
 

  

  شدهاعتبار امر قضاوتگزارش نشست نقد رأي: 

  )تجدیدنظر استان تهران هاي دادگاهنقد رأي (

  

  *حمیدرضا نـجفیتنظیم: 

شده موضوع  سومین جلسه نقد راي آراي دادگاه اعتبار امر قضاوت

در سالن والیت  1393تیرماه  23تجدیدنظر استان تهران بود که در تاریخ 

عضو هیأت  - دکتر عبداهللا شمس نشستدادگاه برگزار شد. مهمان این آن 

  بود.  -  لف و حقوقدانؤدانشگاه شهید بهشتی، معلمی 

  :ها دادگاه آراي

  اول يأمشخصات ر

  9109970223200968شماره دادنامه نهایی: 

  26/7/1391: يتاریخ صدور رأ

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 32شعبه  :یدگیرس مرجع
  

 به نسبت. ج.م آقاي طرفیت به. پ.ف خانم تجدیدنظرخواهی درخصوص

 که قدس شهر عمومی دادگاه 2 شعبه30/3/1391 مورخ 00493 شماره دادنامه

 تجدیدنظرخوانده طرفیت به تجدیدنظرخواه دعوي مورددر آن موجببه

 دانگسه به نسبت27/12/1388 مورخ عادي قرارداد اعتباري بی و بطالن بر مبنی

 با دادگاه. است شده صادر دعوي رد قرار مربع متر 218 مساحت به زمین قطعه

 صدور در بدوي محترم دادگاه استدالل اینکه به نظر پرونده محتویات به توجه

 به مدنی دادرسی آیین قانون 84 ماده 6 بند به استناد تجدیدنظرخواسته، قرار

 202039 شماره دادنامه طی قطعی حکم صدور و موضوع طرح سابقه جهت

 سبب زیرا ،است قانونی توجیه فاقد استدالل این که ودهب 28/12/1389 مورخ

  

  قضاییهقوههاي علمی پژوهشگاه  دفتر ارتباطات و همکاري عضوپژوهشگر و  *

HamidZeini@gmail.com  
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 به 27/12/1388 مورخ قرارداد ابطال اخیرالذکر دادنامه موضوع دعوي طرح

 قرارداد ابطال ،حاضر پرونده در که حالیدر بوده آن بودن اکراهی لحاظ

 خواسته موضوع معامله، ثمن بودن نامعلوم و مشخصنا سبب به مذکور

 طرفین حیث از فعلی و سابق دعوي چندهر ،بنابراین .باشد می تجدیدنظرخواه

 موضوع لذا ،است متفاوت دعوي طرح سبب به کنل ،باشد می یکسان موضوع و

 استناد به تجدیدنظرخواهی پذیرش با نبوده، مختوم امر اعتبار خصیصه ،واحد

 جهت پرونده ،صادره قرار نقض با مدنی دادرسی آیین قانون 353 ماده

  .است قطعی رأي این. شود می اعاده بدوي دادگاه به ماهیت در رسیدگی

استان تهران یدنظردادگاه تجد 32مستشاران شعبه   

ـ عطارد يقمر  
 

  دوم يأمشخصات ر

  9109970269400290 :یینها دادنامه شماره

  13/9/1391 :يرأ صدور خیتار

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 51شعبه  :یدگیرس مرجع
  

. س .غ ـ3. س دو هر شهرت. ك ـ2. ف ـ1 :آقایان دیدنظرخواهیـتج

 وکالت با. ه .ز خانم طرفیت به. ف .الف ـ2. ح .مـ 1 :آقایان وکالت با. ج .م خانم ـ4

 از صادره 26/6/1391 ـ370 شماره دادنامه به نسبت. ن .ل ـ2. الف .م ـ1 :ها خانم

 مورخ عادي نامه مبایعه تنفیذ به حکم آن موجببه که تهران حقوقی دادگاه 91 شعبه

 تسلیم و تحویل به خواندگان الزام و خواهان مالکیت اثبات و احراز و 5/12/1367

 به یحصح و موجه گردیده صادر خواهان نام هب دانگشش رسمی سند تنظیم و مبیع

 حکمی ،تجدیدنظر اول و بدوي دادگاه 84 شعبه سوي از کهچرا رسد می نظر

 صادر دعوي اصحاب همین بین مذکور پالك رسمی سند تنظیم به الزام درخصوص

 مجدد رسیدگی شده، برخوردار بهامحکوم قضیه اعتبار از قطعیت لحاظ به و گردیده

 محترم وکیل دفاعیات نیست، قانونی موازین با منطبق و صحیح ،مزبور دعوي به

 بدوي 84 شعبه در مطروحه پرونده با حاضر دعوي اینکه بر مبنی تجدیدنظرخوانده

 مورخ تکمیلی قرارداد مزبور دعوي مستند کهچرا نبوده مشابه تجدیدنظر اول و

 5/12/1367 مورخ عادي نامه مبایعه دعوي این مستند که حالیدر بوده 2/10/1370

 قانون 84 ماده 6 بند در قانونگذار چراکه نیست صحیح و موجه نیز باشد می
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 اصاشخ همان بین سابقاً شدهطرح دعوي« نموده عنوان صریحاً مدنی ادرسید آیین

 حکم آن به نسبت شده رسیدگی هستند آنان مقامقائم دعوي اصحاب که اشخاصی یا

 دعوي موضوع و دعوي اصحاب وحدت صرف ،بنابراین .»باشد شده صادر قطعی

 چنین براي قانونگذار است بدیهی .است مختومه امر اعتبار داشتن براي ،کافی

 راه باشد شده صادر هم قطعی حکم طرفی از و شود یافت جدیدي سند که مواقعی

 مبحث در سوم فصل در 426 ماده 7 بند در کهطوريبه نموده طریق ارائه و حل

 ستبد مدارکی و اسناد ،حکم صدور از پس«: داشته عنوان دادرسی اعاده جهات

 سوي از صادره حکم دادگاه این نظر از لذا ،»است نبوده حقانیت دلیل که آید

 موازین و مقررات با مطابق سند تنظیم به الزام درخصوص بدوي محترم دادگاه

 نقض ضمن مدنی دادرسی آیین قانون 358 ماده استناد به دادگاه نشده صادر قانونی

 دادرسی آیین قانون 84 ماده 6 بند استناد به سند تنظیم به الزام درخصوص دادنامه

 هاي خواسته درخصوص .نماید می اعالم و صادر ،را خواهان دعوي رد قرار مدنی

 به الزام خواسته چون مالکیت اثبات و مبیع تسلیم و تحویل بر مبنی خواهان دیگر

 سند تنظیم کهزمانی تا عبارتی به و دارد  رسمی سند تنظیم با مالزمه تسلیم و تحویل

 حکمی چنین صدور نگردد محرز خریدار قانونی و رسمی مالکیت و نگیرد صورت

 نیز مالکیت اثبات دعوي طرفی از و باشد می ثبت قانون 22 ماده و مقررات خالف

 یکی دعوي دو هر نتیجه واقعدر و داشته سند تنظیم دعوي به گیرسید با مالزمه

 مالکیت اثبات دعوي به واقعدر نمود صادر ندس تنظیم به حکم ،دادگاه اگر و است

 استماع قابلیت مذکور نحو به نیز مزبور دعوي طرح ،بنابراین .نموده رسیدگی نیز

 اعالم و صادر ،دادنامه نقض ضمن را مزبور دعاوي استماع عدم قرار دادگاه نداشته

  .است قطعی صادره رأي. نماید می

استان تهران، مستشار دادگاه یدنظردادگاه تجد 51شعبه  یسرئ  

یازادـ ک یحضرت   

  يأنظرات حضار در جلسه نقد ر

  بهشتی شهید دانشگاه علمی هیأت عضو، دکتر عبداهللا شمس

 حقوق از اما گرفته، قرار توجه مورد هم فقه در هرچند »شدهقضاوت امر اعتبار«

 قانون 1351 و 1350 مواد در که تفاوت این با است شده ایران قانونی نظام وارد فرانسه
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 فرانسه کشور در حاضر حال در که شده تلقی ،مطلق اماره یک عنوان به فرانسه، مدنی

 قانون در ولیکن پردازند، می آن تحقیق و بررسی به مدنی حقوق پژوهشگران و تاداناس

 شده ذکر ،ایرادات از یکی عنوان به مدنی دادرسی آیین ،نماکشور حقوقی نظام قدیم

 مشمول ،دعوا اگر«: بود آمده) قدیم قانون( 198 ماده بندهاي از یکی در چنانکه بود

  . »کند می صادر دعوا رد قرار دادگاه کند، ایراد خوانده و باشد شدهقضاوت امر اعتبار

ی اتیکی از ایراد) 1379مصوب (دادرسی مدنی  آیینقانون  84ماده  6در بند 

» شده ایراد امر قضاوت«د،نماید ضمن پاسخ به ماهیت دعوا مطرح توان که خوانده می

رسیدگی و  ،به این دعوا رش ایراد، باید احراز کند که قبالًاست. دادگاه براي پذی

دیدنظر یی که از محاکم تجأاما در دو ر ،حکم قطعی صادر شده است ،نسبت به آن

بر این امر استوار است  درخصوص تفسیر دعوانظر اختالف استان تهران صادر شده،

ر گذشته دعوا همان دعوایی است که نسبت به آن د توان گفت چه موقع میکه: 

  ؟حکم قطعی صادر شده است

  :باشد داشته وجود وحدت ،جهت سه از  دعوا دو این میان باید که است این پاسخ

شود،  که شامل وکیل و مورث طرف دعوا نیز می :دعوا اصحاب وحدت ـ1

مقام خاص خواه قائمباشد مقام عام (جانشین مورث از هر لحاظ)  خواه وارث و قائم

اقامه و حکم قطعی درمورد  ،لذا اگر قبالً دعوایی نسبت به یک مال ،)علیه (منتقلٌ

مقام خاص  مقائ ،الیه منتقلٌ این مال انتقال داده شده باشد سپسآن صادر شده و 

و اگر دعوایی در این مورد  کندتواند این دعوا را اقامه  نمیمجدداً  ،است. بنابراین

  . نماید شدهمر قضاوتتواند ایراد ا علیه او اقامه شد، می

. است خواهان و دفاعیات خوانده  شامل خواسته :دعوا موضوع وحدت ـ2

آنچه دادگاه نسبت به آن در دعواي « یعنی دعواي پیشین شود میگفته وقتی 

اقامه  ،وقتی فردي درباره یک ملک ،بنابراین». حکم قطعی صادر کرده است ،پیشین

به راجعسپس وي صادر و در آن محکوم شود و  ،دعواي مالکیت کند و حکم قطعی

 دیگر حقوق ارتفاقیدرمورد حق عبور یا  پیشینعلیه همان خوانده  ،همان ملک

  شده کند. تواند ایراد امر قضاوت وانده نمیخ نمایداقامه دعوا 

اگر فردي علیه شخص دیگري اقامه دعوا کند و  :دعوا سبب وحدت ـ3

باشد و بعداً نسبت به » حق مالکیت نسبت به ملک به سبب ارث«موضوع دعوا 
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» حق مالکیت نسبت به ملک به سبب خرید«همان ملک و همان خوانده با موضوع 

عواي فعلی سبب ارث بوده ولی در د ،، از آنجا که در دعواي پیشیننمایداقامه دعوا 

 ءشده (آراصادر ءد. در یکی از آرانموشده توان ایراد امر قضاوت سبب بیع است نمی

همان دعوا را  ،مورد نقد)، دادگاه با این استدالل که خواهان قبالً علیه همان وارثین

شود.  وارد رسیدگی نمی 84ماده  6اد بند اقامه کرده و محکوم شده است، به استن

که قبالً اقامه دعوا به استناد  دارد میاظهار وکیل خواهان در دفاع از موکل خود 

درست است «است: ي خود آورده أسند دیگري صورت گرفته است. دادگاه نیز در ر

شدن   که خواهان به سند جدید استناد کرده، ولی استناد به سند جدید یعنی پیدا

 ،سند جدید به خواهان ،از منظر دادگاه». خودش را دارد راهکاراسناد جدید که 

اعاده (یعنی راه صحیح  باید امکان، دهد و در صورت اره دعوا نمیحق اقامه دوب

همداستان و من با آن  استایراد متضمن ي أاین رو ظاهراً را طی کند.  )دادرسی

بیشتر با ي دیگر از شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان، أررسد به نظر مییستم. ن

  است.  شده و اصول حقوقی موافقمطالب گفته

در کدام بخش روبرو هستند که:  نکته بسیار مهماین قضات در این موضوع با 

ي أاید ردان ببراي پاسخ ب لحاظ شده است؟شده اعتبار امر قضاوت ،ي دادگاهأراز 

  سیم کرد:دادگاه را به سه بخش تق

  .کند می بیان را دعوا اصحاب اظهارات و معرفی را خوانده و خواهان: يرأ مقدمه )الف

و  بررسی ها رو و دالیل آنرکه در آن ادعاهاي رود :موجهه اسباب ب)

  . شوند مییا تکذیب  تأییدها  راستی و درستی آن

  کند.  که دادگاه قضاوت میزمانی: يأر مفاد ای منطوق ج)

 بخش سه از یککدام در شدهقضاوت امر اعتبار: که  اینجاست پرسش حال

 شده نظر اختالف به منجر ایران و فرانسه در تاکنون آنچه خورد؟می چشمبه مذکور

 حکمی ،دلیل آن مبناي بر و ذکر ،دلیلی ،موجهه اسباب بخش در اگر: که است این

 دوم دادگاه آیا گردد اقامه دعوایی پیشین، حکم دلیلِ بهراجع سپس و شود صادر

 را آن باید ،فرانسوي پوتیه گفته به بنا خیر؟ یا بپذیرد را شدهقضاوت امر ایراد باید

 رسیدگی موضوع وجههیچ به آمده، رأي موجهه اسباب در آنچه زیرا پذیرفت،

   .است نگرفته قرار دادگاه
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توانـد دلیـل در دعـواي جدیـد      ي سابق میأآیا ر: است که  و پرسش دیگر آن

خیـر؟ بـاز هـم    بشود یـا  وارد به رسیدگی به دعواي دوم  ،؟ و آیا دادگاهخیرباشد یا 

اي چنـد  ، در پرونـده وياما بـرخالف نظـر    مثبت و مساعد است،پوتیه پاسخ و نظر 

اگر اسباب موجهه به کیفیتـی باشـد کـه    « با این مضمون که:یی است أ، راخیرسال 

  ». است  شده یافتهمتکی به آن باشد باید گفت اعتبار امر قضاوت ،يأر منطوق

 امـر  اعتبـار  ،دادگـاه  تصـمیمات  از یـک کـدام : گفـت  باید دیگر پرسش طرح در و

 شـده  قضـاوت  امر اعتبار »حکم« داراي ما کشور حقوقی نظام کهاین در دارد؟ شدهقضاوت

 قـرار « جـز  نـدارد،  شدهقضاوت امر اعتبار ي»قرار« هیچ ماا نیست، تردیدي هیچ باشدمی

 و صـادر  ،دعـوا  سـقوط  قـرار  و کنـد  دعـوا  اقامـه  شخصی چنانچه ،بنابراین. »دعوا سقوط

 وجـود  هم سبب و موضوع اصحاب، وحدت( گرفت صورت دعوا اقامه هم باز و شد قطعی

  .  بپذیرد را ایراد باید دادگاه است، شدهقضاوت امر اعتبار که کرد ادایر خوانده و) داشت

  استان تهران دنظریدادگاه تجد 56شعبه  سیرئ، یاهوارک يآقا

 دادگاه، که مستندي با بوده، رسمی سند تنظیم به الزام دعواي دادگاه، دعواي

 همان دعوا، اصحاب همان میان جدیدي دعواي. کرد رد را آن یتنهادر و بررسی

 بوده استوار امر این بر خواهان استدالل. است شده طرح جدید سند یک با و خواسته

 با دادگاه. نیست وارد دهشقضاوت امر ایراد ،شده ارائه متفاوتی سبب چون که است

 دعوا دو هر در که( سبب اینجا در. دعواست همان این که گرفت نتیجه ،مذکور استدالل

 ،نموده مطرح خود دعواي اثبات براي خواهان که یلیدل تنها و و نکرده تغییر )است بیع

 طرح قبالً را دعوا همین او گفت باید دادگاه، پیشین يأر به استناد با لذا ،است متفاوت

 دادرسی اعاده مصادیق از امر این ،درنتیجه .است شده پیدا جدیدي سند تنها و کرده

  . کنم می دفاع شدهدرصا رأي از ،بنابراین. کند دعوا مجدد طرح تواند نمی و است

  هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتیعضو  ،دکتر شمس

و » سـبب « دو امـر بایـد  گـردد  و نظر شما قابـل دفـاع   مزبور ي أره راي اینکب

در مرحلــه « :بــود بیــان شــدهقــانون قــدیم  . دررا از هــم تفکیــک نمــود »دلیــل«

  ».اما دلیل جدید پذیرفته است ادعاي جدید پذیرفته نیست ،تجدیدنظر
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حق  ،اثبات سبب است. دلیل جدیددلیل چیست؟ سبب چیست؟ دلیل براي 

ي دادگاه أاز رآنچه مگر اینکه مبین سبب جدیدي باشد.  دهد دوباره اقامه دعوا نمی

؛ بدین معنا نه یک سبب باشدمیدو سبب وجود شود  تجدیدنظر تهران برداشت می

مبین سبب جدید است، زیرا  ،بار بیع و قرارداد تنظیم شده است. سند دوم دوکه 

  . تاریخ قرارداد و بیع نخستین متفاوت استد و بیع دوم، با ارداتاریخ قر

  استان تهران نظر یددادگاه تجد 52شعبه  یسرئوند،  دکتر قربان

 طرح زمان در ستدعوا طرح موجب که را اسبابی تمامی یستن فمکل ،خواهان آیا

 حال،. شود می مطرح  دعوا  اقامه حق از ءاستفادهسو مسئله باره،دراین ظاهراً کند؟ اعالم دعوا

 تمامی طرح به مکلف ،خواهان آیا است »رسمی سند تنظیم به الزام دعوايِ« دعوا ونچ

  ؟ نیست جدید سبب طرح به ملزم نرسید، نتیجه به که زمان هر یا و ؟نیست آن اسباب

  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر شمس

 ایـن  بـه  حقوقی هاي نظام تمام در اما است محتمل همیشه ،قوانین از استفادهسوء

 کـه  را ملکـی  ،شـخص  اینکـه  آیـا . باشدمی محض اقلیت در کار این که اند دهرسی نتیجه

 غیرمحتمـل  باشـد  آن خریدار سپس شده، حقی بی به محکوم و رسیده ارث به دوب گفته

 مسـتحق  را خـود  کـه  جهاتی و اسباب تمام باید خواهان« آمده 51 ماده در کهاین ؟است

 بـراي . نمایـد  مطـرح  را مختلف اسباب که نیست معنا بدین ،»کند مطرح داند می مطالبه

 نیـاز  ،56 سـال  قـانون  براسـاس « بگویـد  چنانچه تخلیه دعواي طرح ضمن ،فردي ال،مث

 از پـیش  کـه  باشد مدعی ،خواهان اگر اما ،شود می حقی بی به محکوم وي »دارد شخصی

 رسـیدگی  او دعـواي  به باید دادگاه است، شده تفریط و تعدي شخصی، نیاز دعواي  اقامه

 در فرانسـه،  حقـوق  از مقتـبس  جدید دادرسی آیین در جملهاز موارد، از بسیاري در. کند

 باشـد  داشـته  وجـود  هم دیگري سبب دعوا اقامه زمان در اگر که است نشده ثبت جایی

  .کرد رسیدگی توان نمی سبب آن به دیگر نشده، نوشته دادخواست در که

  تهران استان نظر تجدید دادگاه 29 شعبه رئیس دستجردي، حسینی آقاي

 اقامه ،وراث از یکی. دارد ورثه نفر ده .الف آقاي ،»عام و خاص مقامقائم« بحث در

 چگونه اینجا در دعوا اصحاب وضعیت مذکور، مورد این به توجه با. است کرده دعوا

   ؟شودمی دفاع و توجیه
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  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر شمس

 ،ورثه از یکی ؛دارد وارث ده او. است کرده فوت و خریده را ملکی ،شخصی

. شود می حقی بی به محکوم همچنین و رسمی، سند تنظیم به ملزم فروشنده علیه

 بدیهی کند؟ شدهقضاوت امر ایراد تواند می خوانده ،دننمای دعوا اقامه ،دوم وراث اگر

) دعوا اصحاب. (الف آقاي دهم یک فقط ،اول وراث زیرا ،است منفی پاسخ، که است

  .او کل نه است بوده

  تهران استان نظر تجدید دادگاه 29 شعبه رئیس ،دستجرديآقاي حسینی

  از نظر اصحاب دعوا یکی هستند؟ »وارث«و  »مورث«آیا 

  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر شمس

شود. اگر یکی از وراث نسبت به یک  نمیتلقی یکی  ،زیرا موضوع دعوا خیر!

حقی شد، وراث  و سهم خود را مطالبه کرد و محکوم به بینمود اقامه دعوا  ،دهم

او  راکه؛ چنمایدشده تواند ایراد امر قضاوت وانده نمیبعدي که اقامه دعوا کنند، خ

  هم سهم خود را مطالبه کرده است.

  تهران استان نظر تجدید دادگاه 29 شعبه رئیس ،دستجرديآقاي حسینی

ـ آن چـون  شـود،  نمی شدهقضاوت امر مشمول پس  اصـحاب  دتـــ وح هاــ

  ندارند؟ دعوا

  بهشتی شهید دانشگاه علمی هیأت عضو ،دکتر شمس

با هم شان یا نفر هر ده مکن استم )شدهمشمول امر قضاوت( تنها در این فرض

بقیه  ،ولی اگر به غیر از یک نفر از وراث ،هم طرف دعوا قرار گیرنداقامه دعوا کنند یا با 

  .کندصدق نمیشده مر قضاوتاعتبار ا ،نسبت به آن یک نفر نماینداقامه دعوا 

  استان تهران نظر یدمستشار دادگاه تجدآقاي حمزه شریعتی، 

  عرضی؟ ، اسباب طولی هستند یاموجود اسبابالوصف آیا مع
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  هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی عضو ،دکتر شمس

 دعوایی هر که است این بحث محور بلکه نیست، سبب عرضی و طولی سر بر موضوع

 اقامه قصد چنانچه گفت خواهان به توان می بنابراین،. باشد داشته سبب یک تنها تواند می

 به بنا که سببی به باید بداند بهلمطا مستحق ،سبب چند به را خود و باشد داشته دعوا

 است بدیهی .دکن دعوا اقامه ،است بیشتر خود حق به دستیابی احتمال و تر قوي تصورش،

  ؟دکن رسیدگی یککدام به که کندمی استیضاح ،دادگاه باشد داشته سبب دو دعوا اگر

  استان تهران یدنظردادگاه تجد 25شعبه  یسرئدکتر طاهري، 

  حائز اهمیت است:نکته سه الزم به ذکر است بیان 

قرار مرور زمان یا  انندکمتر از سقوط دعوا نیست؛ مبرخی از قرارها تأثیر ـ 1

هت دعوا که قراري که صادر نامشروع بودن ج درخصوص 84بند دیگري از ماده 

نسبت به آن حکم «گوید:  که می 6همان اثر سقوط دعوا را دارد. در بند  شود می

نیست  299وع بخش اول ماده ، موض»حکم«، منظور از این »قطعی صادر شده باشد

، حکم عمومی و کلی است؛ یعنی شامل هر ، بلکه مقصودباشد» ي ماهیتیأر«که 

  توانند مشمول آن شوند. قرارهاي دیگر هم می ،. بنابراینباشدمیدو بخش 

  ـ آیا منظور، سبب فلسفی است یا سبب حقوقی؟ 2

) رأي مفاد و منطوق و موجهه اسباب مقدمه،( بخش سه بر عالوه ،حکم یکـ 3

 من تصور. باشد داشتهدربر هم را دیگري هاي بخش است ممکن ،شد بیان ترپیش که

 لحـاظ  مختومـه  امر به نسبت قرار صدور در باید حکم یک اجزاي تمام که است این

 باسـبا  احـراز  و شـود  مـی  آورده يأر  مقدمـه  از خوانده، و خواهان احراز چون ،شود

 کـه  باشـید  آن بـر  اگر ي،أر منطوق درمورد. يأر  موجهه اسباب  قسمت  از موجهه،

 از فقـط  ،يأر طبیعتـاً  باشـد،  قـرار  مشمولِ تواند می) شکلی نه و( ماهیتی يرأ فقط

  نمود؟ توجیه توانمی چگونه را مهم این بنابراین،. شود استنباط تواند می آخر بخش

  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر شمس

یا » مرور زمان و عدم توجه خوانده«حقوق فرانسه اگر دادگاه به ایراد ـ در 1

قرار عدم استماع دعوا را  ،»بودن مدعی نفع ذي«یا » شدهامر قضاوت«به اعتبار 
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شده دارند. در نظام حقوقی ما مرحوم این قرارها هم اعتبار امر قضاوت صادر کند،

شاید به آن نزدیک شده، اما تصریح  1318از همان ابتدا در سال  دفتريمتین

قانون آیین دادرسی قدیم با هم مقایسه  198و  197نکرده است. چنانچه مواد 

را باید در ماده  »مرور زمان«گردد. ایراد  شوند، تفاوت دو دسته ایرادات مشخص می

  کرد. جستجو 197را در ماده  »عدم صالحیت«و ایراد  198

یعنی » حکم به معناي اخص«، همان 6در بند منظور از حکم  رسد به نظر می

شده دارند اعتبار امر قضاوت» قرارها« معتقد باشیماست. اگر » حکم در مقابل قرار«

قرار عدم استماع یا قرار  ،در آن که قبالًـ دعوایی را  قصد داشته باشدو یک قاضی 

تواند این کار را انـجام  اي می رد کند، به استناد چه ماده ـ رد دعوا صادر شده است

، »شده دارندبعضی از قرارها اعتبار امر قضاوت«طبق گفته شما که عالوه،  دهد؟ به

  ؟دگیر مینشأت از کجا   »بعضی«واژه 

 کـه  دالیلـی  بـه  »قرارهـا  ايبـر  شدهقضاوت امر اعتبار« ما قوانین در ،بنابراین

 نظـر  بـه  نشـده،  بینـی  پـیش  کـه زمانی تا و شود بینی پیش صددرصد باید شد گفته

 کـه اینکما آمـده،  299 مـاده  اول بخـش  در کـه  است حکمی ،6 بند يامعن رسد می

  .  است شده ذکر نیز خواهی فرجام بحث در 171 ماده در شدهقضاوت امر شرایط

 حق« یعنی اینجا در و است action معناي به دعوا دعوا، سقوط قرار مورددر ـ2

 یا قیحقو عمل یا حقوقی واقعه پی در که است حقوقی اي رابطه ،»سبب«. »مراجعه

 این بر. داند می مطالبه مستحق ار خود ،خواهان ،آن اتکاي به و آید می وجودبه قانون

 حقوقی رابطه این أمنش. است خوانده و خواهان میان حقوقی رابطه یک ،سبب اساس،

 یا) تسبیب اتالف، غصب،( حقوقی واقعه) ایقاعات و عقود( حقوقی عمل است ممکن

  .است همین سبب براي تعریف ترین ساده و ترین سولمم ظاهراً و. باشد قانون خود

  استان تهران نظر یدمستشار دادگاه تجدآقاي فاضل حسینی، 

 ارائه سندي ،وراث از یکی و باشد یکی دعوا اقامه سبب اگر وراث، بحث در

 کدامهر سند همین اعتبار به اگر است خریده را ملکی ،مورث ،آن موجببه که نماید

 آیا نشود پذیرفته »مختومه امر اعتبار« عنوان به که کند دعوایی طرح دیگر وراث از

  ؟گردد مجدد بررسی ندارد اصالت و شده بررسی بار یک که را سندي است الزم
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  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر شمس

 دعوا اقامه اي خوانده علیه فردي اگر .شد قائل تفاوت نکته، دو میان باید اینجا در

 وراث از یکی و خریده پدر را ملک چون: بگوید تواند نمی دادگاه ،باشد شده محکوم و کرده

 دعوا به رسیدگی وارد لیقب خواهان ،برادر دعواي در کرده، دعوا اقامه خود سهم به نسبت

. بگیرد رارق استناد مورد دعوا این در دلیل عنوان به تواند می پیشین حکم اما شود، نمی

 نیز او است شده محکوم و کرده دعوا اقامه ،خواهان برادر چون گفت توان نمی همچنین

  .کند رسیدگی باید دادگاه بنابراین،. شود محکوم یا پیروز است ممکن

  استان تهران یدنظرمستشار دادگاه تجدآقاي زجاجی، 

 کشـور  هـاي دادگـاه  از صـدور  به ناظر شوند می مختومه امر اعتبار مشمول که آرایی آیا

  باشند؟ امر این اعتبار شامل توانند می هم کشور از خارج هاي دادگاه از صادرشده آراء یا هستند

  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر شمس

 ،ایران در خارجی محاکم آراء اجراي مبحث ،آمده عملبه هايبررسی به توجه با

 در امري اگر که مورد این به تاکنون و ماست حقوقی امور در موجود بحث تنها

 شده، صادر قطعی حکم ،آن به نسبت و گرفته قرار رسیدگی مورد خارجی هاي دادگاه

 قانون در اما امنکرده برخورد ،باشد کرده صادر را دعوا رد قرار ،استناد این به دادگاه

 که دهد می نشان این و نماید تنفیذ را حکم باید ایران دادگاه خانواده، حمایت جدید

  . گیرند قرار شدهقضاوت امر ایراد مستند توانند مین ما محاکم در خارجی احکام

  کشور یعال یواند یارداد، دکتر رحیمی

انتخاب  نادرستي خود را أي، نام رأافتد که دادگاه صادرکننده ر بسیار اتفاق می

حقی خواهان  کم به بیح نیست نفع ذي ،چون خواهان است: ل نوشتهامثطور به .کرده

اعتبار امر  درخصوصشد.   که باید رأي به صورت قرار صادر می درحالی ؛شود صادر می

خوذ أم ،اي نزد قاضی پرونده جدید آورده شود، آیا رأي شده وقتی چنین پروندهقضاوت

یا رأي باید با آنچه است  ي خود نهادهأي بر رأدادگاه صادرکننده ربه نامی است که 

  کند (که حکم است یا قرار) مورد استناد قرار گیرد؟  قاضی در پرونده جدید برداشت می
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  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر شمس

فرجـام،  در مرحلـه  مورد در مقررات، هم در مرحله تجدیـدنظر و هـم    در این

ي مورد أاگر ر« گوید: قانون آیین دادرسی مدنی می 403بینی شده است. ماده  پیش

به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعـوا و  از نظر احتساب محکوم ،خواست فرجامدر

عـالی  ي لطمـه وارد نکنـد، دیـوان   أنظیر آن متضمن اشتباهی باشد که بـه اسـاس ر  

ي دادگـاه بـه صـورت    أنماید. همچنـین اگـر ر   ي را ابرام میأاصالح و ر ،کشور آن را

بـوده و متضـمن    منطبـق بـا قـرار    ،حکم صادر شود ولی از حیث استدالل و نتیجـه 

  .»نماید یید میأتلقی و ت »قرار«عالی کشور آن را  دیوان اشکال دیگري نباشد

، بـه نظـر   »ي قطعـی اسـت  أر: «اسـت  در فرض اینکه دادگاه به اشتباه گفتـه 

ي أکـه نـوع ر   اسـت  بینی شـده  این صالحیت پیش ،مرجع عالیرسد چون براي  می

کنم باید به  می تصوردادگاه تالی را اصالح کند، با توجه به پیامدهاي سوء احتمالی، 

  شود توجه کنیم. آن چیزي که به عنوان سند ارائه می

 


