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   ییقضا ۀیتا رو ی از تئور  ؛یفر کی و  ی حقوق یآرا قابلرات متیثأت

مجید عزیزیانی
 

 چکیده 

  یفرکیو    یحقوق های  از موضوعات مهم پرونده  یکیبر هم    ی فرکیو    یحقوق   یآرا   قابلرات متیتاث
 قطعی دادگاه کیفری است و دررأی    یت ازتبعبهحقوقی مکلف    ۀمک است. بنا بر نظر مشهور، مح 

ن  یهم  قا  یدقهرچند  دانند.  ، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی می زمانهمصورت رسیدگی  
تبعیرو در  دادگاه  یه  دارد و  یقطع  یحقوق رأی    از  ی فرکیت  دادگاه  یا  وجود  قاعده مختص  ی  فرکین 

کننده حسب مورد، بدون  رسیدگی  ی فرکیو    یحقوق   ییم قضاک دام از محا ک  باشد. چنانچه هرنمی
نماید،  رأی    است، مبادرت به صدور  مؤثر  نظرتحت  ۀآن در پروندرأی    هکگر  یدادگاه د  یبه آرا   اعتنا

ن  یه در اکخواهد گذاشت    یاجرا بر جا غیرقابلمتناقض و    یصدور آرا   ازجمله  یطلوب تاثیرات نام
  یبر هم به خوب   ی فرکیو    یحقوق  یآرا   قابلرات متیثأط تیو شرا   یست اصول، مبانیبامی  خصوص 

راه حل   ۀتواند در ارائمی ن خصوص یدر ا ییقضا ۀیق رویدق ۀرد و مطالعیقرار گ یمورد بحث و بررس
ۀ  متهافت، جایگاه قاعد   ییقضا  ۀیو توجه به رو  یحاضر ضمن بررس  ۀمقال  در  باشد.  مؤثرمطلوب  

از در نظام حقوق ک قطعی کیفری و حالت ع رأی    تبعیت دادگاه حقوقی  آن  ارتباطیا  یس  رأی    ران و 
  ی ناشاخص و مب  ییقضا  ۀیت رویگیرد و در نهامی  قرار  یدادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررس

بردی و عملی  رتحلیلی، کا  گردد. روش تحقیق کامل  می  ارائه  یین قضای ق منطبق با موازیدق  یحقوق 
و تبعیت از    ی برتر  کبودن موضوع، مل  یا حقوق ی  ی فرکیتحقیق این است که    ۀحاصل نتیج  است.

برای سایر مراجعی که    ، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی،  مقدم   ۀ ه پروندک باشد، بل ی نمیگرید
 . االتباع استکنند، الزم می  رسیدگی بعدا  

 ، قانونییقضا ۀی، رویفرکی، دادگاه یدادگاه حقوق  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ن  ییو آ  ی مدن  ین دادرسییآ  ین سابق و فعلیبر هم در قوان  ی فرکی و    یحقوق   یآرا   قابلمت  ی ریرپذیثأت

متناقض    یاز صدور آرا   ی ریل آن جلوگ یح مقنن بوده و دلیتوجه و تصر  مورد رباز  یاز د  ی فرکی  یدادرس
متفاوت  منشدرخصوص    و  با  هماهنگ  أموضوعات  است.  آرا یب  یواحد  قضا  ین   یبرا   ییمراجع 

شور ک هر   ییدر نظام قضا  ین اصول ضروریتریمتهافت و متناقض از اساس  یاز اصدار آرا   ی ریجلوگ 
  داشته باشند. هر   ی ثر کن امر مهم تلش حدا یا  یبرا ها  ادگاه د  ۀیلک ه  کشود و الزم است  می  محسوب 

قانونا  در    یگاه رسیدگی به امری یا ادعایی منوط به اثبات امر باشد که رسیدگی و اظهارنظر به آن 
دو مرجع حقوقی و کیفری    تواند در هرمی  یدگیا توقف در رسیصلحیت دادگاه دیگری باشد، اناطه  

آیین دادرسی مدنیأقرار رسیدگی تو   بینیپیش  مطرح شود.  یی مرجع قضا  بینیپیش و    مان در قانون 
در قانون آیین دادرسی کیفری   یت ذاتیت صلح یواحد برای رسیدگی به اتهامات متعدد متهم با رعا

  ی نامه، الباقعهی مبا  یک به استناد    یدر مرجع حقوقی شخص  مثل    با هدف جلوگیری از تناقض آرا است.
نامه به او منتسب شده عهیند و در مرجع کیفری شخصی که صدور مباکمی  من معامله را مطالبهث

 . دینمامی را مطرح  ی فرکی یدگیادعای جعل و درخواست رس
 اندداشته حقوق  علم  حیات تاریخ در که  هاییقرابت و  فواصلرغم  به مدنی و  کیفری حقوق

 کارکرد درستی به بتوانند یک  هر آنکه برای هامرزبندی  این حفظ و متمایزند یکدیگر از هنوز نیز

ی رأی  گاه  .(179  :1400  رحمانیان، و    روستایی)  تاس ضروری،  بگذارند ظهور را به منصۀ خود
بر مجازات، حاو  دادگاه کیفری علوه  در  و بطلن عمل  یاز ح  یوصف حقوق   یصادره  ث صحت 

ی له و یا علیه طرفین دعوای کیفری باشد. این  مورد ادعا بوده و ممکن است حائز ابعاد حقوق   یحقوق 
مشهود است. قانون آیین دادرسی کیفری    امل  ک   یلهبرد که اموال مثل  یویژگی باالخص در جرایم عل

ح قرار داده است. در کنار این موارد یرا مورد تصر  کیفری های  نیز صلحیت دادسرا و دادگاه  1۳9۲
مراجع  این  ی  نیز وجود دارند که ارتباط آرا   یی رقضایمراجع غ  یلک  عنوانبه  قضاییمراجع اداری و شبه

حسب    .رد یقرار گ  یاز صدور آرای متناقض مورد بررس  ی ریجلوگ   یبا مراجع قضایی باید برا  ییرقضایغ
دادگاه کیفری نسبت به دادگاه حقوقی امکان تحقیق   ،ی فرکی  یبه قاض  ییارات اعطایو اخت  یمواد قانون 

و    90،  70مواد    بر اساس زیرا مرجع کیفری    .(101:  1۳89پوراستاد،  )  شف واقع دارد کبیشتری در  
نیست. به دلیل ل یبرخلف دادگاه حقوقی محدود به اصل منع تحص ، قانون آیین دادرسی کیفری  99

اینکه جرم مخالف نظم عمومی است، حکومت    دلیلبه  اثبات کشف جرم در امور کیفری   یعبارت 
رش چنین اصلی است که دادرس کیفری  یبا وجود پذ  طلبد و صرفا  اصل آزادی تحصیل دلیل را می 

حیدری، )  و حکم خود را به گوهر آن بیاراید  کرده  کشف  حقیقت را تواند  می  های مختلفدر پرونده 
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  ۀ قانون آیین دادرسی مدنی، مقید و محدود به ادل  199  ۀ ماد( اما دادگاه حقوقی، با رعایت  ۲  :1۳9۳
است   کطرفین  مخالفهرچند  نظرات  ماد  ۀدامندرخصوص    ه  زی  199  ۀشمول  است ی ادشده    اد 

 ن بحث خارج است. یا ۀو از حوصل (5۳-56: 1۳90 شمس، )
قطعی  رأی    تبعیت دادگاه حقوقی از  ۀقاعدهرچند  اصلی مقاله مورد بحث این است که    ۀمسئل

قضایی قرار گرفته است ولی در حالت عکس آن یعنی تبعیت دادگاه کیفری    ۀکیفری مورد پذیرش روی
از کتب و مقاالت  کدام  هیچوجود ندارد و در  ای  قطعی حقوقی اتحاد و اتفاق عقیده و رویهرأی    از

قطعی رأی    تبعیت دادگاه کیفری از  ۀقاعد  مرتبط به این موضوع نپرداخته است در حالی که اهمیت
قطعی کیفری نیست و یک اصل کلی وجود ندارد رأی    تبعیت دادگاه حقوقی از  ۀحقوقی کمتر از قاعد

 اصول با مخالف است که  پذیرفته  صورتی در آن به  استناد  و  گذارقانون ضمنی  ارادۀ  از  سخن  و

 .(۳۲8: 1400 میرزایی، ) دنباش حقوقی
در    ۀدر مقال تاث  یکحاضر  پرونده حقوق   ی فر کیدادگاه    یقطعرأی    راتیگفتار در مورد  بر   یدر 
ماد آیین دادرسی کیفری   18ۀ  اساس  مبنایاز ح  قانون    ی بحث و بررس  ییقضا  ۀیرو  یو بررس  ییث 

پرونده    ۀجیدر نت   یحقوق   یقطعرأی    راتیگر در مورد تاث یصورت خواهد گرفت و سپس در گفتار د
ت  یتبع  یلک گر در مورد فقدان اصل  یو در گفتار د شاخص  ۀ یرو  ۀو ارائ   یی قضا  ۀیرو و توجه به   ی فرکی

 گیرد. می  مورد مداقه قرار ی فرکی یقطعرأی  از یدادگاه حقوق 
 ی حقوق ۀبر پروند یفر کی یقطعرأی  ریتاث. 1

 یقطعرأی    قطعی کیفری، در صورت صدوررأی    طبق معتقدان دیدگاه تبعیت دادگاه حقوقی از
 ت ازتبعیبهلف  ک ، میبا نظم عموم  ی فررأی کی  اصالت و مرتبط بودن  دلیلبه  یمرجع حقوق ،  ی فرکی

وجود    یتوسط مرجع حقوق   ی فررأی کی  مفاد  رأی برخلف  ان صدورک مزبور است و ام  ی فررأی کی
گاه  یاز جا  ی فرکی  یدگی، در رسی فرکی  یقطعرأی    از  یحقوق   ییت مرجع قضا یاصل لزوم تبع  ندارد.
و جا  یخاص قوانک  یگاه یبرخوردار است  در  نشده استیصر  نحوبهن سابق  یه  لحاظ  ،  ی اسد)  ح 

از   یت دادگاه مدنیو لزوم تبع  یحقوق   یبر دعاو  ی فرکیام  ک و تفوق اح  یبرتر  ی(. برخ ۲۳1:  1۳94
 .(7۳:  1۳96،  یبرکا)  اندردهکف  یتوص   ین دادرسییع آیاصل مسلم و شا  یک  عنوانبهرا    ییام جزا ک اح

 ی حقوق ۀبر پروند یفر کی یقطعرأی  مبانی تاثیر .1-1
راستا آرا یحج  ۀقاعد  یاجرا   یدر  دعوا  ی فرکی  یت  ممیمدن  یدر  است  ک،    یی جزا رأی    هکن 

و   ی فرکیو  یحقوق  یارتباط دو دعوا لحاظبهرد. یمورد استناد قرار گ یحقوق  ۀمک ل در محیدل عنوانبه
، مناسب و  یو مدن  ییجزا   ۀ صادره در دو حوز  یست آرا یبامی  ، أ ن دو موضوع و منشیان اتحاد اک ام

ز استفاده  ین  یمدن  ی، در دعوایفرکی  یقات انجام گرفته در دعوایب از تحقین ترت یهماهنگ باشند. به ا
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مطرح شده   ی ه دادگاه نسبت به دعوا ک است    یی أ ر   ی فر رأی کی   .(1۲:  1۳98،  و دیگران  یدریح)  شود
اتخاذ  او  از ک می   نزد  داد و موجب خروج دعو   ی ادرس د آنکه    ند، پس  انجام  آن دادگاه   ی را   شودمی   از 

 9و    8کیفری مرتبط با نظم عمومی جامعه است و بر اساس مفاد مواد  رأی    (. ۳17  : 1۳94زراعت،  ) 
گذشت و قابل م  ی در جرا   ی اختلل نظم عموم   ۀ بوده و درج   ی و عموم   ی اله   ۀ جنب   ی م دارا ی جرا   ی تمام 

در   کی حقوقی وجود ندارد. بدین توضیح که شا رأی    در   با  ی تقر  ی ژگ ی متفاوت است. این و  گذشتغیرقابل 
 یجامعه( است، ولی در دعوای حقوقی، دعو )   گذشت(، دادستان غیرقابل م  یجرا )   کیفری های  پرونده 

است  در مرجع کیفری ممکن  دعاوی مطروحه  برخی  به  واقع رسیدگی  در  است.  به خواهان  متعلق 
حق یا ادعایی باشد که در صلحیت قانونی و ذاتی آن مرجع نیست. هرچند حکم قضایی مستلزم اثبات  

با استناد به قوانین توسط یک مرجع قضایی صادر و سند  متضمن حل یک اختلف حقوقی است که 
می  تلقی  علیه رسمی  و  له  آثار  بودن  دارا  و  ادعا  یا  و  حق  یک  اثبات  تضمن  وصف  با  ولی  شود؛ 

اثر   اشخاص،حائز تبعات  اثر مطلق نیست و اصل نسبّیت احکام بر آن حاکم است. چنین اصلی  و 
گیرد که وجود حکم تنها میان اطراف دعوی کند و نتیجه می احکام را تنها به طرفین دعوی محدود می 

 (. 59:  1۳80آهنی،  )   قابلیت استناد دارد 
:  1۳89پوراستاد،  )  دارد   شف واقعکعمل بیشتری در    دادگاه کیفری نسبت به دادگاه حقوقی آزادی

در واقع طبیعت   .1ل نیست یزیرا دادگاه کیفری، برخلف دادگاه حقوقی مقید به اصل منع تحص  .(101
طلبد و اما دادگاه حقوقی، با رعایت  اثبات در امور کیفری حکومت اصل آزادی تحصیل دلیل را می 

طرفین است و به غیر از موارد استثنایی    ۀ، مقید و محدود به ادلقانون آیین دادرسی مدنی   199  ۀماد
آوری ادله  تواند اقدام به جمعکارشناسی نمی  محلی و صدور قرار  معاینه و تحقیق   چون صدور قرار

سا  گردآوری نماید و نباید رسیدگی  أ جرم را ر ۀنماید. حال آنکه مرجع کیفری مکلف است تمامی ادل
مجرمیت متهم باید بدون  درخصوص    قطعی کیفری ه رأی  علوبهطرفین نماید.    ۀخود را محدود به ادل

هرگونه شک معقول صادر شود. حال آنکه در دادرسی حقوقی، معیار تعادل احتماالت جاری است.  
امر موجب می احتمال  همین  از  دادگاه حقوقی  به  نسبت  کیفری  دادگاه  به فرض، حکم  بنا  تا  شود 

ها  آن  های حقوقی مثل فرانسه، اکثریت برخی از نظام   در بیشتری برای اصابت به واقع برخوردار باشد. 
یک اصل مسلم حقوقی مورد پذیرش قرار داده    عنوانبهقطعی کیفری را  رأی    تبعیت دادگاه حقوقی از

 .(O.MICHELS, 2012: 13) گیرد می قضایی نیز قرار ۀو مورد عمل روی
امر قضاوت شده است. این    قطعی کیفری اعتباررأی    مبنای تبعیت دادگاه حقوقی از  یاز طرف 

 
 . قانون آیین دادرسی کیفری  99و  90، 70مواد  .1
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مطابق این قاعده هر اختلفی فقط یک بار   1. قاعده در مقررات مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است
گاه دعوای طرح شده، با همان موضوع و  گیرد. بر اساس این قاعده هرمورد رسیدگی ماهوی قرار می 

کم قطعی صادر شده باشد، حکم  همان جهات، سابقا  میان همان اشخاص رسیدگی و نسبت به آن ح
(. 1۳9:  1۳8۳  کاتوزیان، )  از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار شده و طرح مجدد دعوی مردود است

ارت   ییمات قضایتصم  خوانیهمو    یلزوم هماهنگ است؛ وجود   یدادرس  ی هانظام   ی ازک از اصول 
ند. در هر نظام قضایی،  کیت را مخدوش میمتعارض احساس وجود عدالت و امن  ییمات قضایتصم

ای است برای اجرای عدالت و در این دادرسی و رسیدگی به دعاوی هدف غایی نیست، بلکه وسیله
و هر دو حکم عادالنه    دو حکم متفاوت صادر شود  مسئلهکرد نسبت به یک    توان تصورمسیر نمی 

از  در صورتی عادالنه محسوب می  باشد، بنابراین دادرسی شود که علوه بر صدور احکام عادالنه 
نیز جلوگیری کند آرای متعارض  آثار نسبیی(. پ48:  1۳95  صالحی، )  صدور  کیفری و رأی    رامون 

علیه امنیت فردی و اجتماعی و نظم    که اقدام بر  یابک توجه به ماهیت عمل ارت   توان گفت بامی   ییجزا 
متهم ایفاگران نقش بوده و مقامات انتظامی و قضایی با اختیارات واسعه به    و  کی عمومی است و شا
کنند. لذا  جهت کشف حقیقت اقدام می نمایند و مقامات قضایی با اقتدار الزم درامور رسیدگی می 

 شتر منطبق با واقع است. یو ب حکم صادره از دقت کافی برخوردار بوده
 ی حقوق ۀبر پروند یفر کی یقطعرأی   ریتاث یمستندات قانون .1-2

قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد،  رأی  هرگاه»  :قانون آیین دادرسی کیفری 18 ۀماد
ن  یم اک «. اساس ح االتباع استکند، الزم برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می 

ا نها  یدگیرس  هکن است  یماده  در  االتباع  الزم   یمراجع حقوق   یبرا  یفرکی  ی قطعرأی    ت صدور یو 
 در ا«ی » ۀلمک ر کذ یرده است ول کاشاره  یان در دادگاه حقوق ی و ز  در مفاد ماده به ضررهرچند است.  
 مؤثرمرتبط و    یموصوف، داللت بر تمام موضوعات حقوق   ۀ»امر حقوقی یا ضرر و زیان« ماد  عبارت
بر مرجع    ی فری رأی کیان برتریفوق در مقام ب  ۀرسد مقنن در مادمی  به نظر   مربوطه دارد.   ی فرکیبا امر  
ت  یو در نها  یدگیتوسط مرجع کیفری مورد رسآنچه  باشد. بر اساس ظاهر این ماده هر  ی نمیحقوق 

ت تبعیت قرار گیرد. لذا هم  ی توجه و در نها  از سوی سایر مراجع مورد   ستیبامی  احراز شده است، 
  ۀگر هر دو از مفاد مادیحقوقی مقدم توسط مرجع درأی    هم تبعیت ازکیفری مقدم و  رأی    تبعیت از

  ی فر کیا  یباشد    یحقوق اینکه   اعم از   مؤثرمقدم  رأی    ن خصوصیدر ا ک  استنباط است و ملقابلفوق  
بایست به  می   خرؤاعتبار امر مختوم و نفاذ آرای قضایی، مرجع قضایی م  ۀاست، زیرا به حکم قاعد

 
 .  قانون آیین دادرسی مدنی 4۳9و  ۲۲7و مواد  84 ۀماد 6. بند 1
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صادر کرده است، احترام نماید،    مؤثرقطعی  رأی    مرجع قضایی مقدم که   رسیدگی قضایی و ماهیتی
 گردد. می در غیر این صورت اعتبار آرای قضایی متزلزل 

هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم  »  :1۳7۲قانون رسیدگی به تخلفات اداری    19  ۀماد
این  رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق  هیئت  مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد

قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع  رأی    قانون به تخلف رسیدگی و 
مراجع   تصمیم  هرگونه  دارد.  ارسال  صالح  نخواهد  قضایی  اداری  مجازاتهای  اجرای  مانع  قضایی 

ابود... مفاد  ماده  ی«.  نترسیدگ  هیئت  تتبعیبهن  به  اداری  تخلفات  به  در    ی فر کی  یقطعرأی    ۀجیی 
،  یفرکی  یقطعرأی    تواند بدون توجه به مفادنمی  ئتیند و آن هکمی  ارمند اشاره کبه تخلفات    یدگیرس

ن جرم و تخلف  یر بکالذفوق   ۀ حسب ماد  یند. به عبارت کمبرا    یارمند متخلف را از مجازات انتظامک
نوعک دارد.    ۀرابط  یارمند،  وجود  مطلق  خصوص  جرم  یعنی عموم  محسوب  ینوع  یهر    تخلف 

قانونی یادشده از باب تبعیت   ۀ شود. دلیل اشاره به مقررنمی  ، جرم محسوب یهر تخلف  یشود ول می 
قطعی کیفری است، زیرا مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری نیز دارای  رأی    مرجع انتظامی از

و در صورت ارجاع  قانون آیین دادرسی مدنی 1 ۀوده که به حکم ذیل مادقضایی بنوعی رسیدگی شبه
، امکان اجرای مقررات یاد شده در باب تبعیت از آرای  این قانونقوانین خاص به رعایت مقررات  

 کیفری و حقوقی وجود دارد. 
وقوع ه مربوط به  ک شف شود  ک   مسائلی   ی دگی هرگاه ضمن رس »   قانون آیین دادرسی مدنی:  478  ۀ ماد 

 ی ن درصورت ی ن نباشد و همچن ک ممیی از جزا   یجهات مدن   کیک داور مؤثر بوده و تفرأی    باشد و در  ی جرم 
شده متوقف  یه رجوع به داور ک  ی ا نسب بوده و رفع اختالف در امریا طالق ی اح  ک ه دعوا مربوط به نک 

رس  ن به   ی دگی بر  طالق  یاح  ک اصل  رس ی ا  باشد،  نسب  ح  ی دگی ا  صدور  تا  نها ک داوران  دادگاه   یی م  از 
امر جزا   دار صالحیت  ن ی   یی نسبت به  ا .گرددی م   ا نسب متوقف یا طالق  یاح  ک ا  تی «  رأی   ر ی ث أ ن ماده به 

تواند نمی   ور اشاره دارد. و داور ک مذ  ی قطع رأی    ۀ ج یت داور از نت ی توسط داور و تبع  ی دگ ی بر رس   ی فرکی 
ن ماده ی ا   ی د. به عبارت ی صادر نما رأی    خود را ادامه و   ی دگ ی ، رس ی فرکی   ی قطع رأی    بدون توجه به مفاد 

د. در واقع ی نماتأکید می   از آن را   ی ت مرجع داور ی و تبع   ی فر کی مرجع    در دادگاه خصوصا    ی دگ ی رس   ی برتر
اگر تصمیم داور منوط به امری   قانون آیین دادرسی مدنی   478  ۀ به اعتقاد برخی دکترین به حکم ماد

 .( ۳58و   ۳58:  1۳97 خدابخشی، )   ، از موارد توقیف داوری است است که ماهیت جزایی دارد 
چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص  »:  قانون آیین دادرسی مدنی  ٢٢٧  ۀماد

نماید. در معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می
قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت  رأی    صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، 
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رأی    ازی  ت دادگاه حقوق یر به توجه و تبعکالذفوق  ۀ «. مفاد ماد...  سند، برای دادگاه مّتبع خواهد بود
تواند  نمی  رکالذفوق   ین فرض، مرجع حقوق یدر ا  ت سند اشاره دارد.ینسبت به جعل  ی فرکی  یقطع

ت سند اتخاذ  ینسبت به جعل  سا  أ ت سند، ریجعلی درخصوص  فرکی  یدگیبدون توجه به مندرجات رس
 .(۳۳8: 1۳90، یمهاجر) دیم نمایتصم

کشورهای مدرن حقوقی مثل فرانسه برای جلوگیری  که ذکر آن ضروری است اینکه برخی  ای  نکته
با دعوای حقوقی، متقابل    زمانهمدادرسی،    ۀبرای اطال  هاز اینکه ممکن است یکی از طرفین پروند

 Code de procedure)  اصلح شد  ۲007ادعایی کیفری در مرجع جزایی مطرح نماید در سال  

penal l' Article 4)  گیری کند و تعادل  والنی شدن جریان رسیدگی جلتا از هر گونه اختلل و طو
و   ایجاد شود  کیفری  و  مراجع حقوقی  قدرت  بین  فرانسه،    ۀاین اصلحی  موجببهنسبی  در  قانونی 

را   با قاضی است و چنانچه ضرورت  امر  بر اساس ضرورت  توقف رسیدگی  قرار  تشخیص صدور 
 کند.می جریان رسیدگی اقدام  ۀنسبت به ادام أسا  تشخیص ندهد، ر

 ی فر کی یقطعرأی  ثر ازأمت  یدادگاه حقوق ییقضا ۀیرو .1-3

د بر هم  آرا  قاعدهیاعتبار  اختکست  ینای  گر  در  دعویار طرف یه  بل   ی ن  قاضک باشد،  و    یمدن  یه 
بر    یموصوف مبتن  ۀقاعد   چراکهگردد،  می   لیبر او تحم  ی قهرطور  به د و ملتزم به آن است و  یمق  ی فرکی

 .( 84: 1۳94سته، یشا  و بانژادید) است ی ت امرینظم و واجد خصوص 
  شامل ی  فرکی  یقطعرأی    تبعیت از  دلیلبهاستنادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی    ۀدر دادنام
رأی   ه هر دوکبودن    یفضول  دلیلبههر دو    شامل ابطال اسناد  یحقوق   یقطعرأی    ر ویفروش مال غ

یادشده مقدم بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بوده است، حکم بر الزام    ی فر کیو    یحقوق   یقطع
الزام به    ۀننده به خواستکی دگی رس  ین پرونده دادگاه حقوق یگردد. در امی  به تنظیم سند رسمی صادر

 ی بر فضول  یمقدم مبن  یو حقوق   ی فر کی  ی آرا   یقطع  ۀجیتواند بدون توجه به نتی نمیم سند رسمیتنظ
دعوبودن سند   تصم  یمستند  نمایاتخاذ  رسیم  و  قبل  یدگید  مرجع  دو  در  دادگاه یا  یبرا   یسابق  ن 

که هدف جلوگ الزم  ازد   ی ریاالتباع است  تجدیاز  و  دعاو ی اد  پره یا ک ش   ی،د  و  آرا یات  اصدار  از    ی ز 
در    یاثبات دعو  ۀدر ادل  ی فرکیمرجع    یار عمل و گستردگیبوده و اخت  یمتناقض و حفظ نظم عموم

قطعی کیفری را مصر  رأی    تبعیت مطلق دادگاه حقوقی از  ۀیان نظردارطرف ،  یحقوق   یدعاوسه با  یمقا
هم    مؤثرقطعی حقوقی  رأی    برای تبعیت دادگاه کیفری از  تین حجیا  یرده است. ول کده  یبه حفظ عق

  اوال    که   خواهد بود  مؤثرقطعی کیفری  رأی    تبعیت دادگاه حقوقی ازۀ  زمانی قاعد  وجود دارد و اساسا  
  ۀد در پروندیبا  الزاما    ی فرکی  یقطع رأی    نیا  ا  یثان  ؛صادر شده باشد یقطع  نحوبه  ی فرکیاز مرجع    ییأ ر

ن خصوص  ینگارنده در ارأی    ل  ی ه ذکنخواهد داشت    ی ن صورت اثریر ایباشد، در غ  مؤثر  یحقوق 
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 1گردد. می رکر ذهن مخاطب ذی تنو یبرا 

 
ها به طرفیت آقایان به  در خصوص دادخواست خانم : »18/8/98مورخ    980997۲99۳7006۲5دادنامۀ شمارۀ  .  1

قطعی   سند  دانگ  شش  از  دانگ  سه  سند  تنظیم  به  الزام  ثبتی   1۳95/04/۲8مورخ    19۳769خواسته  پلک  در 
ها مدعی هستند که حسب محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان ... رسیو مطالبه خسارات داد  ۲0/4169

شماره   اصداری  دادنامه  موجب  بی   1۳98/04/11مورخ    980--۲41به  بر  مبنی  قصران  رودبار  دوم حقوقی  شعبه 
مالک سه دانگ مشاع در پلک    ۳0/ 1۳9۲/04و صلح نامه مورخ    1۳95/04/۲8مورخ    19۳769اعتباری سند رسمی  

بتی موضوع دعوی بوده که تا کنون سند رسمی تنظیم نشده است، بر همین اساس تقاضای اجابت خواسته را از محکمه  ث
آن، استماع اظهارات خواستار شده به محتویات پرونده، ملحظه دادخواست تقدیمی و ضمائم  از توجه  دادگاه  اند. 

م واصله ثبتی نظر به اینکه اوال  بر اساس صلح نامه مورخ  های استنادی و استعلخواهانها ، مطالبه و مطالعه پرونده 
مابین مصالح آقای به عنوان طرف اول و متصالح مرحوم به عنوان طرف دوم سه دانگ از شش دانگ  فی  1۳9۲/04/۳0

دی  پلک موضوع دعوی را به طرف دوم به عنوان مورث خواهانها واگذار کرده است و از این حیث ارتباط حقوقی و قراردا 
ه  مذکور که مقدمه واجب اجابت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی است فراهم است. ثانیا  این صلح نامه در پرونده 

دادگاه تجدید نظر استان تهران در باب فروش مال غیر و   67کیفری دو تهران و شعبه    1059شعبه    970079کیفری  
صران با موضوع ابطال سند نقل و انتقال نسبت به سه شعبه دوم رودبار ق  9800۲6محکومیت آقای و پرونده کلسه  

ها صادر و قطعی ها که در نهایت حکم بر ابطال آن سند به دلیل مالکیت مقدم مورث خواهاندانگ مورث خواهان
ها مورد بررسی و صحت قرار گرفته است و اساسا  گردیده است و در دو پرونده یاد شده صلح نامه مورد استناد خواهان 

ها است. ثالثا  تا کنون ها همین صلح نامه بوده است که نشانگر مالکیت مورث خواهانند اساسی اجابت آن پرونده مست
توسط هیچ مرجعی رایی مبنی بر بی اعتباری صلح نامه یاد شده احراز و تقدیم نشده است و حمل بر صحت موضوع 

رفین ملزم به تبعیت از آثار عقود بوده و یکی از آثار  همان قانون ط  ۲19قانون مدنی است و بر اساس ماده    ۲۲۳ماده  
قانون مدنی به مجرد    ۳6۲مهم عقود، حصول مالکیت رسمی برای انتقال گیرنده ملک است ، چرا که به موجب ماده  

عقد، انتقال گیرنده مالک مورد معامله بوده و این مالکیت رسمی نیز حسب استعلم واصله ثبتی تا کنون حاصل نشده 
مورخ    19۳769های فوق الذکر فضولی بودن سند شماره  های کیفری و حقوقی در پرونده ت. رابعا  حسب دادنامه اس

  11/ 1۳98/04مورخ    980--۲41محرز و بر همین اساس سند رسمی فوق الذکر طی دادنامه شماره    1۳95/04/۲8
توابع عقد صلح مبنی بر واگذاری مورد    مورد ابطال قطعی قرار گرفته است و اذن در شی اذن در لوازم آن است و از 

انتقال ، انتقال به شکل و کیفیت سند رسمی است. خامسا  حسب استعلم واصله ثبتی مالکیت رسمی و سلسله مالکیت  
خواندگان محرز و شرط اساسی اجابت دعوای مذکور نیز احراز مالکیت رسمی خوانده برای انتقال در دفترخانه اسناد 

مورد هم فاقد ایراد بوده و قابلیت اجابت دارد. سادسا  یکی از طرق نقل و انتقال چه در اموال منقول    رسمی است که این 
قانون مدنی علوه بر اینکه در مقام رفع تنازع   75۲و چه در اموال غیر منقول عقد صلح بوده که این عقد حسب ماده  

انتهایی ماده فوق   تواند در مقام معاملت نیز صورت گیرد و این هم ازبوده، می   758الذکر و صراحت ماده  قسمت 
قانون مذکور از عقود الزم بوده و تا کنون دلیل و مدرکی   760همان قانون بارز و مشهود است و این عقد حسب ماده  

  قانون مدنی( تقدیم و ابراز نشده   765دال بر اینکه صلح نامه موضوع دعوی مبتنی بر معامله باطله بوده )موضوع ماده  
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 یفر کی ۀبر پروند یحقوق یقطعرأی  ریتاث .2
تاثیردیدگاه  طبق   ه مورد ک   یکقطعی حقوقی در پرونده کیفری و برخلف گفتار  رأی    معتقدان 

صدور صورت  در  گرفت،  قرار  مرجع  یحقوق   یقطعرأی    بحث    ی حقوق   یدگیرس  دلیلبه  ی فرکی، 
رأی    مفاد  رأی برخلف  ان صدورک مزبور است و ام  یحقوق رأی    ت ازتبعیبهلف  ک م  ،صورت گرفته

مرجع    یحقوق  و    ی فرکیتوسط  مرتبط  صورت  اساسا    مؤثردر  و  ندارد  وجود  موارد   بودن  برخی 
تمام   حقوقی االتباع است. حال اگر دادگاهتصمیمات و آرای دادگاه حقوقی برای دادگاه کیفری الزم 

تمامی ُطرق   و کار گیرد هدر کشف واقع ب  قانون آیین دادرسی مدنی  199  ۀرا مطابق ماد  تلش خود
توان ادعای استقلل  بینی در جهت رسیدگی به مورد ادعا را نیز در نظر قرار دهد، باز میپیش قابل

 ( 1۲۲:  1۳97  رحیمی، )  به آن وفادار ماند؟ و عدم متابعت آن از امر مدنی را پذیرفت و کیفری  حقوق
 ی فر کی ۀبر پروند یحقوق یقطعرأی  ریمبانی تاث .2-1

مطروحه در مرجع کیفری ممکن است مستلزم اثبات حق یا  در واقع رسیدگی به برخی دعاوی  
صورت به  ادعایی باشد که در صلحیت قانونی و ذاتی آن مرجع نیست. قوانین سابق در این زمینه

نام برده افلس، زوجیت، وقفیت و غیره  از حق مالکیت،  آیین دادرسی    17  ۀماد)  اندتمثیلی  قانون 
 (. 1۲90 کیفری 

وضوعات تحت صلحیت دادگاه حقوقی مانند وقف، مالکیت، زوجیت و  چنانچه در رابطه با م
غیره حکم قطعی صادر شود و دعوای کیفری در آن خصوص در مرجع جزایی مطرح باشد، رسیدگی 

ت  قرار میأمرجع کیفری تحت  در دادگاه حقوق   عنوانبهگیرد.  ثیر سرنوشت حکم حقوقی  به   یمثال 

 
است و از این حیث نیز حمل بر صحت است، لذا نتیجتا  شرایط و ارکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مقدور بوده  

بوده که داللت بر انتقال سه دانگ پلک موضوع دعوی   1۳98/04/۳0و مستند حقوقی و قراردادی، صلح نامه مورخ  
خواهان مورث  خواهانهایبه  و  بوده  مرحوم    ها  آن  وراث  از  دعوی،  مستند  وراثت  حصر  گواهی  حسب  نیز  مذکور 

محسوب شده که مالکیت مورث به صورت قهری به وراث وی منتقل و آن وراث نیز بر همین اساس اقدام به طرح  
واد  دعوی و تقاضای اجابت خواسته را از محکمه خواستار شده است؛ لذا دعوای خواهانها محرز و مسلم و مستندا  به م 

قانون آیین دادرسی مدنی و اصول لزوم و صحت   519و    515،  198قانون مدنی و مواد    ۲۲۳و    ۲19   191،  190،  10
و  دعوی  موضوع  ثبتی  دانگ پلک  از شش  مشاع  دانگ  تنظیم سند رسمی سه  به  الزام خواندگان  بر  قراردادها حکم 

ها به پرداخت هزینه طریق صلح نامه با مورث خواهانهمچنین محکومیت خوانده به دلیل ارتباط حقوقی و قراردادی از  
نماید. رای صادره به دلیل ابلغ الکترونیک به هردوی خواندگان و مشاهده آن  ها محکوم میدادرسی در حق خواهان 

قابل   ابلغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  محسوب  حضوری  صادره  رای  نتیجه  در  و  واقعی  نامبردگان،  توسط 
 .« باشددر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می  تجدیدنظرخواهی
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ل ی و تحو یم سند رسمیم بر الزام به تنظکط معاملت حیط شرا یراو احراز ش یعاد ۀنامهعی استناد مبا
است  عیمب ا  صادر شده  قطعین رأی    نیو  مح  یز  است.  ایعلوم ک شده  طرح  یه  به  مبادرت  پرونده  ن 
 یقطعرأی  ست ازیبای میفرکی ن حالت مرجع یند، در اکی میفرکیجعل در مرجع  ی فرکیت یاکش

  ند و کت  یتبع  ی حقوق   ۀجعل در آن پروند  یبر احراز صحت معامله و عدم ادعا   ی مبن  یمرجع حقوق 
ت سند و مجازات آن صادر  یم بر جعلک، حیحقوق   یقطعرأی    ات ی تواند بدون توجه به محتونمی
حقوقی به  رأی    دادرسی از  ۀمبنی بر اعاد  قانون آیین دادرسی مدنی  ۲۲7  ۀ د، زیرا صراحت مادینما

قطعی کیفری مبنی بر جعلیت سند  رأی  ناظر بر حالتی است که ابتدا  ی صرفا  قطعی کیفررأی  استناد
مورد استناد قرار نگرفته باشد که در این حالت با استناد   خرؤصادر شده باشد ولی در دادگاه حقوقی م

خر حقوقی  ؤقطعی مرأی    دادرسی از  ۀقطعی کیفری مقدم برای اعاد رأی    توان از این می  الذکرفوق   ۀماد
قطعی مقدم  رأی    خر ازؤحسب مورد( م)  اده کرد. دلیل آن نیز تبعیت دادگاه حقوقی و کیفری استف

 ی حقوق   ۀ فرع بر احراز صحت رابط  عیل مبی و تحو  یم سند رسمیم بر الزام به تنظکاست. لذا صدور ح
 ۲16بر اساس مواد    توانستمی  بوده،   یفرکی  ۀ پروند  کیه شاک  یآن دعو  ۀاست و خواند  ی و قرارداد

  ی ن دادرسیحداقل در حاینکه    ای د  ید نمایا ترد یار  ک جعل، ان   یادعا  انون آیین دادرسی مدنیق  ۲۲8  یال
اقدام   انون آیین دادرسی مدنیق  ٢٢٧  ۀ ماد  ه برابرکرده  کت جعل مطرح  یاکش  ی فرکیدر مرجع    یحقوق 

 گرفت. می الزم صورت 
  یی دعوا  یحقوق   ییت در مرجع قضاکیاثبات مال  موضوع مثل    خصوص یک   در  هک  یدر صورت 

است در   ی دگیان رسیدر جر ی ت رفع تصرف عدوانیاکز شین ی فرکی ییمطرح است و در مرجع قضا
 ن صورت: یا

را بنا به  ی شود، زمرجع کیفری می  ت منجر به توقف رسیدگیکیاثبات مال  یحقوق   یدگیرس  اوال  
با عبارت)  مجازات اسلمیقانون    690  ۀ مفهوم و منطوق ماد تعزیرات(  و املک    بخش  »اراضی 

  ی تصرف عدوان  ی فرکیۀ  به جنب  ی دگیمتعلق به« که داللت بر تعلق و مالکیت نسبت به مال را دارد، رس
 است.  کیت شاکی، منوط به احراز مالیحقوق  یبرخلف دعوا

ت کیرا در احراز مالی کیفری است. ز، الزاما  مورد تبعیت دادگاه  یحقوق   یدعوا  یقطع  ۀجینت  ثانیا   
باشد. صدور حکم قبلی در مؤثر میاست،    یتصرف عدوان  ی فرکیت  یاکش  ین اساسکه رک  کیشا

در دعاوی    اموری مانند مالکیت، زوجیت و وقفیت شرط الزم برای رسیدگی مرجع کیفری است. مثل  
یت شاکی و یا زوجیت شاکیه مطروحه تحت عنوان فروش مال غیر، ترک نفقه و غیره تا اثبات مالک 

 رسیدگی را طی نخواهد کرد.   فرایندحقوقی، دعوای کیفری  ۀدر محکم
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 ی فر کی ۀبر پروند یحقوق یقطعرأی  ریتاث یمستندات قانون. 2-2
هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد »  انون آیین دادرسی کیفری:ق  ۲1  ۀماد

در صالحیت مرجع کیفری نیست، و در صالحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ها  آن  که رسیدگی به
تا هنگام صدور  نفعذی اناطه،  قرار  با صدور  از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و  رأی    و  قطعی 

ماه از تاریخ ابالغ ظرف یک  نفعذیصورت، هرگاه  شود. در اینصورت موقت بایگانی میپرونده به
موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به  ذرقرار اناطه بدون ع
نهاد اناطه و    صراحتبهن ماده  ی« مقنن در ا.کنددهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میرسیدگی ادامه می 

 رفته است.  یرا پذ یدر مرجع حقوق  یدگیبه اعتبار رس ی فرکی یدگ یتوقف رس
اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دوحکم باشد، دادگاه »  دنی:دادرسی م  انون آیینق  4۳9  ۀماد

ن ی«. مفاد اپس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود
موضوع،  درخصوص  م مقدم ک ه صدور حکن نحو یگر اشاره دارد. به ایآرا بر هم د  یرگذاریماده به تاث

  بر  امل  کمقدم  ی رأی  است. به عبارت   یدادرس  ۀم در اعادک رت دو حیمغارامون  یدوم پرأی    نقض  کمل
 موخر است.  رأی  نقض یمقدم برارأی  ت ازتبعیبهلف ک ر میباشد و دادگاه اخ مؤثرخر ؤمرأی 

اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه » آیین دادرسی کیفری: انون ق 481 ۀماد
کند و  دیگر را نقض می رأی    وتأیید   هر یک را که صحیح تشخیص دهد، پس از قبول اعاده دادرسی،  

«.  .کندوفق مقررات رسیدگی میها  آن  را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقضرأی    چنانچه هر دو 
فقط    گر اشاره دارد.ی آرا بر همد  یرگذاریثأبه ت  انون آیین دادرسی مدنیق  4۳9  ۀه مادیشب  ن مادهیمفاد ا

دادگاه حکم    حکم باشد،   دادرسی مغایرت دو  ۀاگر جهت اعاد  4۳9  ۀدر ماد  ه کن است  یتفاوت در ا
انون آیین دادرسی  ق  481  ۀه در مادک  یدر حال  ؛دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود

دیگر را  رأی    وتأیید    دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد،   ۀ، دادگاه پس از قبول اعادکیفری 
 ۀ ماد  مندرج در   کرسد ملمی   باشد و به نظرنمی  م مقدم ک ح  کن حالت ملیلذا در ا  کند ومینقض  
رت دو  یمغا  یدادرس  ۀه جهت اعادکان  ین بیتر است. به اقبول قابلانون آیین دادرسی کیفری  ق  481

از تناقض    یریبوده و جهت جلوگ   مؤثرگر  یموضوع واحد بر هم ددرخصوص    ام ک ن اح یم بوده و اک ح
 ن آرا نقض گردد. یاز ا یست احدیبامی  ا آر

 ی حقوق یقطعرأی  متاثر از  یفر کیدادگاه  ییقضا ۀیرو. 2-3
بزه تصرف عدوانی را منوط   ، یفرکیگردد، دادگاه  می   آن ذکررأی    مورد بحث که در ادامه  ۀدر پروند

دعوای حقوقی مستقل و اثبات آن در   ۀاست که این امر محتاج اقام  احراز مالکیت شاکی دانسته  به
  انون آیین دادرسی کیفری ق  ۲1  ۀماد  قطعی است. و بر اساسرأی    و اخذ  صلحذیمحاکم حقوقی  
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است. شده  صادر  اناطه  رویا  قرار  رو ین  ماه  یقبولقابل  ۀیه،  به  توجه  با  و  حقوق یبوده  احراز    یت 
مرجع    رد. اساسا  یگمی  صورت   ی بهتر  نحوبه   ین موضوع توسط مرجع حقوق یبه ا  یدگیت، رسکیمال
انون آیین  ق  ۲1  ۀه مقنن در مادکن اعتبار است  یباشد و به همنمی  تکی ن مالییتع  یبرا   ی، مرجعی فرکی

گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی  هراینکه   بر یمبن دادرسی کیفری 
در صلحیت دادگاه حقوقی است، نهاد اناطه و لزوم  در صلحیت مرجع کیفری نیست، و  ها  آن  به

 رده است. ک بینیپیشرا  یتوسط مرجع حقوق  یدگیرس
باشد« مرجع  »اذن در شئ اذن در لوازم آن می  ۀکه به حکم قاعدآنجا    معتقدند از  یبرخ هرچند  

ارکان و عناصر می تمام  به  به رسیدگی  قادر  به دعوی  اناطرسیدگی کننده  لذا مفهوم  این  باشد،  با  ه 
ساختار    جهتبهشود. قرار اناطه  ویژگی که رسیدگی را متوقف کند، امری خلف اصل محسوب می

ریزی شده و مغایرت ذاتی میان این مقررات، قانون حاکم بر رسیدگی به موضوعات مختلف طرح 
حدود  ۀ اجاز از  خارج  با  ها  آن   دخالت  داد.  نخواهد  اصلی  مراجع  از  غیر  دیگر،  مراجع  به  این را 

صورت متعارف و بدون دخالت در قواعد ذاتی دیگر مراجع بتواند به  هاوصاف، اگر مرجع اصلی ب
 1.(۲59: 1۳84 خدابخشی، ) رسدموضوعات رسیدگی کند، نوبت به اناطه نمی

 
  تصرف  بر یمبن یآقا  هیعل یآقا تی شکا خصوص در»: 14/10/98 مورخ  980997۲99۳501751ۀ شمار  ۀدادنام . 1

 گون یم   در  واقع  یاصل  ۲0  از  یفرع  ۲840  یثبت  پلک  به  هیفمتنازع   ملک  بر  ی شاک   تیمالک  لیدل نکهیا  به  نظر  ؛یعدوان
 « ی جار  املک»  از  موصوف  یثبت  پلک  فشم  املک  و  اسناد  ثبت  اداره   از  واصله  یثبت  استعلم  حسب  و  است  یعاد  سند

 مصوب (  راتیتعز)  یاسلم   مجازات  قانون  پنجم   کتاب  690  ماده  در  به«  متعلق»   دیق  از  مستفاد  نکهیا  به  نظر  و  است
 اموال   درخصوص  نکهیا  به  نظر  و  باشد  ادعا  مورد   ملک  مالک  دیبا  یعدوان  تصرف   بزه  در  یشاک   که  است  نیا  1۳75

  باشد   دهیرس   ثبت  به  املک  دفتر  در  او  نام  که  شناسدیم   مالک  را  یکس  فقط  محاکم  ثبت  قانون  ۲۲  ماده  وفق  رمنقول یغ
  ی دگ یرس   در  ییجزا   دادگاه  تا  ندارد   ی لیدل  و  گرددیم   زی ن  یفریک  محاکم  شامل  مارالذکر  ماده  در  محاکم«»  لفظ  عموم  و
  حسب   یعدوان  تصرف  بزه  نکهیا  به  نظر  و  بداند  ت یمالک  لیدل  را   دی  قاعده   و  تصرف  اماره   صرفا    یعدوان  تصرف  تیشکا  به

  شرط   ک.د .آ.ق  1۲  ماده  وفق  که  است  گذشتقابل  میجرا  از  1۳9۲  مصوب   یاسلم   مجازات  قانون  104  ماده  داللت
  است   یشخص  یشاک  قانون  همان  10  ماده  وفق  که  است  یشاک   تیشکا  گذشتقابل   میجرا  بیتعق  یاستدام   و  ییابتدا

 باشد   دهینرس   ثبت  به  یملک  درخصوص  او  نام  املک  دفتر  در  که  یکس  چون  و  گردد  انیز  و  ضرر  متحمل  جرم  وقوع   از  که
  طور به   و  دانست  بیتعق  آغازگر  و  ده ی دبزه  را  یو  توانینم  یاعتبار  ثیح  از  فلذا   شودینم  محسوب  ملک  مالک  قانونا  

  ی حقوق  یدعوا   اقامه محتاج امر نیا که  است یشاک  تیمالک احراز یعدوان نصرف بزه به ییجزا یدگ یرس  ارکان از یکل
 اناطه  قرار  ک. د. آ.ق  ۲1  ماده  به  مستندا    هذایعل  است  یقطع  یرأ   اخذ  و  صلحیذ  یحقوق  محاکم  در  آن  اثبات  و  مستقل

 معلق   متهم  بیتعق  صالح  مرجع  از  یقطع  یرأ   صدور  هنگام  تا.  گرددیم   اعلم  و  صادر  نفعی ذ  عنوانبه   یشاک  نییتع  با
  و   دینما  یدعو  طرح  و  رجوع   صالح  دادگاه  به  قرار  نیا  ابلغ  خیتار  از  ماه  کی   ظرف  است  مکلف  یشاک.  ماند  خواهد
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 ی فر کی یقطعرأی   از یت دادگاه حقوقیتبع یلکفقدان اصل  .3
بایست بر  می  حقوقی و کیفری بر هم این است کهیکی از مباحث مرتبط با تاثیر گذاری آرای  

اول و دوم مقاله به فقدان اصل کلی در این خصوص اشاره کرد در های  اساس مبانی مباحث قسمت
بند به شرح  از دو قسمت گذشته  نتیجه گیری صحیحی  امکان  این صورت  به دست  های  غیر  ذیل 

بیشتر   ، آ.د.ک ذکر شده است 18ه در ماده قطعی کیفری کرأی  نخواهد آمد. تبعیت دادگاه حقوقی از
قاعده نه  است  استثنایی  امر  مقید  ای  یک  موارد  همه  در  حقوقی  دادگاه  نتیجتا   از  تبعبهکلی.  یت 

است که بدوا  باید  ای  گونهبهتصمیمات اتخاذی دادگاه کیفری نیست. اگر رسیدگی به موضوع کیفری  
آ.د.ک باید قرار اناطه صادر  ۲1استناد ماده  سرنوشت دعوی حقوقی مشخص شود، مرجع مذکور به

تعیین تکلیف  می  آنکه در مرجع حقوقی  تا  باید رسیدگی مرجع کیفری متوقف گردد  نمود، طبیعتا  
نهایی شود؛ متقابل  نیز در چنین مواردی که حکم کیفری مبنای اتخاذ تصمیم در امر حقوقی خواهد 

 قطعی از مرجع کیفری صادر شود. رأی  را متوقف تا بود، علی القاعده مرجع حقوقی باید رسیدگی
 یحقوق یمبان. 3-1

موارد    ۀدر هم  ی فرکی  یقطعرأی    از  ی ت دادگاه حقوق یضمن مخالفت با اطلق اصل تبع  یبرخ 
نیت ءمعتقد هستند که در امور جزایی در بسیاری از موارد تا حقی ثابت نشود، تعرض به آن با سو

باشد و در نتیجه هیچ ترجیحی برای مرجع کیفری نسبت به دادگاه  نمی  رسیدگیقابلجرم    عنوانبه
حقوقی بیان  با طرح بحث انگیزه در دعاوی کیفری و    حقوقی قائل نبودند. برخی دیگر از مخالفین

کیفری و مفهوم انگیزه که در آن آمده است، در دعوای  رأی    توان ازدارند که تنها در صورتی می می 
طرفه و مربوط به معامله باشد، اما اگر  مدنی استفاده کرد که در حقوق مدنی نیز بحث از انگیزه، یک

زیرا    اثبات دعوای مدنی دانستکیفری را مبنای  رأی    توانمشترک بپردازد، نمی  ۀحقوق مدنی به انگیز
متهم تحقق یابد،  درخصوص    طرفه است و تنها بایداثبات شده و مؤثر در حقوق کیفری، یک  ۀانگیز

 . (1۲8: 1۳90 خدابخشی، ) مشترک بین طرفین قرارداد احراز شود ۀاما در حقوق مدنی، باید انگیز
و   یل مستند به مبانین دلیبه ا  ی فرکی  یقطعرأی    از  یت دادگاه حقوق یمطلق اصل تبع  نحوبهلذا   

را  ی باشد، زی نمیبرتر  یجهات دارا   ۀدر هم  ی فرکیتوسط دادگاه    یدگیه رسکباشد  ی نمی مواد قانون 
و امارات    با واقع بسیار متزلزل است. زیرا چه بسا قرائنرأی    های کیفری نیز فرض اصابتدر دادرسی 

 
  ی مقتض  میتصم و افتهی ادامه پرونده در  موجود لی دال با یدگیرس  صورت  نیا  ریغ در.  کند ارائه شعبه  نیا به را آن یگواه

  دنظر ی تجد  دادگاه   در  اعتراضقابل   یشاک  جانب  از  ابلغ  خیتار  از  روز  ستیب  مدت   ظرف  قرار  نی ا.  شد   خواهد  اتخاذ
 .« باشد ی م  تهران استان
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اصول  دلیل  بهناقص و مبهمی بر ارتکاب بزه وجود داشته باشد که منجر به علم قاضی نگردد، ولی  
بنیادین و اساسی چون اصل برائت، اصل لزوم تفسیر مضیق مقررات کیفری، اصل تفسیر به نفع متهم  

کند. بنابراین  میمحکومیت کیفری در نهایت حکم به برائت صادر    ۀ گانو یا تکمیل نبودن ارکان سه
ه در بند دوم مورد بحث قرار  کس همان طور  ک دفاع باشد. و برعقابلتواند چندان  پذیرش این مبنا نمی

د و لذا یت نمایتبع  یدادگاه حقوق رأی    ست ازیبامی  هکاست    ی فرکین دادگاه  یموارد ا  یلیگرفت، در خ
استناد  قابل  ی فرکی  یقطعرأی    از  یوق ت دادگاه حقیتبع  یه برا کاعتبار امر مختومه همان طور    ۀقاعد

 تصور است.  قابلز یس آن نک است، حالت ع 
کند که به تناسب این روابط، مراجع  ماهیت اعمال افراد و لزوم رسیدگی تخصصی ایجاب می

.. در مقررات  .اداری و  است که مراجعی چون مراجع حقوقی، کیفری،   رواینازخاصی ایجاد گردد.  
را همان طور  ی در عین حال ممکن است عمل واحد، واجد چند جنبه باشد. زبینی شده است.  پیش 

اند، شرط جاری شدن این قاعده، وحدت سبب، موضوع و اصحاب  ردهکن استدالل  یترکد یه برخ ک
قطعی کیفری بر دادرسی حقوقی باشد،  رأی    حاکمیت   ۀدعوا است. بر فرض که این قاعده، توجیه کنند

در   قاعده  این  نباید  تقدم صدورچرا  یعنی  آن  دادگاه رأی    حالت عکس  بر رسیدگی  قطعی حقوقی 
 (.145: 1۳8۳کاتوزیان، ) کیفری جریان داشته باشد

ه وجود کاصل لزوم هماهنگی تصمیمات قضایی و جلوگیری از صدور آرای متعارض اقتضا دارد  
عده در هر  ن قایند. و اکیت را مخدوش میمتعارض احساس وجود عدالت و امن  ییمات قضایتصم

 یحقوق ۀ  در پروند  ی فرکی  یقطعرأی    راتیو تاث  یفرکی  ۀدر پروند  یحقوق   ی قطعرأی    رات یثأدو حالت ت
وجود دارد. پذیرش این نظر مستلزم آن است که در برخی موارد تصمیمات و آرای دادگاه حقوقی برای  

قائل بر    گذارقانونای موارد  در پاره   مشهور شده است، آنچه  رغم  االتباع باشد. علیدادگاه کیفری الزم 
قطعی حقوقی رأی    دادگاه کیفری مقید به  عدوانی، در دعوای کیفری تصرف   همین حکم است. مثل  

هرچند  تواند تصمیمی مغایر با آن حکم اتخاذ نماید.  دال بر مالکیت احدی از طرفین است و نمی
 یت ازتبعبهلی دادگاه کیفری تکلیفی  قطعی کیفری تبعیت نماید، ورأی    منطقا  دادگاه حقوقی باید از

این    قطعی حقوقی نداشته باشد. به همین جهت اگر امری دارای جبران کیفری باشد، فرض بررأی  
جبران مدنی نیز دارد، ولی برعکس آن همیشه درست نیست. بر این مبنا چنانچه جرم   است که قطعا  

گردد، ولی عکس  دعوای مدنی نیز ایجاد می  ۀفرض بر این است که حق اقام  علیه اموال احراز شود، 
 آن همیشه درست نیست.

قطعی کیفری نظم عمومی رأی    ه اگر مبنای لزوم تبعیت دادگاه حقوقی ازکد گفت  یت بایدر نها
دعاوی خانواده  )  باشد، باید پذیرفت برخی از دعاوی حقوقی نیز ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارد 
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قطعی حقوقی باشد. تسلط  رأی    یت ازتبعبهو ورشکستگی( و در این موارد دادگاه کیفری نیز مکلف  
 دلیلبهه  ک باشد، بلی نمی بر حقوق   ی فرکیمرجع    ی برتر  ۀبه منزل   ی بر موضوعات حقوق   ی فرکیمرجع  

 ن امر است.  یا ییو مبنا یمدن یبر مبان یاصالت مرجع حقوق 
آرای مراجع مختلف در تصمیمات یکدیگر فقط مختص محاکم کیفری و  ی  ارر گذیثأهمچنین ت

کارگری و کارفرمایی را محرز بداند،    ۀحقوقی نیست. برای نمونه اگر مراجع موضوع قانون کار، رابط
داشته باشد. با این حال در برخی  ای  تواند نظر به عدم وجود چنین رابطهمرجع حقوقی یا کیفری نمی

آور نیست و آن فرضی است که رسیدگی  مراجع شبه قضایی برای مراجع قضایی الزام   موارد تصمیمات
رسیدگی به تخلفات    هیئت  به برخی امور در صلحیت ذاتی مراجع قضایی باشد. برای نمونه اگر 

برای دادگاه کیفری رأی    غیرحق تشخیص دهد، ایناداری تخلف کارمند را ارتشا یا دریافت وجه ِمن 
 تواند حکم به برائت متهم صادر نماید. نبوده و مرجع کیفری می االتباعالزم 

 ییو قضا یقانون یمبان. 3-2
 یحقوق   یقطعرأی    راتیث أدر مورد دو حالت ت  یو دوم به مستندات قانون   های یکیدر گفتارها 

مستندات  د. از مجموع  یاشاره گرد  یحقوق   ۀ در پروند  ی فر کی  یقطعرأی    رات یثأو ت  ی فر کی  ۀدر پروند
  ی حقوق   ی دگیبر رس  ی فرکی  یدگیمطلق رس  ی برتر  ین مستندات به معنید گفت این دو گفتار بایا  یقانون 

متضمن اصل    قانون آیین دادرسی مدنی  ۲۲7  ۀرا برخلف نظر مشهور، مادی باشد، زنمی  سک ا برعی
 سی کیفری قانون آیین دادر  ۲1ۀ  در ماد  یمک ن حیکیفری بر حقوقی نیست. و مشابه چنرأی    برتری 

رده است. ماده دارای چند  ک  یحقوق رأی    ت ازتبعیبهرا منوط    ی فرکیمرجع    یدگیرس  ه کوجود دارد  
در این فرض باید  کند که طبیعتا  قسمت است، در قسمت نخست بحث وقوع یک جرم را بررسی می 
ها دارای صلحیت  دادگاه  1۳79دادگاه کیفری ورود کند. منتها چون در سال تصویب قانون یعنی در  

عام بودند و از طرفی دادسرا نیز از نظام قضایی ایران حذف شده بود، ماده بدین نحو انشا شد. در  
کیفری  رأی    فرض یا قبل    قسمت بعدی فرض بر این است که دادرسی حقوقی در جریان است. در این

دادگاه حقوقی باید رسیدگی را   کیفری است،   ۀصادر شده است و یا اینکه چون موضوع دارای جنب
 دادرسی کیفری بماند.   ۀمتوقف و منتظر نتیج

ماد  ییاز سو آیین دادرسی کیفری   18  ۀاز مفاد  استناط  می  قانون    یفرکی  یدگیه رسکرد  کتوان 
رس بر  چون    ی برتر  یحقوق   یدگ یهمواره  آرای کندارد،  به  دادگاه  احترام  لزوم  حکم  این  مبنای  ه 

از دادگاه حقوقی هم  رأی    مقدم رأی    . به عبارتی حتی اگر1الصدور سایر محاکم است مقدم  صادره 
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حکم نظر نداشته   به قسمت منطوق صرفا   گذارقانوناالتباع است. البته برای سایر محاکم الزم  باشد، 
توسط دادگاه کیفری احراز شده است، باید از سوی سایر  آنچه  است. بلکه مطابق ظاهر این ماده هر  
ولی گیرد،  قرار  تبعیت  مورد  حکم خصوص    در  محاکم  منطوق  قسمت  فقط  حقوقی  دادگاه  آرای 

 م متفاوت باشند. حقوقی مقدم دارای دو حک رأی    کیفری و تبعیت ازرأی    آور است. لذا تبعیت ازالزام 
 ی فر کیو  یحقوق یعدم توجه به مفاد قرار اناطه در دعوا اجرایضمانت . 3-3

به دعوا منوط به اثبات   ی دگ ی هرگاه رس   هک رده  ک ح  ی مقنن تصر   ی مدن  یدادرس   ن یی آ  قانون   19  ۀ در ماد 
از   م یبه دعوا تا اتخاذ تصم   ی دگ یاست، رس   ی گر ی ت دادگاه د ی به آن در صلح   ی دگ ی ه رس ک باشد    یی ادعا

مقدم بر امر حقوقی   ی ا حقوق ی امر کیفری    ۀ ضمن پذیرش غلب  مقنن  .شودی متوقف م   دار صلحیت مرجع  
است که رسیدگی به دعوای   کرده امور مرتبط با منشأ و اصحاب واحد، قاضی مدنی را مکلف    در  ی فعل 

، یدگ ی ا توقف رس یبا صدور قرار اناطه  متوقف کند و    دار صلحیت حقوقی را تا اتخاذ تصمیم از مرجع  
عدم طرح دعوا در مرجع تعیین   یاجرا ضمانت متقاضی را هدایت به طرح دعوا در مرجع مذکور نماید.  

ه ک باشد  یی منوط به اثبات ادعا   ی به دعو   ی دگ ی هرگاه رس   یبه عبارت  شده صدور قرار رد دعوا خواهد بود. 
باشد،   ی فرکی ا یباشد    ی ن مرجع حقوق ی ا   ه ک نیاعم از ا   است،   ی گر ی ت دادگاه دیبه آن در صلح   ی دگ ی رس 
لف است ظرف ک شود. خواهان م ی متوقف م   دار صلحیت از مرجع    م ی به دعوا تا اتخاذ تصم   ی دگ ی رس 

اقام   یک  د. لذا ی م نما یننده تسل ک ی دگ ی رس  د آن را به دفتر دادگاه ی ند و رس ک دعوا    ۀماه در دادگاه صالح 
 یک  ی در مهلت قانون   ی حقوق   ۀعدم توجه به مفاد قرار اناط   اجرای ضمانت ر  کالذ فوق ۀ  ماد  صراحت به 

دستور دادگاه   ی ، مجر ی حقوق   یه در دعاوک ن است  ی ر ا کذ قابل   ۀ ت ک است. ن  ی ماهه، صدور قرار رد دعو 
 و صرفا    ادشده الزاما  ی  ۀ م مادک گردد، به حمی   اشاره   ل  ی ه ذک   ی فر های کی پرونده   برخلفدر قرار اناطه  

 ندارد. ی ف ی ل ک ت چ  ی ن خصوص ه ی خواهان است و خوانده در ا
ماد م  یقاض  ظاهرا    مقنن  کیفری   یدادرس  نییآ  قانون  ۲1  ۀدر  است  کلف  کرا  احراز  کرده  اگر  ه 

در صلحیت مرجع کیفری نیست،  ها آن  مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به
 تا صدور  ی فرکی  ۀو با صدور قرار اناطه، پروند  نفعذی و در صلحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین  

دستور    ی ، مجر یفرهای کیه در پروندهکن است  یر اکذقابل  ۀتک گردد. نمی   متوقف  یحقوق   یقطعرأی  
اد شده، حسب  ی  ۀم مادک د، به حیاشاره گرد  ه فوقا  ک  یحقوق های پرونده برخلف دادگاه در قرار اناطه 

خواهان    ۀ بر عهد  صرفا    یفکین تلیچن  یحقوق های  پرونده  ه درک  یحال ا متهم است. در  ی  کیمورد شا
ایاست. دل آن  از برخ یبه غ  یحقوق   یه در دعاوکن است  یل  استثنا  یر  ،  یستگک مثل ورش   ییموارد 
نفع  یاصل  نفعذیخواهان   ثالث  اشخاص  و  دعویمستق  یاست  در  حال  یم  در  در  ک  ی ندارند.  ه 

 باشند. می  ا متضرر از موضوعی  نفعذیجامعه  یمتهم و حت، کیر شای، به غی فرکیموضوعات 
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ا متهم حسب مورد برخلف  ی  کی توسط شا  ی فر کی  ۀعدم توجه به مفاد قرار اناط  اجرای ضمانت
در موضوعات   یبود، ول   یماهه، صدور قرار رد دعو  یک  یقانون   یه پس از انقضاک  یحقوق   یدعاو

ماه از تاریخ ابالغ قرار اناطه بدون ظرف یک  نفعذیه  صورت، هرگادر اینر عبارت »کمقنن با ذ  ی فرکی
ادامه  عذر به رسیدگی  ندهد، مرجع کیفری  ارائه  را  آن  و گواهی  نکند  دادگاه صالح رجوع  به  موجه 
با لحاظ عدم    یدگیرس  ۀلف به ادامک را م  یفرکی« دادگاه  .کنددهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میمی

 رده است.  کاد شده، یحسب مورد به دستورات  ا متهمی کیتوجه شا
ه شامل  ک  یحقوق   یدعاو  برخلف  ی فرکیه قرار اناطه در موضوعات  کن است  یتوجه اقابل  ۀتک ن

م  ک شود، به ح می   یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  19  ۀم اطلق مادک رمنقول به حیاموال منقول و غ  یهر دو
رمنقول است و اموال منقول از شمول یمختص اموال غ  کیفری   یدادرس  نییآ  قانون  ۲1  ۀماد  ۲  ۀتبصر

 است. مستثنا  ی فرکی  ۀقرار اناط
 ی و حقوق یفر کیۀ مان پروندأتو  یدگیان رسکعدم ام .4

آرای حقوقی و کیفری نسبت به هم، ممکن این شبهه حادث شود که  ل  قاببا توجه به تاثیرات مت 
کیفری   ۀمان دو پروندأتو   یدگی رس  انک رتبط، امکیفری م  ۀحقوقی مرتبط یا دو پروند  ۀهمانند دو پروند

ر باشد،  یپذانک مرجع واحد بدون توجه به حقوقی و کیفری بودن دو پرونده ام  یکو حقوقی با هم در  
  ۀبر اساس ماد  یحقوق   یمان در دعاوأتو  یدگیرا مقررات رسی این نظر محکوم به رد است، زآنکه    حال
  قانون آیین دادرسی کیفری   ۳11و    ۳10در مواد    ی فرهای کیپروندهو در    قانون آیین دادرسی مدنی   10۳

بر است.    یت از نوع ذاتیت صلح یث رعایاز ح  ی فرکیا  ی  یحقوق   یعنی نوع  هم  ۀمختص دو پروند
را    تفکیک و تقسیم وظایف، هر مرجعی صلحیت رسیدگی به موضوعات خاص خود  ۀقاعد  اساس

  یدگیو رس  یحقوق های  در دادگاه  یموضوعات حقوق   یگدیبودن و لزوم رس  ی فرکیا  ی  یث حقوق یاز ح
دادگاه    ی فر کیبه موضوعات   در واقع نظام قضایی،    .(168و  158  :1۳90شمس،  )   دارد   ی فرکیدر 

تنها   زمانهمرسیدگی   است.  نپذیرفته  را  مدنی  و  دو مرجع مختلف کیفری  در  را  مرتبط  ادعای  دو 
مطالب  یاستثنا  دادخواست  ز  ۀآن  و  ناشی ضرر  پروند  یان  در ضمن  پذیرش    ی فر کی  ۀاز جرم  است. 

الحصول و تکلیف دادگاه به رسیدگی دعوای ضرر و زیان با وصف قرار منع خسارت معنوی و ممکن
برائت   یا  و  تلقی میقابلنکات    ازجملهتعقیب  قانون  این  دادرسی    14  ۀماد)   شودتوجه  آیین  قانون 

چالش  کیفری  درخصوص  تد  زمانهم(.  مقنن  رسیدگی  از در  بسیاری  رافع  که  اندیشیده  نو  بیری 
دعوا در دادگاه حقوقی، متوجه شود   ۀاگر پس از اقام  یمشکلت برخاسته از آن خواهد بود. متقاض

باشد، حق دارد به دادگاه کیفری رجوع نماید، مشروط به آنکه  کیفری نیز می  ۀ که موضوع واجد جنب
 16  ۀماد  ۀدر ادام  گذارقانونهمان قانون(.    16  ۀماد)  دعوای حقوقی را از مرجع مدنی مسترد نماید
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  و   ه است که اگر دعوی ضررکرد، این اختیار را به مدعی خصوصی اعطا  کیفری   یدادرس  نییآ  قانون
به علت طوالنی شدن   باشد، ولی صدور حکم  نموده  کیفری مطرح  دادگاه  در  ابتدا  را   فرایندزیان 

زیان، برای    و  مواجه شود؛ بتواند با استرداد دعوای ضرر  تأخیری از جهات قانونی با  جهتبهدادرسی  
پذیرش   مقنن ضمن  یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  19  ۀآن به دادگاه حقوقی مراجعه کند. در ماد  ۀمطالب

امور مرتبط با منشأ و اصحاب واحد، قاضی مدنی را مکلف نموده   امر کیفری بر امر حقوقی در ۀغلب
متوقف کند و با صدور   دارصلحیتاست که رسیدگی به دعوای حقوقی را تا اتخاذ تصمیم از مرجع  

  یاجرا ضمانتکیفری یا غیره، متقاضی را هدایت به طرح دعوا در مرجع مذکور نماید.    ۀ قرار اناط
 عدم طرح دعوا در مرجع تعیین شده صدور قرار رد دعوا خواهد بود. 

آرای مراجع مختلف در تصمیمات یکدیگر فقط مختص محاکم کیفری و    یرگذاریثأهمچنین ت
حل   هیئت  صد و  ۀون مادیسیم ک  ، حل اختلف  یشورا   مثل  ییقضاه در مراجع شبهک حقوقی نیست، بل

س آورده شده  ی رنوی ه شرح آن در زکمقاله    ۀنگارندرأی    ز وجود دارد. دریارفرما نکارگر و  کاختلف  
حقوق  دادگاه  ا  یاست،  استدالل  یبا  دعواکن  ترکه  یه  تحریر  بر  فرع  متوفی  ترکه  و می  تقسیم    باشد 

قانون امور    ۲10  ۀبایست ابتدا ماترک متوفی با طی مراحل قانونی از قبیل نشر آگهی موضوع مادمی 
حفظ حقوق احتمالی اشخاص دیگر نسبت به ماترک، تحریر و مقدار ترکه و دیون    لحاظهبحسبی  

متوفی مشخص و سپس در صورتی که ماترک فاضل بر دیون باشد در راستای تقسیم آن بین ورثه اقدام 
تا زمانی که    ۀشود و در پروند پیوست، نسبت به تحریر ترکه متوفی اقدامی صورت نگرفته است و 

آید و نمی مطلوب و صحیح به دستای آن از لحاظ منطقی ثابت نشود در واقع نتیجه   ۀقضیمقدمه و 
بند   ترکه حسب  تحریر  به خواسته  اختلف    9  ۀماد  «ت»در حالی که رسیدگی  قانون شورای حل 

تقسیم ترکه    ۀباشد و رسیدگی به خواستمی  در صلحیت ذاتی شورای حل اختلف  1۳94مصوب  
قرار    یمدن   یدادرس  ن ییآ  قانون  19ۀ  باشد، مستندا  به مادمی   راز تحریر ترکه متوفیمنوط به اثبات و اح

 1ده است. یموقت متوقف گرد طور بهاناطه صادر و دادرسی 

 
»در خصوص دادخواست خانم ها به طرفیت آقایان و :  9/95/ ۲8مورخ    950997۲99۳400776  ۀ مار. دادنامۀ ش1

به خواسته صدور حکم به تقسیم ماترک مرحوم دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در    ...ها  خانم
جلسات رسیدگی و کارشناسی انجام شده و لحاظ جامع اوراق پرونده باید معروض داشت که تقسیم ترکه متوفی فرع 

قانون    ۲10انونی از قبیل نشر آگهی موضوع ماده  بر تحریر ترکه می باشد و می بایست ابتدا ماترک متوفی با طی مراحل ق
امور حسبی به لحاظ حفظ حقوق احتمالی اشخاص دیگر نسبت به ماترک، تحریر و مقدار ترکه و دیون متوفی مشخص 
و سپس در صورتی که ماترک فاضل بر دیون باشد در راستای تقسیم آن بین ورثه اقدام شود و در پرونده پیوست، نسبت 
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 جه ینت
 کیفری   یدادرس  نییآ  قانون  ۲1  و  18و مواد    یمدن  یدادرس  ن ییآ  قانون  ۲۲7و  19مقنن در مواد  

ن  یتر کنظر مشهور د ند. بر طبق ک می بر هم اشاره  ی فر کیو  یحقوق   یآرا  قابل رات متیثأبه ت صراحتبه
قطعی دادگاه کیفری است و در فرض  رأی    ۀیت از نتیجتبعبه، دادگاه حقوقی، مکلف  یی قضا  ۀیو رو

  18 ۀماد  کاز مل یباشد. به عبارت می   نیز دادگاه حقوقی، مکلف به توقف رسیدگی زمانهمرسیدگی 
تبع  یلکاصل    ، کیفری   ی دادرس  ن ییآ  قانون حقوق یمطلق  دادگاه  نت  ی ت  را   ی فرکی  یقطعرأی    ۀجیاز 

حالردهکاستخراج   در  اک  ی اند.  مشابه  ح یه  درک ن  مورد    یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  19  مادۀ   م  در 
 ی فرکیت دادگاه  یدر مورد تبعکیفری    یدادرس  نییآ  قانون  ۲1  مادۀ  در  همچنینو    یموضوعات حقوق 

  ی قطعرأی    ۀجیاز نت  یت دادگاه حقوق یدگاه مشهور شده تبعیوجود دارد. لذا دی  حقوق   یقطعرأی    از
ه بیشتر یک امر  ک شود، بل نمی  اصل محسوب   یک   تنهانهه عنوان اصل به خود گرفته است  ک   ی فرکی

  یقطعرأی    یت ازتبعبهلف  ک موارد م  ۀحقوقی در هم  ۀمکمح  کلی و اساسا  ای  استثنایی است نه قاعده
از د  ی برتر  کبودن موضوع، مل   یا حقوق ی  ی فرکی  ، یدادگاه کیفری نیست. به عبارت  ی  گریو تبعیت 

بل نمی پروندک باشد،  یا حقوقیـ  مقدم    ۀ ه  باشد  اینکه کیفری  از  بعدا    ـ  اعم    برای سایر مراجعی که 
ومه، اصل  اعتبار امر مخت  ۀقاعدهمچون    یر با قواعدین تفسیاالتباع است. اکنند، الزم می   رسیدگی

مراجع    ی لزوم هماهنگی تصمیمات قضایی و جلوگیری از صدور آرای متعارض، فرض اصالت آرا 
عدم توجه  اجرایضمانتنسبیت احکام تطابق دارد.  ۀبا واقع و قاعد ی فرکیا ی یاعم از حقوق  ییقضا

اناط قرار  مفاد  شا  ی فرکی  ۀ به  دعاوی  کیتوسط  برخلف  مورد  حسب  متهم،  پس  ک  یحقوق   یا  از ه 
را    یفرکیمقنن دادگاه    ی فرکیاست، در موضوعات    یماهه، صدور قرار رد دعو  یک   یقانون   ی انقضا

رده  کاد شده،  یحسب مورد به دستورات    ا متهم ی  کی با لحاظ عدم توجه شا  یدگیرس  ۀلف به ادامک م

 
رکه متوفی اقدامی صورت نگرفته است و تا زمانی که مقدمه و قضیه آن از لحاظ منطقی ثابت نشود در واقع  به تحریر ت 

قانون   9آید و در حالی که رسیدگی به خواسته تحریر ترکه حسب بند "ت" ماده  نتیجه ای مطلوب و صحیح به دست نمی
ی باشد و رسیدگی به خواسته تقسیم ترکه در صلحیت ذاتی شورای حل اختلف م   1۳94شورای حل اختلف مصوب  

ماده   به  باشد لذا مستندا   متوفی می  اثبات و احراز تحریر ترکه  به  دادگاه   19منوط  دادرسی  آیین  و قانون  های عمومی 
قرار اناطه صادر و دادرسی به طور موقت متوقف می شود. مقرر است دفتر مراتب   1۳79انقلب در امور مدنی مصوب  

کیل خواهان ابلغ تا ظرف حداکثر یک ماه در شورای حل اختلف مربوطه اقامه دعوی نماید و رسید آن  به خواهان، و
را به دفتر دادگاه تسلیم نماید در غیر اینصورت قرار رد دعوی وی صادر خواهد شد. قرار صادره به استناد مفهوم مخالف  

 باشد.« قانون اخیرالذکر قطعی می ۳۳۲ماده 
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ب در یحده به ترت یعلصورت  ی بهفرکیو    یحقوق   ۀدو پروند  زمانهم  است. در صورت مطرح بودن
ام ی فرکیو    یادگاه حقوق د پروندأتو   یدگیان رس ک ،  در  کمذ  ۀمان دو  ام  یکور   ریپذانکمرجع واحد 

  ۀحده بر اساس مادعلی  نحوبهو کیفری    یحقوق   ی مان در دعاوأتو  یدگیرا مقررات رسی باشد، زنمی
مدنی  10۳ دادرسی  آیین  مواد    قانون  دادرسی کیفری   ۳11و    ۳10و  آیین  دو    قانون    ۀپروندمختص 

تفکیک و تقسیم    ۀقاعد  بر اساس است.    یت از نوع ذاتیث صلح یاز ح  ی فر کیا  ی  یحقوق   یعنینوع  هم
بودن   ی فر کیا  ی  یث حقوق یرا از ح  وظایف، هر مرجعی صلحیت رسیدگی به موضوعات خاص خود

در دادگاه   یفرکیبه موضوعات  یدگیو رس  یحقوق های در دادگاه  یموضوعات حقوق  یدگیو لزوم رس
آرای مراجع مختلف در تصمیمات یکدیگر فقط مختص محاکم    یرگذاریثأدارد. همچنین ت  ی فرکی

  ون ماده صد و یسیمک  ، حل اختلف  یشورا   مثل  ییقضاه در مراجع شبهک کیفری و حقوقی نیست، بل 
 . ز وجود دارد یارفرما نک ارگر و کحل اختلف   هیئت
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 .11۳ ۀ، شمارمجله حقوقی دادگسترین، ا ایر مدنی و کیفری
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 . انتشارات ققنوس  :تهران  ،، چاپ چهارمیمدن ین دادرسییقانون آ یمحشا (، 1۳91) زارعت، عباس ▪
 . زان یانتشارات م : ، جلد سوم، تهرانیفر کی ین دادرسییآ(، 1۳94) زارعت، عباس ▪
 . انتشارات میزان  :چاپ ششم، تهران ،اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، (1۳8۳) کاتوزیان، ناصر ▪
  رۀ ، شما1۳89، پاییز  مجله حقوقی دادگستری  ،حقوقی«رأی    »اصل نسبی بودن  ،(1۳89)  ذهابی، جمالصالحی ▪

71. 
 .115 رۀ ، شماماهنامه دادرسی ،»اصول جلوگیری از صدور آراء متعارض« ،(1۳95) صالحی، سیدمهدی ▪
آ(،  1۳90)  محمد  ،یمهاجر ▪ انتشارات    :، چاپ سوم، تهرانینونک  یدر نظام حقوق  یمدن  ین دادرسییقانون 
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