامات قانونی به عمل آیید. بیرای که در راستای تغییر و وضع مقر

مثال قواعد حاکم بر تعیین خواسته در حقوق فرانسه، گاهاً در رویه ی قضایی با مشیکل 

روبرو بوده است که از جمله می توان به افزایش یا کاهش بهای خواسته پس از ارائه ی 

ابی در خصیو  تشیخیص دادخواست اشاره نمود. حقوق فرانسه، مالی و معییار ارزیی

قانون مدنی مورد بررسی قرار داده  1128بهای خواسته ی مالی و غیر مالی را در ماده ی 

است به طوری که در حقوق ایران، معیار دقیقی به چشم نمی آید و هر آنچه کیه میورد 

بررسی قرار گرفته، مقررات پراکنده، رویه ی قضایی و عرف است که بیانگر مالی و غیر 

 بودن خواسته می باشد.مالی 

تقسیم بندی دعاوی در حقوق فرانسه به شخصی، عینی و مختلط، ابهاماتی را پدید آورده 

است که می تواند در منشأ قواعد حاکم بر تعیین خواسته خلل به وجود آورد؛ به طیوری 

که دعاوی مربوط به احوال شخصیه، در هیچ ییک از تقسییمات پییش گفتیه جایگیاهی 

د. در حقوق ایران نیز این ابهام وجود دارد، به طوری که پرداخیت هزینیه ی نداشته ندار

دادرسی واقعی از حقوق دولت است. به عکس اصول عادتنه ی دادرسی و قواعد حاکم 
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بر آن، که اعتراض حق ذی نفع است؛ در مورد بهای خواسته فقیط بیرای خوانیده حیق 

نفیع همیشیگی و قطعیی اسیت و اعتراض پیش بینی شده است. در حالی که دولت ذی 

خوانده ممکن است در مواردی ذی نفع باشد. در حال حاضر در بعضی از مصادیق اموال 

که قیمت بورس دارد تقویم بهای خواسته واقعی صورت نمی گیرد. گیاهی چنید هیزار 

سکه به مبلغ بسیار ناچیزی تقویم می شود و یا اتومبیل گران قیمتی به بهای اندکی تقویم 

ود و در عین حال هیچ اعتراضی به بهای خواسته صورت نمی گیرد به گونه ای که می ش

در حال حاضر با توجه به تغییرات قیمتی که در بورس، خودرو، مسکن و.. وجیود دارد، 

بهتر است برای حفظ حقوق دولت و جلوگیری از طیرح دعیاوی واهیی، قیمیت هیای 

ی، معیار پرداخیت هزینیه دادرسیی بورسی و یا قیمت های اعالمی از سوی بانک مرکز

النهایه قواعدی که بر تعیین خواسته در حقوق ایران و فرانسه حاکم اسیت را میی  باشد.

توان قواعدی همچون قاعده مالی و غیرمالی بودن خواسته، قاعده ضیرورت قیید تعییین 

نظر خواسته، قاعده تقدیم خواسته، قاعده قابل اعتراض بودن خواسته، قاعده قابل تجدید

و فرجام خواهی خواسته در صورت رسیدن به حدّ نصاب، قاعده مبهم نبیودن خواسیته، 

قاعده صریح و دقیق بودن خواسته، قاعده کاهش یا افزایش خواسته در زمان معیین و ... 

عنوان نمود. با این حال رعایت قواعد پیش گفته و مورد بررسی قرار گرفته در مقالیه ی 

دادرسیی عادتنیه، احقیاق حقیوق دولیت و حفیظ حقیوق  حاضر، می تواند در تحقیق

 شهروندی مؤثر واقع گردد.

 

 منابع

، فصلنامه علمی حقوقی «نگاهی بر مسائل مرتبط با خواسته دعوا»(، 1397اسدی، بهنام)

 .483-491، صفحات 7، شماره 2قانون یار، سال

، تهیران: 1چ، 2، جآیین دادرسی مددنی(، 1393افتخار جهرمی، گودرز؛ السان، مصطفی)

 دوراندیشان.

سوء استفاده از حق)مطالعه تطبیقی در حقوق اسالم و (، 1395بهرامی احمدی، حمید)

 .، تهران: انتشارات اطالعات4، چدیگر نظام های حقوقی(

 ، تهران: نگاه بینه.11، چ2و1، جآئین دادرسی مدنی(، 1388بهرامی، بهرام)



291 

 

 

 

 

تب    قواعد حطام  بطر 

تع    خواسته و بهطای 

آن در حقططوا ایططران و 

 فرانسه

 ، تهران: میزان.2، چ2، جین دادرسی مدنیآی(، 1389بهشتی، محمد جواد؛ مردانی، نادر)

المی و نقش آن در اعتبار احکام کیفری خارجی در فقه اس»(، 1390جانی پور، مجتبی)

، 2، شیماره 1، پژوهش های روابط بیین الملیل، سیال «ین المللیتوسعه مناسبات ب

 .179-197صفحات 

 ن: امیرکبیر.، تهرا1، چ3، جدانشنامه حقوق(، 1378جعفری لنگرودی، محمدجعفر)

 ، تهران: میزان.1، چ2، جآیین دادرسی مدنی(، 1390حیاتی، علی عباس)

، تهیران: 6، چآیین دادرسی مدنی در نظم حقدوقی کندونی(، 1397حیاتی، علی عباس)

 میزان.

، تهیران: انتشیارات 1، چشرح جامع قانون آیین دادرسی مدنی(، 1393دیندار، مرتضی)

 ارشد.

 ، تهران: دانش پذیر.5، چن دادرسی مدنیآئی(، 1391زراعت، عباس)

، نکته 1241نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی(، 1391سریر، فرزانه)

 ، تهران: مجد.3چ

 ، تهران: اختبار.1، چمباحثی از آیین دادرسی مدنی(، 1392شکری، مهدی)

 ، تهران: درای.22، چ2، جآیین دادرسی مدنی(، 1391شمس، عبداهلل)

، تهیران: 6، چآیین دادرسی مددنی و بازرگدانی(، 1380اده افشار، سید محسین)صدر ز

 جهاد دانشگاهی.

 ، شرکت سهامی انتشار.4، چ3، تهران: جفلسفه حقوق(، 1390کاتوزیان، ناصر)

 ، تهران: میزان.1، چآیین دادرسی مدنی(، 1393کریمی، حسین؛ شریفی، مهدی)

رابطه منطقی قاعده فقهدی ضضدرر و »، (1393کریمی، عباس؛ شعبانی کندسری، هادی)

، 1، پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غیرب، سیال«قاعده غربی سوء استفاده از حق

 .135-166، صفحات 2شماره

 ، تهران: جنگل.1، چ1، جآیین دادرسی مدنی عمومی(، 1392مرتضوی، عبدالمجید)

 فکرسازان.، تهران: 4، چ1، جمبسوط در آیین دادرسی مدنی(، 1392مهاجری، علی)



292 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و شش 

 1399بهار 

 
 
 

، تهیران: 4، چدعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه(، 1394مهاجری، علی)

 فکرسازان.

 ، تهران: فکرسازان.9، چآیین قضاوت مدنی در محاکم ایران(، 1397مهاجری، علی)

تعیین ارزش خواسته )تقویم خواسته( در »(، 1396وزنه، مهری؛ سلیمیان ریزی، حمید)

، چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی، صیفحات «فشورای حل اختال

18-1. 

تغییر نحوه ی دعوی در دادرسدی مددنی )مطالعده تطبیقدی »(، 1395هرمزی، خیراهلل)

، 4، شیماره46، فصلنامه مطالعات حقیوق خصوصیی، سیال«حقوق ایران و فرانسه(

 .645-663صفحات 
Chose jugée- Georges Wiederkher(2004), repertoire de procédeure 

civil- Dalloz, these parise. 

Ghestin, jac, goubeaux(1977), Traite de  droit civil, paris. 
Jean Loyer(1959), l autorite de la chose juge, these parise. 

John Bell & Others(2003), Princples of French Law, these parise. 

Le Tourneau, Philippe(2010), Droit de la responsabilite et des 

contrats, 8e.ed. Dalloz. 

Stefani,Gaston; Levasseur, George et Bouloc,Bernard (1996), 

Procedure penale, 16e.ed. 

 

 

 

 


