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  چكيده 

 با ديبا واندهخ. دكن طرق دفاعي استفاده ةتواند از كلي خوانده براي دفاع در مقابل دعواي خواهان مي      
با . دكن استفاده خواهاني دعوا مقابل در گسترده اراتياخت نيا از مناسب زمان در و درست انتخاب

» سبب« منع صدور آراي متعارض، در صورت صدور حكم قطعي به نفع خواهان، ةتوجه به قاعد
ديد براي ي ج دعواة امكان اقامسببشده است و به همين  حكم مذكور داراي اعتبار امر قضاوت

 رأيشود كه خوانده نتواند براساس همين استدالل موجب مي. ن وجود نداردآمخدوش كردن 
حكم » سبب« دعواي جديد نسبت به كشور،ي عال وانيد3/8/1338 ةمورخ 3746 ةشمار ةروي وحدت

 سند كه) سابق حكم سبب(ي حقوق عمل به نسبت سند ابطال يدعوا اقامة امكان.  كندهسابق اقام
 نسبت توان ميي ول ندارد، وجود شده قضاوت امر اعتبار ليدل به ،است شده ميتنظ آن براساسي رسم
 .ه كرداقام سند ابطالي دعوا ندارد، شده قضاوت امر اعتبار» ليدال «نكهيا سبب بهي رسم سند به
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 مقدمه . 1

 هاقامعادي  ةنامبيعخريدار عليه فروشنده دعوايي مبني بر الزام به انتقال سند رسمي به استناد  
كرده، فروشنده مدعي بطالن قرارداد شده، ولي دادگاه بدوي ادعاي بطالن را نپذيرفته و حكم 

فروشنده مجدداً از صدور حكم قطعي،  پس. ه استدكربه الزام به انتقال سند رسمي صادر 
 در موردنظر  اين دعوا و همچنين اختالفاقامة.  كردهاقامدادخواست فسخ همان قرارداد را 

آورد كه آيا شرايط اعتبار   وجود مي به را سؤالحكم، اين  ةموجه اسباب ةشد امر قضاوتاعتبار 
كه خوانده شده نسبت به دعواي خواهان و خوانده يكسان است؟ يكي از ايراداتي  قضاوتامر 

 84 مادة 6بند . شده است امر قضاوت، اعتبار دكنتواند مطرح  در مقابل دعواي خواهان مي
 سابقاً بين همان شده طرحدعواي « :دارد  مقرر مي1379 مصوب 1ي مدني دادرسنييآقانون 

مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم  مئيا اشخاصي كه اصحاب دعوا قا اشخاص
 شدهحقوق مطالعه  تاداناس كامل توسط طور بهشده  اعتبار امر قضاوت. »در شده باشدقطعي صا

هايي از حكم قطعي، اعتبار امر كه چه قسمت شتهدا مهم هميشه وجود سؤالاست، ولي اين 
تواند به  دعوا در مقابل دعواي خواهان مي ةخواند ظاهر بند مذكور اساسشده دارد؟ بر قضاوت

شده نسبت به  اعتبار امر قضاوت شرايط ، بنابراين بايد بررسي شود كه آيادكناين ايراد استناد 
 در موردي بايد لحاظ شده ينيب شيپتوان گفت شرايط  خواهان و خوانده يكسان است؟ آيا مي

و خواهان بخواهد دعواي ديگري عليه همان خوانده  ودشكه حكم به ضرر خواهان صادر د شو
و خوانده بخواهد دعوايي در  ودش حكم به نفع خواهان صادر كه يدرصورت، ولي دكن هاقام

نحو ديگري  به، بايد براي جلوگيري از صدور آراي متعارض دكنهمان خصوص مطرح 
حاضر  ةمقال؟ دششده اسباب موجهه حكم نيز  قضاوت به اعتبار امر قائلاستدالل شود و 

، ولي با توجه به ستدعوا ةدخوانشده نسبت به دفاعيات  قضاوتدرصدد بررسي اعتبار امر 
» سبب«شده  قضاوت دفاعيات خوانده تابع بررسي اعتبار امر ةشد اينكه اعتبار امر قضاوت

دعواي » سبب«شده نسبت به  دعواي خواهان است، در اين نوشتار موضوع اعتبار امر قضاوت
شده نسبت به  اوتقض به اعتبار امر قائل كه يدرصورتبه بيان ديگر، . شود ميخواهان نيز بررسي 

 كند؛ زيرا هاقامدعوا » سبب«تواند نسبت به آن دعواي خواهان باشيم، خوانده نمي» سبب«
» سبب« اگر .دعواي خواهان است» سبب«اعتبار كردن اثر يا بي بيردفاعيات خوانده ناظر ب

 اقامةا تواند بين معناست كه خوانده نميبه اشده باشد،  قضاوتراي اعتبار امر حكم سابق دا
 حاضر درصدد است با ةبنابراين، مقال. حكم سابق را به چالش بكشد» سبب«دعواي جديد، 

 مدني به اين نتيجه برسد كه آيا خوانده بعد از صدور ي دادرسنييآبررسي مواد مختلف قانون 
  كند؟هاقامتواند براي فرار از آثار حكم سابق، دعواي جديد حكم قطعي به نفع خواهان، مي

                                                            
 .شوديم ذكرم .د.آ. قبعد به نيا از .1
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 ةشده و انواع دفاع از ناحي قضاوتست كه مبناي اعتبار امر ا نياز پرسشاز پاسخ به اين  پيش
  .شودخوانده بررسي 

  
  شده قضاوتمبناي اعتبار امر . 2

 ةقاعدمعتقدند مبناي  تاداناس وجود دارد، بعضي نظر اختالف در خصوص مبناي اين قاعده 
و بعضي ديگر باور  )26 :1389 كاتوزيان،( ستا» مطابقت احكام با حقيقت«قانوني  ةامارمذكور، 

 در كه وقتيداند، دارند مقنن حق اقدام قانوني براي احقاق حق خود را فقط يك بار مجاز مي
مجدد براي طرفين  ةمراجعدعواي اول دادگاه به دعوا رسيدگي كرده و حكم صادر شده، حق 

اين مقاله هدف از بررسي مبناي قاعده، در . )472 :1، ج 1381شمس، ( شوددعوا قانوناً منتفي مي
حقوقي هاي  نظاموضع و پذيرش اين قاعده در تمام  موجبهاي اجتماعي است كه ضرورت

اكثر قريب به اتفاق حقوقدانان معتقدند مبناي اصلي ايجاد اين قاعده جلوگيري از . شده است
كه آراي متعارض كند حفظ نظم در دادرسي و جامعه ايجاب مي. صدور آراي متعارض است

زيرا هدف از مراجعه به دادگستري احقاق حق و فيصله دادن به اختالف است،  ،صادر نشود
تشديد  موجب بلكه ،دهد اختالفات را فيصله نميتنها نه صدور آراي متعارض كه درحالي

 .شودآن مياعتباري  بياز بين رفتن حيثيت دستگاه قضايي و  سببو اين امر  شود مياختالفات 
اگر . دستگاه قضا از اركان اصلي برقراري امنيت رواني، اجتماعي و اقتصادي در جامعه است

 كند، با توجه به هاقام باشد دعواي جديد مجاز به ضرر او صادر شده، هر شخصي كه حكم
اينكه امكان تفسير مختلف و متفاوت بين قضات وجود دارد، رسيدگي مجدد موجب صدور 

. رود با صدور آراي متعارض امنيت اجتماعي و اقتصادي از بين ميو شود ميآراي متعارض 
 ةقاعدشده از قواعد مربوط به نظم عمومي است و هدف اصلي  بنابراين، اعتبار امر قضاوت

مذكور حفظ حيثيت و اعتبار حكم است و در راه اجراي اين منظور، احتمال دارد بعضي 
  .)46 :1389كاتوزيان، ( دعاوي از بين برود

براي آنكه دو حكم متعارض محسوب شود، ضرورتي ندارد كه دعاوي موضوع آن از هر «
 ةمسئلتوان تصور كرد كه در دو موضوع مختلف يك  مييآسان به زيرا ،حيث يكسان باشد
 كامل جلوگيري طور بهتوان ادعا كرد كه از تعارض احكام پس، وقتي مي. حقوقي مطرح شود

حلي است كه پيش از وضوع نيز، دادگاه مكلف به پيروي از راهشود كه با وجود اختالف ممي
  .)47 :همان( » برگزيده استمسئلهآن براي همان 
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 دفاعيات خوانده. 3

 تاداناسبعضي . كندهاي مختلفي از خود دفاع ميخوانده در مقابل دعواي خواهان به شيوه
فاع به معناي خاص و دعواي متقابل  سنتي، دفاع، به ايرادات، دطور بهمعتقدند در حقوق ايران 

به سه شيوه تواند  مي به باور حقوقدان ديگري، خوانده .)455 :1، ج1381شمس، (تقسيم شده است 
 .3 ؛ يكي از موانع دادرسي را طرح كند.2 ؛ در ماهيت از خود دفاع كند.1: دكناز خود دفاع 

به دفاع ضي ديگر از حقوقدانان، دفاع را بع. )24 :1391نيا، درخشان(يكي از ايرادات را مطرح سازد 
اند و معتقدند دعواي متقابل جزو دعاوي طاري است و ماهيتاً شكلي و ماهوي تقسيم كرده

 ،يدفاع طرق ريسا كنار در يدفاع راه كي عنوان به آن دادن قرار و شود مي محسوبدعوا 
دانان معتقدند دعواي متقابل در مقابل بعضي حقوق. )164 :1396صفري،   ومولودي( ندارد يهيتوج

 :1383غمامي، (ادعا و دفاع را دارد  ةدوگانهاي دفاعي خوانده است يا حداقل كاركرد يكي از شيوه

  .)168 :1394؛ محسني، 6 :1370؛ واحدي، 226
در اين مقاله، منظور از دفاعيات خوانده در مقابل دعواي خواهان، دفاع شكلي خوانده 

 منظور بهدعوا خواهان » سبب«اعتباري فاع خوانده، دفاع ماهوي براي بينيست، بلكه منظور از د
اثبات  مثل انكار يا(  انكاريصورت بهاين دفاع ماهوي امكان دارد . رد ادعاهاي خواهان است

م يا با .د.آ. ق142 و 18يا با بيان ادعاهاي مندرج در مواد ) عدم وقوع موضوع ادعاي خواهان
 صورت به دعوا ممكن است اقامة. عمل آيد بهتبار كردن ادعاي خواهان اع دعوا براي بياقامة

گونه  كار بردن هر بهبه بيان ديگر، خوانده در . عمل آيد به مستقل صورت بهدعواي متقابل يا 
و اين دفاع ممكن  رددادعواي خواهان، اختيار كامل » منشأ«دفاع ماهوي در مقابل خواسته و 

. دعواي خواهان صورت گيرد» سبب«اعتبار كردن  دعوا براي بيقامةا ساده يا با صورت بهاست 
  .شود مي دعوا براي دفاع بررسي اقامةدفاع اثباتي و 

  
  اثباتي دفاع .1. 3

 ليكن شود، مي هاقام دادخواست موجب به متقابل دعواي« :دارد مي مقرر م.د.آ.ق 142 مادة
 شود، مي اظهار اصلي دعواي از دفاع براي كه آن امثال و خواسته رد فسخ، لح،ص ،تهاتر دعاوي
 م.د.آ.ق 18 مادة. »ندارد جداگانه دادخواست تقديم به نياز و شود نمي محسوب متقابل دعواي

 طاري دعواي شود، محسوب دفاع كه اظهاري هر يا تهاتر، احتساب، عنوان« :دارد مي مقرر نيز
 است، خواهان دعواي پذيرفتن به اقرار نحوي به موارد اين. »بود نخواهد 17 مادة مشمول نبوده،
 با. ستا خواهان دعواي رد درصدد مذكور، مواد در مندرج موارد از يكي اثبات با خوانده ولي
 شود مي گفته» اثباتي دفاع «آنها به بوده، موارد اين از يكي اثبات درصدد خوانده اينكه به توجه

 تقديم به ادعاها اين طرح براي كرده ررمق قانونگذار هرچند. )213 :1395 ،ياحمد  والسان(
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 قانوني منع شوند، مطرح متقابل دعواي چارچوب در اگر ولي نيست،نيازي  متقابل دادخواست
  . )46 :1390 ،يقهرمان( دكن رسيدگي آن به بايد دادگاه و ردندا

 شوند، مي محسوب دفاع كه ادعاهايي ،1318 مصوب م.د.آ.ق 508 مادة 2 بنداساس بر
 م.د.آ.ق 362 مادة در بند اين بودند؛ طرح قابل نيز تجديدنظر ةمرحل در و نبوده جديد ادعاي
 مصوب م.د.آ.ق در آن بيني پيش عدم با وجود حقوقدانان، ولي نشده، بيني پيش1379 مصوب
 :1381 شمس،( ستاجرا قابل نيز حاضر حال در و نبوده جديد ادعاي بند، اين كه معتقدند ،1379

 مذكور، 142 مادة در مندرج موارد نبودن حصري دليل به دارند اعتقاد وقدانانحق بعضي. )388
: 1390 ،يقهرمان( كرد مطرح متقابل، دادخواست تقديم بدون نيز را قرارداد بطالن ادعاي توان مي

51(.  
  

  خوانده توسط دعوا اقامة .2. 3
 دعوا اقامة كند؛ دعوا اقامة خواهان، دعواي مقابل در خود حقوق از دفاعي برا توانديم خوانده 
  . است مستقل ا يمتقابل دعواي چارچوب در خوانده طرف از

  
  متقابل دعواي .1. 2. 3
 :دارد مي مقرر م.د.آ.ق 141 مادة. دكن هاقام متقابل دعواي خواهان، مقابل در خوانده دارد امكان 
 با كه يدرصورت دعوايي چنين. نمايد دعوا اقامة خواهان، ادعاي مقابل در تواند مي خوانده«

. »...شده ناميده متقابل دعواي باشد، داشته كامل ارتباط يا منشأ يك از ناشي اصلي دعواي
 در مثال، طور به. شود متقابل دعواي اقامة به مجبور خود از دفاعي برا خوانده است ممكن
 اثبات و خود زا دفاعي برا خوانده ،يرسم سند استناد به خوانده هيعل خواهان ديخلعي دعوا
 ةدوگان كاركرد به توجه با ن،يبنابرا. كند هاقام متقابلي دعوا است الزمي رسم سند بطالن
 ةويش نيا از خواهاني ادعا مقابل در توانديم خوانده دفاع، و دعوا ثيح از متقابلي دعوا
 آن توان يم ،دارد كامل ارتباطي اصلي دعوا باي وقت متقابلي دعوا رو نيازا. كند استفادهي دفاع
ي اصلي دعوا با آن ةخواست كه استي متقابلي دعوا منظور است پرواضح .دانست دفاع را

 بوده منشأ همي اصلي دعوا با متقابلي دعوا ةخواست كهي موارد در گر،يد انيب به. است مرتبط
 سمتق نيا مشمول ندارد،ي دفاع كاركرد مورد نيا دردعواي متقابل  نكهيا ليدل به مرتبط، نه
  .است خارج مقاله بحث از و شود مين

 دفاعي طرق از يكي  كهيموارد در متقابل دعواي كه است اين شود مي مطرح كه يسؤال
 ؟دارد تفاوتي چه شده، بينيپيش م.د.آ.ق 142 مادة در كه ديگري دفاعيات با ،است خوانده

 در و است م.د.آ. ق142 مادة مشمول موردي چه در ادعا اينكه تشخيص مبناي ديگر، عبارت به
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ي بعض خصوص نيا در چيست؟ شود، مطرح متقابلي دعوا چارچوب در بايد موردي چه
 در است ديجد تيموقع جاديا درخواست متضمن همواره متقابلي دعوا« معتقدند حقوقدانان

 ةويش نيا به توانينم است، خواهان خواسته صرف انكار و رد خوانده هدف كهي موارد
 استناد به زوجه زوج، جانب از تمكين دعواي مقابل در گاه هر مثال، براي شود متوسلي دفاع
 تأكيد و ماهيت در ساده پاسخي او، دفاع گردد، مي زوج دعواي رد خواستار نفقه، پرداخت عدم
 فسخ ةواسط به تمكين به التزام عدم خوانده، دفاع و پاسخ اگر ليكن،. است خواهان حقيبي بر
 با بنابراين. )229 :1383 غمامي،( »شود مطرح متقابل دعواي صورت به بايد شد،با نكاح بطالن يا

 مادة ظاهر برخالف است،» جديد موقعيت ايجاد «دنبال به خوانده چون نظريه، اين به توجه
 حسني،  وغمامي( شود مطرح متقابل دعواي صورت به بايد آن بطالن و نكاح فسخ دعواي ،142

 هادفاع نيا نيترمهم كه تهاتر مثل مشابهي ادعاها از متقابلي دعوا زيتم ةدربار«. )229 :1390
 حقوقدانان ازي بعض. )237 :1383 ،يغمام(» دهدينم دست بهي روشن ةضابط قانون د،يآيم حساب به

 مسلم اگري ول است، ساده دفاع ك يباشد، مطالبه قابل و مسلم ادعا نيا كه يدرصورت معتقدند
  . )همان( شود مطرح متقابلي دعوا صورت به دعاهاا نيا ديبا ،نباشد
 حكمبايد گفت . كرد استدالل زيني گريد نحو به توانيم» جديد موقعيت ايجاد «نييتبي برا

 وجود گذشته در كه وضعيتي «كه است حكمي اعالمي حكم. اجرايي يا دارد اعالمي ةجنب يا
 مترتب آن بر خواهان ةخواست ةمحدود در قانوني آثار و اعالم و احراز آن، موجب به داشته،

 توسط حكم مفاد بايد كه است حكمي اجرايي حكم ولي ،)230 :2 ج ،1381 شمس،(» شود مي
 خواهان ةخواست دارد امكان. شود اجرا دولتي مؤسسات يا ادارات توسط يا عليهمحكوم

 اعالمي ةنبج ،دكن مي مطرح كه دفاعي خوانده اگر ؛باشد اجرايي يا اعالمي حكم درخواست
 باشد، داشته اجرايي ةجنب خوانده دفاع اگر ولي بوده، م.د.آ.ق 142 مادة مشمول باشد، داشته
 داشته اجرايي ةجنب خوانده دفاع وقتي ديگر، عبارت به. شود مطرح متقابل دعواي صورت به بايد

 دفاع ، باشدتهداش اعالمي ةجنب خوانده دفاع اگر ولي ،ودش هاقام متقابل چارچوب در بايد باشد،
  . ستيني ازين دادخواست تقديم به و بوده ساده
 هاقام عادي ةنامبيع استناد به رسمي سند انتقال به الزام دعواي خواهان اگر اساس، اين بر
 دفاع، نداشته، اجرايي ةجنب اينكه دليل به شود، قرارداد آن بطالن يا فسخ مدعي خوانده و كند

 كند را زوجه تمكين درخواست خواهان مثال، طور به اگر ولي ،استم .د.آ.ق 142 مادة مشمول
 دانسته، 142 مادة مشمول را فسخ كه ماده ظاهر برخالف گردد، نكاح فسخ مدعي زوجه و
. شود مطرح متقابل دعواي چارچوب در بايد داشته، اجرايي ةجنب فسخ اعالم اينكه دليل به

 اجرايي يا اعالمي ةجنب متقابل، دعواي از 142 مادة در مندرج دفاعيات تشخيص معيار بنابراين
 اگر ولي ،ردندا ازين دادخواست تقديم به باشد، وضعيتي اعالم صرفاً اگر ؛است دفاع آن بودن
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 بطالن ادعاي در مثال طور به. شود مطرح متقابل صورت به بايد ، باشدداشته اجرايي ةجنب دفاع
 اسناد ثبت ةادار در بايد چون ،اشدب رسمي سند خواهان سند اگر خوانده، توسط خواهان سند
 ولي شود، مطرح متقابل دعواي چارچوب در بايد ،دشو باطل رسمي اسناد دفاتر يا امالك و

 و بوده ساده دفاع ،ياز نداردن شخصي طرف از آن ابطال به چون ،اشدب عادي خواهان سند اگر
  .)221: 1395 و احمدي، السان(الزم نيست بطالن اعالم جهت متقابل دادخواست تقديم
 

  مستقل صورت به خوانده توسط مرتبط دعواي اقامة .2. 2. 3
 نمايد، هاقام جداگانه و مستقل صورت به مرتبطي دعواي خواهان، دعواي مقابل در خوانده اگر 

 باشند، عرض هم ها دادگاه كه يدرصورت ،م.د.آ.ق 103 مادة و 84 مادة 2 بند استناد به بايد
 تجديدنظر دادگاه در مرتبط دعاوي كه موردي براي مذكور مواد. شود رسيدگي ايكج صورت به
 نظراختالف زمينه اين در سبب همين به نكرده، بيني پيش اجرايي ضمانت شده، مطرح بدوي و

 در رسيدگي نداهدكر تصريح م.د.آ.ق 19 مادة از مالك وحدت با تاداناس بعضي. دارد وجود
 به بدوي دعواي رد قرار تجديدنظر، دادگاه از حكم صدور با و شده متوقف بدوي دادگاه

 براي. )467 :1 ج ،1381، شمس( شود مي ادرص شده است، حادث بعداً كه شده قضاوت امر» سبب«
  :است توجه مورد ذيل نكات ،مسئله اين توضيح
 به رسيدگي دارد امكان ،»كامل ارتباط «مبحث در كه معتقدند نويسندگان بعضي .اول ةنكت
 دعواي و اصلي دعواي بحث در باشد، ديگر دعواي به رسيدگي ةمقدم دعاوي، از يكي

 دعواي در اينكه به وابسته. )114 :1390 حسني،  وغمامي( است فراهم رابطه همين نيز» به  منوط«
 متغير صورت همان به نيز اصلي دعواي ةنتيج شود، گرفته تصميمي چه اثباتاً يا نفياً» به منوط«

 طور به. است» به منوط «دعواي و اصلي دعواي از مصداقي» كامل ارتباط «ديگر، عبارت به .است
 به الزام دعواي خوانده، مقابل در و دهكر هاقام را اي معامله بطالن دعواي خواهان، اگر مثال،
 الزام دعواي در حكم صدور اينجا در ،دكن هاقام معامله همان براساس را بيع رسمي سند انتقال

 ،ياحمد( باشد مي معامله آن بطالن عدم و بطالن دعواي ةنتيج به منوط اثباتاً يا نفياً انتقال، هب

1394: 39(.  
 شرط م،.د.آ.ق 141 مادة تعريف بر عالوه دعاوي، بين» كامل ارتباط «احراز براي. دوم ةنكت
 دعاوي اگر ،ديگر عبارت به. باشند مطرح عرض هم دادگاه در دعاوي اين كه است اين آن ديگر
» مرتبط «دعواي همان يا» كامل ارتباط «ارتباط، اين عنوان نبوده، مطرح عرض هم هاي دادگاه در
 در م.د.آ.ق 19 مادة اجراي ضمانت واست  دعاوي» بودن منوط «ارتباط، اين عنوان بلكه ،يسنن

 و بدوي دادگاه در شده مطرح دعاوي اينكه به توجه با. شود اعمال بايد خصوص اين
 ،يستن» مرتبط «دعواي بوده، مؤثر نيز ديگري در آنها از كدام هر در حكم صدور كه تجديدنظر
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براي توقيف . ستين موجه» مرتبط امر «ايراد از صحبت ديگر ،است» به منوط «دعواي بلكه
. است ديگري ةنتيج به منوط دعوا، كدام ةنتيج كه شود بررسي بايدرسيدگي يكي از دو دعوا، 

 اين در باشد، بدوي دعواي رسيدگي به منوط تجديدنظر دعواي به رسيدگي هك يدرصورت
 خصوص در قطعي حكم تا شود مي متوقف تجديدنظر دادگاه در دعوا به رسيدگي حالت،
 و برعكس اگر رسيدگي به دعواي بدوي منوط به رسيدگي دعواي شود صادر بدوي دعواي

 خصوص در قطعي حكم تا شود مي متوقف يبدو دادگاه در دعوابه  تجديدنظر باشد، رسيدگي
  .شود صادر دنظريتجد دعواي
  

  خوانده به نسبت شده قضاوت امر اعتبار. 4
 ةمطالب يا رسمي سند انتقال به الزام دعواي مثل( دكن هاقام را دعوايي خواهان كه يدرصورت 

 خواهان نفع هب قطعي حكم اگر ايآ. شود صادر خواهان ضرر يا نفع به حكم دارد امكان) مهريه
 ؟دكن هاقام جديد دعواي سابق، حكم آثار از فرار براي تواند مي عليه محكوم ةخواند شود، صادر

 زير، مباحث در دارد؟ مختومه امر اعتبار حكم ةموجه اسباب كه گفت توان مي كلي، طور به آيا
  .شود مي بررسي باال سؤاالت

  
 عليه محكوم خوانده طرف از جديد دعواي اقامة امكان به نسبت سابق حكم اثر .1. 4

 در تواند مي قطعي حكم صدور از پس خوانده آيا كه است اين شود مي مطرح كه يسؤال
ي مبان كند؟ هاقام ديجدي دعوا سابق حكم» سبب «به نسبت ديگر، مستقل دعواي چارچوب

  :است توجه شايان ديجد دعواي اقامة رشيپذ عدم منظور به ريز
 دعاوي كه دهكر بيني پيش را مقرراتي نشود، صادر متعارض آراي اينكه براي قانونگذار .1
 به توأماني دگيرس و شده قضاوت امر اعتباري مبنا نكهيا به توجه با. شود رسيدگي يكجا مرتبط
 در موردي قطع حكم كه يدرصورت است، متعارضي آرا صدور ازي ريجلوگ مرتبط،ي دعاو

 نيا ريغ در است؛ي منتف مبنا نيهم ليدل به مرتبطي دعاو بهي دگيرس شود، صادري موضوع
 توانينم سخن، گريد به. روديم نيب از مرتبطي دعاو عيتجمي نيبشيپ ةفلسف صورت،

 ضمانت توأماني دگيرس عدمي براي ول ،كردي نيبشيپ را مرتبطي دعاو به توأماني دگيرس
 مرتبطي دعوا رد قرار ردوص: توأماني دگيرس عدمي اجرا ضمانت. نگرفت نظر دريي اجرا
 يدعواي وقت اساس، نيا بر. استي قطع حكم صدور از بعد شده قضاوت امر اعتبار ليدل به

 شود،يم رد شده قضاوت امر اعتبار طيشرا وجود ليدل به ،استي دگيرس حال در كهي مرتبط
  . ندارد وجود زين ديجدي دعوا اقامة امكان
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 اختيارات اين و دارد دفاع براي كامل اختيار م.د.آ.ق 142 و 18 مواد اساسبر خوانده .2
 خوانده. آيد نمي شمار به جديد ادعاي دنظر،يتجد ةمرحل در آنها انيب حتي كه است يا گونه به

 صدور از پس و دكن استفاده دفاعيات گونهاين از تواند مي قطعي حكم صدور از قبل تا فقط
 قبل تا خواهان دعواي مقابل در كه يوقت ن،يبنابرا. نيست برخوردار حقي چنين از قطعي حكم

 را آنها تجديدنظر ةمرحل در تواند مي نبوده، جديد ادعاي نكهيا دليل به قطعي حكم صدور از
 كه ندارد امكان ،دكن مطرح را آنها دتوان نمي فرجام ةمرحل در و قطعي صدور از بعد و مطرح
  . كرد هاقام مستقل دعواي عنوان به سابق، حكم آثار از فرار براي بتوان را موارد همين
 شده قضاوت امر اعتبار شرايط بيان بر تصريحي م.د.آ.ق 84 مادة 6 بند هرچند ،گريد انيب به
 اين كردن مطرح براي را دعوا» سبب «و موضوع اصحاب، وحدت شرط سه حقوقدانان ندارد،
 اختيارات ةكلي از م.د.آ.ق 142 و 18 مواد طبق بر خوانده اينكه به توجه با. دانند مي الزم ايراد
 بررسي شده قضاوت امر اعتبار شرايط بايد مواد اين اساسبر ،است برخوردار خود از دفاع در

 مستقلي ةخواست يا موضوع توانند مي كدام هر بطالن و صلح يا فسخ مثل اختيارات اين. شود
 با كه داده خوانده به را گسترده اختيارات اين قانونگذار باشند؛ جداگانه دعواي اقامة براي

 حمله و خواهان دعواي مقابل در آنها از كدام هر از بتواند مناسب زمان درو  درست انتخاب
 از استفاده اعطاي موجب ،موقع به و درست ةاستفاد عدم ،دكن استفاده آن» سبب «و خواسته به
  .شود نمي خوانده به قطعي حكم صدور از بعد اختيارات اين

 اقامة امكان كه دارد تأكيد امر اين بر 3/8/1338 ةمورخ 3746 ةشمار ةروي وحدت رأي. 3
 نفر دو بر شاهي ييدارا ةادار )الف(: است شرح اين به مذكور رأي. نيست مورد اين در دعوا
. بود شده رد شاهي ييدارا ةادار اعتراض ولي نموده، دعوا اقامة رقباتي ثبت بر اعتراض عنوان به

 شده ثبت به اعتراض شاهي، متصرفي اراضي عنوان به سابق دعواي در كه داللاست اين با دولت
 مجدداً بودن،) دولتي (خالصه» سبب «به ديگري دعواي بود، شده رد ثبت به اعتراض دعواي و

 امالك بر دعاوي به رسيدگي هاي تأهي در كه استدالل اين با ديوان 6 ةشعب. نمايد مي هاقام
 بوده مطرح شاهي امالك بحث دعوا، آن در و نبوده مطرح ملك ودنب خالصه دعواي واگذاري،

 و اظهارنظر بودن خالصه خصوص در و بوده شاهي امالك رب ناظر صرفاً خوانده دفاعيات و
 قرار اساس اين بر و رفتينپذ را مختومه امر اعتبار موضوع ، استنگرفته صورت رسيدگي
 ديوان پنجم ةشعب سابق، نحو به ديگري يدعوا خصوص در )ب. (دكر نقض را خواسته فرجام

 به دعوا و بوده دعوا طرف واگذاري امالك تأهي در ييدارا وزارت چون كه دكر استدالل
 عنوان با دعوا تجديد شده، يينها حكم صدور به منتهي آن شعبات و مزبور ةوزارتخان طرفيت
  . پذيرفتن را ييدارا وزارت طرف از مجدد دعواي و ندانست قانوني را ديگر
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 دعاوي به راجع قانون 6 مادة صريح به با توجه« :اند داده رأيي عال وانيدي اعضا اكثريت
 به نسبت وقفيت يا مالكيت از اعم (عنوان هر به كس هر امالك واگذاري به نسبت اشخاص

 به راجع شكايتي يا و ادعا حقابه و قنوات يا و آن حدود و متعلقات يا واگذاري امالك عين
 در مقرر ترتيب به تواند مي باشد داشته حضرتاعلي بالواسطه يا باواسطه تصرفات و اتعملي
 نظر در با و) نمايند شكايت قانون آن در شده ينيب شيپ رسيدگي هاي تأهي به مزبور قانون
 وقفيت يا مالكيت عنوان به تصرف از مقصود «اينكه به مذكور قانون 15 مادة ةتبصر گرفتن

 به كه شاكي ادعاي كيفيت به واگذاري امالك به رسيدگي هاي تأهي كه است محرز .»باشد مي
 طرف چون و ندكن مي رسيدگي است،دعو مورد وقفيت يا مالكيت عنوان به تصرف فوق شرح

 خواهد ملحوظ نزاع مورد خالصگي ادعايي موضوع قهراً ،است بوده دولت حال هر در دعاوي
 در كه واگذاري امالك به رسيدگي حكم له محكوم ثبت ايتقاض به دولت اعتراض عليه بناء. بود

 قانون 198 مادة از 4 بند مصاديق از ،بوده دعوي طرف مرقوم كيفيت به خود حكم آن موضوع
 با منطبق مورد اين در  كشوري عالوانيد پنجم ةشعب رأي لذا. باشد مي ي مدني دادرسنييآ

 در 1328 تيرماه مصوب قضايي ةروي وحدت قانون موجب به رأي اين. است قانون موازين
 خواهان دولت پرونده، دو هر در كه شود راديا است ممكن. »باشد مي االتباع الزم مشابه موارد
 نسبت خاصي معنا به شده قضاوت امر اعتبار بحث جهينت در و خوانده گريد اشخاص و بوده
 گفت ديبا پاسخ در. كند اديپ موضوع به ميمستق ارتباط تا نداشته وجود خوانده اتيدفاع به

 يرأ صدور بهي منته پرونده و كرده دعوا اقامة خواهان عنوان بهيي دارا ةادار ظاهر در هرچند
 نيهم به و شده هاقام ثبت به اعتراض بري مبنيي دارا ةادار تيشكا است، شده هيرو وحدت

 مطرح واندهخ تيموقع در ثبت به اعتراض محدود مهلت به توجه باشكايت خواهان  ل،يدل
 برداشت نيهم انگريب زيني عال وانيد قضات اظهارنظر و هيرو وحدت يرأ ةسابق. است شده
  .است كردهي تلق خوانده عنوان به رايي دارا ةادار كه است
 ةيرو وحدت يرأ كه است نيا شود وارد استناد نيا بر است ممكن كهي گريد راديا 

 يرأ متن در صراحت به جهينت نيا گفت ديبا مقابل در رساند،ينم را نظر مورد ةجينت مذكور،
 طرف چون «شده ديق صراحت به مذكور ةيرو وحدت يرأ در. است شده ذكر هيرو وحدت
 خواهد ملحوظ نزاع مورد خالصگي ادعايي موضوع قهراً است بوده دولت حال هر در دعاوي

 انيب مذكور ةپروند در يخالصگي ادعا هرچند كه است مهم ةنكت نيا انگريب عبارت نيا ،»بود
ي ول كرديم مطرح بايد مذكور ةادار كهيي ادعاها ،ييدارا ةادار شدن محكوم به توجه با ،نشده
 آن مفاد از «گر،يد انيب به. شوديم محسوب شده لحاظ زين ادعاها نيا قهراً نكرده، مطرح

 ضروري كه را فاعيد هر ادعا مفاد تناسب به بايد عليهمدعي كه، شود مي استنباط اجمال به
 حكمي دهد، مي قرار دفاع مستند را جديدي» سبب «كه بهانه اين به تواند، نمي و بكند، داند مي
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 كه را اسبابي تمام دارد وظيفه خوانده. دهد قرار حمله مورد است شده صادر او زيان به كه را
 ديگر، عبارت به. )258 :1389 ان،يكاتوز(» كند اعالم دادگاه به داند مي الزم دعوا از دفاع براي

 استفاده دادرسي در دارد اختيار در كه وسايلي تمام از خود حقوق حفظ براي بايد خوانده«
 دعواي نشده، مطرح سابق حكم در دفاع اين قبالً كه استدالل اين با تواند نمي و )256: همان(» كند

  . دكن هاقام سابق حكم برخالف جديد
 نكهيا در. شودي حقوق فيتوص خواهاني ادعا مورد عياوق ديبا ،يحقوقي دعاو در .4
 ةعهد بر امر نيا ا يندارد را فيتوص رييتغ حق دادگاه و است خواهانة عهد بر خواسته فيتوص

 تيحاكم اصل به توجه با معتقدند حقوقداناني بعض. دارد وجود نظر اختالف است، دادگاه
 ،)118 :1387 پوراستاد،( ندارد را فيتوص رييتغ قح دادگاه خواسته، رييتغ منع ةقاعد و دعوا اصحاب

 فيتوص است،ي حكم امور جزو فيتوص نكهيا ليدل به دارند باور حقوقدانان شتريب مقابل در
ي اشراق  ويغمام ؛72 :1384 ،يمحسن  وفرديپورطهماسب ؛35 :1383 ،يهرمز( است دادگاه فيوظا از خواسته

 فيتوص براساس دادگاه ،باشد دادگاه ةعهد بر خواسته فيتوص كه يدرصورت. )270 :1389 ،يآران
 شده فيتوص» سبب «احراز به توجه با ن،يبنابرا. كنديم صادر را حكم خود، به مخصوص

 تنگاتنگ ةرابط حكم منطوق و» سبب «فيتوص نيب نكهيا به توجه با نيهمچن و دادگاه توسط
 دادگاه ةشد فيتوص» سبب «معلول بق،سا حكم منطوقي نحو به و )36 :1383 ،يهرمز( دارد وجود
 سؤال ريز و دعوا اقامة امكاني قطع حكم صدور از بعد كه شد نظر نيا به قائل ديبا است،
 بر فيتوص كه ميباش نظر نيا به قائلي وقت گر،يد انيب به. ندارد وجود سابق حكم» سبب «بردن
 آن، براساس و كرده ارائه عيوقا از را خود فيتوص ،يبررس از پس دادگاه و است دادگاه ةعهد

 داد، اجازه هيعلمحكوم بهي قطع حكم صدور از پس توانينم ،دكر صادر را حكم منطوق
 وي بررس گر،يدي قاض ا يدادگاه از و كرده هاقام ديجدي دعوا شده، فيتوص» سبب «به نسبت
  . كنددرخواست را شده فيتوص» سبب «مجددي نيبازب

  
  حكم ةموجه اسباب ةشد قضاوت امر اعتبار .2. 4
 در ولي ندارد، وجود ينظر اختالف حكم، منطوق ةشد قضاوت امر اعتبار خصوص در 

 امر اعتبار به قائل تاداناس بعضي. دارد وجود نظر اختالف حكم ةموجه اسباب خصوص
 كه معتقدند تاداناس از ديگر بعضي ولي ،)189 :همان( ندهست حكم ةموجه اسباب شده قضاوت
 داليلي و جهات حكم اسباب«. )479 :1ج ،1381 شمس،( ندارد را اعتبار اين حكم ةموجه اسباب
 حكم صدور در او ةانگيز و طرف دو از يكي حاكميت در دادرس اقناع موجب كه است
 ةادل يا قوانين، از يكي روح و مفاد يا صريح نص شامل است ممكن اسباب اين. شود مي

 حكم» سبب «تعريف در پس،. باشد امارات و شهود تشهاد و اسناد و اقرار قبيل از خارجي
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 موجه را آن و دهد مي تشكيل را حكم اساس و مبنا كه است اموري مجموع گفت، بايد
 شود، صادر خوانده ضرر به و خواهان نفع به حكم كه يدرصورت. )155 :1389 ان،يكاتوز(» سازد مي
 سابق، حكم اثر از فرار براي واندهخ شده، برنده سابق دعواي در خواهان اينكه به توجه با

 ةموجه اسباب شده قضاوت امر اعتبار بحث مورد، اين در و بوده جديد دعواي اقامة درصدد
  .شود مي بررسي جداگانه موجهه اسباب. شود مي مطرح حكم

 حكم م.د.آ.ق 4 مادةاساس بر زيرا ،ندارد شده قضاوت امر اعتباري حكم جهات. اول بند
 نحوي به حكمي در دادگاه اگر دليل همين به. شود صادر كلي صورت به ندتوا نمي دادگاه

 استدالل ديگري نحوي به اشخاص همان بين ديگر دعواي در كه است ممكن ،دكر استدالل
  .)160 :همان( دكن اظهارنظر سابق استدالل برخالف و دهكر حقوقي
 كه است اين بر فرض چون. دعواست داليل حكم، ةموجه اسبابي اجزا از يكي. دوم بند
» سبب «با دليل اينكه به توجه با. است خواهان داليل منظور شده، صادر خواهان نفع به حكم
 امر اعتبار ،»داليل «رود، مي كار به دعوا» سبب «و خواسته اثبات براي دليل و است متفاوت دعوا

. دارد خود به صمخصو اثباتي توان ايران، حقوق در داليل از كدام هر .ندارد شده قضاوت
 شود، بيان دادگاه در اگر و گيرد قرار دادگاه توجه مورد بايد دليل عنوان به اقرار مثال، طور به

 عنوان به سند اصالت به اگر. شود اثبات آن فساد نكهيا مگر نيست، مسموع اقرار از بعد انكار
 مدني، قانون 1291 مادة اساسبر شود، احراز آن صحتبعداً  و دوش تعرض داليل از يكي
 توجه مورد م.د.آ.ق 227 مادة جعل ادعاي و سند خصوص در بايد البته. دارد رسمي سند اعتبار
 و است استناد قابل دعوا همان در فقط دليل عنوان به نيز داليل ديگر و كارشناسي. گيرد قرار

 يا» بسب «يا خواسته با ديگر دعواي در و دكن مي اثبات را دعوا همان خواسته و» سبب«
 بر جديد دعواي در شده قضاوت امر اعتبار عنوان به تواند نمي سابق دعواي از متفاوت اصحاب
 بلكه نيست، شده قضاوت امر اعتبار استناد به ادله، آثار ديگر، بيان به. شود تحميل دادگاه

  .است كرده بيني پيش داليل از كدام هر براي قانونگذار كه است اثباتي توان سبب به
» سبب «و خواسته شامل و حكم ةموجه اسبابي اجزا از يكي موضوعي جهات. سوم بند
 دفاعيات بند، اين در ،است خواهان دفاعيات مقابل در خوانده دفاعيات و خواهان دعواي
 طريق از جديد دعواي اقامة با تواند يم خوانده آيا كه است اين سؤال. شود مي بررسي خوانده

 ديگر، عبارت به ؟دكن فرار سابق حكم آثار از م.د.آ.ق 142 و 18 وادم در مندرج اختيارات بيان
 استفاده اختيارات اين از بعضي يا تمام از سابق حكم در كه استناد اين با تواند مي خوانده آيا

 بايد ؟دكن استفاده اختيارات اين از جديد دعواي اقامة با سابق، حكم صدور از بعد نكرده،
 جديد دعواي اقامة چارچوب در اختيارات اين از حكم صدور از پس تواند نمي خوانده گفت

 تا ،نديستن جديد ادعاي اينكه به توجه با اختيارات اين از استفاده سو، ك ياز زيرا ،دكن استفاده
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 كه اختياراتي از تواند نمي خوانده قطعي، حكم صدور از پس. است قطعي حكم صدور از قبل
 از استفاده مهلت وقتي سبب همين به. دكن استفاده ، استكرده يبين پيش دفاع براي قانونگذار

 به قطعي حكم صدور از بعد توان مي چطور بوده، قطعي حكم صدور از قبل اختيارات اين
 مستقل دعواي چارچوب در را موارد اين سابق، حكم از فرار براي كه داد را اجازه اين خوانده
  .دكن مطرح
 ةمورخ 3746 ةشمار ةروي وحدت رأي اساسبر تواند ينم عليهمحكوم گر،يدي سو از

 ينه اب مذكور ةروي وحدت رأي. دارد تعارض سابق حكم با كه دكن هاقام را دعوايي 3/8/1338
 استفاده اگر و دكن استفاده دفاع بيان در خود اختيارات از بايد عليه محكوم ةخواند كه معناست

 به تواند نمي خوانده و است محسوب زشدهمحر سابق دعواي» سبب «اعتبار و حتص: دكرن
 ممكن. دكن مطرح جديد دعواي ،آن دادن قرار خدشه مورد براي و نموده تعرض» سبب «اين

 راديا از و كند هاقام را دعوا مجدداً دعوا» سبب «رييتغ با توانديم خواهان چرا شود راديا است
 راديا دام گرفتار همچنان دفاع» سبب« ا يموضوع رييتغ با خواندهي ول زد،يبگر شده قضاوت امر
ي مبنا ضيتبع نيا ليدل دارد؟ي منطق هيتوج چه ضيتبع نيا. ماند خواهدي باق شده قضاوت امر

 با خواهان كهي فرض در. است متعارضي آرا صدور ازي ريجلوگي عن يشده قضاوت امر اعتبار
 حكم با ديجدي دعوا در حكم صدور وي دگيرس كند،يم هاقام ديجدي دعوا ،»سبب «رييتغ

 نكهيا ليدل به ،شوديم هاقام خوانده طرف از كهي ديجدي دعوا دري ول ندارد، تعارض سابق
 صدور به ديجدي دعوا در حكم دورص ،دهديم قرار حمله مورد را سابق حكم» سبب «خوانده

  11.شوديم منجر متعارض يرأ
 دادگاه دو در مرتبط دعاوي بين همطروح امر ايراد خصوص در ،تاداناس بعضي ن،يبراعالوه

 به رسيدگي شود، صادر تجديدنظر دادگاه حكم اگر كه نداهشد نظر اين به قائل عرض، هم غير
 ،1381 شمس،( شود مي منتفي حادث، ةمختوم امر اعتبار دليل به بدوي دادگاه در مطروحه دعواي

 حكم صدور دليل به شده هقاما دعواي به رسيدگي نظر اين اساسبر وقتي بنابراين،. )467 :1ج

                                                            
 رييتغ باي حت سابق حكم» سبب «استناد به زين خواهان م،يباش دعوا »سبب «ةشد قضاوت امر اعتبار به لئقا كه يدرصورت. 1

 استناد بهي رسم سند انتقال به الزام ةخواست بهيي دعوا خواهان پرونده ك يدر. كند هاقام ديجدي دعوا تواندينم خواسته عنوان
 قرارداد، انفساخ احراز ضمن دادگاه و شده مذكور قرارداد انفساخي مدع خوانده. دكر دعوا اقامة  18/2/1380 ةمورخ ةنام هعيمبا

 ديگري به خواسته الزم خوانده به اعطاي وكالت رسميي دعوا در خواهانسپس . است كرده صادر خواهاني دعوا رد به حكم
، مدعي شده بود كه خوانده مكلف است بر طبق مبايعنامه مذكور وكالت رسمي ) حكم سابقسبب(مبايعنامه  همان استناد به
 با 1320/9/84 ةكالس ةپروند در 19/2/1386 ةمورخ 9- 1184 ةشمار ةدادنام در كشوري عال وانيد .به خواهان اعطا كند قالانت
به دليل اينكه انفساخ مبايعنامه مورد استناد  كه دهكر اظهارنظر سابق، حكم» سبب «به نسبت شده قضاوت امر اعتبار شده لئقا

 امر اعتبار ،يعل ،يصابر(پذير نيسته دعواي جديد حتي با تغيير خواسته امكانخواهان در حكم سابق ثابت شده، اقام
 .)26/11/1396 ديبازد خيتار /http://www.alisaberi.ir/Article/186 تيسا از نقل به ،3 شده قضاوت
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 خوانده نيز قطعي حكم صدور از پس كه شد نظر اين به قائل بايد شود، مي منتفي قطعي
  .دكن استفاده جديد دعواي اقامة براي اختيارات اين از تواند نمي عليه محكوم
 به مربوط كه است موضوعي جهات حكم، ةموجه اسبابي اجزا از ديگر يكي. چهارم بند
 در خواهان نفع به حكم اگر كه است اين سؤال. باشد يم خواهان دعواي» سبب «و خواسته
   دارد؟ شده قضاوت امر اعتبار سابق، دعواي در حكم» سبب «آيا شود، صادر سابق دعواي

 خواهان كه يدرصورت سو، ك ياز زيرا ،شد مورد اين ةشد قضاوت امر اعتبار به قائل بايد 
 بخشي رسمي سند انتقال به الزام دعواي دعوا،» سبب «عنوان به بيع عقد استناد به مثال، طور به
 كه استدالل اين با ايشان دعواي از رسيدگي،پس مطرح كند و  را شده يداريخر سهام از
» سبب «د،مور اين در شود، رد قطعي حكم موجب به ،هشد فسخ يا بوده باطل دعوا» سبب«

ي دعوا اقامة امكان سابق، حكم به توجه بادارد و شده  اعتبار امر قضاوت بيع عقد يعني دعوا
 بايد شود صادر خواهان نفع به حكم كههم  صورتي در نيست،» سبب «همان استناد به جديد
 رد به حكم اگر طوركه همان. شد بيع عقد يعني دعوا» سبب «ةشد قضاوت امر اعتبار به قائل

 شده قضاوت امر اعتبار به قائل ،ودش صادر دعوا» سبب «اعتباري بي دليل به خواهان دعواي
 صادر» سبب «همان براساس خواهان نفع به حكم كه موردي در شوند، مي دعوا» سبب«

 با توان نمي كه بود معتقد و شد قائل شده قضاوت امر اعتبار نيز» سبب «آن براي بايد شود، مي
 وقتي ديگر، عبارت به .داد قرار مجدد رسيدگي مورد را» سبب «آن مجدداً جديد، دعواي اقامة
 عقد فسخ خواه» سبب «هر به (نكاح عقد اعتباري بي دليل به مهريه از بخشي ةمطالب دعواي در

 دعواي مهريه ةباقيماند براي تواند نمي) خواهان (زوجه ،)آن بطالن يا نزديكي از قبل نكاح
) نكاح عقد ياعتبار يب (دعوا» سبب «ةشد قضاوت امر اعتبار به قائل و دكن مطرح جديد
 به قائل شده، قطعي و صادر بخش آن به نسبت زوجه نفع به حكم كه يدرصورت بايد باشند، مي

 مجدد دعواي در و شد نكاح عقد يعني دعوا» سبب «اثبات و» سبب «آن ةشد قضاوت امر اعتبار
 عتبارا دليل به نكاح عقد به نسبت دفاع كردن مطرح از را خوانده مهريه، ةباقيماند براي زوجه
   .دكر منع شده قضاوت امر

 تواند مي عليه محكومي وقت معتقدندم .د.آ.ق 426 مادة 6 بند به استناد با تاداناس بعضي 
 سند اصالت دعواي به رسيدگي در ورود دهد، قرار تعرض مورد را له محكوم سند اصالت

 شده قضاوت مرا اعتبار موجهه اسباب كه است امر اين بيانگر حكم ةموجه اسباب عنوان به
 اعتبار حكم، ةموجه اسباب ياجزا از يكي عنوان به داليل گفت بايد پاسخ در. )480 :همان( ندارد
» سبب «ةشد قضاوت امر اعتبار به اي خدشه تنها نه بند اين بنابراين. ندارد  راشده قضاوت امر

را  شده قضاوت امر اعتبار حكم،» سبب «كه كند مي ثابت يروشن به بلكه كند،ينم وارد حكم
 اصالت توان مي كه شده بيني پيش بند اين در. است متفاوت حكم» سبب «با دليل زيرا دارد؛
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 بر مبني حكم اين استناد به سند، آن اعتباري بي اثبات از پس و داد قرار تعرض مورد را سند
. دكر ارفر آن» سبب «و سابق حكم آثار از دادرسي، ةاعاد درخواست و سند اصالت اعتباري بي
 بدون و خود يخود به خواهان، سند بودن جعلي بر مبني حكم دورص ،ديگر عبارت به

 ةمختوم امر اثبات براي نكته همين برد، نمي بين از را سابق حكم آثار دادرسي، ةاعاد درخواست
  . است كافي دعوا» سبب«

 و ناقص يدادرس ةاعاد و مرتبط دعاوي به مربوط مقررات نويسندگان از يكيبه نظر  
 المثل اجرت ةمطالبي دعوا متصرف عليه مالك كه مختصر توضيح اين با. است مداناكار
 مربوط رسمي سند دانگ سه بطالن دعواي نيز متصرف طرف از كرده، هاقام را ملك دانگ شش
 م.د.آ.ق 103 مادة و 84 مادة 2 بند اساسبر. بود شده هاقام مستقل صورت به ملك همان به

 به مستقل طور به. نپذيرفت را درخواست اين دادگاه ولي شد، توأمان دگيرسي درخواست
 پرداخت به خوانده محكوميت بر مبني قطعي حكم و شده رسيدگي المثل اجرت ةمطالب دعواي
 در المثل، اجرت ةمطالب در خصوص قطعي حكم صدور از پس. بود شده صادر المثل اجرت
 دعواي له محكوم رسمي سند از دانگ سه نبطال بر مبني قطعي حكم اي، جداگانه حكم
 شد، هاقام ،آرا تعارض دليل به دادرسي ةاعاد درخواست اساس، اين بر. شد صادر المثل اجرت
 شد رد نبود،م .د.آ.ق 426 مادةمندرج در  موارد با منطبق نكهيا دليل به دادرسي ةاعاد ولي

 از راي مداناكار نيا توانيم دعوا،» سبب «شدن مختومه اعتبار با گفت بايد. )69-98: 1391ي، محسن(
 حكم صدور با كرد، مي رسيدگي دعاوي اين به يكجا بايد دادگاه كه است درست. برد نيب

 دعوا» سبب« قرار دادن خدشه مورد و دعوا اقامة امكان المثل، اجرت خصوص در قطعي
 به دقيقاً مقنن، توسطي سدادر ةاعاد عنوان به مورد نياي نيبشيپ عدم. ندارد وجود) مالكيت(

 را آن ورسيدگي  جداگانه  ديگر دعواي در توان نمي را سابق حكم» سبب «كه بوده دليل همين
  . دكر اعتبار بي

 مدارك و اسناد آمدن دست به صورت در شده بيني پيش 426 مادة 7 بند در ،نيبراعالوه
 بيني پيش. دكن فرار سابق حكم آثار از تواند مي دادرسي ةاعاد طريق از تنها عليه محكوم د،يجد
 با تواند نمي عليه محكوم سابق، حكم آثار از فرار براي كه است مهم ةنكت اين بيانگر بند اين
 استناد به شخصي مثال، طور به. كند رسيدگيجداگانه  مجدداً را» سبب «جديد، دعواي اقامة
 بر مبني قطعي حكم و كرد هاقام دهفروشن عليه رسمي سند انتقال به الزام دعواي بيع عادي سند
 را بيع آن فسخ يا بطالن دادخواست مستقل دعواي در بتواند خوانده اگر شد، صادر سند انتقال

 اين صدور با آيا ،شود صادر فسخ يا بطالن بر مبني قطعي حكم و ندك هاقام مستقل صورت به
 ةاعاد طريق از بايد يا رود مي بين ازي رسم سند انتقال به الزام يعني سابق حكم اثر حكم،

 بر مبني حكم صدور با انتقال به الزام حكم مسلماً برد؟ بين از را سابق حكم اثر دادرسي،
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 426 مادة 7 بند مخصوصاً دادرسي ةاعاد موارد از رود، نمي بين از حكم آن» سبب «اعتباري بي
» بودن مكتوم «به مذكور بند در زيرا ،برد بين از را سابق حكم اثر بتوان تا يستن همم .د.آ.ق

 عدم به توجه با. )200 :2 ج ،1395 پرتو،  ويميكر( يستن» مكتوم «جديد رأي و شده اشاره سند
 مدني دادرسي آيين كه گرفت نتيجه توان مي دادرسي ةاعاد جهات از مورد اين بيني پيش

 نكرده، استفاده خود حقوق از مناسب مهلت در اينكه دليل به خوانده و دارد منظمي مقررات
  .دهد قرار مجدد رسيدگي مورد را سابق حكم» سبب «جديد، دعواي در تواند نمي

 توان مي شده تصريح موارد در تنها و داشته حصري ةجنب دادرسي ةاعاد موارد گر،يد انيب به
 اقامة امكان متعارض آراي صدور از جلوگيري براي هرچند قانونگذار. دكر دادرسي ةاعاد

 اجراي براي ولي نپذيرفته، سابق حكم آثار از فرار براي را خوانده طرف از دمجد دعواي
 اين. است رفتهيپذ را خوانده طرف از مستقلي دعوا اقامة امكان محدودي موارد در عدالت
 و) 5 بند (تقلب و حيله صرفاً دادرسي ةاعاد در ؛گردد يبرم دعوا داليل قسمت به نيز موارد
 به سند بطالن مثل ديگر موارد در و پذيرفته خوانده طرف از دعوا قامةا براي را) 6 بند (جعل

 بين از. دكن هاقام جديد دعواي سابق حكم از فرار براي تواند نمي خوانده اهليت، عدم» سبب«
 اقامة صرف به سابق حكم رفتن بين از عدم و دادرسي ةاعاد طريق از سابق حكم اثر بردن

 .است سابق حكم» سبب «ةشد قضاوت امر اعتبار بيانگر بند، دو اين طبق بر خوانده دعواي
 سند استناد به ديخلع ا يالمثل اجرت ةمطالبي دعوا اقامة از پس شود راديا است ممكن

 و رديپذ يم را ديخلعي دعوا مستندي رسم سند ابطالي دعوايي قضا ةيرو ت،يمالكي رسم
 دعوا» سبب «و ليدل نيب ،شد انيب كه طورمانه. داندينم وارد را شده قضاوت امر اعتبار راديا

 كه است دليل نيا بهي رسم سند ابطال به نسبتي دعاو نيا رشيپذ دارد؛ وجود تفاوت
» سبب «به نسبت بخواهد اگري ول كند،يم دعوا اقامة ل،يدل دنكر اعتباريب به نسبت هيعلمحكوم
 .ستين مجددي دگيرس قابل شده اوتقض امر اعتبار ليدل به دعوا ،دكن دعوا اقامة سابق حكم

ي رسم سند كه) سابق حكم سبب(ي حقوق عمل به نسبت دعوا اقامة امكان گر،يد عبارت به
  . ندارد وجود شده قضاوت امر اعتبار ليدل به ،است شده ميتنظ آن براساس

  
  يجهنت

دعواي خود » سبب«م مدني بايد در دعوا عليه خوانده، خواسته و .د.آ. ق51 مادة اساسخواهان بر
طرق دفاعي  ةكليتواند از  خوانده نيز براي دفاع در مقابل دعواي خواهان مي. را ذكر كند

 يا موضوع توانند مي كدام هر بطالن و صلح يا فسخ مثل اختيارات اين ازي بعض. دكناستفاده 
 به را گسترده اختيارات اين قانونگذار .باشند جداگانه دعواي اقامة براي مستقلي ةخواست
 مقابل در آنها از كدام هر از بتواند مناسب زمان در و درست انتخاب با تا دهاعطا كر خوانده
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 به خواسته فيتوص كه يدرصورت. دكن استفاده آن» سبب «و خواسته به حمله و خواهان دعواي
 توجه با. كنديم صادر را حكم خود، به مخصوص فيتوص براساس دادگاه باشد، دادگاه ةعهد
 و» سبب «فيتوص نيب نكهيا به توجه با نيهمچن و دادگاه توسط شده فيتوص» سبب «رازاح به

 ةشد فيتوص» سبب «معلول حكم، منطوقي نحو به و دارد وجود تنگاتنگ ةرابط حكم منطوق
 ريز و دعوا اقامة امكان ،يقطع حكم صدور از پس كه شد نظر نيا به قائل ديبا است، دادگاه
» سبب «فيتوص از پس دادگاهي وقت گر،يد انيب به. ندارد وجود سابق حكم» سبب «بردن سؤال
 هيعلمحكوم بهي قطع حكم صدور از پس توانينم كند،يم صادر را حكم ،خواهاني دعوا
 گر،يدي قاض ا يدادگاه از و كرده هاقام ديجدي دعوا ،شده فيتوص» سبب «به نسبت داد، اجازه
 ةقاعد با توجه به ن،يا برعالوه. دكن درخواست را دهش فيتوص» سبب «مجددي نيبازب وي بررس

حكم مذكور » سبب«منع صدور آراي متعارض، در صورت صدور حكم قطعي به نفع خواهان، 
 دعواي جديد براي مخدوش اقامةامكان  سببشده است و به همين  داراي اعتبار امر قضاوت

 3746 ةشمار ةروي وحدت رأي براساس همين استدالل است كه. وجود ندارد» سبب«آن  نكرد
 دعواي جديد از طرف خوانده را نسبت به اقامة امكان كشور،ي عال وانيد1338 /3/8 ةمورخ

  . حكم سابق براي فرار از آثار حكم سابق، نپذيرفته است» سبب«
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