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  ياصرار يرأ کارکرد و مفهوم لیتحل
 )کشور یعال وانیاز شعبه پنجم د ییبا نگاه به رأ(

 1يدریح روسیس

 :دهیچک
 محاکم در نیقوان حیصح ياجرا بر یستیبا ییقضا مرجع نیتریعال عنوانبه کشوریعالوانید

 صورت یفرجام یدگیرس قالب در محاکم آراء ابرام و نقض قیطر از مزبور نظارت. کند نظارت
 يرأ با مشابه ییرأ مجدد، یدگیرس مقام در هیالمرجوع دادگاه است ممکن یگاه. ردیپذیم

 ياصرار وصف به مزبور يرأ صورت، نیا در که کند صادر جهات همان بر یمبتن و منقوض
 صدور باشد، متفاوت هیثانو و هیاول آراء در نقض موجبات که مادام حال، نیع در. شودیم متصف

 یعموم أتیه به پرونده ارجاع يبرا یموجب و نشده محقق یتال محکمه يسو از ياصرار يرأ
 چهچنان عرض، هم دادگاه توسط ياصرار يرأ صدور از پس. بود نخواهد فراهم یحقوق شعب
 نیمواز با ریمغارا آن دوم مرتبه يبرا وانید شعبه و شده یخواه فرجام مزبور يرأ به نسبت
 شود ارجاع یحقوق شعب یعموم أتیه به موضوع دیبا دهد، صیتشخ یقانون مقررات ای یشرع
 اقدام دادگاه ياصرار يرأ نقض به و بوده موافق وانید شعبه نظر با یعموم أتیه چهچنان و

 مفاد. شودیم ارجاع منقوض يرأ صادرکننده دادگاه عرضهم شعبه به سوم مرتبه یدگیرس کند،
 و ثالث هیالمرجوع دادگاه عمل نحوه ثیح از یمدن یدادرس نییآ قانون 408 ماده ریاخ قسمت
 و است ابهام دچار يحدود تا ،یعموم أتیه يرأ از تیتبع به مزبور دادگاه الزام عدم ای الزام
 تا است آن بر یسع مقاله، نیا در. است شده نهیزم نیا در نظراختالف بروز موجب امر نیهم

 لزوم عدم ای لزوم نهیزم در موجود يدگاههاید ،ياصرار يرأ تحقق طیشرا و مفهوم نییتب ضمن
                                                           

 . استادیار بخش حقوق خصوصی و اسالمی دانشگاه شیراز1
Email: heidaris@shirazu.ac.ir 
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 موضوع بر حاکم یقانون تحوالت سابقه مالحظه با کشور یعال وانید ياصرار يرأ از تیتبع

 یحقوق شعب یعموم أتیه ياصرار يرأ از هیالمرجوع دادگاه تیتبع لزوم دهیا و شود یبررس
 .شود تیتقو کشور یعال وانید

 . فرجام ،ياصرار يرأ کشور، یعال وانید ه،یالمرجوع دادگاه :هادواژهیکل
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 9209970908900570: دادنامه شماره
 24/9/1392: يرأ صدور خیتار

 کشور یعال وانید پنجم شعبه: يرأ صدور مرجع
 پرونده انیجر خالصه

: است نظر تحت کشور یعال وانید 5 شعبه 920440 کالسه پرونده 19/9/92 خیتار در
 در 920686 کالسه پرونده در لیاردب استان دنظریتجد دادگاه 8 شعبه شودیم مالحظه

 چهارم شعبه 21/11/88 - 878 شماره دادنامه بار کی کهاند نکرده اظهارنظر 8/7/92 خیتار
 وانید پنجم شعبه در مطروحه يدعوا بطالن حکم صدور بر ریدا لیاردب یعموم دادگاه

 در مجدد یدگیرس و نقض 23/9/89 - 890555 شماره دادنامه شرح به کشور یعال
 لیاردب یعموم دادگاه گرید شعبه به ،یمدن یدادرس نییآ قانون 401 ماده ج بند ياجرا

 مجدد، یدگیرس ضمن) هیالمرجوعٌ(شعبه  لیاردب یعموم دادگاه 5 شعبه که شده ارجاع
 طبق کشور یعال وانید 5 شعبه دوباره که است کرده صادر هاخواهان یحقبی بر حکم
 ارجاع يبرا را پرونده خواسته، فرجام يرأ نقض ضمن 9/8/91 - 910452 شماره دادنامه

 وشده است  ارجاع لیاردب یعموم دادگاه ششم شعبه به که داده اعاده عرضهم شعبه به
 کرده صادر دعوا بطالن بر حکم 16/4/92 - 920500 شماره دادنامه شرح به زین شعبه نیا

 مکرر نقض به تیعنا با که ردیگیم قرار هاخواهان لیوک یدنظرخواهیتجد مورد که
 موضوع ر،یاخ دادگاه ياصرار يرأ صدور و کشور یعال وانید در خواسته فرجام دادنامه
 بوده یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 408 ماده مشمول
 و است لیتشک شعبه أتیه نکیا. شودیم ارسال کشور یعال وانید به پرونده واست 
 :شودیم اظهارنظر لیذ شرح به موضوع یبررس از پس
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 وانید يرأ
 علل که يبدو يهادادنامه نقض بر ریدا شعبه نیا از صادره يهادادنامه مفاد به تیعنا با«[

 يادعا به يبعد دادگاه توجه عدم نقض علت دوم دادنامه در و بوده متفاوتآنها  در نقض
 و ياصرار را امر نیا کشور یعال وانید شعبه ،یبده انکار نه بوده محاسبه مازاد ابطال
 یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 408 ماده با انطباق قابل
 ياصرار یعموم أتیه در موضوع طرح يبرا یموجب اساس، نیا بر و نداده صیتشخ
 لیاردب استان دنظریتجد دادگاه 8 شعبه به یدگیرس ادامه يبرا پرونده لذا،. است نبوده
 »].شودیم اعاده
 کشور یعال وانید پنجم شعبه مستشار و سیرئ
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 مقدمه -1
 قانون 161 اصل در آن فیوظا که است ییقضا مرجع نیتر یعال کشور یعال وانید

 »محاکم در نیقوان حیصح ياجرا بر نظارت« مزبور، فیوظا جمله از و شده نییتع یاساس
 یدگیرس قیطر از محاکم در نیقوان حیصح ياجرا بر کشور یعال وانید نظارت. است
 366 ماده ریتعب به). 102: 1400 ،یاتیح؛ 61: 1391 زاده،(حسن  شودیم محقق یفرجام
 عدم ای انطباق صیتشخ از است عبارت یفرجام یدگیرس« ،یمدن یدادرس نییآ قانون
 نیا مطابق. »یقانون مقررات و یشرع نیمواز با یفرجام درخواست مورد يرأ انطباق
 مقررات ای یشرع نیمواز با يرأ انطباق عدم فرجام، مرحله در يرأ نقض اریمع ماده،
 نییتع در یسع یمدن یدادرس نییآ قانون بعد به 371 مواد در گذارقانون. است یقانون
 نییتع نحوه که نموده 366 ماده در مندرج یکل قاعده قیمصاد عنوان به نقض موارد
 یکل اریمع انیب به بود بهتر که چرا رسدینم نظر به رادیا از یخال مزبور مواد در قیمصاد
 وانید قضات به آن قیمصاد صیتشخ و دیگردیم اکتفا 366 ماده در آراء ابرام و نقض
 آراء قلمرو در »قانون نگهبان« کشور یعال وانید قت،یحق در. شدیم محول کشور یعال

؛ 303: 1376 افشار،(صدرزاده  است »ییقضا التیتشک در قانون ياجرا پاسدار« و محاکم
 صرفاً  یشکل یدگیرس کی قالب در را فرجام مورد يرأ و) 270: 1385 ،یمحسن و یغمام
: 1400 ،یاتیح؛ 154، 1385 ان،ی(کاتوز کندمی یبررس نیقوان حیصح ياجرا نظرنقطه از

 ،یحقوق قواعد ریتفس وحدت نیتضم کشور یعال وانید نقش ب،یترت نیبد). 102
(شمس،  است ییقضا هیرو میتنظ و محاکم در نیقوان ياجرا در انحراف از يریجلوگ
 يرأ مطابقت چهچنان کشور، یعال وانید در یفرجام یدگیرس از پس). 447: 1383
 با و شودیم ابرام يرأ شود، احراز یقانون مقررات و یشرع نیمواز با خواستهفرجام
 صورت در. کرد خواهد يرأ نقض به مبادرت یعال وانید شعبه رت،یمغا احراز فرض
 به یدگیرس شأن مزبور وانید کهجا آن از کشور، یعال وانید شعبه توسط يرأ نقض
 يبرا را پرونده یستیبا ندارد، را خصومت فصل يراستا در دوباره قضاوت و دعوا تیماه
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 بر). 423: 1383(شمس،  کند ارسال یتال مرجع به یمقتض يرأ صدور و مجدد یدگیرس
 به مجدد یدگیرس و شده نقض کشور یعال وانید توسط یحکم چهچنان اساس، نیا

 یحکم یثان هیالمرجوع دادگاه که دارد وجود احتمال نیا شود، ارجاع عرضهم دادگاه
 از صورت، نیا در. کند صادر جهات و اسباب همان بر یمبتن و منقوض حکم با مشابه
 ییرأ ياصرار يرأ مفهوم، نیا در. است شده صادر »ياصرار يرأ« یتال محاکم يسو

 یمبتن و منقوض يرأ با مشابه مجدد؛ یدگیرس مقام در یثان هیالمرجوع دادگاه که است
 نخست دادگاه نظر بر یثان هیالمرجوع دادگاه واقع، در. است کرده صادر اسباب همان بر
 از صادره يرأ به نسبت چهچنان. ورزدیم اصرار است، بوده منقوض يرأ صادرکننده که

 مرتبه در کشور، یعال وانید شعبه و دیآ عمل به یخواهفرجام مجدداً  عرضهم دادگاه
 یقانون مقررات ای یشرع نیمواز با ریمغارا آن و نبوده موافق صادره يرأ با زین دوم
 و یبررس جهت را پرونده یستیبا و نبوده يرأ نقض به مجاز بار نیا دهد، صیتشخ
 یحقوق شعب یعموم أتی. هکند ارسال یحقوق شعب یعموم أتیه به میتصم اتخاذ

 نیا ریغ در و دییتأرا آن باشد، موافق دادگاه يرأ با چهچنان و نموده یبررس را موضوع
 متعاقب که یحقوق شعب یعموم أتیه يسو از صادره آراء. کندمی نقض صورت،

 دانانحقوق عرف در شود،یم صادر محاکم ياصرار آراء به نسبت یفرجام یدگیرس
 در که چرا شودیم خوانده کشور یعال وانید] یعموم أتی[ه ياصرار يرأ عنوان تحت

: 1392 ،یاتی(ح است نموده اصرار کشور یعال وانید نظر بر یعموم أتیه فرض، نیا
 به پرونده ،یحقوق شعب یعموم أتیه در يرأ نقض از پس). 64: 1390 ،یمیکر؛ 622

 یدادرس نییآ قانون 408 ماده لیذ قسمت ریتعب به و شودیم ارجاع ثالث عرضهم دادگاه
 مقتضی حکم کشور عالی دیوان عمومی هیأت استدالل طبق الیهمرجوع دادگاه« ،یمدن

 قانون 408 ماده ریاخ قسمت ریتفس در. »باشد می قطعی...  حکم این. نماید می صادر
 أتیه نظر از تیتبع به هیالمرجوع دادگاه فیتکل ای اریاخت ثیح از یمدن یدادرس نییآ

 ماده متن در که آنجاست از دیترد منشأ. دارد وجود نظر اختالف ،یحقوق شعب یعموم
 لزوم از تیحکا که رفته کار به »یعموم أتیه استدالل طبق« عبارت سو کی از، 408
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 هیالمرجوع دادگاه توسط »یمقتض حکم« صدور به اشاره گر،ید يسو از کنیل دارد تیتبع
 در. است دهیگرد تیتبع لزوم عدم بر حمل بعضاً ،ییقضا استقالل لحاظ با که دهیگرد
 یقانون تحوالت سابقه و مختلف يدگاههاید یبررس ضمن تا شده آن بر یسع مقاله نیا
 به. شود داده مزبور سؤال به مناسب یپاسخ فرانسه، حقوق تیوضع مالحظه با زین و

 میخواه موضوع نیا یبررس به مقاله، نیا در بحث مورد يرأ لیتحل و نقد مقام در عالوه،
 قت،یحق در. شودیم محقق یطیشرا چه تحت و ستیچ ياصرار يرأ مفهوم که پرداخت

 طرح يبرا یموجب باشد، نشده محقق محاکم يسو از ياصرار يرأ صدور که مادام
 .بود نخواهد فراهم کشور یعال وانید یحقوق شعب یعموم أتیه در موضوع

 ياصرار يرأ از تیتبع لزوم یبررس -2
 وانید ياصرار يرأ از تیتبع لزوم عدم ای لزوم باب در مطروحه اتینظر بخش، نیا در
 در فرانسه حقوق موضع ز،ین و موضوع بر حاکم یقانون تحوالت سابقه کشور، یعال

  .شد خواهند یبررس بیترت به مورد، خصوص

  کشور یعال وانید ياصرار يرأ از تیتبع باب در مطروحه اتینظر -1-2

 دادگاه عمل نحوه ثیح از یمدن یدادرس نییآ قانون 408 ماده لیذ قسمت عبارت مفاد
 یعموم أتیه ياصرار يرأ از يرویپ به مزبور مرجع الزام عدم ای الزام و ثالث هیالمرجوع
 حدوث موجب امر نیهم و است ابهام دچار يحدود تا کشور یعال وانید یحقوق شعب

-مرجوع دادگاه که دارند نیا بر دهیعق یبرخ. است دهیگرد نظرانصاحب نیب نظر اختالف

 أتیه استدالل لحاظ با یستیبا و نداشته یعموم أتیه يرأ از تیتبع به یفیتکل هیال
 ،یمردان و ی(بهشت کند صادر شیخو نظر برطبق را یمقتض حکم تینها در ،یعموم
 هیالمرجوع دادگاه با »یمقتض حکم« صدور کهجا آن از دگاه،ید نیا مطابق). 188: 1385
 ثالث هیالمرجوع دادگاه ندارد، تیتبع به یفیتکل يرأ صدور مقام در یقاض اصوالً و است
 از منظور گر،ید عبارت به. ندارد یحقوق شعب یعموم أتیه نظر از تیتبع به یالزام
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 بداند؛ یمقتضرا آن هیالمرجوع دادگاه که است یحکم صدور ،»یمقتض حکم« صدور
 ای داشته مطابقت یعموم أتیه استدالل يمقتضا با یحکم نیچن کهنیا از نظرصرف
 دادگاه الزام عدم به لیقا موجود وضع در که یمدن یدادرس استادان از یبرخ. باشد نداشته
 نسبت انتقاد ضمن اند، دهیگرد یحقوق شعب یعموم أتیه يرأ از تیتبع به هیالمرجوع

 در مذکور ماده اصالح به تاًینها ،یمدن یدادرس نییآ قانون 408 ماده نیتدو نحوه به
 هیتوص یحقوق شعب یعموم أتیه نظر از تیتبع به هیالمرجوع دادگاه فیتکل يراستا
 دادگاه فیتکل دانان،حقوق از گرید یبرخ ن،یا وجود با). 467: 1383اند (شمس، نموده
 یدادرس نییآ قانون 408 ماده نص از را کشور یعال وانید نظر از يرویپ به هیالمرجوع

 نقض از بعد که یدادگاه« ده،یا نیا مطابق). 64: 1390 ،یمیاند (کرنموده استنباط یمدن
 نظر ندارد حق و کند يرویپ یعال وانید نظر از دیبا سرانجام شود،یم یدگیرس به مأمور

 است یهیبد). 155: 1385 ان،ی(کاتوز »دهد حیترج اختالف مورد موضوع در را يگرید
 یعموم أتیه يرأ از تیتبع به ملزم دعوا همان خصوص در تنها هیالمرجوع دادگاه که

 ن،یهمچن. ندارد کشور یعال وانید نظر از تیتبع به یالزام مشابه يدعاو ریسا در و است
 وانید ياصرار يرأ از يرویپ به ياجبار مشابه يدعاو به یدگیرس در زین محاکم ریسا
 یعمل تیتبع و ياصرار یعموم أتیه آراء ینسب ثبات حال، نیا با. ندارند کشور یعال

 شودیم محاکم نزد در مشابه يهاهیرو يریگ شکل به منجر آراء، لیقب نیا از محاکم
 استدالل طبق« عبارت يرو بر تمرکز ده،یا نیا گاههیتک ظاهراً ). 155: 1385 ان،ی(کاتوز

 حکم« صدور از منظور اساس، نیا بر. است 408 ماده لیذ قسمت در »یعموم أتیه
 یعموم أتیه استدالل يمقتضا با که است یحکم صدور ماده، همان لیذ در »یمقتض

 .بداند یمقتضرا آن هیالمرجوع دادگاه که یحکم نه باشد؛ داشته مطابقت
 ثیح از است ممکن یعموم أتیه يرأ از تیتبع به هیالمرجوع دادگاه التزام عدم دهیا

 قوه يانحصار تیصالح طهیح عنوان به يگذارقانون امر در هیقضائ قوه مداخله شبهه
 است ممکن راد،یا نینخست ثیح از. ردیگ قرار رادیا مورد ییقضا استقالل ینف زین و مقننه
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 متضمن هیالمرجوع دادگاه يبرا یعموم أتیه يرأ بودن آور الزام که دیآ نظر به نیچن
 خصوص در يجد طور به شبهه نیهم. است ییقضا دستگاه توسط يگذارقانون ینوع

 به هیرو وحدت يرأ« که تفاوت نیا با است شده مطرح زین هیرو وحدت آراء صدور
 ابرام خالف به. االتباع الزم دادگاهها همه يبرا و است وارقانون شود؛یم صادر یکل زبان
 خاص يمورد به ناظر و ستین یکل که دیآیم بر آن مفاد از که ياصرار يرأ نقض و

: 1400 تبار، ي(جعفر »است يضرور هیال مرجوع محکمه يبرا فقط آن از تیتبع و است
 وانید یعموم أتیه هیرو وحدت آراء بودن آور الزام دانانحقوق یبرخ که هرچند). 56
 فیوظا در کشور یعال وانید دخالت مستلزم و قوا کیتفک اصل با ریمغا را کشور یعال
 همان کنیل) 55: 1400 تبار، يجعفر؛ 152: 1385 ان،یاند (کاتوزدانسته يگذارقانون ژهیو

 قانون حکم در ای قانون ه،یرو وحدت يرأ اند،نموده قیتصد نظرانصاحب یبرخ که گونه
 انتخاب يبرا تالش« بلکه باشد مقننه قوه فیوظا در هیقضائ قوه دخالت مستلزم تا ستین

 عبارت به. است »هیفمختلف موضوع در قانون ریتفس تبلور« و »قانون از واحد يریتفس
 بلکه ستین قاعده وضع و نیتقن در دخالت يمعنا به هیرو وحدت يرأ صدور گر،ید

 الزام اگر وصف، نیا با). 547-548: 1396 ،ی(محسن اجراست مقام در قانون ریتفس صرفاً
 موارد در کشور یعال وانید شعب و محاکم تمام يبرا که هیرو وحدت يرأ بودن آور

 یاول قیطر به نشود، یتلق يگذارقانون امر در مداخله يمعنا به است، االتباع الزم مشابه
 دادگاه يبرا یحقوق شعب یعموم أتیه ياصرار يرأ بودن آور الزام که گفت توانیم

 ریسا ای دادگاه همان يبرا مشابه يدعاو در و بوده مورد همان به مختص که هیالمرجوع
 تیصالح طهیح در وانید مداخله و نیتقن به یشباهت کند،نمی جادیا یالزام چیه محاکم
 موضوع مختلف قیمصاد بر و بوده عام قانون گر،ید عبارت به. داشت نخواهد مقننه قوه

 که دارد ییدعوا همان به اختصاص بوده؛ خاص ياصرار يرأ کهآن حال حکمفرماست
 . بود نخواهد مشابه موارد به يتسر قابل و شده يرأ نیا صدور به یمنته
 أتیه يرأ به هیالمرجوع دادگاه التزام که شود تصور نیچن است ممکن دوم، رادیا ثیح از
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 يرادیا نیچن به هیشب). 56: 1400 تبار، ي(جعفر دارد منافات ییقضا استقالل با یعموم
 یحقوق محاکمات اصول یموقت قانون 580 ماده خصوص در سندگانینو یبرخ يسو از

 بود، زیتم محکمه حکم از امتثال به هیالمرجوع محکمه فیتکل متضمن که 1290 مصوب
 عالوه، به). 357: 1396 السلطنه،(مصدق است شده مطرح مزبور قانون حکومت زمان در
 اصالح قانون 14 ماده یاصالح و هیاول متن که است بوده دغدغه نیهم بر یمبتن دیشا
 مرحله در يرأ نقض از پس، 1358 و 1356 يسالها مصوب يدادگستر نیقوان از ياپاره

 و يماهو یدگیرس امکان م،یتصم اتخاذ يبرا پرونده بودن آماده به مشروط و یفرجام
 رادیا به پاسخ در هذا، مع. بود شده لیقا زین کشور یعال وانید شعبه يبرا را يرأ صدور
 استقالل با محاکم يبرا هیرو وحدت يرأ بودن آورالزام یحت که گفت توانیم مذکور
 دنباله ینوع به یعموم أتیه نشیگز قدرت که چرا ندارد یمنافات یقاض و ییقضا دستگاه
 هیرو وحدت جادیا به منجر مزبور التزام و است یقاض و ییقضا دستگاه استقالل مفهوم

 دنبال به را ییقضا تیامن تاًینها و دهیگرد یحقوق نظام در ینیب شیپ تیقابل تحقق و
 اصل در شهیر محکمه استقالل ،یمفهوم ثیح از). 548: 1396 ،ی(محسن داشت خواهد

 نیطرف از استقالل ز،ین و حاکمه يقوا ریسا از استقالل يمعنا به و دارد قوا کیتفک
 از استقالل يمعنا به زین یقاض استقالل). 268-270؛ 1385 ،یمحسن و ی(غمام دعواست

 قوه درون در خود فهیوظ انجام يبرا یقاض عالوه، به. آنهاست يوکال زین و دعوا نیطرف
 و قضات یشغل تیمصون مستلزم امر نیا که باشد برخوردار استقالل از دیبا زین هیقضائ
 قیتطب و دعوا موضوعات شناخت در دادرس يآزاد. است يرأ صدور در شانیا يآزاد
 ناتیتضم و لوازم جمله از حق زییتم مقام در قانون ریتفس در يو يآزاد زین وآنها  بر حکم
 نیا با). 305-307: 1394 ،یغمام و ی(محسن است دادرس استقالل حفظ يبرا يضرور
 که چرا ندارد یمنافات یقاض و دادگاه استقالل با یعموم أتیه يرأ از تیتبع لزوم همه،
 مورد خصوص در قانون وان،ید یعموم أتیه و کشور یعال وانید شعبه صیتشخ به بنا

 بر یمبن کشور یعال وانید رسالت تحقق و نشده اجرا یدرست به یتال محکمه توسط
 یدگیرس قالب در محاکم آراء ابرام و نقض با ،»محاکم در نیقوان حیصح ياجرا بر نظارت«
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 شعبه در آن ابرام عدم و یتال دادگاه يسو از ياصرار يرأ صدور. شودیم سریم یفرجام
 اعمال و ریتفس نحوه خصوص در یررسمیغ منازعه ینوع وقوع از کشور، یعال وانید

 و حل معقول نحو به یستیبا که دارد تیحکا کشور یعال وانید و یتال محاکم نیب قانون
 مرجع نظر لیتحم مستلزم وانید یعال شأن تیرعا مزبور، نزاع رفع مقام در. شود فصل
 کشور یعال وانید ینظارت ابزار صورت، نیا ریغ در. بود خواهد یتال محکمه بر مزبور
. رفت خواهد سؤال ریز مطروحه هیقض در یعموم أتیه مداخله فلسفه و دهیگرد یخنث
 353 مواد لیقب از يگرید مواد در را یعال مرجع نظر از تیتبع به یتال مرجع التزام رینظ
 نقض با مذکور، موارد در که نمود مشاهده توانیم زین یمدن یدادرس نییآ قانون 405 و

 مکلف يماهو یدگیرس به منقوض قرار صادرکننده دادگاه ،یعال مرجع توسط قرار
 یعال وانید یعموم أتیه نظر لیتحم از اجتناب يبرا نیگزيجا وهیش. است دهیگرد

 یعال وانید یسنت شأن برخالف که باشد نیا توانستیم هیال مرجوع دادگاه بر کشور
 خواستهفرجام حکم مجدد نقض امکان ،یفرجام مرحله در یشکل یدگیرس بر یمبن کشور

 نقد مقام در سابقاً که یبیترت شود؛ اعطا کشور یعال وانید شعبه به یمقتض حکم صدور و
 سندگانینو یبرخ يسو از علت نیهم به یحقوق محاکمات اصول یموقت قانون 580 ماده
 قسمت موجب به ز،ین حاضر حال در و) 357: 1396 السلطنه،(مصدق بود شده شنهادیپ
 مشابه یتیموقع در ،يادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 63 ماده لیذ

 مقرر یاختصاص يادار مراجع یقطع آراء بر يادار عدالت وانید یفرجام نظارت به راجع
 مناسب ییقضا استقالل حفظ دغدغه ثیح از دیشا ریاخ کرديرو اتخاذ. است دهیگرد
 را فرجام که ثیح نیا از داشت خواهد يگرید اشکال خود نوبه به کنیل دیآ نظر به تر
 همانند یتال محاکم به را کشور یعال وانید نقش و یتیماه یدگیرس سوم مرحله به
 که داد خواهد نشان موضوع بر حاکم یقانون تحوالت سابقه یبررس ادامه، در. سازدیم
 دادگاه بر یعموم أتیه نظر لیتحم به گذارقانون لیتما ،يگذارقانون مختلف ادوار در

 . است بوده هیالمرجوع
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 ياصرار يرأ نهیزم در یقانون تحوالت سابقه -2-2

 تحوالت است ستهیشا اختالف، مورد مسأله به نسبت گذارقانون موضع بهتر درك يبرا
 565 ماده ابتدا. شود یبررس مختلف نیقوان در بیترت به موضوع نیا به مربوط یقانون
: داشتیم مقرر زیتم مفهوم انیب در 1290 مصوب حقوقی محاکمات اصول موقتی قانون

 با مذکور حکم توافق صورت در و شده تمیز که است حکمی در تدقیق تمیز از مقصود«
 زین قانون همان 580 ماده. »شودمی نقض واال ابرام حکم آن محاکمه، اصول و قوانین
 از سبب چندین یا یک وجود واسطه به تمیز محکمه در حکمی گاه هر«: بود نموده مقرر

 مرجوعه محکمه به رسیدگی تجدید براي و شده نقض شودمی نقض موجب که اسبابی
 حکم مفاد که اسبابی و علت همان به شودمی صادر که ثانی حکم مفاد اگر گشته، محول

 أتیه بخواهند، را آن نقض طرفین از یکی مجدداً و باشد مستند بوده آن بر مبتنی منقوض
 عنداللزوم و آورده عمل به جدیده تدقیقات حکم آن خصوص در تمیز محکمه عمومی

 همان به مستند شودمی داده ثانی نقض خصوص در کهحکمی اگر و کندمی نقضرا آن
 محول آن به دعوا که محکمه بود، شده اولی حکم نقض موجب که باشد اسبابی و علل
 مفاد مصدق، دکتر مرحوم دهیعق به. »است مکلف تمیز محکمۀ حکم امتثال به شودمی

 محکمه فیتکل ثیح از یحقوق محاکمات اصول یموقت قانون 580 ماده ریاخ قسمت
 انتقاد قابل درجه کی تا« ز،یتم محکمه یعموم أتیه يرأ از امتثال به ثالث هیالمرجوع
 صادر حکم تواندینم زیتم وانید که است آن يبرا ثالث محکمه به ارجاع اگر رایز است
 کند، ابرام ای نموده نقض کنندیم صادر محاکم که یاحکام است نیا آن فهیوظ فقط و کند
 زیتم وانید يرأ از خود يرأ و دهیعق برخالف حاکمه أتیه که ستین حیصح هم نیا

 در که همچنان بود آن بهتر. کند صادر دستور و شیفرما مطابق را حکم نموده، تیتبع
 و بوده یمستثن هم مورد نیا کند، صادر حکم تواندیم خود زیتم وانید...  موارد یبعض
 حاکمه أتیه نه و دهیرس خسارت نییمتداع به نه که نیا تا باشد قاطع وانید آن يرأ

 السلطنه،(مصدق »کند تیتبع زیتم وانید يرأ از خود دهیعق برخالف که باشد مجبور
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1396 :357.( 
 بحث مورد موضوع در یمدن یدادرس نییآ سابق قانون موضع که است الزم ادامه در
 مقصود«: بود نموده مقرر 1318 مصوب یمدن یدادرس نییآ قانون 558 ماده. شود نییتب
 موافق فرجامی درخواست مورد قرار یا حکم که اینست تشخیص فرجامی رسیدگی از

 قانونی جهات تمام ذکر با واال ابرام قرار یا حکم اول صورت در نه، یا شده صادر قانون
 زین قانون همان 576 ماده». ...شودمی نقض خواسته فرجام فرار یا حکم نقض در مؤثر
 رسیدگی که دادگاهی حکم و شود نقض کشور دیوان در حکمی گاه هر«: داشتیم مقرر
 مبتنی منقوض حکم که اسبابی و علل به مستند شده ارجاع آن به نقض از پس دعوا به
 درخواست این به رسیدگی بخواهد،را آن نقض طرفین از یکی و باشد است بوده آن بر

 به مستنداً حکم آن اگر و آید عمل به کشوردیوان حقوقی شعب عمومی جلسه در باید
 که دادگاهی شود، نقض بود شده اولی حکم نقض موجب که اسبابی یا سبب همان

 به. »نماید تبعیت مذکور أتیه نظر از است مکلف شودمی ارجاع آن به دعوا رسیدگی
 دوم و اول دادگاه مانند نظر اتخاذ در سوم دادگاه نیا« ،يدفتر نیمت دکتر مرحوم دهیعق
 میتصم و شودیم وارد داند،یم یمقتض طور هر البته یتیماه مسائل به نسبت. ستین آزاد
 اختالف حل در یعموم أتیه هرگاه ،یقانون و یحکم مسائل به نسبت اما ردیگیم

 ای سبب همان به مستنداً قرار ای حکم اگر یعنی بوده؛ کشور وانید شعبه نظر طرفدار
 سوم دادگاه باشد، شده نقض است، شده یاول قرار ای حکم نقض موجب که یاسباب

 از). 204: دوم جلد، 1381 ،يدفتر نی(مت »کند تیتبع کشور وانید نظر از است مکلف
 صدور فرض در یتال محکمه و کشور یعال وانید نیب اختالف حل وهیش شان،یا دگاهید
. است بوده مقننه قوه اراتیاخت قلمرو به هیقضائ قوه تجاوز قیمصاد از ،ياصرار يرأ

 را دعوا هر دادگاه«: داشتیم مقرر یمدن یدادرس نییآ سابق قانون 5 ماده کهنیا حیتوض
 حکم یکل قاعده و عموم طوربه دینبا و کندمی نییتع را آن حکم و کرده قیتطب قانون با
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 محترم دیبا که است یاصل ،یکل قاعده وضع از قضات تیممنوع اساس، نیا بر 1.»بدهد
 دهیعق به. است شده زیتجو قانون موجب به اصل نیا از انحراف یگاه کنیل شود شناخته

 را ثالث هیال مرجوع دادگاه و داده کشور یعال وانید يرأ به گذارقانون که يازیامت شان،یا
 قیمصاد از و »قاعده وضع اریاخت« ینوع متضمن است، نموده ملزم مزبور يرأ از تیتبع به

 ای محدود تجاوز نیا هرچند. است مقننه قوه اراتیاخت محدوده به هیقضائ قوه تجاوز
 ،يدفتر نی(مت شودیم محسوب اصل از انحراف و تجاوز ینوع باالخره کنیل است موقت
 ). 25: اول جلد، 1381
 قانون رد،یگ قرار التفات مورد یستیبا یقانون تحوالت یبررس ریمس در که يگرید قانون
: نمودیم مقرر 11 ماده در ابتدا که است 1356 مصوب يدادگستر نیقوان از ياپاره اصالح

 شود،می نقض قانون با مورد انطباق عدم علت به خواستهفرجام رأي که مواردي در«
 دیوان رأي از تبعیت به مکلف شود،می محول آن به نقض از بعد رسیدگی که دادگاهی

 دیوان شعب از قانون این اجراي تاریخ تا که آرائی. (ندارد اصرار حق و است کشور عالی
 تالی دادگاه رأي موارد، این در). است مستثنی ماده این شمول از شده صادر کشور عالی
. »نیست فرجام قابل مذکور جهت از شود،می صادر کشور دیوانعالی رأي از تبعیت به که

 دعاوي در«: داشتیم مقرر نیچن) 1358 ی(اصالح 14 ماده موجب به قانون نیا سپس،
 قانون و حق برخالف خواستهفرجام رأي که دهد تشخیص کشور عالی دیوان هرگاه مدنی
 تصمیم، اتخاذ براي پرونده بودن آماده صورت در و کندمی نقض را رأي است، شده صادر
 مشروحاً  رأي نقض ضمن صورت،این غیر در. نمایدمی رأي صدور به مبادرت رأساً

 دادگاه آن به رسیدگی نقض از بعد که دادگاهی و کندمی صادر را رسیدگی تکمیل دستور
 نظر طبق بر که رأیی. کند تبعیت کشور عالی دیوان نظر از است مکلف است، شده ارجاع
 اعمال که شود حادث علتی نقض از پس اینکه مگر است قطعی کندمی صادر مزبور دیوان

                                                           
دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور «دارد: قانون فعلی آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر می 4. ماده 1

 ».عیین تکلیف کنند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنندخاص ت
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 پرونده بودن آماده فرض با و مقررات نیا حکومت در 1.»نماید ایجاب را فرجامی نظر
 است بوده یتیماه یدگیرس به مجاز اصول برخالف کشور یعال وانید م،یتصم اتخاذ يبرا
 ياصرار آراء صدور از يریجلوگ منظور به و یدادرس در عیتسر يبرا بیترت نیا ظاهراً که

 ).310: 1376 افشار،(صدرزاده  است بوده شده وضع دادگاهها توسط
 به راجع 1373 مصوب انقالب و عمومی دادگاههاي تشکیل قانون 24 ماده ادامه، در

 به کشور عالی دیوان در نقض از پس رسیدگی مرجع«: نمود مقرر بحث مورد موضوع
 دادگاه مذکور، موارد غیر در حکم نقض صورت در - ج: ... نمایدمی اقدام ذیل شرح
 نظر تجدید درخواست حق که کسانی از یکی اگر. نماید صادر اصراري رأي تواندمی
 قرار بررسی مورد کشور عالی دیوان در مجدداً پرونده نماید، نظر تجدید تقاضاي ،دارد
 نمایدمی ابرام را حکم بپذیرد، را دادگاه استدالل کشور عالی دیوان شعبه گاه هر. گیردمی
 کشور عالی دیوان کیفري یا حقوقی شعب عمومی هیأت در پرونده صورت، این غیر در و

 حکم گرفت، قرار تأیید مورد کشور عالی دیوان شعبه نظر چهچنان و مطرح مورد حسب
 به توجه با الیهمرجوع دادگاه. شد خواهد ارجاع دادگاه دیگر شعبه به پرونده و نقض

 »....است قطعی حکم این و صادر مقتضی حکم کشور عالی دیوان عمومی هیأت استدالل
 مورد هیقض خصوص در) 1379(مصوب  یمدن یدادرس نییآ دیجد قانون 408 ماده تاینها

 عالی دیوان در خواستهفرجام حکم نقض از پس که صورتی در«: است نموده اعالم بحث
 این و نماید اصراري رأي صدور به اقدام اولیه رأي طبق استدالل ذکر با دادگاه کشور،
 صورت در کشور عالی دیوان شعبه شود، واقع فرجامی رسیدگی درخواست مورد رأي

 شعب عمومی هیأت در پرونده صورت این غیر در ابرام، را دادگاه رأي استدالل، پذیرش
                                                           

در دعاوي حقوقی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رأي «از قرار ذیل بوده است:  14. متن اولیه ماده 1
مستندات در رد یا قبول دعوي) بر خالف خواسته (خواسته مغایر با قوانین موجد حق بوده و یا مفاد رأي فرجامفرجام

قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی است، رأي را نقض و در صورت آماده بودن پرونده براي اتخاذ 
تصمیم رأساً درباره دعوي رأي صادر خواهد کرد و در غیر این صورت، موضوع را براي تجدید رسیدگی به مرجع 

 ».نمایدقانونی ارجاع می
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 صادره حکم گرفت، قرار ابرام مورد کشور عالی دیوان شعبه نظر چهچنان و مطرح حقوقی
 هیأت استدالل طبق الیهمرجوع دادگاه. شد خواهد ارجاع دیگري شعبه به پرونده و نقض

 .»باشد می قطعی...  حکم این. نماید می صادر مقتضی حکم کشور عالی دیوان عمومی
 ثیح از یمدن یدادرس نییآ دیجد قانون تیحاکم زمان در هیقضائ قوه یحقوق اداره از

 استعالم یحقوق شعب یعموم أتیه يرأ از تیتبع به هیالمرجوع دادگاه الزام عدم ای الزام
 بر رالذکر،یاخ نیقوان در استفاده مورد عبارات رییتغ لحاظ با مزبور اداره و آمده عمل به

 هینظر. است نموده دیتأک کشور یعال وانید ياصرار يرأ از هیالمرجوع دادگاه تیتبع لزوم
 نص طبق«: داردیم اشعار رابطه نیا در یحقوق اداره 20/6/1379 مورخ 4901/7 شماره
 مصوب یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 408 ماده
 استدالل طبق دیبا هیالمرجوع دادگاه شود، نقض ياصرار يرأ که یصورت در، 21/1/1379
 تواندینم و کند صادر را استدالل آن يمقتضا يرأ کشور یعال وانید یعموم أتیه

 لیتشک قانون در قبالً که شودیم اضافه حاًیتوض. بدهد يرأ استدالل آن يمقتضا برخالف
 وانید استدالل به توجه با هیالمرجوع دادگاه که بود آمده انقالب و یعموم يدادگاهها

 داده رییتغ عبارت نیا الذکر فوق قانون در یول کندمی صادر یمقتض يرأ کشور یعال
 رییتغ علت و است شده ذکر »استدالل برطبق« ،»استدالل به توجه با« يجا به و شده

 و کند عمل یعموم أتیه استدالل مخالف نتواند هیالمرجوع دادگاه که است آن عبارت
 يرأ تیقطع يگرید هینظر در یحقوق اداره عالوه، به). 315: 1387 ،یحی(مس »بدهد يرأ

 يرأ و دانسته یعموم أتیه يرأ از تیتبع به موکول را ثالث هیالمرجوع دادگاه از صادره
 مورخ 3233/7 شماره هینظر. است نموده فیتوص یرقطعیغ را وانید نظر برخالف صادره

 408 ماده نص طبق«: داردیم اعالم نهیزم نیا در هیقضائ قوه یحقوق اداره 17/5/1380
 در، 21/1/1379 مصوب یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون
 یعموم أتیه استدالل طبق دیبا هیالمرجوع دادگاه شود، نقض ياصرار يرأ که یصورت

 يمقتضا برخالف تواندینم و کند صادر را استدالل آن يمقتضا يرأ کشور یعال وانید
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 یعال وانید یعموم أتیه استدالل طبق هیالمرجوع دادگاه چهچنان. دهد يرأ استدالل آن
 يرأ نیا کند، ابراز یعموم أتیه هینظر مخالف ينظر و دیننما صادر حکم کشور

 ز،ین یفعل نصوص حکومت در ب،یترت نیبد). 315: 1387 ،یحی(مس »است یرقطعیغ
 دادگاه تیتبع لزوم به يابراز اتینظر در هیقضائ قوه یحقوق اداره موجود، ابهام رغمیعل

 .است دهیگرد لیقا یحقوق شعب یعموم أتیه يرأ از هیالمرجوع
 در نیقوان حیصح ياجرا بر کشور یعال وانید نظارت مقاله، نیا در منتخب دهیا مطابق
 یتال دادگاه ياصرار يرأ نقض از پس که شودیم محقق آن کامل شکل به یزمان محاکم

 سوم مرتبه يبرا که هیال مرجوع دادگاه کشور، یعال وانید یحقوق شعب یعموم أتیه در
 یعموم أتیه ياصرار يرأ از يرویپ به مکلف شود،یم پرونده به یدگیرس دار عهده
 وانید و یتال محکمه نیب مناقشه وقوع با که آنست نظر نیا منطق. باشد یحقوق شعب
 حیترج یستیبا را یعال مرجع نظر قانون، ياجرا و ریتفس نحوه خصوص در کشور یعال
 يمعنا به زین و کشور یعال وانید ینظارت ابزار شدن یخنث مثابه به مخالف نظر اتخاذ. داد
 به نامعقول و مقنن مقصود با ریمغا که بود خواهد یعال مرجع بر یتال مرجع نظر حیترج
 خاص پرونده کی در یعال وانید و یتال محاکم نیب اختالف ب،یترت نیبد. رسدیم نظر
 الزام یقدرت کهآنبی کشور یعال وانید ياصرار يرأ و افتهی خاتمه ریاخ مرجع نظر نفع به
 در مراجع هیبق يراهنما عمالً باشد، داشته محاکم ریسا به نسبت مشابه يدعاو در آور
 آموزش به تواندیم کرديرو نیا اتخاذ جهینت. بود خواهد مشابه يدعاو به یدگیرس انیجر
 يریگ شکل ز،ین و قانون اعمال و ریتفس نحوه خصوص در یتال محاکم دادرسان یعمل
 زین مذکور يهامؤلفه گمان،بی و شود منجر مشابه يدعاو خصوص در مشابه يهاهیرو
 .بود خواهند رگذاریتأث یمدن عدالت ستمیس يارتقا در خود نوبه به

 فرانسه حقوق موضع -3-2

 محسوب محاکم آراء از تیشکا يبرا العاده فوق طرق از فرجام فرانسه، حقوق در
 مرحله در يرأ نقض یکل اریمع فرانسه، یمدن یدادرس نییآ قانون 604 ماده. شودیم
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 قیمصاد صیتشخ تیمأمور و نموده اعالم »یحقوق قواعد با يرأ انطباق عدم« را فرجام
 زاده، حسن؛ 253: 1391 ،ی(محسن است نموده محول کشور یعال وانید قضات به را آن

 بر نظارت فهیوظ ،ییقضا نظام برتر ارگان عنوان به کشور یعال وانید). 62-61: 1391
 که آنست یبررس وانید رسالت. دارد عهده به را محاکم يسو از یحقوق قاعده تیرعا
(پرو،  ریخ ای کرده اجرا و ریتفس درست را یحقوق قاعده حکم صادرکننده دادگاه ایآ

 شعبه به ارجاع و کشور یعال وانید شعبه در يرأ نقض از پس). 220-219: 1384
 عمل وانید ریتفس با مطابق يرأ صدور مقام در یثان هیالمرجوع دادگاه اگر عرض،هم

 نیب یرعلنیغ نزاع ینوع صورت، نیا در و دارد وجود مجدد یخواه فرجام امکان نکند،
 لذا،. دهدیم رخ قانون ياجرا و ریتفس نحوه نهیزم در یتال محاکم و کشور یعال وانید
 خواستهفرجام يرأ چهچنان و شودیم مطرح وانید یعموم أتیه در یموضوع نیچن

 به ملزم مزبور دادگاه و شودیم ارجاع يگرید عرضهم دادگاه به یدگیرس شود، نقض
). 253،226: 1384(پرو،  بود خواهد کشور یعال وانید یعموم أتیه میتصم از تیتبع
 فرض در«: داردیم مقرر رابطه نیا در 1فرانسه ییقضا سازمان قانون از 431L-4 ماده
 دادگاه نوع همان از يگرید دادگاه به L411-3 ماده مقررات تیرعا با پرونده ،يرأ نقض

. شودیم ارجاع متفاوت قضات از یبیترک با دادگاه همان نزد ای منقوض يرأ صادرکننده
 يرأ از دیبا هیالمرجوع دادگاه باشد، شده مقرر یعموم أتیه يسو از ارجاع نیا چهچنان

 مع 2.»کند تیتبع ،يرأ نیا موجب به شده قضاوت یحکم جهات ثیح از یعموم أتیه
 ییرأ نیچن و بوده پرونده همان به منحصر وانید یعموم أتیه يرأ از يرویپ لزوم هذا،
 عالوه، به). 227: 1384(پرو،  بود نخواهد االتباع الزم محاکم يبرا مشابه يدعاو ریسا در

                                                           
1. Code de l'organisation judiciaire 
2. Article L431-4: 
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 
411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le 
jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque 
le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se 
conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. 
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 هیرو کی عیسر جادیا مستلزم که یاساس مشکالت حل منظور به و يضرور موارد در
 یعموم أتیه در موضوع میمستق طرح امکان وان،ید سیرئ میتصم به بنا است، واحد
 عمالً صورت، نیا در که دارد وجود کشور یعال وانید در يرأ نقض نینخست از پس
 در موضوع طرح يبرا مرحله نیا کردن یط و شده حذف یفرجام یدگیرس دوم مرتبه

 سازمان قانون L431-6 ماده). 253: 1384(پرو،  داشت نخواهد یضرورت ،یعموم أتیه
 در شود مقرر تواندیم یعموم أتیه به ارجاع«: داردیم مقرر خصوص نیا در ییقضا
 قضات نیب در یمختلف يحلهاراه اگر ژهیبو است، یاساس مسائل متضمن پرونده که یفرض
 ارجاع نیا باشد؛ شده اتخاذ کشور یعال وانید با يماهو قضات نیب رابطه در ای يماهو
 دادگاه توسط صادره يرأ ،يرأ نینخست نقض از پس که ردیپذ صورت دیبا یفرض در

 مذکور، مراتب به بنا 1.»باشد شده واقع اعتراض مورد جهات، همان بر یمبتن هیالمرجوع
 االتباع الزم هیالمرجوع دادگاه يبرا فرانسه کشور یعال وانید یعموم أتیه يرأ تنها نه

 مسائل باب در وانید یعموم أتیه يرأ صدور در عیتسر يبرا زین يریتداب بلکه است
 نهیزم وقت، در ییجو صرفه ضمن تا است شده اتخاذ محاکم نیب اختالف مورد یاساس
 فراهم واحد هیرو جادیا و کشور یعال وانید یعموم أتیه توسط ياصرار يرأ صدور
 . شود

 کشور یعال وانید پنجم شعبه يرأ لیتحل و نقد -3
 همواره ياصرار يرأ مفهوم هرچند ران،یا یاسالم انقالب يروزیپ بر سابق یقانون متون در

 اصطالح نیا حاضر، حال در. بود نرفته کار به ياصرار يرأ اصطالح اما است بوده مطرح
 نییآ قانون 408 ماده در زین و انقالب و یعموم يدادگاهها لیتشک قانون 24 ماده در

                                                           
1 Article L431-6: 
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une 
question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les 
juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation; il doit l'être lorsque, 
après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction 
de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. 
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 ییرأ مذکور، یقانون مواد در ياصرار يرأ از مقصود. است رفته کار به یمدن یدادرس
 صادر نیشیپ منقوض يرأ با مشابه نقض؛ نینخست از پس هیالمرجوع دادگاه که است
 یهیتوج اسباب ثیح از که یثان دادگاه يسو از صادره حکم تر،قیدق انیب به. است نموده

 صدق يبرا. شودیم یتلق ياصرار وصف واجد باشد، منقوض حکم با مشابه جهینت و
 و جهات بلکه باشد کسانی صادره آراء منطوق که است الزم تنها نه ياصرار يرأ عنوان
 ای یهمسان گر،ید عبارت به. باشد مشابه یستیبا زین مزبور آراء در استناد مورد اسباب

 يبرا عرض هم دادگاه دو توسط صادره آراء در حکم منطوق و موجهه اسباب مشابهت
 یموضوع جهات از اعم زین يرأ موجهه اسباب. دارد ضرورت ياصرار يرأ مفهوم تحقق
 علل بودن کسانی لزوم. آنهاست بر اعمال قابل یقانون جهات و محکمه توسط شده احراز

 از صادره ياصرار يرأ مفهوم تحقق يبرا دوم و اول دادگاه از صادره احکام اسباب و
 ماده زین و) 1290(مصوب  یحقوق محاکمات اصول قانون 580 ماده در محاکم يسو

 نصوص در اما بود شده حیتصر) 1318(مصوب  یمدن یدادرس نییآ سابق قانون 576
 عبارت ن،یا وجود با. شودینم مالحظه حیتصر به يدیق نیچن یفعل ياالجراالزم یقانون

 نیقوان مدلول همان تواندیم زین یمدن یدادرس نییآ قانون 408 ماده در »هیاول يرأ طبق«
 . کند القاء را صادره آراء منطوق و موجهه اسباب اتحاد لزوم ثیح از سابق
 گذارقانون يسو از فرجام مرحله در يرأ نقض موجبات و جهات مذکور، شرط از فارغ
 يرأ مخالفت ،يرأ صادرکننده دادگاه تیصالح عدم« نیعناو تحت 375 تا 371 مواد در

 و آمره قواعد و یدادرس اصول تیرعا عدم ،یقانون مقررات ای یشرع نیمواز با صادره
 با توجه عدم قات،یتحق نقص واحد، يدعوا در ریمغا آراء صدور دعوا، اصحاب حقوق

 قانون ای قرارداد ریسوءتفس ،يرأ منطوق و موجهه اسباب نیب تعارض مدافعات، و لیدال
 احصا »يرأ يمبنا نوشتجات و مدارك اسناد، صحت عدم و آن به مربوط نامه نییآ ای

 یکل اریمع است، نموده حیتصر.د.م. آ قانون 366 ماده که گونه همان البته. است دهیگرد
 »یقانون مقررات ای یشرع نیمواز با صادره يرأ مخالفت« فرجام، مرحله در يرأ نقض
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 ماده 2 بند در نقض جهات قیمصاد از یکی عنوان به یکل اریمع نیا تکرار هرچند و است
 و مزبور جهت بودن یکل لحاظ با کنیل رسدینم نظر به موجه چندان.د.م. آ قانون 371

 شرح به فرجام مرحله در نقض جهات توانینم متنوع، و متعدد قیمصاد بر آن شمول
 . دانست يحصر را.د.م. آ قانون 375 تا 371 مواد در مذکور

 دادگاه تیصالح(عدم  نخست مورد فرجام، مرحله در يرأ نقض موجبات نیب از
 صادره يرأ نقض با چراکه باشد ياصرار يرأ صدور سازنهیزم تواندینم) يرأ صادرکننده

 با و شودیم ارسال صالح دادگاه به کشور یعال وانید توسط پرونده رصالح،یغ دادگاه از
 تیماه به یدگیرس و تیصالح رشیپذ بر یمبن هیال مرجوع دادگاه فیتکل به تیعنا

 به. بود نخواهد تصور قابل یثان دادگاه تیصالح عدم جهت به يرأ مجدد نقض دعوا،
 را ياصرار يرأ صدور نهیزم تواندینم زین قاتیتحق نقص سبب به حکم نقض عالوه،
 همان به قانوناً مجدد حکم صدور و قاتیتحق لیتکم مذکور، فرض در رایز کند فراهم
 نظر مورد قاتیتحق انجام به مکلف مزبور دادگاه و شده محول حکم صادرکننده دادگاه

 دو بر عالوه. بود خواهد شده انجام قاتیتحق جینتا لحاظ با مجدد حکم صدور و وانید
 اعتبار قاعده تیرعا عدم در شهیر که واحد يدعوا در صادره آراء رتیمغا مذکور، مورد
 رتیمغا احراز با رایز باشد ياصرار يرأ صدور سازنهیزم تواندینم زین دارد، مختومه امر

 مقدم يرأ و شودیم نقض شده قضاوت امر اعتبار قاعده به احترام در مؤخر يرأ مزبور،
 و بوده بالارجاع نقض نوع از ینقض نیچن لذا،. است یباق شیخو قوت به االصول یعل

 ریسا در هذا، مع. است یمنتف ياصرار يرأ صدور احتمال بالتبع، و يبعد یدگیرس فرض
 کسانی صادره یمتوال يرأ دو در نقض جهات که دارد وجود امکان نیا نقض، موجبات

 موجبات گر،ید عبارت به. بود خواهد محقق ياصرار يرأ مفهوم صورت، نیا در که باشد
. کند صدق ياصرار يرأ عنوان تا باشد سنخ کی از دیبا خواسته فرجام يرأ دو در نقض

 مجاز قانوناً وانید شعبه دوم، و اول يرأ خصوص در نقض جهات بودن کسانی فرض با
 یعموم أتیه به میتصم اتخاذ و یبررس جهت را پرونده یستیبا و نبوده دوم يرأ نقض به
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 یحقوق محاکمات اصول قانون 580 ماده در. کند ارسال کشور یعال وانید یحقوق شعب
 به حکم نقض اسباب و علل اتحاد لزوم ،یمدن یدادرس نییآ سابق قانون 576 ماده و

 کشور یعال وانید یحقوق شعب یعموم أتیه توسط ياصرار يرأ صدور شرط عنوان
 متون در کنیل بود شده حیتصر یعموم أتیه يرأ امتثال به هیال مرجوع دادگاه فیتکل و

 نییآ یفعل قانون مقررات تفاوت. است نشده ذکر صراحت به یشرط نیچن دیجد یقانون
 یدادرس نییآ سابق قانون و یحقوق محاکمات اصول قانون مقررات با یمدن یدادرس
 از ياصرار يرأ صدور مجرد به سابق، نیقوان حکومت در که نستیا در جمله از یمدن
 پرونده کشور، یعال وانید شعبه در موضوع مجدد طرح به ازین بدون و یتال دادگاه يسو
 در کنیل دیگردیم ارجاع یحقوق شعب یعموم أتیه به ماً یمستق مجدد یخواه فرجام با

 یخواه فرجام و محاکم يسو از ياصرار يرأ صدور فرض با و یفعل قانون حکومت
 استدالل وانید شعبه چهچنان و شودیم مطرح یعال وانید شعبه نزد ابتدا پرونده مجدد،

 خواهد داده ارجاع یحقوق شعب یعموم أتیه به موضوع رد،ینپذ را دادگاه ياصرار يرأ
 به وانید شعبه از پرونده ارجاع يبرا نهیزم بالقوه طور به که یزمان مقطع نیهم در. شد
 رسدیم نظر به قانون، سکوت رغمیعل است، فراهم وانید یحقوق شعب یعموم أتیه
 به. دارد ضرورت یعموم أتیه به موضوع ارجاع يبرا يرأ نقض اسباب وحدت که

 ستهیشا نیشیپ منقوض يرأ از متفاوت یسبب به دوم دادگاه يرأ چهچنان گر،ید عبارت
 به را سوم مرتبه یدگیرس و نموده نقض مجدداً را يرأ تواندیم وانید شعبه باشد، نقض
 یعموم أتیه به پرونده ارجاع يبرا یموجب کهآن بدون دهد ارجاع عرض هم دادگاه
 . باشد فراهم
 یعموم دادگاه ششم و پنجم چهارم، شعب يسو از یمتوال مرتبه سه هیف مانحن هیقض در
 پنجم شعبه توسط دوم و اول احکام که است شده صادر خواهان یحقبی بر حکم بلیارد
 دادگاه که شده واقع یدنظرخواهیتجد مورد زین سوم حکم و شده نقض کشور یعال وانید

 مراتب و نموده یتلق محاکم توسط ياصرار يرأ صدور قیمصاد از را هیقض دنظریتجد
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 اعالم کشور یعال وانید پنجم شعبه به ،یحقوق شعب یعموم أتیه به ارجاع جهت را
 24/9/1392 مورخ 9209970908900570 شماره دادنامه مفاد از هذا،مع. است نموده
 و لیدال به توجه عدم« که دیآ یبرم نیچن کشور، یعال وانید پنجم شعبه يسو از صادره

 یمتوال نقض موجب) 371 ماده 5 بند لیذ قسمت در مذکور(جهت  »نیطرف مدافعات
 جهت عنوان و شده یمعرف لیاردب یعموم دادگاه پنجم و چهارم شعب از صادره احکام
 بوده کسانی الظاهر یعل مورد دو هر در يرأ نقض يبرا وانید شعبه توسط شده اتخاذ
 انکار« به لیاردب یعموم دادگاه چهارم شعبه توجه عدم اول، مرتبه در کهجا آن از اما است
 ابطال يادعا« به لیاردب یعموم دادگاه پنجم شعبه توجه عدم دوم، مرتبه در و »یبده
 کشور یعال وانید پنجم شعبه لذا، است، شده یمعرف نقض جهت عنوان به »محاسبه مازاد
 یعموم أتیه به ارجاع مستعدّ را هیقض و نموده یتلق متفاوت را مذکور آراء نقض علل
 نیا از صادره يرأ مفاد که هرچند. است نداده صیتشخ کشور یعال وانید یحقوق شعب

 اظهارنظر توانینم پرونده کامل اتیمحتو به یرسدست بدون و بوده اجمال دچار ثیح
 صادره احکام نقض علل در تفاوت که نستیا مسلّم قدر کنیل داشت باره نیا در یقیدق

 شعب يسو از صادره آراء نقض علت اگر. بود خواهد ياصرار يرأ عنوان صدق از مانع
 کشور یعال وانید پنجم شعبه اساساً بود، کسانی لیاردب یعموم دادگاه پنجم و چهارم
 جهت را موضوع که داشت ضرورت و نبود یثان دادگاه از صادره يرأ نقض به مجاز
 وانید شعبه کهنیا لحاظ به کنیل کند ارجاع یحقوق شعب یعموم أتیه به میتصم اتخاذ
 نقض به مبادرت است، بوده دوم و اول آراء در نقض علل نیب تفاوت به لیقا کشور یعال
 مرتبه یدگیرس جهت را پرونده.د.م. آ قانون 401 ماده ج بند ياجرا در و نموده دوم يرأ

 احکام لذا،. است داده ارجاع) لیاردب یعموم دادگاه ششم(شعبه  عرضهم دادگاه به سوم
 به یدگیرس جهت موضوع و شده نقض یمتوال مرتبه دو یتال محاکم يسو از صادره
 . باشد شده محقق ياصرار يرأ مفهوم کهآن بدون است دهیگرد ارجاع ثالث دادگاه

 گرفتن قرار صرف ،یمتوال آراء نقض اسباب وحدت تحقق يبرا کهنیا حال، نیا با
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 با صادره يرأ مخالفت لیقب(از  یقانون مصرح جهات از دسته کی در نقض موجبات
 و لیدال به توجه عدم ،یدادرس اصول تیرعا عدم ،یقانون مقررات ای یشرع نیمواز

 به نقض جهت خاص مصداق الزاماً کهنیا ای است یکاف) رهیغ و دعوا اصحاب مدافعات
 باشد کسانی يرأ دو هر خصوص در دیبا زین نیعناو نیا از کی هر لیذ در مندرج شرح

 شعبه و است تأمل و دیترد محل نمود، یتلق کسانی را يرأ دو هر نقض علل بتوان تا
 چراکه است نموده اتخاذ را ریاخ دگاهید بحث مورد يرأ در کشور یعال وانید پنجم

 موجب نیطرف از یکی مدافعات و لیدال به توجه عدم وان،ید نظر از مستفاد برحسب
 پنجم شعبه زعم به کنیل است شده لیاردب یعموم دادگاه پنجم و چهارم شعب آراء نقض

 عنوان به يرأ یتلق و نقض اسباب وحدت يبرا مزبور عنوان وحدت کشور، یعال وانید
 متفاوت یتال دادگاه دو نزد در مغفول یموضوع امور چون و نبوده یکاف ياصرار يرأ

 قیمصاد از مورد و شده داده صیتشخ متفاوت مذکور آراء نقض علل تاًینها است، بوده
 در کشور یعال وانید پنجم شعبه کرديرو. است نشده قلمداد ياصرار يرأ صدور

 و محدود ياصرار يرأ مفهوم تحقق يبرا نقض اسباب وحدت شرط ریتفس خصوص
 قانون نص با یحیصر مخالفت ،یفعل مقررات اجمال لحاظ به که هرچند و است قیّمض

 رایز رسدینم نظر به سازگار ياصرار يرأ به مربوط یقانون تحوالت سابقه با کنیل ندارد
 صرف ،یمدن یدادرس نییآ سابق قانون و یحقوق محاکمات اصول قانون حکومت در

 میمستق طرح موجب یثان هیال مرجوع دادگاه توسط منقوض يرأ با مشابه يرأ صدور
 نقض صورت در و دیگردیم کشور یعال وانید یحقوق شعب یعموم أتیه در موضوع

 هیال مرجوع دادگاه ه،یاول يرأ نقض علل با مشابه علل به یعموم أتیه توسط يثانو يرأ
 اصالح قانون حکومت زمان در. شدیم قلمداد یعموم أتیه يرأ از تیتبع به ملزم ثالث
 ياصرار يرأ صدور از محاکم یمقطع صورت به حداقل يدادگستر نیقوان از ياپاره

 وجود محاکم يسو از ياصرار يرأ صدور امکان که زین حاضر حال در و بودند ممنوع
 قابل ياصرار يرأ تحقق شرط خصوص در کشور یعال وانید پنجم شعبه دگاهید دارد،
  . رسدیم نظر به تأمل و دیترد
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 نتیجه:
 قرار کشور یعال وانید عهده بر محاکم در نیقوان حیصح ياجرا بر نظارت کهآن رغمیعل

 آراء تیمحدود لحاظ به ،یمدن یدادرس نییآ یفعل قانون حکومت در کنیل است گرفته
 چرا ندارد را ستهیشا نحو به مزبور نقش يفایا امکان عمالً کشور یعال وانید فرجام، قابل
 توانیم موضوع نیا بهتر درك يبرا. ستندین فرجام قابل عمل در محاکم آراء از ياریبس که

 صادره آراء اتفاق به بیقر اکثر و هستند یمال يدعاو زمره در يدعاو اکثر که نمود اشاره
 مزبور نکات مالحظه. رندیگیم قرار یدنظرخواهیتجد معرض در ،يبدو محاکم يسو از
 فرجام تیقابل قانوناً یمال يدعاو در دنظریتجد محاکم از صادره آراء که مطلب نیا دیق با

 تیقابل از محاکم آراء از ياریبس عمل در که دهدیم نشان یروشن به ندارند، یخواه
 یچندان قیتوف کشور یعال وانید ط،یشرا نیا تحت و مانندیم مصون یفرجام تیشکا
 نخواهد محاکم در نیقوان حیصح ياجرا يبرا نظارت ثیح از شیخو فهیوظ يفایا در

 راهگشا نهیزم نیا در تواندیم فرجام قابل آراء دامنه ينابجا تیمحدود رفع لذا،. داشت
 کی از یحکم که شودیم محقق یفرض در محاکم يسو از ياصرار يرأ صدور. باشد
 شعبه توسط مزبور حکم نقض از پس و باشد شده صادر دنظریتجد ای يبدو دادگاه شعبه

 صادر یحکم زین دادگاه نیا عرض، هم دادگاه نزد مجدد یدگیرس و کشور یعال وانید
 در. باشد نیشیپ منقوض حکم به هیشب حکم منطوق و موجهه اسباب ثیح از که کند
 سابق حکم نقض موجب که یاسباب ای سبب همان به دیجد حکم چهچنان ،یفرض نیچن
 به یستیبا و شده محسوب ياصرار يرأ قیمصاد از مورد باشد، نقض ستهیشا ده،یگرد
 علل در تفاوت اساس، نیا بر. شود ارجاع کشور یعال وانید یحقوق شعب یعموم أتیه

 ياصرار يرأ عنوان صدق از مانع عرض هم دادگاه دو توسط صادره یمتوال احکام نقض
 عرض هم دادگاه به سوم مرتبه یدگیرس جهت پرونده حکم، مجدد نقض ضمن و بوده

. باشد افتهی تحقق محاکم يسو از ياصرار يرأ صدور کهآن بدون شد؛ خواهد داده ارجاع
 شعب یعموم أتیه به پرونده ارجاع و دادگاهها يسو از ياصرار يرأ صدور فرض با
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 يرأ و بوده موافق وانید شعبه نظر با یعموم أتیه چهچنان کشور، یعال وانید یحقوق
 يرأ. شودیم ارجاع عرضهم دادگاه به سوم مرتبه یدگیرس کند، نقض را خواستهفرجام
 و وانید شعبه نظر با موافقت مقام در که یحقوق شعب یعموم أتیه يسو از صادره

 يرأ عنوان تحت دانانحقوق عرف در شود،یم صادر خواستهفرجام يرأ نقض بر یمبن
 يرأ به را یوصف نیچن گذارقانون که هرچند شود؛یم شناخته کشور یعال وانید ياصرار
 يرأ از هیالمرجوع دادگاه تیتبع لزوم عدم ای لزوم ثیح از. است نداده نسبت مزبور
 امر در مداخله ثیح از یشبهات کشور، یعال وانید یحقوق شعب یعموم أتیه ياصرار
 و نبوده وارد مزبور راداتیا کنیل است شده مطرح ییقضا استقالل ینف و يگذارقانون
 در شده اتخاذ موضع و مختلف ادوار یقانون متون در موضوع سابقه به تیعنا با تًاینها

 أتیه يسو از صادره يرأ نبودن آور الزام که تیواقع نیا لحاظ با زین و فرانسه حقوق
 یفرجام یدگیرس فلسفه و بوده غرض نقض متضمن ثالث هیالمرجوع دادگاه يبرا یعموم

 یدادرس نییآ یفعل قانون حکومت در سازد،یم مخدوش را یعموم أتیه مداخله و
 شعب یعموم أتیه يسو از صادره يرأ یستیبا موجود، نص ابهام رغمیعل ز،ین یمدن

 است دهیا نیهم بر یمبتن اساساً و دانست االتباعالزم هیالمرجوع دادگاه يبرا را یحقوق
 .است نموده اعالم یینها و یقطع را هیالمرجوع دادگاه يرأ گذارقانون که
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An Analysis of the Concept and Function of a Judgment in which 
the Judge Insists 

on his Decision with a Glance at the Judgment Rendered by 5th Branch of the 
Supreme Court 

1Siroos Heidari 

Abstract: 
The Iranian Supreme Court, as the highest judicial authority in the realm, must 
supervise the correct implementation of laws by the courts. The 
aforementioned supervision is carried out through reversal and approval of 
court decisions in the form of appellate proceedings. Sometimes, a court 
whose initial judgment has been reversed and remanded by the Supreme Court 
in further proceedings may render another judgment similar to the overturned 
one and based on the same grounds that were mentioned in the initial 
judgment, in which case it is described as a judgment in which the judge insists 
on his initial decision. At the same time, as long as the grounds for reversal in 
the primary and secondary judgments are different, there is no justification for 
rendering such a judgment by the trial court, and therefore there will be no 
reason to send the case to the General Board of the Civil Branches of the 
Supreme Court. After rendering such a judgment by a court of the same level 
as the lower court, if an appeal is sought by the appellant and the Brach of 
Supreme Court for the second time finds it contrary to Sharia standards or to 
statutes, the case must be referred to the General Board of Civil Branches. In 
case it agrees with the decision of the Branch of Supreme Court and reverses 
the judgment of the trial court, the case is remanded to another court of the 
same level as the overturned lower court for the third stage of the proceedings. 
The content of the last part of Article 408 of the Civil Procedure Act is 
somewhat ambiguous in terms of the way the third court should act and 
whether there is an obligation on the part of the third court to comply with the 
decision of the General Board or not, and this very issue has led to 
disagreements in this regard. In this article, while the concept and 
requirements of a judgment in which the judge insists on his decision are 
delineated, an attempt has been made to examine the existing views on 
whether it is necessary to comply with the decision of the General Board of 

                                                           
1. the court to which a case is remanded, Iranian Supreme Court, judgment in 
which the judge insists on his initial decision, appeal. 
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the Civil Branches of the Supreme Court in which the justices insists on their 
initial decision, in the light of the history of legal developments governing the 
subject, and the idea of the need for the court in question to follow the decision 
of the sail Board is strengthened. 

KeyWords: Referred Court, The Supreme Court, Insistent Judgment, 
Appeal. 


