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 مقدمه

ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم اظهارنامه عبارت از نوشته

قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاريه نیز گفته  شود و وسیلهمی

قانون آيین دادرسی مدنی از  156شود. اظهارنامه به صراحت ماده می

اظهارنامه، نه تنها  به وسیله رودحق به شمار می های رسمی مطالبهراه

توان توسط اظهارنامه آمادگی پذير است بلکه میرسمی حق امکان مطالبه

تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعالم کرد و آن را 

برگ  هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد

صوصی نظیر برگ دادخواست است که از قديم اظهارنامه، فرم چاپی مخ

رسد. خواهان در تا کنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش می

بسیاری از موارد قبل از اينکه به تقديم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، 

رساند؛ مثالً در مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطالع طرف دعوا می

میلیون ريال وجه سفته باشد، به  20ا مطالبه موردی چنانچه موضوع دعو

شما به موجب يک »شود که موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می

میلیون ريال به  20فقره سفته به شماره فالن و به سررسید فالن، مبلغ 

اينجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی 

بالغ اين اظهارنامه، نسبت به تأديه بدهی روز از تاريخ ا 10است ظرف 

« خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.

ه و او از شد واقع مؤثر طرف برای ارسالی اظهارنامه همین اوقات گاهی 

ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دريافت 
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 کار يا سکونت محل در ابالغ مأمور حضور نیز های متعدد و اخطاريه

 داگستری در دعوا اقامه بدون نهايت در و دهدمی تن مذاکره به خويش،

که  خود هدف به اظهارکننده است، بسیار هزينه و وقت صرف مستلزم که

رسد. عالوه بر اين اظهارنامه نوعی اولتیماتوم وصول طلبش است، می

تواند خسارت تأخیر تأديه رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می

قانون آيین  156بر اساس ماده  را از تاريخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند

، حق خود را دادخواستدادرسی مدنی ، هرکس می تواند قبل از تقديم

از ديگری مطالبه نمايد . بر اين اساس ، در مواقع اظهارنامه قضايیسیلهبو

بروز اختالف حقوقی میان دو شخص ، می تواند در مواردی قبل از تقديم 

از ثبت اظهارنامه قضايیتنظیم کرد . سابقااظهارنامه قضايیدادخواست

           حال حاضر ، به عمل می آمد . اما در فرم مخصوص اظهارنامهطريق

اين امر را امکانپذير نموده سامانه خدمات الکترونیک قضايیراه اندازی

است . لذا افراد با مراجعه به اين سامانه می توانند اطالعات مورد نیاز را 

 شرايطدر اين کتاب با زبانی ساده و شیوا و رسا  تکمیل نمايند

است که مشکل بسیاری از افراد  توضیح داده شده نامه اظهار و دادخواست

 و حتی وکال حل گردد.

 

 دکتر بهنام اسدی
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 پیشگفتار

 دابع که نحوی به بگوئیم کسی به رسمی بطور را چیزی خواهیم می وقتی

 رنامهاستفادهاظها از،  ایم گفته او به را نظر مورد متن که کنیم ثابت بتوانیم

 حاضر او و بدهیم کسی به را چیزی خواهیم می وقتی همچنین. کنیم می

 البته.کنیم یم تسلیم او به اظهارنامه ارسال طریق از را آن، بگیرد را آن نیست

. ستا الزم، امور بعضی در اظهارنامه، قانون موجب به گاهی پذیرفت باید

.  تیمهس چک یا سفته (نویسی پشت) ظهرنویسان از یکی، ما که حالتی مانند

 بانک، بانک به مراجعه از پس باشد چک اگر که نشده وصول سند این و

 دگوین می حقوقی اصطالح در که دهد می گواهی یک آن دارنده به موصوف

 صادر گواهی بانکی تشریفات طی باشد سفته اگر و. است خورده برگشت

 دگوین می حقوقی اصطالح در که شود می تسلیم آن دارنده به و شود می

،  مای داده او به نویسی ظهر با را سند ما که کسی و است شده واخواست

 نفر به ار مراتب باید هم ما حالت این در، کند می مطالبه ما از را آن وجه

 یا ( است کرده ارائه ما به را سند که کسی یعنی) دهیم اطالع خودمان از قبل

 سپ خواهیم می که زمانی و ایم داده کسی به امانت بطور را محلی وقتی

 .بگیریم

 اول (1352 سال مصوب) عدوانی تصرف از جلوگیری قانون موجب به

 پس روز 10 از پس اگر و بخواهیم او از را ملک دادن پس اظهارنامه با باید
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 یا نمائیم عدوانی تصرف شکایت طرح که داشت خواهیم فرصت یکماه، نداد

 نمی اجاره مستاجر طرف و ایم داده اجاره عادی سند با را کسب محل وقتی

 پرداخت اگر و نمائیم مطالبه اظهارنامه فرستادن با را بها اجاره باید پردازد

 در جز که است این توصیه بهرحال .نمائیم طرح دعوی، تخلیه برای نکرد

 ممکن گاه زیرا.  نمائیم خودداری اظهارنامه فرستادن از الزم واقعا مواقع

، تزویر با نیز او و شود مقابل طرف هوشیاری موجبات اظهارنامه ارسال است

 :مثال بطور. باشد خود نفع به مقابله آماده

 وی و شود می دفاع آماده وی و کرده هوشیار را طرف اظهارنامه ارسال با

 صالحی افراد، طرف مشاورین اگر که بطوری میکند مشورت آن و این با

 متیازا اظهارنامه ارسال با برود بین از دعوی صلح امید است ممکن نباشند

 وضوعم اگر مثال.  دهد می دست از را دعوی در غافلگیری عامل از استفاده

 ینتام > قرار صدور با باشیم داشته قصد و باشد وجه مطالبه شما دعوی

 می پیدا را فرصت این اظهارنامه وصول با، کنید توقیف را او اموال <خواسته

 .کند پنهان و دور شما دسترس از را خود دسترسی قابل اموال که کند

 تسلط عدم علت به، کنید می تهیه را اظهارنامه شخصا وقتی است ممکن

 می اظهار و اعالم هم را مواردی، خود مطلب بیان ضمن، حقوقی مسائل به


