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 فرجام در شده قضاوت امر اعتبار
 1یغمام دیمج

 :دهیچک
 ستهیشا حکم کدام هر بر و داد زیتم ینییآ راداتیا از را یدگیرس موانع دیبا یدادرس نییآ در

 بازدارنده چهره در است یدادرس یاساس قواعد از که شده قضاوت امر اعتبار. کرد يجار را خود
 زیپره دوباره یدگیرس از دیبا آن با ییارویرو مقام در دادگاه و است یدگیرس موانع زمره در خود
 وجود از دادگاه که یقیطر هر به و ندارد خوانده طرف از استناد به يازین مانع نیا به اعتنا. کند
 در نه و است مهلت تابع نه مانع نیا به دادگاه توجه رو نیهم از. بپردازد آن به دیبا شود آگاهآن 

 از ییرأ مقاله نیا در. دارد یتفاوت یفرجام و يماهو مرحله از اعم یدگیرس گوناگون مراحل
 قرار نقد مورد است، شده صادر کیتفک نیا به توجه بدون که کشور یعال وانید هشتم شعبه

 .ردیگیم

 ی.نییآ راداتیا -یدگیرس موانع - کشور یعال وانید – فرجام -شده قضاوت امر اعتبار :هادواژهیکل
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 کشور یعال وانید يرأ

. الف يآقا تیطرف به. ب. ز خانم طرف از وکالت به. ش.ف خانم 26/7/1393 خیتار در«
 يآزاد بهار تمام سکه چهارده و کصدی تعداد به هیمهر مطالبه خواسته به یدادخواست. س

 پنجاه مبلغ به مقوم غرب آباد اسالم.... شماره ازدواج دفتر..... شماره هینکاح سند موضوع
 خسارت و لیوک الوکاله حق و یدادرس نهیهز مطالبه و خواستهتأمین  و الیر ونیلیم کی و

 مورد و ثبت کرمانشاه خانواده یعموم دادگاه سوم شعبه در که داشته میتقد هیتأد ریتأخ
تأمین  قرار 26/7/1393 -778 شماره يرأ موجب به بدواً دادگاه و ردیگیم قرار یدگیرس

 هیاخطار. است آورده عملبه یدگیبرس دعوت نیطرف از وقت نییتع با و صادر خواسته
 یط خواهان. است شده یقانون ابالغ نامبرده به دادخواست در دیمق آدرس در خوانده

 تکرار با يگرید یمیتقد حهیال یط و کرده عزل وکالت از را خود لیوک یمیتقد حهیال
 هیمهر پرداخت به را خوانده تیمحکوم به حکم صدور دادخواست در مندرج مطالب
 مورخ یدادرس جلسه در است کرده یقانون خسارات هیکل احتساب با مطالبه مورد

 حهیال هم خوانده هیناح از و اندافتهین حضور دعوا نیطرف از کیچیه 12/9/1393
 یابیغ دادنامه موجببه یدگیرس ختم اعالم با سرانجام دادگاه است نشده واصل ياهیدفاع

 به توجه با دعوا اقامه یچگونگ از يامقدمه ذکر از پس 12/9/1393 -1013 شماره
 را خواهان خواسته خوانده، هیناح از دفاع عدم و پرونده وستیپ هینکاح سند رونوشت

 114 پرداخت به را خوانده آن در منعکس یقانون مواد استناد به و داده صیتشخ وارد
 به لیوک الوکاله حق و یدادرس نهیهز پرداخت و دیجد طرح يآزاد بهار تمام سکه قطعه
. م. ي انیآقا شده صادر يرأ ابالغ از پس. است کرده محکوم خواهان حق در نیمع مبلغ
 آن به نسبت هیعل محکوم خوانده از بوکالت يدادگستر کی هیپا يوکال. گ.م. ح و

 دالئل موکل اظهار حسب که اندکرده اعالم یواخواه دادخواست در و کرده یواخواه
 وقت در دادگاه. شودیم ابراز دادگاه جلسه در که دارد وجود مهر پرداخت بر دال متقن
 13/10/1393مورخ 93-1124 شماره دادنامه موجببه یدگیرس ختم اعالم با العاده فوق
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 رد با لذا است نکرده ارائه باشد يو ذمه برائت از یحاک که یلیدل واخواه کهنیا اعالم با
 خیتار در رالذکریاخ دادنامه. است کرده دییتأ را واخواسته دادنامه واخواه یواخواه

 از پس 12/11/1393 خیتار در نامبردگان و شودیم ابالغ واخواه يوکال به 18/10/1393
 یفرجام حهیال و دادخواست میتقد با یفرجام مهلت در و دنظریتجد مهلت يانقضا
 فرجامخوانده به آن ضمائم و دادخواست یثان نسخه که اندکرده یفرجامخواه آن به نسبت
 وصول از پس پرونده. ستین مشهود پرونده در شانیا از ياهیجواب حهیال یول شده ابالغ
 به یفرجام حهیال. است شده ارجاع شعبه نیا به یدگیرس جهت کشور یعالوانید به

 گزارش قرائت از پس و شده لیتشک باال خیتار در شعبه أتیه. شودیم قرائت شور هنگام
 : دهدیم يرأ نیچن و کرده مشاوره پرونده اوراق مالحظه و زیمم

 9409970906800084 : یقطع دادنامه شماره
 14/2/1394  :یقطع دادنامه خیتار
 کشور یعال وانید شعبه يرأ

 -1124 شماره دادنامه به نسبت. س. الف يآقا طرف از بوکالت. گ.م. ح و. م. ي انیآقا[
 مرحله در که کرمانشاه خانواده یعموم دادگاه سوم شعبه 13/10/1393 مورخ 93

 متضمن دادگاه همان از صادره 12/9/1393 -1013 شماره یابیغ دادنامه دییتأ بر یواخواه
 سکه چهارده و کصدی تعداد به القباله یف ما هیمهر پرداخت به فرجامخواه تیمحکوم
 انشاء خوانده فرجام حق در یدادرس خسارات پرداخت و دیجد طرح يآزاد بهار تمام
 يانقضا از پس یمدن یدادرس نییآ قانون 367 ماده الف شق کی بند لحاظ با دهیگرد

 اعالم یفرجام حهیال در و اندنموده یفرجامخواه یفرجام مهلت در و دنظریتجد مهلت
 دادگاه دوم شعبه به یمیتقد دادخواست یط 1388 سال در خوانده فرجام که اندکرده
 که نموده مطالبه را خود القباله یف ما هیمهر غرب آباد اسالم شهرستان یحقوق یعموم
 حق در هیمهر پرداخت به محکوم فرجامخواه 88 -168 شماره دادنامه حسب

 سوم شعبه در یقانون فاتیتشر یط از پس صادره دادنامه و است دهیگرد فرجامخوانده
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 است دهیگرد یقطع و دییتأ 89-321 شماره دادنامه یط کرمانشاه استان دنظریتجد دادگاه
 وحدت و يدعو اصحاب وحدت يدارا خوانده فرجام یفعل يدعو و سابق يدعو چون و

 يدعو یمدن یدادرس نییآ قانون 84 ماده 6 بند طبق و بوده سبب وحدت و موضوع
 تیحاکم به رادیا ضمن لذا باشدیم برخودار بهامحکوم امر اعتبار از خوانده فرجام مجدد
 رادیا پرونده اوراق جامع به توجه با که اندنموده تقاضا را ستهیشا حکم صدور مختوم امر
 و توجه تیقابل و نبوده مقام در موثر مورد خصوص در خواه فرجام يوکال اعتراض و
 در دیبا يدعو خوانده یمدن یدادرس نییآ قانون 87 ماده طبق رایز ندارد را اثر بیترت
 جلسه نیاول انیپا تا را مذکور قانون 84 ماده در مصرحه راداتیا خواهان يدعو قبال

 طرف از که یواخواه مرحله در یحت و يبدو مرحله در فرجامخواه و کند اقامه یدادرس
 از مطروحه يدعو به نسبت آمده عملبه یواخواه صادره یابیغ يرأ به نسبت شانیا

 و است اوردهین عملبه يرادیا چیه بها محکوم امر تیاعتبارحاکمبه فرجامخوانده هیناح
 بوده محسوب یقانون تیموقع از خارج کهنیا بلحاظ یفرجام مرحله در رادیا نیا طرح
 از ياشعار مراتب به بنا بود نخواهد مقام در موثر و نداشته را اثر بیترت و توجه تیقابل

 و نییمتداع نیمابیف هینکاح قباله مندرجات به توجه با خواسته فرجام دادنامه کهیآنجائ
 اثبات مآالً و شانیا ذمه برائت بر یاثبات ادله ارائه عدم و فرجامخواه ذمه اشتغال ثبوت
 یقانون نیمواز بر منطبق و موجهاً  القباله یف ما هیمهر مطالبه در فرجامخوانده تیحقان

 اعتراضات و نبوده مترتب مرقوم دادنامه بر شیتخد در موثر اشکال و رادیا و افتهی اصدار
 نقض موجبات و وارد مزبور دادنامه بر ياخدشه که ستین يحد در فرجامخواه يوکال
 قانون 370 بماده مستنداً فرجامخواه يوکال یفرجامخواه رد ضمن فلذا سازد فراهم راآن
  .]»گرددیم ابرام خواستهفرجام دادنامه یمدن یدادرس نییآ
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 مقدمه

 آثار از یکی. دارد یمهم آثار و است یدادرس نییآ يانهایبن از 1شده قضاوت امر اعتبار 
 يروز دعوا هر به یدگیرس. است مشابه يدعوا به دوباره یدگیرس از یبازدارندگ جنبه آن
 گفته لیدل نیهم به. ستین روا افتهی انیپا يدعوا در مطلع دیتجد گرید و رسدیم انیپا به
 ياعتبار از شودیم صادر انتها در که ییرأ ،یدگیرس گرفتن انیپا از پس که شودیم

 اعتبار نیا یحقوق يمبنا درباره. دعواست همان دوباره طرح مانع که است برخوردار
 یبرخ به »شده قضاوت امر اعتبار« کتاب در انیکاتوز دکتر شادروان و است اریبس گفتگو

 که آن ژهیبو. ستین جانیا در آن تکرار به يازین و است پرداخته مهم يهاهینظر از
 قیعم کاو و کند يجا شودیم دهید تدارك ییقضا هیرو لیتحل و نقد مقام در که ينوشتار

 مباحث آن يهاوهیم از فقط جانیا در دیبا و ستین یحقوق يهادهیپد ينظر يانهایبن در
 ياقاعده نیچن به يبنديپا ضرورت انیب مقام در که است مشهور. جست بهره گفتگوها و
 خاتمه يروز دعوا که است آن در دولت نفع «که کنندیم استناد یحقوق حکمت نیا به
 که يامر« که میریبپذ یفلسف مجادالت و گفتگوها از بعد که است آن بهتر پس. 2»ابدی

 يرأ ییدعوا در گاه هر سان، نیبد. 3»است شده اثبات یقتیحق منزله به شده قضاوت
 هیعلمحکوم و شودیم انگاشته یرونیب یتیواقع مثابه به يرأ جهینت شود صادر یقطع

 پس. کند انکار را یخارج تیواقع دعوا همان دوباره طرح با تواندینم جهینت از یناراض
 . شودینم دهیشن موضوع و سبب همان با و اشخاص همان نیب مجدد يدعوا

 در که ییرأ«: داردیم اعالم قاعده انیب مقام در فرانسه یمدن یدادرس نییآ کد 480 ماده
 در که ییرأ ای کند،می فصل و حل را] دعوا موضوع[ اصل از یبخش ای تمام خود منطوق

 از شود،یم صادر يگرید يطار امر هر ای رشیپذ عدم ،یدادرس نییآ رادیا خصوص
 شده قضاوت امر اعتبار يدارا است، کرده فصل و حل که یاختالف به نسبت صدور لحظه

                                                           
1. Res Judicata 
2. interest reipublicae ut sit finis litium 
3. res judicata pro veritate accipitur 
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 فرانسه یمدن کد در که است چندان شده قضاوت امر اعتبار تیاهم البته. 1»...بود خواهد
 قضاوت امر اعتبار«: است شده مقرر آن درباره زین 1355 ماده در اثبات لیدال بخش در

 دیبا نیا بنابر. شد خواهد اعمال گرفته قرار حکم مورد که یموضوع به نسبت فقط شده
 همان نیب دعوا دو هر باشد؛ یکی دعوا دو هر سبب باشد؛ یکی دعوا دو هر موضوع

 .2»باشد کسانی دعوا دو هر در زینآنها  سمت و باشد شده اقامه نیطرف
 دانانحقوق انیم در و داردیم مقرر فرانسه یمدن کد 1355 ماده که ياگانه سه يشرطها اما
 امر« که است آن يبرا شرط سه نیا. شود ریتفس يتعبد نحو به دینبا است مشهور هم

 مانع شده قضاوت امر اعتبار: ردینگ قرار قضاوت معرض در دوباره »شده قضاوت
 امر اعتبار. است »سابق موضوع« به یدگیرس مانع بلکه ستین »سابق يدعوا« به یدگیرس

. است شده یدگیرس صالح دادگاه در قبالً که است يامر به یدگیرس مانع شده قضاوت
 یدگیرس سابقاً موضوع نیا که کند احساس دعوا موضوع با ییارویرو در دیبا دادرس پس
 نشانه معمول طور به گانهسه ياتحادها. ستین دوباره یدگیرس به يازین و است شده
 واضح زیچ همه جانیا تا. است یقیطرآنها  داللت یول است موضوع به یدگیرس سابقه

 یبرخ با مواجهه در اما. آرامدیم انتزاع درخت هیسا در پسند ساده ذهن و است روشن و
 به انتزاع عالم در شدن ورغوطه از حاصل اقناع و ردیگیم دنیوز دیترد باد يدعاو

 مقام در خوانده مانکار،یپ هیعل کارفرما خسارت يدعوا در مثال يبرا افتد؛یم اضطراب
 شده گار ادامه در خطا بروز موجب کارفرما نقشه در اشتباه ییجانما که است یمدع دفاع
. دهدیم دعوا بطالن به حکم و ردیپذیم را دفاع دعوا، تیماه به یدگیرس با دادگاه. است

 رونیب را مانکاریپ مانیپ فسخ با وکند می استفاده يقرارداد اریاخت از لجوج يکارفرما
 در هم دیجد مانکاریپ. سپاردیم گرید يمانگاریپ به را کار ادامه دیجد یمانیپ با وکند می
 ییدعوا بار نیا کارفرما. ماندیم معوق کار و شودیم مواجه مشکل همان با کار ادامه

                                                           
 219-218، ص 1391، تهران شرکت سهامی انتشار، 1. حسن محسنی، آیین دادرسی مدنی فرانسه، جلد 1
 123، ص 1400زاده، کد مدنی فرانسه، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، حسن. منصوره 2
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 همان دیجد يدعوا خوانده وکند می مطرح دیجد مانکاریپ هیعل یقبل يدعوا با مشابه
 نه کسانندی دعوا دو اصحاب نه فرض، نیا در. سازدیم مطرح را نیشیپ مانکاریپ دفاع
 امر اعتبار که دیگویم گانهسه شروط شهرت. است کسانی موضوع اما. دو آن سبب

 که قاعده یدرون منطق یول ستین استناد قابل دیجد يدعوا در نیشیپ يرأ شده قضاوت
 »سابق موضوع« به دوباره یدگیرس از را دادرس است، متعارض آراء صدور از اجتناب

 از گانهسه ياتحادها يجا به شده قضاوت امر اعتبار درباره دیجد يهاهینظر. کندمی منع
 . 1نهدیم »موضوع« اتحاد بر را یاصل دیتأک و دیگویم سخن دعوا دو ارتباط

 نییآ قانون بیتصو يابتدا از را تیاهم از هیپا نیا با یموضوع رانیا گذارقانون ،يبار
 آورده راداتیا به مربوط بخش در 1379 سال قانون زین و 1318 سال در یمدن یدادرس
 نیهم. است فروکاسته ینییآ دفاع و رادیا کی حد تا را شده قضاوت امر اعتبار و است

 در که است شده کشور وانید 8 شعبه يرأ در قاعده ياجرا از انحراف موجب موضوع
 . پردازمیم آن نقد به ادامه

 وانید يرأ نقد

. 2است یدادرس حقوق در يماهو ياقاعده شده قضاوت امر اعتبار شد گفته که چنان 
 یموضوع به تا کند مراقبت و گذارد احترام قاعده نیا به یدادرس هنگام در دیبا دادرس

 تاب را يکار دوباره نیا یعموم نظم که نپردازد دوباره است، شده یدگیرس قبالً که
 سوم مبحث در 1379 مصوب انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون. آوردینم
 نیا 6 بند در و است برشمرده را یدگیرس موانع و راداتیا 84 ماده لیذ سوم فصل از

 همان نیب سابقاً شده طرح يدعوا« :که است آن یدگیرس موانع و راداتیا از یکی ماده
 آن به نسبت شده، یدگیرس هستند، آنان مقام قائم دعوا اصحاب که یاشخاص ای اشخاص

                                                           
1. Kevin M. Clermont, "Res Judicata as Requisite for Justice," 68 Rutgers University 
Law Review (2016) 

 13، ش 1383ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده، نشر میزان، تهران  .2
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 طرح موعد انیب در یکل قاعده منزله به زین 87 ماده در. »باشد شده صادر یقطع حکم
 دیآ عمل به یدادرس جلسه نیاول انیپا تا دیبا اعتراضات و راداتیا«:است شده مقرر رادیا

 . »شود حادث متعاقباً رادیا سبب که نیا مگر
 سوم فصل از سوم مبحث عنوان رغم به که است آن قانون بعد به 84 مواد یاساس رادیا

 موانع و یدادرس راداتیا نیب یکیتفک چیه است، »یدگیرس موانع و راداتیا« که قانون
 ینییآ رادیا از یدگیرس مانع زیتم يبرا ياریمع دادن دست به بدون و نگذارده یدگیرس
 یکل حکم کی با 87 ماده در سپس و است کرده فیرد بند 11 در هم سر پشت را همه
 يگذارقانون نحوه نیا ظاهر. است داده قرار یدادرس جلسه نیاول را همه طرح موعد
 رفته خطا به ظاهر نیهم به عمل در زین کشور یعال وانید 8 شعبه و 1است بندهیفر اریبس

 دارد، وجود یدادرس آغاز راه سر بر که یموانع یتمام ما گذارقانون نظر در ایگو. است
 باشد يرادیا که آن ای باشد دعوا طرح یحقوق عمل تیماه به مربوط یمانع که آن از اعم
 و شود مطرح دعوا خوانده طرف از دیبا است، وارد دعوا طرح شکل و صورت بر که

 دقت با 1379 سال گذارقانون اگر. ندارد آن به اثر بیترت و مانع احراز در یفیتکل دادرس
 کین ست،ینگریم نوشتیم آن يرو از را خود مشق که یقانون یمیقد نسخه به يشتریب

 نیب 1318 قانون در یدگیرس موانع و راداتیا انیب در سلف گذارقانون که افتییم در
 امور به که هشتم فصل قانون آن در. است نهاده مهم یکیتفک یدگیرس موانع و راداتیا

 نیا. داشت اختصاص راداتیا به اول مبحث پرداخت،یم یدادرس يطوار همان ای یاتفاق
 ضمن تواندیم هیعلیمدع ریز موارد در - 197 ماده«: شدیم آغاز مهم ماده دو با مبحث
 .باشد نداشته یذات تیصالح دادگاه که یوقت - .1کند رادیا يدعو تیماه از پاسخ
 يدادگستر يدادگاهها و بالعکس و استان دادگاه به نسبت شهرستان دادگاه تیصالح

                                                           
عه بیشتر در این زمینه رك: هادي ملک تبار فیروزجایی، قواعد عمومی ایراد آیین دادرسی، شرکت . براي مطال1

، 6، حسن محسنی، نقص ماهوي و شکلی در دادرسی مدنی، پژوهش حقوق خصوصی، ش 1398سهامی انتشار، 
، 2ي ، دوره. همچنین، حسن محسنی، نقص اعمال آیین دادرسی در حقوق فرانسه، مطالعات حقوق تطبیقی1393

 1394، 6ش 
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 .است یذات تیصالح يدادگستر ریغمراجعبه نسبت
 .است يگرید دادگاه به راجع ینسب تیصالح جهت از يدعو که یصورت در - 2
 ثیح از که يگرید دادگاه ای دادگاه همان در اشخاص همان نیب يدعو که يمورد در - 3

 همان اگر ای و است یدگیرستحت و شده اقامه قبالً است يمساو دادگاه آن با درجه
 .دارد کامل ارتباط یمدع يادعا با که است ییدعوا ستین يدعو

 .باشد زمان مرور مشمول يدعو که یصورت در - 4
 :کند رادیا بدهد را یمدع پاسخ کهآن بدون تواندیم هیعلیمدع ریز موارد در - 198 ماده

 و ریصغ لیقب از باشد نداشته يدعو اقامه يبرا یقانون تیاهل یمدع که یصورت در -1
 یورشکستگ حکم جهینت در خوداموال در تصرف از ممنوع که یکس ای مجنون و دیرش ریغ

 .باشد
 .نباشد هیعلیمدع شخص متوجه ادعاء که یوقت - 2
 تیمومیق ای تیوال ای وکالت لیقب از کرده يدعو اقامه یندگینما عنوان به یکس گاه هر - 3
 .نباشد محرز او سمت و
 يدعو اصحاب که یاشخاص ای اشخاص همان نیب سابقاً شده طرح يدعو که یوقت - 4

 . »باشد شده صادریقطع حکم آن به نسبت و یدگیرس هستند آنها مقامقائم
 ماده در مندرج موارد که کرد برداشت گونه نیا توانیم 198 و 197 مواد صدر از ،يبار

 متوقف را یدگیرس یعنی ستین دعوا به یدگیرس مانعآنها  وجود که است یراداتیا 197
 ماده در مندرج موارد یول کرد طرح راآنها  تیماه در دفاع با همراه توانیم رایز کندنمی
 زین قانون 202 ماده. شودینم جمع تیماه در دفاع با است یدگیرس موانع زمره در 198
 در مذکور موارد هیکل در و 197 ماده 1 فقره مورد در«: داشتیم انیب را کیتفک نیا اثر
 مورددر و کند امتناع یدگیرس از دیبا دادگاه يدعو اصحاب رادیا از نظر قطع 198 ماده
 یدگیرس به نیطرف که کندمی امتناع یدگیرس از دادگاه یصورت در 197 ماده از 2 فقره
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 .»باشند نکرده یتراض دادگاه آن
 به يازین و بود یدگیرس موانع زمره در شده قضاوت امر اعتبار 1318 قانون دگاهید از

 او نزد که ییدعوا که افتییدرم خود دادگاه اگر و نداشت دعوا اصحاب جانب از طرح
 نیهمچن. کند امتناع دوباره یدگیرس از ستیبایم است شده یدگیرس قبالً است مطرح

 حسن به است، یدادخواه حق اعمال سالبه علل زمره در یدگیرس موانع کهجا آن از
 یعال وانید یفرجام نظارت لیذ در و شدیم مربوط عدالت حیصح انیجر و قانون اعمال
 ).1318 قانون 566(ماده  گرفتیم قرار کشور

 و شده قضاوت امر اعتبار تیاهم به يمتعدد آراء در کشور وانید زین فرانسه حقوق در
 یفرجام نقض موجب را آن به ییاعتنایب و کرده دیتأک یعموم نظم به آن قیوث ارتباط
 صورت در دادگاه که است شده حیتصر نکته نیا بهآراء  نیا از ياپاره در .1است دانسته
 افتهی شده قضاوت امر اعتبار و است شده صادر مشابه يدعوا در قبالً که ییرأ از یآگاه
 نشده رادیا دعوا اصحاب طرف از اگر یحت کند يخوددار یدگیرس از رأساً دیبا است
 عرضه یحقوق جامعه به 2021 سال در که یمدن یدادرس نییآ ییاروپا قواعد در. 2باشد
 قضاوت امر اعتبار به رأساً  است موظف دادگاه که داردیم مقرر 152 ماده زین است شده
 .3ندارد دعوا يطرفها از رادیا طرح به يازین امر نیا و کند توجه شده

                                                           
1. 2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.673, (P), 1re Civ., 2 septembre 2020, n° 19-
13.483, (P): https://www.courdecassation.fr/publications/bulletin-des-arrets-des-
chambres-civiles/numero-9-septembre-2020/chose-jugee#chose_jugee  
2. Civ. 2e, 14 janv. 2021, FS-P+I, n° 19-17.758: "Le juge est tenu de relever d’office 
la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision 
précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande 
instance, saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en 
état, est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose 
jugée attachée à l’ordonnance de ce juge. Dès lors que la cour d’appel connaît, par 
l’effet dévolutif de l’appel, de l’affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle 
est elle-même tenue de relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de 
la chose jugée, après l’avoir soumise à la contradiction". https://www.dalloz-
actualite.fr/flash/autorite-de-chose-jugee-et-office-du-juge  
3. ELI – UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure, p 297 
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 رانیا در يگذارقانون سابقه به کشور یعال وانید 8 شعبه اگر که افتیدر توانیم اکنون
 خانواده دادگاه سوم شعبه يرأ و دیگزیبرم متفاوت یراه ستیبایم کرد،یم مراجعه
 دنظریتجد دادگاه سوم شعبه يرأ شده قضاوت امر اعتبار به توجه بدون که را کرمانشاه
 . کردیم یفرجام نقض است، شده صادر کرمانشاه

  

                                                           
Rule 152: Court assessment of res judicata of its own motion (ex officio): The court 
shall take res judicata into account of its own motion. 
 https://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/eli-unidroit-
rules/200925-eli-unidroit-rules-e.pdf  
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 نتیجه:
 قانون ياجرا حسن بر نظارت در لیبدیب ینقش یفرجام یدگیرس در کشور یعال وانید
 یدگیرس در که رودیم انتظار اعتبار نیهم به. کندمی فایا عدالت حیصح انیجرتأمین  و

 تحوالت پرتو در قانون ریتفس جمله از حقوق علم در قیتحق يروشها یتمام از خود
 درباره يگذارقانون سابقه اگر يرأ نیا در. دیجو بهره یقیتطب حقوق به توجه و یخیتار

 اعتبار در یمدن یدادرس نییآ قانون یمبان به و گرفتیم قرار توجه مورد یدگیرس موانع
 یدگیرس موانع انیم زیتم نهیزم در ریتقد قابل ییرأ شد،یم عنان عطف شده قضاوت امر
 از یبازدارندگ به که يحد تا شده قضاوت امر اعتبار. شدیم صادر یدادرس راداتیا و
 تواندیم دادگاه و است یدگیرس موانع زمره در است، مربوط کسانی يدعاو به یدگیرس
 آن به دعوا اطراف که آنبی کند توجه آن به رأساً یدادرس مراحل یتمام در دیبا بلکه و

 ماده در مندرج مهلت مشمول یدگیرس مانع نیا به توجه منطق حکم به پس. کنند استناد
 هشتم شعبه استدالل و ردیگینم قرار انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 87
 یرفتنیپذ رادیا طرح موعد گذشتن استناد به یخواهفرجام رشیپذ عدم در یعال وانید
 دو تواندیم کسانی یموضوع در يرأ دو لهِمحکوم که است آن وانید يرأ جهینت. ستین

 گذشته در که ییرأ دوباره ياجرا يبرا یقانون مانع چیه و گذارد اجرا به را يرأ مفاد بار
 . ندارد وجود است، گرفته قرار حکم مورد گرید بار و است شده صادر
 نییآ قانون و آورد رونیب اصالح نیآست از همت دست دیبایم انیم نیا در هم گذارقانون
 نیا در يگذارقانون ساله کصدی تجربه از استفاده با و منقح ياگونه به را یمدن یدادرس

 يجا در یدگیرس موانع و راداتیا یعموم هینظر تا کند اصالح ستهیشا ياگونه به نهیزم
 يبندمیتقس یمنطق ينحو به یدگیرس راداتیا دیبا هم اصالح نیا در. ندیبنش خود درست
 طرح شکل به ناظر راداتیا و یدادخواه حق اعمال طیشرا به مربوط راداتیا نیب تا شود
 نظم با آن ارتباط و یدگیرس موانع هم و شود نهاده زیتم کی هر ياجرا ضمانت و دعوا
 پنجم باب از دو فصل و 1318 سال قانون بعد به 197 مواد به توجه. شود نییتب یعموم
  .است اصالح يبرا مناسب يآغاز فرانسه 1975 یدادرس نییآ کد
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The Validity of Res Judicata in the Appellate Stage 
Majid Ghamami1 

Abstract: 
In procedural law, one should distinguish the barriers to the process of 
proceedings form procedural objections and apply a suitable ruling on 
each of them. The validity of res judicata which is one of the basic rules 
of proceedings is among barriers, in its deterrent aspect, and the court 
should refrain from re-litigation when encountering it. Taking this 
barrier into account does not need to be relied upon by a defendant and 
in any way the court becomes aware of its existence, it must deal with 
it. Therefore, the court's attention to this barrier is not subject to a 
deadline, nor does it differ in various stages of dealing with merits or 
appeal. In this article, a judgment rendered without regard to this 
distinction by Branch 8 of the Supreme Court, is criticized. 

KeyWords: validity of res judicata, appeal, the Iranian Supreme Court, 
barriers to proceedings, procedural objections.  
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