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و نوع رأ  دادگاهي تشخيص ماهيت

∗فريدون نهريني

 پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران گروه حقوق خصوصياستاديار
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:چكيده
و يك از مقاطع دادرسي تا خاتمه آن تا حدودي نقطه نظرهر تصميمات دادگاه در ات دادگـاه

و دفاعيات طرفين دعوا نشان مي   وقتـي دادرسـي بـه پايـان.دهد نگرش او را نسبت به ادعاها

و جريان و به تناسب نوع خواسته مي رسد، دادگاه تصميم قاطع خويش را در قالب رأي صادر

و حكم را بر  و اقدامات طرفين، يكي از دو عنوان قرار از.ن مي نشاندآدادرسي و هر يك قرار

و يا موضوعاتي است كه بايد در جاي درست خـود بـه كـار رود  . حكم دادگاه داراي موضوع
اينك با ارائه دو نمونـه. انتخاب آن بر حقوق طرفين تاثيري بسزا خواهد گذاشت زيرا اشتباه در

. از آراء دادگاهها، به نقد آن خواهيم نشست

:واژگان كليدي
.ع رأي، تغيير نوع رأي، مرجع تشخيص نوع رأي قرار، حكم، رأي، موضو
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 مقدمه
و دعوي خواهان همواره با اين هدف انجام رسيدگي شودمي هاي قضايي برحسب خواسته

و حكم بـه مفهـوم خـاص منجـر  به مفهوم عام در. شـود كه به صدور رأي خواهـان از آن رو

مي  و مسالمت دستگاه دادگستري تظلم به طريق معمول كه و وصـول جويد آميز قادر به مطالبه

و طرف مخاصمه نيست  و تقـديم دادخواسـت. حق مورد ادعاي خويش از خوانده اقامه دعوي

و عاقبـت كـار، بـه  و مراجع قضايي از آن جهت صورت مي پـذيرد كـه فرجـام در دادگستري

و. شـود صدور حكـم دادگـاه منتهـي  خواهـان در غيرمـوارد اسـتثنايي ماننـد ترتيبـات تـأميني

پي بدسـت آوردن قـرار دادگـاه نيـست)Temporary and security orders(موقتي او.، هيچگاه در

و تعقيب مي و دعوي خويش را با اين هدف اقامه كه حق خود را بر مـسند اثبـات نـشانده كند

به تحصيل حكم از دادگاه  با اين ترتيب بايد صدور حكم از دادگاههـا را مطـابق بـا. شودموفق

و  و صدور قرار قاعده در،كه از ماهيت حكم برخـوردار نيـسترايا هر تصميمياصل شمرد

و خالف قاعده قرار و حكـم كـه در قالـب واژه. داد موضع استثنايي »رأي« اما دو عنوان قرار

و درحقيقت موضوع هريك از ايـن جاي دارند، هر و قانوني برخوردارند يك از ماهيتي خاص

مت دو و تصميم با ديگري  هرگاه در صدد آنـيم كـه در مقـامپس. مختلف استي سنخ از فاوت

به آن نام، بناميم، و رأي متخذه را يكي از آن دو واژه را برگزينيم و اتخاذ تصميم، دباي قضاوت

كه در تصميم خود آورده ايـم، بـه و برحسب موضوعي و قانوني آن بكار برده در جاي درست

ق  و واژه صحيح متأسفانه در آراء محاكم، فراوان ديـده مـي.انوني سود جوييم تناسب از تأسيس

به جـاي آن ديگـري مـي  و گاه اين يك و قرار در جاي خود بكار نرفته كه عناوين حكم شود

و. نشيند اين وضعيت در مورد استفاده از موضوع قرار در قالب حكم دادگاه متـداول تـر بـوده

مي  به چشم دا. خوردبيشتر و يـا قـرار براي مثال برخي به جاي صدور قـرار رد دعـوي دگاهها

مي  به عدم استماع استفاده به رد دعوي يا حكم كنند كـه در جـاي عدم استماع دعوي، از حكم

نه تنها براي اصحاب دعوي زيانبار است بلكه نظام  مي نهد تازهيخود را در رويه قضايي بنيان

و قانون مداري ندارد  ي ناصواب، وضعيتي عكس بـهه نيز اين طريقهگا.كه هيچ نشاني از قانون

به جاي آنكه دادگاه عنوان حكم را بر تـصميم خـود گـذارد، از واژه قـرار خود مي گيرد؛ يعني

مي  كه دادگاه پس از رسيدگي. كنداستفاده هاي الزم، حقي را بـراي خواهـان ثابـت مانند جايي

را. مبـادرت مـي ورزد ندانسته ولي در منطوق راي خود به صدور قـرار رد دعـوي  ايـن رويـه

كه متأسفانه برخالف آئين درست دادرسي، حقوق اصحاب دعوي را  بدعتي نو ظهور بايد ناميد

و بر آن اثباتاً يا نفياً حسب مورد مهر موقت يا هميشگي مي  در اينجـا دو رويـه. زنـد متأثر كرده

مي  يد نظر اسـتان تهـران ديـد كـه هاي تجد توان از دادگاه متفاوت درباره يك موضوع مشابه را

و نقد آن خواهيم پرداخت به شرح .اينك
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و صدور رأي  شرح دعوا
به فروش يـك) مالك رسمي ملك( در پرونده اول، خوانده-1 به موجب سند عادي، اقدام

 شـودو با دريافت عمـده ثمـن معاملـه، متعهـد مـي كردهدستگاه آپارتمان نيمه تمام به خواهان

هاي مـستحدت در ملـك را تمان مورد فروش، در تاريخ توافق شده، آپارتمان ضمن تكميل آپار

و آپارتمان مورد نظر را با تنظم سند رسـمي انتقـال بنـام خريـدار  بـه ثبـت) خواهـان(تفكيك

پس از امضاء سند عادي مزبور طلبكاران فروشنده با در دست داشتن چك هاي صادره. برساند

ر  و كـل پـالك از ناحيه فروشنده مزبور، آن به اجـراء گذاشـته و ثبتي ا از طريق مراجع قضايي

و بازداشـت در مـي به قيـد توقيـف به نفع خود خريـدار يـاد شـده بـا تقـديم. آورنـد ثبتي را

و دادگاه بدوي بـدين شـرح بـه اتخـاذ  به طرفيت فروشنده مزبور اقامه دعوي كرده دادخواستي

به آنكه بموجب...":دكرمبادرت تصميم  12ثبت منطقـه پـالك مـورد دعـوي ... گزارش نظر

به ماده  قـانون اجـراي56فقره بازداشتي در مراجع مختلف دارد مفاد ابرازي عادي بوده توجهاً

به مال توقيف شده باطل مي و انتقال نسبت عليهذا دادگاه حكم بـه رد دعـوي. باشداحكام نقل

و اعالم مي 1"....نمايدصادر

و دادگاه تجديد نظر اسـتان تهـران، رأي تجديـد نظـر از رأي باال تجديد نظر خواهي شده

به قسمت اخير ماده  2".دكر قانون آيين دادرسي مدني عيناً تأييد 358خواسته را مستنداً

 از سوي يكـيستا) باال( پرونده دوم كه ناظر بر همان پالك ثبتي مقرر در پرونده اول-2

و خريـدار از مالـك مزبـور مطـرح شـد ديگر از خريداران عليه همان مالك در واقـع. رسـمي

و با خريد آپارتمان از خريدار اول، عليـه دو نفـر يعنـي مالـك  خواهان، خريدار دوم محسوب

به خود، اقامه دعوي  و فروشنده آن كه. كردرسمي ملك  دعوي همان دادگاه نيز با اين استدالل

و و برابـر مـاده مورد دعوي دوازده موردمتوجه خريدار اول نيست  قـانون56 بازداشتي داشته

و رهنـي نـسبت بـه مـال و شـرطي و انتقال اعم از قطعي اجراي احكام مدني نيز هرگونه نقل

و  مي توقيف شده باطل و اعـالم بال اثر از رأي فـوق3.كـرد باشد، حكـم بـه رد دعـوي صـادر

و دادگاه تجديد نظر با استناد بـه بنـ  و89و مـواد84 مـاده4د تجديد نظر خواهي بعمل آمد

به قرار 351 به رد دعوي  قانون آئين دادرسي مدني، رأي تجديد نظر خواسته را با اصالح حكم

به رد دعوي(از عنوان در پرونده اول،4.نمود تأييد رد دعوي در پروندهواستفاده شده) حكم

 
.80/312/434 دادگاه عمومي تهران در پرونده كالسه 312 صادره از شعبه 16/3/1380 مورخ 381 دادنامه شماره.1

.80/33/1633 دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كالسه33 شعبه 25/10/1380 مورخ 2716 دادنامه شماره.2

.78/312/2528 دادگاه عمومي تهران در پرونده كالسه 312 شعبه 21/3/1380 مورخ 412 دادنامه شماره.3
.81/29/664 دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كالسه29 شعبه 16/09/1381 مورخ 1393 دادنامه شماره.4
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به رد دعوي، اصال دوم نيز با و به قرارشح تغيير نوع تصميم دادگاه بدوي، حكم  دعـويردده

شدتغيير داد .ه

 تعريف رأي دادگاه-مبحث اول
و نوع آن در ماده چنانچـه«: اسـت قانون آئين دادرسي مدني تعريف شده 299رأي دادگاه

و در غيـر ايـن  به طور جزيي يا كلي باشد، حكم و قاطع آن به ماهيت دعوي رأي دادگاه راجع

مي  و بـا اجتمـاع هـرع.»شودصورت قرار ناميده و اركان حكم دادگاه در اين مستند آمده ناصر

و قاطع بودن آن، موجب مي  به ماهيت دعوي  كـه تـصميم دادگـاه را شـود دو ركن يعني راجع

 هرگاه تصميم دادگاه اثباتاً يا نفياً راجع به ماهيت يعني در مـورد موضـوع،بنابراين. حكم بناميم

و در عين حال قاطع كه پرونده را از دادگاه خارج سازد، خواسته بوده آن نيز باشد به اين معني

مي  و.شودبه آن حكم گفته انتفاء هر يـك از دو ركـن يـاد شـده، تـصميم دادگـاه را از عنـوان

 تعيين نوع تصميمات دادگاه از اين حيث كه حكم است يـا.ماهيت حكم خارج خواهد ساخت 

و يا ساير تصميماتي نظير دستور، تنه به عهـده دادگـاه نيـست قرار و ماهيـت.ا در تعيـين نـوع

به آن عوامل، نمي  توان فقـط بـه تصميم دادگاه، عوامل ديگري نيز دخالت دارند كه بدون توجه

و از آن تبعيت  براي مثال موضوع دعوي خواهان، مـدلول. نمودعنوان انتخابي دادگاه تكيه كرد

به اسباب مو  كه و مباني استداللي دادگاه و همچنين منطـوق راي جهات جهه حكم شهرت دارد

مي مĤال نامو به شمار به موجب نص قانون، از جمله آن عوامل  بنابراين بـراي.روندگذاري آن

و تمييز در حكم تشخيص برخي از اسـتادان بـراي.ندشو جمع تصميم دادگاه بايد عوامل فوق

كه عبارتند   از اينكه رأي بايد از دادگاه صـادر تشخيص حكم، دو عنصر ديگر نيز بر آن افزودند

و ديگر آنكه در امور ترافعي باشد ص2ج،1381شمس،(شده  باتوجـه پذيرش اين نظر.)213و 212،

. استبه مستندات مغاير مشكل

و مصاديق  قانون ياد شـده بدسـت299توان از مفهوم ماده را مي دادگاه" قرار"اما تعريف

به ماهيت دعوي است بدون اينكه قاطع-1:شودمي تقسيم نوعبه چهاركهآورد گاه رأي راجع

در مـواقعي رأي صـادره، قـاطع-2؛استماع شهادت شهودو آن باشد مانند قرارهاي كارشناسي 

و پرونده را  مي دعوي است ن از دادگاه خارج قـرار رد ماننـد. يـست سازد ولـي راجـع ماهيـت

و از جهتي رأي صادره گاه نيز-3؛ قرار عدم استماع دعويو دعوي  هم راجع به ماهيت اسـت

مانند قرار سقوط دعوي موضـوع بنـد. گذار عنوان قرار را بر آن نهاده است قاطع آن، ولي قانون

آنم.د.آ.ق 107ج ماده  از موردكه در در-4؛كنـد به كلي صرف نظر مـي دعوي خود خواهان

رابرخي اوقات نيز دادگاه رأيي صادر مي و نـه قـاطع آن كند كه نه جع به ماهيت دعـوي اسـت

به لحاظ حدوث واقعه  اي حقوقي مانند فوت يا حجر احد از طرفين دعـوي، دادگـاه قـرار بلكه
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و رسيدگي را بطور موقت متوقف مي نهرينـي،()م.د.آ.ق 105ماده(سازدتوقيف دادرسي را صادر

ص1387 .)47و46،

كه قرارهاي قاطع دعوا  مانند قـرار رد دعـوا اصـوالً بـدون ورود در ذكراين نكته الزم است

و و در نتيجه در جهت رد شكلي دعوا ماهيت دعوا صادر شده و به همـين علـتاهمواره ست

به نفع هيچ يك از طرفين دعوا نيست هيچ متضمنو در ماهيت دعوا، اثباتاً  . امري

و قرار-مبحث دوم  موضوع حكم
 موضوع قرار-گفتار اول

و قرار و متفـاوتا حكم از.ند هـستز حيث موضـوع كـامالً بـا يكـديگر متمـايز بـسياري

و عنوان قرار صـادر مـي  م.د.آ.ق140مـاده(شـود؛ ماننـد رد دادخواسـت موضوعات در قالب

ماده(، عدم صالحيت)م.د.آ.ق107و بند الف ماده259و95مواد(، ابطال دادخواست)جديد

و با لحاظ89قسمت اخير ماده(، رد دعوي)م.د.آ.ق92ماده(، امتناع از رسيدگي)م.د.آ.ق 89

ب ماده84 ماده11 الي3شقوق يكي از طرفين دعوي)م.د.آ.ق107و بند بنـد(، عدم اهليت

ب ماده(و عدم استماع دعوي) همان قانون332د ماده  كه مـورد اخيـر بـه) آن قانون 332بند

م در مورد ايـراد عـدم اسـتماع دعـوي.د.آ.ق163ماده زعم برخي استادان مرتبط با موضوع

،(تصرف عدواني به جهت سبق طرح دعوي مالكيت، است ص1،ج1387شمس .)458و342،

و بر تـصميم دادگـاه از جمله مواردي كه مي تكيـه تواند به عنوان موضوع قرار، آورده شود

و نـصوص قرار رد دعوا را با لحاظ كثرت استعمال.، رد دعوا است زند  آن در مـوارد مختلـف

كه به آن در. توان يك قرار عمومي تلقي كرد اختصاص داده شده، مي قانوني با در واقع مقايسه

مي  و در بسياري از موارد قانوني، ساير قرارها، بنظر رسد كه قرار رد دعوي عموميت بيشتر دارد

و  بدون اظهار نظر راجع بـه ماهيـتيا وقتي دادگاه در نظر دارد تا بدون ورود به ماهيت دعوي

و قرار قاطع دعوي صادر كند، از عنـوان قـرار رد دعـوي  آن، پرونده را از دادگاه خارج ساخته

مي  به دعـوا منـوط بـه اثبـات ادعـايي باشـد كـه.ندك استفاده از جمله درمواردي كه رسيدگي

به آن ادعا در صالحيت دادگاه  دعـواي مطروحـه تـا دارد، رسـيدگي بـه ديگر قراريرسيدگي

و چنانچـه خواهـان ظـرف  به آن ادعا، متوقف شده اتخاذ تصميم از مرجع صالحيت دار راجع

مدت يك ماه در مورد آن ادعاي مربوط در دادگـاه صـالح اقامـه دعـوا نكنـد، دادگـاه قـرار رد 

هان افزون بر آن استرداد دعوا توسط خوا).م.د.آ.ق19ماده(دعواي اصلي را صادر خواهد كرد 

ب ماده(تا قبل از تمام شدن دادرسي  و استرداد دعوا پس از خـتم مـذاكرات)م.د.آ.ق 107بند

ج ماده(رضايت خوانده اصحاب دعوا با نيـز در شـمار مـواردي)م.د.آ.ق 107قسمت اول بند

كه با صدور مي است . دهدقرار رد دعوي، به رسيدگي دادگاه پايان
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م كه مقدمه باال حقيقتي را براي مي سازد و روشن  موضـوعي نيـست" رد دعوا"ا متجلي

داد، بلكه اين موضـوع از مـوارد ويـژه بـراي صـدور قرار"حكم"كه بتوان آن را در قالب يك

در. قراردادگاه است  به پرونده، با يكي از مصاديق قـانوني كـه هرگاه دادگاه در جريان رسيدگي

به عنوان تواندباال موارد آن آمده، مواجه شد، نمي  "حكم" تصميم خود را در رد دعوا، متصف
و اتخاذ تصميم در آن ماهيت، دعوي مطروحـه را بايـد. كند چه بدون رسيدگي به ماهيت دعوا

و در نظريـه مـشورتي كـرد اداره حقوقي دادگستري نيز به اين نكته مهم توجـه. كردبا قرار رد

1.خود آن را اعالم داشت

ح-گفتار دوم كم موضوع

كه در قرارها ديده مي و تنوعي در. شود، در قانون نيامـده اسـت موضوع حكم با اين كثرت

و و از حيث نوع قرار، متنوع رد واقع قرار دادگاه داراي انواعي است متكثر اسـت؛ ماننـد قـرار

هر يك از اين قرارها. ابطال دادخواستو دعوا، عدم استماع دعوا، رد دادخواست، سقوط دعوا 

و نيز كه قانونگذار، دادگاه را مجاز ساخته تا با احراز هر يك از مـصاديق  داراي مصاديقي است

و اتخاذ آن نوع از به انتخاب و تطبيق آن با وضعيت پرونده قـرار، دسـت مجاري قانوني مزبور

و تصميم خود را مس  به آن نوع قرار سازدمزده ها اين وضعيت را نمي توان در حكم دادگاه.ي

و متمـايز اسـت.تياف كه در قرارها آمده كامالً متفـاوت . در واقع موضوع حكم دادگاه با آنچه

و نه تنها متعدد "حـق"متنوع نيست بلكه فقط داراي يك موضـوع يعنـي موضوع حكم دادگاه،
و دادرسـي نـسبت بـه حـق موضـوع. است به دعوي مطروحـه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي

و دفاعي  و پس از اقـدامات دعوي، حسب ادعاها و ابرازي آنها و ادله استنادي ات طرفين دعوي

مي  كه عنداالقتضاء خود براي كشف حقيقت بعمل يـا اثباتاً؛)م.د.آ.ق199 ماده(آوردو تحقيقاتي

مي نفياً بر ذي  بي حقي خواهان حكم خواهان در دعوي مطروحه جزئاً يـاكالً، يـا دهد؛حقي يا

از. حقي قانوني دارد يا ندارد  به پرونده، حق ادعـايي موضـوع اگر دادگاه پس رسيدگي ماهيتي

و  و دعوي را داراي مبناي قانوني شناخت تحقق آن را نيز حسب ادلـه اثبـاتي خواهـان، محـرز

و خوانده را متقـابالً در بـاب حقي خواهان به خواسته مورد ثابت ديد، حكم بر ذي  نظر، صادر

و منشاء قانوني نشناخت اما چنانچ. آن حق، محكوم خواهد كرد  ه دادگاه مورد ادعا را واجد مبنا

و29/04/1377 مورخ1441/7 نظريه مشورتي شماره.1  حكم به رد دعوي معني":تدوين قوانين قوه قضاييه اداره كل حقوقي

زيرا رد دعوي قرار است نه حكم، بنابر اين اگر قاضي پس از رسيدگي ماهوي، دعوي را غير موجه تشخيص دهد بايد. ندارد

اهد عدم ثبوت آن بدهد ولي اگر قبل از رسيدگي به ماهيت، به علت استرداد دعوي بخو حكم به بي حقي يابطالن دعوي يا

و"راي بدهد بايد قرار رد دعوي صادر كند و... به نقل از غالمرضا شهري مقررات حقوقي جلد مجموعه تنقيح شده قوانين

.217ص،1384 زمستان، چاپ اول، انتشارات روزنامه رسمي كشور-اول 
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يا برفرض دارا بودن مبناي قانوني براي مورد ادعا به عنوان يك حق، خواهان قادر بـه اثبـاتو

بي حقي خواهان صادر مي . كندآن نبود، حكم بر

بهبا،بنابراين و ايـن دادگـاه نـد"حكم" جايگاهي در موضوع" رد دعوا"اينكه توجه ارد

و حسب مطالب پيش گفته در گفتار پيشين، تنها در قالب قرار  ) قرار رد دعـوا(موضوع در واقع

و به بار مي به رد دعوا"نشيند، صدور جاي گرفته و قـضايي" حكم  را بايـد اشـتباهي قـانوني

و قاعده 1.اي اصولي در نظام دادرسي مدني ايران نيستخواند كه داراي هيچ مبنا

به درستي در تشريح تصميم دادگاه بر برخي  موضوع ماده" رد ادعاي خواهان"از استادان

و تفاوت آن با تـصميم بـر.د.آ.ق 323 در...": نـد كرد، اينگونـه اظهـار عقيـده" رد دعـوا"م

و"رد ادعا"توان پذيرفت كه هرحال مي به معناي دقيق اصطالح، مستلزم ورود در ماهيت دعـوا

و بنابراين صدور ج 1384شـمس،("تفاوت بارز دارد ... حكم است وبا رد دعوا، عدم استماع دعوا ،3،

وبه عنوان موضوع قرار"رد دعوي".)403ص نه حكم دادگاه، تنها يـك تئـوري صـرف و دادگاه

تـوان از آن تفسيري ساده از قوانين نيست بلكه در جاي جاي قانون آئين دادرسـي مـدني، مـي 

و نشان گرفت؛ در  و سراغ اين باره دو مستند قانوني ديگر نيز نظر باال را بنحو مؤثري تقويـت

مي   رد يـا": داردم جديد است كـه اشـعار مـي.د.آ.ق 134اولين مستند قانوني ماده: كندتأييد

و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديد نظـر نخواهـد ابطال دادخواست

دع."...بود مي تصميم به رد دهد، باز وي شخص ثالث كه جزيي از مدلول مستند باال را تشكيل

هم بدون اينكه از قاعده امر عدول نمايد، بازگشتي به اصل خود دارد؛ يعني قانونگـذار در ايـن 

و بـر آن بـوده كـه در چنـين" قرار"فرض نيز نظر به رد دعواي شخص ثالث در قالب   داشـته

نه صدور حكـم در ماهيـت دعـوي ثالـث موردي دادگاه در مقام صدور قرار و . رد دعوا است

و ورود ثالـث، 134 ماده ضوعچون اگر در فرض مو  قانون ياد شده، دادگاه در ماهيـت دعـوي

و از ابتـدا وارد دعـوي داد، شخص ثالث نمي حكم مي توانست در مرحله تجديد نظـر، مجـدداً

 خـويش بـه حكـم بـر بـي حقـي نـسبتد بلكه باي.اصلي در رسيدگي دادگاه تجديد نظر شود 

بي حقي ثالث، او ديگـر شـخص ثالـث.، تجديد نظر خواهي كند)ثالث( چه با صدور حكم بر

افـزون بـر. شود تا بتواند در مرحله تجديد نظر به عنوان شخص ثالث وارد شـود محسوب نمي

ل شـوند ماننـد رد يـا ابطـا آن، آوردن ساير موضـوعاتي كـه اساسـاً در قالـب قـرار صـادر مـي 

كر البته قانون.1 . ده كه عالوه بر قرار، ظهور در حكم نيز داردگذار بطور استثنايي، در دو مستند قانوني، از رأي به رد دعوا ياد

مي.د.آ.ق174اولي قسمت اخير ماده و ممانعتم جديد و مزاحمت باشد كه قانون از عبارت رأي به رد دعواي تصرف عدواني

و بنظر بالحاظ مواد  ت"حكم" همان قانون كه از واژه 176و175و 164از حق سود برده صرف براي تصميم دادگاه بر رفع

و اجراي آن استفاده شده، صدور حكم به رد دعوا را نيز در اين مورد استثنايي تحت شمول خود قرار مي مستند. دهدعدواني

و در اين.د.آ.ق520ديگر نيز قسمت پاياني ماده  م جديد است كه به رد دعواي مطالبه خسارت از سوي دادگاه توجه كرده

ب و ماهيت پرونده،بخش نيز تصميم دادگاه به رد دعوا و هم حكمه مقتضاي موضوع .هم شامل قرار مي شود
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دادخواست ثالث در كنار رد دعواي شخص ثالث، حكايت از اين حقيقت دارد كـه موضـوعات

مي مزبور، در گروهي و همه آنها با قرار، امكان صدور و هم سنج قراردارند 1.يابندهمگن

وم.د.آ.ق120مستند ديگر ماده به بيان موضوع حكـم دادگـاه پرداختـه كه  بطـالن"است

مي" نرسيدن حقي براي خواهانبه اثبات"و"دعوا به عنوان موضوع حكم معرفي در. كنـد را

و چنانچـه واقع موضوع حكم دادگاه اصوالً حول محور حق مورد ادعاي خواهان دور مـي زنـد

و يا اينكه مورد ادعاي او اساسـاً خواهان نتواند  به اثبات رساند حق قانوني مورد ادعاي خود را

ن مبناي قانوني نداشته باش  و حق، تلقي .، دادگاه بايد حكـم بـر بـي حقـي او صـادر كنـد شودد

بي حقي"موضوع ياد شده با اين عنوان يعني كه دادگاه در صورت" حكم بر ، تصميمي است

و يا اثبات نـشدن حـق مـورد وارد ندانستن ادعاي خواهان يا ثابت تشخيص ندادن دعوي وي

و عدم احراز آن، اتخاذ كـرده ادعاي  و در عـين حـال واحـد در خواهان و تـصميمي عمـومي

و يا اثبات نشدن حـق صورت وارد ندانستن ادعاي خواهان يا ثابت تشخيص ندادن دعوي وي

ع  و تصميمي و عدم احراز آن، اتخاذ كرده و در عـين حـالامورد ادعاي خواهان  در يكـسانم

و در جهـت ذي تمامي كه دادگاه از حيـث مـاهوي  خواهـان در حـق نـشناختن مواردي است

و اعالم مي و"حكم"موضوع ديگر. كنددعوي مطروحه، آن را انتخاب  دادگاه در بـي وجهـي

در" حكم به بطالن دعـوي"بدون مبنا بودن دعوي خواهان،  خواهـان اسـت كـه مـصاديق آن

و قانونگذار تنها عنوان آن به موجـب راي قطعـي محكـوم بـه(قانون پيش بيني نشده خواهان

بر) وا شود بطالن دع  و امكان صدور حكـم بـا موضـوع بطـالن را و نص قانون نشانده منطوق

و اما در جايي كه دادگاه حـق موضـوع دعـوي خواهـان را2.دعوي را ممكن اعالم داشته است 

و ابرازي از سوي خواهان، تحقق آن حـق را مـورد و با ادله اثباتي و ثابت تشخيص داده محرز

مي  و موضـوع دعـوي را در دهد، بر شناسايي قرار و دعوي خواهـان، حكـم داده  وفق خواسته

و آن اينكه هرگاه پس از ورود شـخص ثالـث در دعـواي.د.آ.ق 134ماده.1 م جديد متضمن بيان يك قاعده بسيار مهم است

و يا با هر نوع قرار ديگري مانند قرار رد دادخواست يا قـرار ابطـال دادخواسـت شـخص اصلي، دعوي ثالث با قرار رد گردد

و دعوي ثالث از دادگاه خارج شود، نمي توان چنين شخصي را در شمار اصحاب دعوي منجر به صـدور حكـم  ثالث، پرونده

و به اين علت از ورود او به عنوان ثالث در مرحله رسيدگي تجديد نظر از حكم مربوط به دعوي اصلي، جلوگيري كـرد  . تلقي

ميدر نتيجه صدور حكم نسبت به و امكان ورود دعوي ورود شخص ثالث موجب شود كه او در شمار اصحاب دعوي در آيد

.در مرحله تجديد نظر به عنوان ثالث، از وي سلب گردد

 حكـم بطـالن دعـوا در صـورتي اسـت كـه دادگـاه":20/5/1318 مورخ 1041راي شعبه اول ديوان عالي كشور به شماره.2

ن و مستندات و سپس در صورت اقتضاء علي االصول حكم به بطالن دعوي خواهـان صـادر نمايدنـه رسيدگي به ماهيت موده

و طرح ان حكم به بطالن دعوي داده شود بلكه نتيجـه  و عدم جواز تجديد و مختوم شدن آن اينكه به لحاظ طرح سابق دعوي

و عدم تجديد آن است  و آن استناد صدور قرار عدم استماع دعوي نق".اين مقدمه ، مجموعه رويـه قـضايي،ل از احمد متين به

.225ص، چاپخانه هاشمي،قسمت حقوقي
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بطور عموم، در اين موارد دادگاه حكم بر ذيحقي خواهان با موضـوع. داردقالب حكم اعالم مي

و اعالم مي . كندمشخص مورد خواسته، صادر

وز موضوع وتشخيص ماهيتيها به نصوص قانوني بويژه تمي دادگاهنگارنده توجهبه باور

و علمـي مـي به تصميم دادگاه چهره منطقـي و در.بخـشد نوع آراء صادره، ارزش وااليي دارد

و تميز ندادن عناصر حكم از قرار، گاه ضمن تـضييع حقـوق كه ناديده گرفتن اركان راي حالي

و آن ديگـري را بـر بـاال  به ناحق به زيـر كـشانده آنان، يك طرف دعوي را در نتيجه دادرسي

.دخواهد نشان

و-مبحث سوم  نوع راي دادگاه ضابطه تعيين ماهيت
و مالك قانوني است و ماهيت آن داراي ضابطه در اين مورد دادگاه. تعيين نوع رأي دادگاه

به دلخواه، بر تصميم خويش بنهد نمي و هر عنواني را . تواند صرفاً به تشخيص خود عمل كرده

را مهم و نوع كه در تعيين ماهيت و تأثير گذار اسـت، قـانون ترين ركني ي دادگاه دخالت داشته

و تعيـين كننـده در نـام.ستا و مالك مقـرر در قـانون، عنـصري بـسيار مهـم گـذاري ضابطه

را. تصميمات دادگاه است  و او دادگاه بايد در مسيري گام بـردارد كـه قـانون بـه او نـشان داده

دو.راهنمايي كرده است  دا ضابطه قانوني از مي طريق بدست و دادگاهها بايد هر يك از ده شود

و تكليف بـه بوسيلهطريق اول، انتخاب نوع راي. دو طريق را رعايت كنند  و تصريح  قانونگذار

از. دادگاه در راي صادره است بوسيلهنام گذاري آن در اين موارد دادگاه را گزيـري نيـست تـا

و بر رأي صادره گـذارد گذار براي آن تصميم در نظر گرفته عنوان رأيي كه قانون  . استفاده كرده

كه پس از ختم مذاكرات اصـحاب دعـوا، خواهـان از دعـواي مانند قرار سقوط دعوا در جايي

به كلي صرف نظر مي ج ماده(كندخود .)م.د.آ.ق107بند

و مخـارج تمامي همچنين است در موردي كه تاجر ورشكسته  ديون خود را بـا متفرعـات

و مطابقـت) قانون تجارت561ادهم(پردازد مربوط مي ، دادگاه پس از سنجش صـحت مـدارك

در ايـن). قانون تجارت571ماده(آنها با قانون، بايد حكم بر اعاده اعتبار تاجر ورشكسته دهد

و ماهيت تصميم دادگاه را قانون  ميموارد عنوان و تشخيص موضـوعيكند ولي تميگذار تعيين ز

را،بنابراين. پذيرد مي قانون، از سوي دادگاه صورت و موضـوع قـانون  هرگـاه دادگـاه مـصداق

رندك، الجرم بايد از عنواني كه قانون در اختيار او نهاده، پيروي كرداحراز ازدتوانـ نمـياًسأو

ن و يا قرار استفاده و تبعيـت.دمايعناوين ديگر مانند تصميم يا دستور اين تكليف براي دادگـاه

مياو از نص قانون، هم و هم موضوع آن را شامل .شود ناظر بر عنوان رأي است

و ضابطه گـذارد تـا دادرسكه قانون در دسترس دادگـاه مـي استايطريق دوم نيز مالك

ويدادگاه با بكارگيري آن عناصر وشرايط، عنوان رأي را تمي  و تـصميم خـودز را تشخيص داده
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و"حكم" دادگاه نام ند؛ براي اينكه تصميمكگذاري با آن عنوان، نام  به خود بگيرد، بايد عناصر

و فراهم آيد تا بتوان تصميم دادگـاه را در نهايـت، حكـم ناميـد و. شرايطي جمع ايـن عناصـر

و ادلـه اثبـاتي او، دفاعيـات  به نوع دعوي وموضـوع خواسـته خواهـان به طور خالصه شرايط

و  و رسيدگي در ماهيت دعوي از حيث نوع و جريـان دادرسـي دادگـاه، كيف خوانده، ورود يـت

و  و تحقيقات دادگاه، كفايت دادرسي و اقدامات حـق در نهايت احراز يـا عـدم احـراز ختم آن

ميبِ،دادگاه وسيلههبادعاي خواهان مورد .دگردر

به اين اعتبار كه خوانـده، مورد بررسي در پرونده دوم دادگاه تجديد نظر دعوي مطروحه را

و در نتيجه با همين اسـتدالل متوجه وي ندانسته درملك مزبور نداشته) رسمي(مزبور مالكيتي 

 آن را تأييد تجديد نظر خواسته را اصالح ومĤالً نيز با تغيير حكم رد دعوا به قرار رد دعوا، راي

به،كرد نا، نظركه و دادرسي موجهاستداللي ؛ چـون اسـتو بدعتي نادرست در نظام اقامه دعوا

و حقوق و تمليكي اسـت يد مالكانه  عيني خواهان بر آپارتمان مورد خريداري، ناشي از معامله

كه خواهـان نتوانـد انتقـال مـورد معاملـه از و مادام به وي انجام شده كه از سوي خريدار اول

و همچنين انتقال قانوني از خريـدار اول   را اثبـات كنـد، بـه خـود مالك رسمي به خريدار اول

م به تنظـيم سـند رسـمي انتقـال الك رسمي در چنين دعواييامكان طرفيت قراردادن و الزام او

به مالك رسمي، متعذر خواهد بود؛ و توجه دعوا دعوي را بـه خواهان بايد براي امكان استماع

و خريدار اول(طرفيت هر دوشخص  .)176و175،ص 1387نهريني،(ندكاقامه) مالك رسمي

 رأيي نوعو تشخيص دهندهزيمم-مبحث چهارم
به مرحلـه عمـل در نمـي به خود به شرح مبحث قبل بيان شد، خود آيـد ضابطه قانوني كه

و بـر پرونـده تحـت  كه اين ضـوابط قـانوني را تميـز داده و مميزي دارد مشخص به بلكه نياز

و راي صادره، منطبق سازد  و تشخيص دهنده همان دادگاه صالح است. رسيدگي اگر. اين مميز

بي ترديد قرارهاي مـرتبط بـا دادگاهي راجع  به موضوعي، صالحيت صدور حكم داشته باشد،

نكته در خور توجه آن است كه اقامه دعـوي اصـوالً بـراي. تواند صادر كند آن دعوي را نيز مي

مي  و تحصيل حكم از دادگاه صورت و انديـشه دريافت و خواهان همـواره بـر ايـن نظـر گيرد

ب است تا دادخواهي را براي احقا  و ازهق حقوق قانوني خويش و اخـذ حكـم منظور دريافـت

به انجام رساند  را. دادگاه، و خـالف قاعـده پس صدور قرار از دادگاه بايد تـصميمي اسـتثنايي

و قاعـده نـشاند  و صدور حكم را در موضـع اصـل تعيـين صـالحيت دادگاههـا بـراي. شمرد

و امور محوله  ا)مانند امور حسبي(رسيدگي به دعاوي و اصالتاً براي صدور، آن ساساً حكـم در

و اتخاذ تصميم در ماهيت آن خواسته  و امور و درخواست ها استدعاوي تعيين صـالحيت. ها

و  و نسبي بين دادگاههاي دادگستري و امور ذاتي و تقسيم دعاوي ميان آنان ساير مراجع قانوني
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م و قانوني كه مراجع قضايي و جهت رسيدگي، تنها براي آن است زبور، به ماهيـت آن دعـاوي

ذي،امور و در نهايت حكم دهند؛ خواه حكم بر و يـا حكـم رسيدگي و متقاضي حقي خواهان

و هيات. بر بي حقي او  كه مراجع قانوني مانند كميسيونها هاي حـل اخـتالف اگر چه تصميمي

آ كننـد، رأي ناميـده مـيو شوراها پس از پايان رسيدگي خـود اتخـاذ مـي  و بـه ن حكـم شـود

به هر رو چون در نمي مي گويند ولي و قـاطع آن دعـوا يـا امـور مـورد ماهيت امر انجام شـود

به مفهوم حكم بيشتر نزديك است ).م.د.آ.ق10و1قسمت اخير مواد(رسيدگي است،

 انتخاب عنوان وماهيت تصميم دادگاه حـسب همـان صـالحيتي كـه قـانون،از سويي ديگر

و. بر عهده خود دادگاه استي در نظر گرفته، براي آن مرجع قضاي گـذاري نـام اما اين انتخاب

انتخاب عنوان راي بـراي دادگـاه، در حقيقـت.ت پذيرد رأي بايد با لحاظ ضوابط قانوني صور 

كه بايد تعيين كند، تصميم وي، حكم است يا قرارهجزيي از صالحيت دادگا  و او است . هاست

و يـا رسـيد دادگاه تجديد نظر،بنابراين يگو ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي تجديـد نظـر

و تغيير صـحيح آن بـه نـوع فرجامي، نمي توانند بدون مالحظه نوع تصميم دادگاه تالي، وتعبير

كه  و براساسد باي تصميمي و اعالم جريان پرونده ، رأي تجديد نظر شود ضوابط قانوني اتخاذ

و يا رأي فرجامخواسته را مو و فرجامي قرار دهندخواسته . رد رسيدگي تجديد نظر

در رويه قضايي نيز ديده شده كه دادگاههاي تجديد نظر استان در رسيدگي تجديد نظـر از

و ماهيـت راي تجديـد نظـر خواسـته  راي دادگاه بدوي، نخست نظر قاضي دادگـاه را در نـوع

و سپس بر اساس آن انتخاب، حسب مورد به تأي  و احراز كرده و يـا تغييـر آن بررسي يد، نقض

1. كنندرأي اقدام مي

و به استناد مواد در پرونده.1  قانون آئين دادرسي مدني راي 197و2اي دادگاه بدوي، خواسته خواهانها را غير وارد تشخيص

يـد نظـر از راي بـدوي، بموجـب دادنامـه دادگاه تجديد نظر استان تهران در رسيدگي تجد44شعبه. به رد دعوي صادر نمود

 در فكـر شـخص محتـرم صـادر كننـده راي قطع نظر از اينكه واقعاً  .....": گونه تصميم گرفت اين 29/08/1387-263شماره 

او حكم به رد دعوا بوده يا قرار رد دعـوا؟"راي به رد دعوي"بدوي در زمان انشاء رأي چه بوده است؛ منظور او از آيـا نظـر

 در آن قسمت كه خواسته خواهانها"خواهانها" امكان پذيرش تغيير خواسته در پرونده بوده يا خير؟ واينكه مراد وي از حتاًصرا

و صـدور راي، را غير وارد تشخيص داده چه بوده است؟ در هر حال به جهت تكيه زدن وي در مقام رياسـت محتـرم دادگـاه

و نزديكتـرينيقل از آنچه كه در مخ الزم است به دادنامه تجديد نظر خواسته مست  له صادر كننده بوده به عنـوان راي نگريـسته

و با مقررات دادرسي انطباق بيشتري دارد مد نظر قرار گيرد معنايي كه از عبارات آن استخراج مي  از عبارات پايـاني راي. شود

مي تجديد نظر خواسته نزديك  و با مقررات مي ترين مفهومي كه استخراج واند انطباق داشته باشد اين اسـت كـه دادگـاهتشود

و  و قمع اظهار نظر كرده و راجع به دعواي خلع يد وقلع به بدوي امكان تغيير خواسته را در پرونده پذيرفته اظهار نظر دادگاه

. حكم شباهت بيشتري دارد تا قرار

و از آنجايي كه به دستور ماده با دا98توجه به آنچه گذشت و انقالب در امور مـدني درسي دادگاه قانون آيين هاي عمومي

و  و آن هم در صورتي كه با دعواي طرح شده مربوط بـوده منـشاء واحـدي داشـته باشـد تغيير خواسته تا پيش از جلسه اول

و  به شرحي كه در پرونده مرحله بدوي گذشت تغيير خواسـته در تـاريخي انجـام شـده كـه جلـسه اول قابليت پذيرش دارد

و از طرف ديگر منشاء دعواي جديد با دعواي قبلي متفاوت اسـت، ايـن دادگـاه حـق خواهـان دادرس ي منقضي گرديده بوده
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تم-مبحث پنجم در مراجع عالي قضاييي امكان و تغيير نوع راي  يز ماهيت
و نـوع راي نخستيندر مبحث پيشين، گفته شد كه  مرجعي كـه صـالحيت تمييـز ماهيـت

و اما. صادره را دارد، خود دادگاه صادر كننده رأي است چون مـشخص شـدن ماهيـت واقعـي

و فوق العـاده شـكايت  و يا اتخاذ ساير طرق عادي نوع راي از حيث امكان تجديد نظر خواهي

ت  و نـوعيـيماز آراء، عنصري تعيين كننده است، بنابر اين بايد بتوان اين اختيـار را در ز ماهيـت

و عنداالقتضاء تغيير آن بر اساس ضوابط قانوني، براي مراجـع عـالي قـضايي ماننـد راي بدوي

شددادگا و ديوان عالي كشور قائل .ه تجديد نظر استان

 تغيير حكم به قرار-گفتار اول
و يا تبديل قرار بـه حكـم را نبايـد به قرار و تغيير نوع رأي صادره مانند تغيير حكم تبديل

رد. اصالح راي شمرد  به قرار كه تغييرحكم رد دعوا استدالل دادگاه تجديد نظر در پرونده دوم

و آن را اصـالح راي شـمرده، اسـتداللي.د.آ.ق351مـستند بـه مـاده دعوا را  م جديـد سـاخته

و خالف قانون است و. نادرست و نـوع راي را تغييـر داده و تبديل، هم ماهيـت چه اين تغيير

مي دگرگون مي  و هم به جهت اين تغيير، آثار حاكم بر راي را كامالً عوض چه تغييـر سازد كند؛

آ ماهيت و نوع .دكنـ مـيو حقوق طرفين را نيز متـأثر كردهن، در واقع چهره آن را متحول رأي

در. در نتيجه اين تغيير را نبايد اصالح ناميد كه م آمـده، صـرفاً اشـتباهات.د.آ.ق351ماده آنچه

و تغيير نوع راي دادگاه بدوي به نوع ديگري از راي قانوني، يك و از قلم افتادگي است سهوي

چه تغيير نـوع رأي بـه اسـاس راي. شود بلكه تغييري ماهوي است وب نمي اصالح ساده محس 

و بنابراين نمي لطمه وارد مي را كند مـادتين( يا اصالح راي محسوب كرد تصحيح صرفاً توان آن

و تبصره.د.آ.ق402و 309 ).28/07/1381ا اصالحي مورخ.و.ع.د.ت.ق22 ماده4م جديد

رام.د.آ.ق403صدر ماده چه جع بـه اصـالح راي فرجامخواسـته، تـدوين شـده ولـي اگر

و اخير آن اساساً ارتباطي با اصالح راي ندارد   قـانون يـاد403قسمت مياني ماده. قسمت مياني

و...":گويدشده مي به صورت حكم صادر شود ولي از حيث استدالل همچنين اگر راي دادگاه

ن  و متضمن اشكال ديگري و نتيجه منطبق با قرار بوده باشد، ديوان عالي كشور آن را قرار تلقـي

و تأييد مي ."...نمايد

و در مورد راي به رد دعوي كه مورد تجديد نظر خـواهي) تحديدنظر خواه(دعواي اصلي را براي تغيير خواسته منتفي دانسته

و از آن به حكم به رد دعواي خلع يد وقل  ميقرار گرفته و قمع بنا تعبير  قانون مذكور حكم مورد 358شود با استفاده از مادهع

و اعالم مي و قرار رد دعواي بدوي تجديد نظر خواه صادر ". اين راي قطعي است. شوداستنباط نقض
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و.د.آ.ق403بي ترديد اين بخش از ماده كه اين تغيير به وضعيتي دانست م را نيز بايد ناظر

و خللي وارد نكند به اساس راي لطمه بر همـين اسـاس بـه موجـب رأي ديـوان عـالي. تبديل

كشور نيز اعالم شده تشخيص نهايي اينكه راي دادگاه بدوي، حكم اسـت يـا قـرار، بـا دادگـاه 

مي1.باالتر است  مي اين مطلب نشان و نـوع راي دادگـاه دهد كه دادگاه عالي توانـد در ماهيـت

و سپس بر آن اساس،  و نوع آن را تعيين و بدوي مميزي كرده پژوهـشي رسيدگي تجديد نظـر

در دادگاه عالي يا ديوان عالي كـشور عاقبت تعيين نوع راي را بايدو فرجام. رساندبه انجام را

مي در تبديل حكم2.ديد از: كند به قرار، ديوان عالي كشور به اين ترتيب عمل در فرجامخواهي

و نتيجه با قرار رد  به رد دعوي صادره از دادگاه تالي، اگر تصميم مزبور از حيث استدالل حكم

و آن را تأييـد مـي  403مـاده(نمايـد دعوا تطبيق كند، ديوان عالي كشور حكم را به قرار تبـديل

نچه دادگاه پس از رسيدگي ماهيتي، حكم دهـد ولـي ايـن حكـم از جهـت ولي چنا.)م.د.آ.ق

و نتيجه منطبق با قرار  به خوانده(استدالل را) رد دعوا به علت عدم توجه دعوا باشد، ديوان آن

مي  و ابرام  هـر گـاه دادگـاه بـه جهـت عـدم.)م.د.آ.ق403و396مـواد(كند به قرار تغيير داده

به جاي قر نفعـي، بـا ار، حكم به رد دعوا دهد، ديـوان در صـورت احـراز ذي ذينفعي خواهان

به دادگاه تالي اعاده تـا در ماهيـت دعـوا  و پرونده را تبديل حكم به قرار رد دعوا، آن را نقض

و راي مقتضي دهد ب ماده(وارد شده ).م.د.آ.ق405بند

كه اعالم داشته تشخيص محكمـه بـه: همچنين اين استدالل در راي دادگاه انتظامي قضات

كه خود داده حكم است يا قرار، داراي اثر قانوني نيست  ، اگر نـاظر بـر بيـان ايـن3 اينكه رايي

تر است تشخيص حكم ياقرار بودن راي محكمه تالي با محكمه باال":7/5/1308 مورخ 494-2093حكم تمييزي شماره.1

،انتشارات امير كبير، دانشنامه حقوقي جلد پنجم، به نقل از دكتر جعفر جعفري لنگرودي".كه از راي آن شكايت شده است

.2ش–54و53ص،1375 سال،چاپ سوم
و تدوين قوه قضاييه3/7/1382 مورخ5495/7نظريه مشورتي شماره.2 ماده با استناد به وحدت مالك-1«: اداره كل حقوقي

و انقالب در امور مدني، در هر حال، دادگاه تالي از نظر دادگاه عالي من جمله 30  قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي

يا. دادگاه عمومي از دادگاه تجديدنظر بايستي تبعيت كند و و اشتباهي هر چند كه دادگاه عالي در تشخيص خود، مرتكب خطا

كه-2. تخلفي شده باشد و همانطور و آن را نقض  گفته شد، هر گاه دادگاه تجديدنظر، تصميم دادگاه بدوي را قرار تلقي كند

و مجادله با دادگاه عالي را ندارد به نقل.»براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر كننده تصميم، اعاده كند، دادگاه تالي حق بحث

. 26/3/1386 مورخ 18144از روزنامه رسمي شماره 

بر" محكمه بدايت استينافا": محكمه عالي انتظامي قضات4/12/1310 مورخ 1022ره حكم شما.3  حكم دادگاه بخش داير

و قرار مزبور را حكم و قرار رسيدگي به نحوه مالكيت مدعيان را داده محكوميت چند نفر را به رفع مزاحمت از ملكي فسخ

و آن را قابل تميز معرفي كرده تخلف نيست چو. تلقي يازيرا ن تشخيص محكمه تالي به اين كه رايي كه خود داده حكم است

و امر داير مدار عنواني است كه رأي محكمه و آيا قابل شكايت به محكمه باالتر هست يا نيست، منشاء اثر قانوني نيست قرار

و توصيف آن برخالف واقع تغييري در آن نمي ، بعالوه در معرفي مزبور نظرآن را حائز است و دهد  سويي تصور نمي شود

- موازين قضايي محكمه عالي انتظامي قضات از نظر تخلف اداري- به نقل از موسي شهيدي". قطعاً از روي اشتباه بوده است

.192ش-83و82ص- چاپخانه علمي-چاپ سوم



 1390 تابستان،2شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 314

و نظر درستي نيست چه همانطور كه در باال گفتـه شـد،.تشخيص در خود رأي باشد، استدالل

ك دادگاه مي و ماهيت رأي خود را با توجه بـه و بايد حسب صالحيت خويش، نوع يفيـت تواند

و نتيجه راي برگزيند  و جهات استداللي اما چنانچه پس از صدور رأي، دادگـاه. دادرسي، مباني

و ماهيت راي را تغيير دهد، به باورنگارنـده  صادر كننده رأي بخواهد در مقام تصحيح آن، نوع

نه تنها تصحيح رأي محسوب نمي  شود بلكه به جهت شمول قاعده فـراغ دادرس چنين تغييري

بنابراين اگـر رأي انتظـامي. از صالحيت دادگاه صادر كننده رأي خارج است)م.د.آ.ق8دهما(

.مزبور با مفهوم اخير انشاء شده باشد، درست است

 تغيير قرار به حكم–گفتار دوم

به صدور قـرار اگر دادگاه بدوي علي و ختم دادرسي، مبادرت نـد،كرغم رسيدگي ماهوي

مي آيا دادگاه تجديد نظر  ، رأي" حكـم" صادره بـه" قرار"تواند با تغيير يا ديوان عالي كشور

 است، مورد رسـيدگي تجديـد"حكم"تجديد نظر خواسته يا فرجامخواسته را با اين تعبير كه

و در رأي تمييـزي نظر يا فرجامي قرار دهد؟ ديوان عالي كشور دراين مورد نيز ساكت نمانـده

ك  به صراحت اظهار نظر و هسته اصلي رأي دادگاه بدوي، حكم باشد خود رده كه هرگاه ماهيت

و با عنوان   باشـد، ايـن راي بـه كـرده صـادر" قرار"ولي دادگاه بدوي آن را قرار خطاب كرده

و عنوان و دادگاه پژوهش يا تجديد نظر بايـد در ماهيـت حكم، قابل استيناف تجديد نظر بوده

1.رأي رسيدگي پژوهشي انجام دهد

ب است و نتيجه نظر ديوانعالي كشور و در بسياري موارد حقوق اصحابه دالل نظر قابل انتقاد

با. سازددعوي را متأثر مي  و تغيير آن در واقع ماهيتاصوالً تعيين عنوان راي مرتبط  رأي است

و اساس آن را و.ريزداصوالً بهم مي ماهيت يك رأي را دگرگون كرده علـت ماهيت راي، مفاد

آن.عنوان راي است براي  از.د.آ.ق403چنانكه در مـاده اگر م جديـد بيـان شـده، راي دادگـاه

و نتيجه منطبق با آن"حكم"، نام به اشتباه بوده ولي دادگاه بدوي" قرار"حيث استدالل را بـر

به قرار، ماهيـت راي را دگرگـون گذاشته باشد، در اين موارد استثنايي صرف تغيير آن از حكم 

ضمن آنكه حقوق اصحاب دعوي نيز تضييع نـشده.و اساس رأي را بهم نخواهد ريخت نكرده

به نـام گـذاري راي.و بر حقوق آنها اثر نامطلوبي نخواهد گذاشت  چه اشتباه دادگاه بدوي تنها

و(" اگر راي محكمه لُبا": ديوان عالي كشور21/01/1307 مورخ28-406حكم تمييزي شماره.1 و تشديد با به ضم الم

و دادگاه پژوهش بايد در ماهيت رسيدگي) تنوين آخر حكم باشد ولواينكه به عنوان قرار صادر شده باشد قابل استيناف بوده

،54و53ص،1375 سال،چاپ سوم، جلد پنجم، دانشنامه حقوقي، به نقل از دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي".كند

.2ش
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و نتيجـه منقلـب سـازددگردصادره بر مي در. بدون اينكه اساس رأي را از حيث اسـتدالل  امـا

نهد، تغيير آن بـه حكـم در مرحلـهمي"قرار"بدوي، بر عنوان رأي خود، نام مواردي كه دادگاه

و وضعيت طرفين را در مرحلـه عـالي كـامالً  رسيدگي تجديدنظر يا ديوان عالي كشور، حقوق

بنظر در چنين مواردي دادگاه تجديد نظراستان يا شعبه ديوان عالي كشور حسب. دهدتغيير مي 

كه راي صـادره مورد در رسيدگي تجديد نظر  يا فرجامي خود، بايد راي صادره را به اين علت

نه"حكم"در ماهيت خود،  و به دادگاه تـالي، كرده، آن را نقض"قرار" است و با اعاده پرونده

403رسـد قانونگـذار در مـادهبه نظـر مـي. بخواهد) تالي(تغيير آن را وفق قانون از آن دادگاه

در.د.آ.ق وم به علت صالحيت ديـوان عـالي مقام بيان بوده  عكس وضعيت مقرر در آن ماده را

به هيچ وجه نمي و عدم امكان صدور حكم در آن مرجع، بـه. پـذيرد كشور در رسيدگي شكلي

واقع هرگاه دادگاه تالي در منطوق راي صادره، آن را قرار بنامد، اعم از اينكه از قرار رد دعوا يا 

بي حقي يا بطالن دعـوا قرار عدم استماع يا حتي به اشتب  كـه موضـوع بـي(اه از عناوين قرار بر

و  و بطالن دعوا فقط براي حكم است ، استفاده كند، مرجـع عـالي يعنـي دادگـاه)نه قرار حقي

و با تغيير قرار دادگاه"حكم"تواند آن قرار را تجديد نظر استان يا ديوان عالي كشور نمي  تلقي

و يـا نقـض دگي تجديدنظر يا به حكم دادگاه، آن را پس از رسي فرجامي حـسب مـورد تائيـد

و نتيجه منطبـق بـا حكـم باشـد،. نمايد حتي اگر قرار صادره از دادگاه بدوي از حيث استدالل

را مرجع عالي نمي  و مـĤالً آن چـه. تأييـد كنـد تواند راي تجديد نظر خواسـته را حكـم تلقـي

و در تمامي موارد از  حيث نتيجه، متضمن رد شكلي دعوي خواهـان قرارهاي قاطع دعوا اساساً

و رد دادخواست  و چنانچه دادگاه تجديـد نظـر يـاستامانند قرار رد دعوا، عدم استماع دعوا

و سپس با تعبير جديـد يعنـي ديوانعالي كشور بتواند راساً عنوان رأي را از قرار به حكم تبديل

و يا حتي حكـم بـر رد دعـوا يـاحك  بي حقي م بـر عـدم اسـتماع دعـوا، وارد در باب حكم بر

و يا نهـايي صـادر شـده كـه هـم و آن را تأييد نمايد، در واقع رايي قطعي به آن شود رسيدگي

و هم قاطع آن  و دعـواي چنـين خواهـاني. راجع به ماهيت دعوا است با اين ترتيـب خواسـته

د و او ديگر امكان تجديد مطلع آن را نخواهد .اشتمشمول اعتبار امر مختومه شده

در.د.آ.ق 403اگر چه مدلول قسمت مياني مـاده م جديـد از حيـث تغييـر حكـم بـه قـرار

و نتيجه منطبق با قرار است، در صالحيت ديوان عـالي مواردي كه راي دادگاه از حيث استدالل

و عدم پيش بينـي ايـن  به عنوان مرجع رسيدگي فرجامي قرار گرفته، ولي سكوت قانون كشور

بوط به مرحله رسيدگي تجديد نظر، مانع از آن نيست كه دادگاه تجديد نظـر نص در مبحث مر 

و بعـد رسـيدگي.ندكاستان بتواند به ترتيب فوق عمل  و تغييـر از منظـر چه انجام ايـن عمـل

و صالحيت براي ديوان. ماهيتي در دادگاه تجديد نظر استان، امكان دارد  چون وقتي اين اختيار

و  به طريق اولـي بايـد چنـين)م جديد.د.آ.ق403ماده(ن است ممك عالي كشور متصور ، پس
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به قرار، تحت صالحيت دادگاه تجديد نظر اسـتان كـه تغييري را صرفاً از نقطه نظر تغيير حكم

مي  به راي تجديد نظر خواسته رسيدگي شكلي آنچنانكه در مـاده. كند، دانسترسيدگي ماهوي

ق 366 قا.د.آ.به بعد بل فرجام آمده، همان رسيدگي قـانوني از حيـث تـشخيصم در باب آراي

و  و مقررات قانوني است  انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي

و مـاده371 مـاده5به استثناء موضوع بنـد(شودبنابر اين رسيدگي ماهوي را اصوال شامل نمي

و رسيدگي شـكلي اما رسيدگي ماهوي اعم از رسيدگ).م.د.آ.ق 375 ي ماهوي به مفهوم خاص

به شرح مقرر در ماده. است م جديد عمـدتاً نـاظر بـر رسـيدگي.د.آ.ق348جهات تجديد نظر

و قانوني دادگاه تجديد نظر استان است بـ. شكلي ا.ع.د.ت.ق20موجـب مـادهه بنابراين وقتـي

مي.د.آ.ق 356و ماده 1373مصوب سال كه دادگـاهم جديد گفته  تجديـد نظـر اسـتان در شود

كند، اين عبارت قانوني به اين مفهوم نيست كـه مقام رسيدگي تجديد نظر، رسيدگي ماهوي مي

به پرونده را ندارد  بلكه رسيدگي شكلي در تمامي مراحل دادرسـي. صالحيت رسيدگي شكلي

م  و رحلـه اعم ازمرحله بدوي در دادگاه عمومي، مرحله تجديد نظردر دادگاه تجديد نظراسـتان

 مـاده4بند(ف تمامي اين مراجع قضايي استي مهم از وظاييفرجامي در ديوانعالي كشور، جز 

.د.آ.ق371 مـاده4و3و2و1و بنـدهاي 366و ماده348ماده)ه(و)د(،)ب(، بندهاي 296

).م

كه در كه نظير آنچه ت ميـاني مـاده مورد ديوان عالي كشور در باب قـسم ترديد نبايد كرد

م.د.آ.ق 403 ور براي دادگاه تجديد نظر استان نيـز ممكـن نيـست؛زبم گفته شد، عكس عبارت

و نتيجه منطبق بـا  به صورت قرار صادر شود ولي از حيث استدالل يعني اگر راي دادگاه بدوي

و حكم باشد، دادگاه تجديد نظر استان نيز نمي   سـپس بـه عنـوان حكـم تواند آن را حكم تلقي

 جهـت بلكه بايـد پـس از نقـض راي مزبـور بـه. نقض كند تجديد نظر خواسته، آن را تأييد يا

. نـدك به دادگاه بدوي اعـادهو قانوني صدور راي مقتضي براي را پرونده حكم، اقتضاي صدور

چه با ظاهر ماده بـ.د.آ.ق 358اين ترتيب اگر منظـورهم جديد همخواني ندارد ولي به هـر رو

به حكم، دعوي وي مشمول اعتبـار امـر مختـوم حفظ حقوق خو  اهان كه با تغيير قرار رد دعوا

گيرد، دادگاه تجديد نظر بايد پس از نقض رأي تجديـد نظـر خواسـته، پرونـده را بـهمي قرار

و اين حكـم پـس از  دادگاه بدوي اعاده تا آن مرجع پس از رسيدگي الزم، حكم مقتضي صادر

و رسيدگي تجديدنظر در دادگاه تجديد نظر استان واقع شودتجديد نظر خواهي مورد بررس .ي

 اثر تغيير ماهيت رأي در مراجع عالي قضايي-گفتار سوم
و و نوع رأي در مراجع عالي قضايي، بـي شـك در وضـعيت اصـحاب دعـوا تغيير ماهيت

ب.هاي بعدي تأثير خواهد گذاشت رسيدگي و در كه نبايد از آن چشم پوشيد به نكته مهم اال نيز
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كه به زيان او، دادگـاه اقـدامو اصحاب دعوي آن اشاره شده، حفظ حقوق  بويژه شخصي است

براي مثال در دعوي مـسئوليت مـدني، خواهـان دعـوي خـود را بـه.به صدور قرار كرده است

به عنوان خسارت ناشي از مسئوليت مدني به طرفيت خوانده اقامـهيخواسته مطالبه مبلغ   معين

مي دادگو به كارشناسي ارجاع و بـه.ندك اه نيز موضوع را كارشناس پـس از بررسـي موضـوع

مييموجب نظريه كارشناسي ورود هر گونه خسارت  به. دارد به خواهان را منتفي اعالم خواهان

ي هيات كارشناسي در مهلت اعالمي از سوي دادگاه، هزينه ولي كردهنظريه كارشناس اعتراض 

 قـانون آئـين دادرسـي مـدني قـرار ابطـال260و 259دگـاه نيـز برابـر مـواددا. پـردازد را نمي

مي دادخواست خواهان را در تجديد نظر خواهي خواهان از ايـن قـرار، اگـر دادگـاه.ندكصادر

كه دادگاه بدوي وارد در رسـيدگي مـاهيتي شـده، آن قـرار را ماهيتـاً  تجديدنظر با اين استدالل

و در مقام رسيدگ  و بـه جهـت عـدم اثبـات خـسارت، حكم تلقي ي تجديد نظر از حكم برآيد

بي حقي خواهان صادر زيـرا از يـك طـرف. استكردهند، حقوق خواهان را تضييعكحكم بر

به زيان او صـادر شـده  كه راي تجديدنظر خواه در اين مرحله فقط خواهان مرحله بدوي بوده

پيدا كند تي به مراتب بدتر از مرحله بدوي تواند وضعي بنابراين در مرحله تجديدنظر، نمي. است

از طرف ديگر چون قرار ابطال دادخواسـت.دش منجركه به صدور قرار ابطال دادخواست وي 

و نتيجـه راي در مرحلـه  به زيان خوانده نبوده اونيز تجديدنظرخواهي نكرده تا وضعيت پرونده

به نفع او تغيير يابد  اج. تجديد نظر ابت اعتراض خواهان در مرحله بدوي، دادگاه تجديدنظر در

به هيات كارشناسي ارجاع نمي حتي ند؛ چون اگر بررسي هيـات كارشناسـانكتواند موضوع را

به نفع خواهان  و صدور نظريه به اثبات ورود خسارت ، دادگـاه تكليـف بـه صـدور شودمنتهي

كه دادگاه تجدي و بنابراين خوانده مواجه با حكمي خواهد شد دنظر بـراي نخـستين حكم دارد

بار عليه اوصادر كرده است؛ بدون آنكه در مرحله بدوي در ماهيت امر، عليـه او حكمـي قـاطع 

 قاعـده-1: قاعده مهم دادرسي مدني است صادر شده باشد؛ پيامد چنين امري ناديده گرفتن دو 

به ماهيت دعوا در مرحله عالي بدون صدور حكم در مرحلـه نخـس تين اول ممنوعيت رسيدگي

 بـه ماهيـت هـيچ دعـوايي«:داردم قاعده يـاد شـده را اينگونـه بيـان مـي.د.آ.ق7است؛ ماده 

 تا زماني كـه در مرحلـه نخـستين در آن دعـوا حكمـي كردتوان در مرحله باالتر رسيدگي نمي

به موجب قانون پس چون دادگـاه بـدوي در ايـن خـصوص حكمـي.»صادر نشده باشد، مگر

به ماهيت دعوا در مرحله تجديد نظـر رسـيدگي صادر نكرده،   دادگاه تجديد نظر قادر نيست تا

ن. كند به مرحلـه بـاالتر شودمادام كه در ماهيت دعوا در مرحله نخستين، حكمي صادر ، نوبت

.)م.د.آ.ق353ماده(.رسديعني تجديد نظر نمي

ن قاعده دوم انحصار-2 ظر خواسـته اسـت؛ رسيدگي تجديد نظر حول محور حكم تجديد

مرجع تجديد نظـر فقـط بـه آنچـه كـه مـورد«:م آمده است.د.آ.ق349 نيز در ماده اين قاعده 
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و در.»نمايـد در مرحله نخستين مورد حكم قرارگرفته رسـيدگي مـي تجديد نظر خواهي است

مثال مورد بررسي، حكمي از دادگاه نخستين صادر نشده تا دادگاه تجديد نظر بـه تبـع تجديـد

واژه. نظر خواهي، آن را مورد رسيدگي واقع ودر ماهيت امر تـصميم بـه صـدور حكـم بگيـرد 

به معنـي رسـيدگي بـه ماهيـت دعـوا اسـت» رسيدگي« و مهم ترين مفهوم آن، . در اصلي ترين

بنابراين اگر چه قرارهاي تجديد نظر خواسته در مفهوم اعم نيز مورد رسيدگي تجديـد نظـر در

ق  م،.د.آ.ق 349درمـاده» حكـم«گيرد، ولي بـه قرينـه اسـتفاده از واژه رار مي دادگاه تجديد نظر

به مفهوم خاص آن يعني رسيدگي به پـس. نظر مقنن بـوده اسـت مورد،ماهيت دعوا رسيدگي

و رسـيدگي مـاهوي بـه راي  به ماهيـت دعـوا دادگاه تجديد نظر استان، زماني صالحيت ورود

كه از دا . دگاه نخستين، حكم صادر شده باشدتجديد نظر خواسته را دارد

 مانند رد دعـوا، عـدم اسـتماع(اي كه منجر به صدور يكي از قرارهاي قاطع دعوا در پرونده

مي ...)و و نتيجـه راي شوداز دادگاه تالي ، هرگاه دادگاه تجديد نظر استان با توجه بـه اسـتدالل

به آن در مقام و و آن را تاييـد دادگاه بدوي، قرار صادره را حكم تلقي  تجديد نظـر، رسـيدگي

و بطور جـدي حقـوق متـضرر از راي يـاد شـده به نفع هيچ يك از طرفين نيست كند، اين امر

مي) مانند خواهان بدوي( در. دهدرا تحت تأثير نامطلوبي قرار كه قرار صادره چه خوانده دعوا

كه قرار مزبور به به اين علت به نفع او صادر شده توانـسته از زيان وي نبوده، نميمرحله بدوي

به همين جهت نيز، از راي مزبور تجديـد نظـر خـواهي نكـرده  و آن رأي، تجديد نظر بخواهد

 خواهان دعواي بدوي نيز كـه بـر رد يـا عـدم اسـتماع دعـوي وي، اصـدار قـرار شـده،.است

و با اين ترتيب قرار رد يا عدم است مي ماع دعوي او در همان توانست از آن تجديد نظر نخواهد

مي  و امكان را داشت تا بدون اينكه از مسير تجديـد مرحله بدوي قطعيت و او اين شانس يافت

افزون بر آن، چـون تجديـد نظـر خـواه، خواهـان. گيرد نظر عبور نمايد، مجدداً دعوا را از سر 

كه دعواي او با قرار رد  تواند نمي نظر ده، در پايان دادرسي مرحله تجديدشمرحله بدوي است

كه قبل از رسيدگي تجديد نظر داشته، پيدا كند؛ اعتراض او بـه قـرار ناگوارتروضعيتي   از آنچه

 در خاتمـه رسـيدگي تجديـددبايـ اگر وارد است،. تجديد نظر خواسته، يا وارد است يا نيست

ن. نظر، نتيجه دادرسي بنفع وي رقم خورد هايت بايـد اگر تجديد نظر خواهي او وارد نيست، در

و همان قرار صادره در مرحله بدوي، در پايان دادرسي تجديد  اعتراض وي مردود شمرده شود

و قطعيت يابد  به مراتب بدتر از زمان قبل. نظر، تأييد و بنابراين نبايد وضعيت او دگرگون شده

به ويژه بـا توجـه بـه مـاده. شوداز رسيدگي تجديد نظر  د ايـنم شـاي.د.آ.ق 403مطالب باال

مي و آشكار كه قانونگذار به هيچ وجه نظر بر اينكه مرجـع عـالي حقيقت را بارز از(سازد اعـم

و بـا) دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالي كشور  بتواند قرار صادره از دادگاه تالي را ولـو بـه حـق

به حكم تغيير دهد، نداشته است   عـالي چنانچه اين حق را نيـز بـراي مرجـع. استداللي قانوني،
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و نـوع راي مانند دادگاه تجديدنظر قائل باشيم، مرجع مزبور بايد با استدالل بـر اينكـه ماهيـت

و مقتضي دادگاه بدوي، صادره از  نه قرار، راي تجديد نظر خواسته را نقض كرده و  حكم است

و بدون اينكه وارد رسيدگي بمنظور تائيد يا نقض آن حكم بر آيد، پروِنده را جهـت رسـيدگي

).م.د.آ.ق353ماده(صدور راي قانوني، به دادگاه تالي برگرداند

و و فرجامي، رسيدگي ماهوي نكرده چه آن مرجع عالي در مورد ديوان عالي كشور نيز اگر

و تمييـز خـود را جهـت تعيـين  امكان صدور حكم ندارد ولي بنظر صالحيت دارد تا تشخيص

ا  و و نوع راي فرجامخواسته بكار برد ين امر صدور حكم از آن مرجـع فرجـامي تلقـي ماهيت

ز نـوع راي فرجامخواسـتهيـچه رسيدگي فرجامي ديوان عالي كشور متوقـف بـر تمي. شودنمي

ب ماده401بند الف ماده(است از.)م.د.آ.ق405و بند و نـوع راي تكليف به تعيـين ماهيـت

و صـالحيت آن در دادنامـه صـادره كـه در شـمار وظـايف حيث حكم يا قـرار بـودن   قـانوني

و"ك جديد با اين عبارت.د.آ.ق213دادگاه ها است، تنها در بند هـ تبصره ماده  ماهيـت رأي

به آن مي را" ماهيـت رأي" ولـي عبـارت.پـيش بينـي شـد"باشـد مواد قانوني كه رأي مستند

و اما تعريف رأي از اين حيـ.م يافت.د.آ.ق 297و296توان در مادتين نمي ث كـه بـه حكـم

و داراي اجزايي است در مادهمي قرار تقسيم . آن قانون آمد299شود

 نتيجه
و تـصميمات قـضايي دارد كـه مطالب باال حكايت از اين واقعيت بسيار مهم در رسـيدگي

و چه از حيث موضوع يا موضـوعاتي  و نوع آنها چه از نظر ماهيت و قرار دادگاهها ميان حكم

ميكه به تناسب ضوا  و حكم دادگاه جاي و همچنـين از حيـث بط قانوني، در قالب قرار گيرند

بريآثار قانوني متفاوت  مكه ميتهر يك از آنها و تفـاوت رتب  قابـل توجـه وجـوديشود، تمايز

كه هرگاه دادگاه تالي در تمي. دارد و تـصميمياين درست است و نوع راي و تشخيص ماهيت ز

و ديـوان عـالي كـشور، خود دچار اشتباه شود، امكا و تغيير آن در دادگاه تجديـد نظـر ن ترميم

و كه راي صادره از نظر قانوني قطعي بوده  محكـوميافراهم خواهد شد، اما بايد نگران آن بود

آن وقـت. متضرر از راي، با گذشت مهلت قانوني، از آن تجديد نظر يا فرجام نخواهـدوعليه

د هرعنوان و قيد شده باشد،و ماهيتي كه در تصميم  مورد تبعيت اصـحابدبايادگاه تالي اتخاذ

و پيروي مراجع قضايي قرار كه در تصميم دادگاه دعوا و نوع رايي و الجرم همان ماهيت گيرد

و عنوان شده، بر راي صادره حاكميت خواهـد يافـت  ايـن وظيفـه خطيـر بايـد برشـانه. اتخاذ

ك  ند تا هم در رسيدگي تجديد نظـري كـه نـسبت بـه دادگاههاي تجديد نظر استان نيز سنگيني

مي  و انـشاء آراء دادگاههاي عمومي وانقالب بعمل و هم در نوع تصميمي كه خود اتخاذ  آورند

و اصول دادرسـي، حكـم، قـرار، تـصميم، مي و موازين قانوني كنند، به تناسب موضوع پرونده
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و غيره را از يكديگر تم بهييدستور و وز داده فراخور موضوع دعوي مطروحه، جريان دادرسي

به كار برند و و اعالم در تصميم است، انتخاب .نتيجه بدست آمده، آنچه را كه متناسب اتخاذ
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