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Abstract 
The validity of the sealed order is of 
fundamental importance in all legal and 
criminal lawsuits, so that when a lawsuit 
is raised in the court of law and leads to 
the issuance of a final verdict, it cannot be 
re-heard. In other words, in relation to the 
decisions and actions issued by the courts, 
one of the main and most important rules 
that shows the value of a judicial decision 
is the issue of the validity of the sealed 
order. The sealed order seeks to declare 
any issue that has been proved or denied 
and determined definitively in the lawsuit 
or the next issue or issue as binding. The 
sealed criminal matter has an effect on the 
civil one, and regarding the relationship 
between the two, the rule of the validity of 
the criminal sentence is accepted only 
when its scope is limited. Therefore, 
proceeding in criminal law are absolute in 
the form of a type and the decision taken 
in it, which means that it does not have the 
relativity of civil proceeding, and once the 
matter has been dealt with, the matter 
cannot be dealt with again, even if the 
person changes. Since the discovery of the 
truth and the persuasion of the judge's 
conscience in the criminal matter has its 
own method, and on the other hand, the 
legal court issues a decision only based on 
own way the arguments of the parties and 
limited to the evidence, the definitive 
criminal decision is mandatory for the 
civil court. There must be limits and 
boundaries in the sealed legal and 
criminal matter. For achieving this goal, 
the final decision of the court has been 
given a special validity, according to 
which no authority can suspend the 
sentence or destroy it by issuing an 
opposite decision. Therefore, the using of 
sealed criminal and legal order should be 
function to stipulated conditions. 
Keywords: Sealed Matter, Adjudicated 
Matter, Issuance of Judgment, Civil Lawsuits, 
Criminal Lawsuits.  

 چکیده
 از کیفری و حقوقی دعاوی کلیه در مختوم امر اعتبار

به طوری که  ،باشد می برخوردار اساسی اهمیت
 صدور رأی به و مطرح دادگستری در دعوایی هرگاه

 استماع قابل آن مجدد طرح شد منتهی قطعی

 اعمالی و تصمیمات به به بیان دیگر نسبت .باشد نمی

پر  و ترین اصلی از یکی ،کنند می صادر ها دادگاه که
 قضایی تصمیم یک ارزش قواعدی که ترین اهمیت

 امر .باشد می مختوم امر اعتبار مسئله ،دهد می نشان را

 در و گذار استتأثیر مدنی بر یکیفر مختوم

 حکم قاعده اعتبار نیز دو این ارتباط خصوص

 آن قلمرو که شود می پذیرفته زمانی تنها ،یکیفر

 به یحقوق کیفر در دادرسی بنابراین .گردد محدود

 ،شود می اتخاذ آن در که تصمیمی و نوعی صورت
 را مدنی نسبیت دادرسی که معنی این به است مطلق

 موضوع توان نمی دیگر ،رسیدگی یک بار با و ندارد

 از .کرد دوباره رسیدگی ،شخص تغییر با هرچند را

 قاضی وجدانی اقناع و حقیقت کشف که جایی آن

 ،دیگر یسو از و طریقیت داشته ،یکیفر امر در
 و طرفین دالیل استماع یمبنا بر تنها حقوقی دادگاه
 یرأ صدور به شده اقدام احصاء ادله به محدود

مدنی  محکمه بر یکیفر قطعی یرأ ،نماید می
 یکیفر و حقوقی مختوم امر در .باشد می الرعایه الزم
 تأمینبرای  .باشد وجود داشته یثغور و حدود باید

 داده یا ویژه اعتبار دادگاه قطعی تصمیم به هدف این

 تواند مرجعی نمی هیچ آن به موجب که است شده

 را آن مخالف تصمیم صدور با یا کند معلق را حکم

 و یکیفر امر مختوم از استفاده باید لذا .ببرد بین از
 .باشد منصوص شرایطی تابع حقوقی

 ،امر قضاوت شده ،امر مختوم :واژگان کلیدی
 . دعاوی کیفری ،دعاوی مدنی ،ور رأیصد
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 مقدمه

 رسیدگی ک باری از بیش حقوقی مسئله هر که است نیا مختوم امر اعتبار قاعده اجرای از اصلی هدف

 که قضایی رسیدگی که است آن معنای به قضایی مختومه امر ایراد .ندهد رخ احکام در تعارض و نشود

 مورد امر این .نشود رسیدگی دیگر بار و گیرد صورت یک بار تنها شده قطعی رأی صدور به منتهی

 نظم با متعارض احکام از جلوگیری منظور به لذا .است یالملل بین دعاوی در و کشورها قوانین پذیرش

 عرصه در هم و داخلی عرصه در هم آرامش و صلح ،همچنین و حقوقی ثبات به رسیدن و عمومی

 .(190 ،1399 ،باشد )غالمی و همکاران احترام مورد عام قاعده یک عنوان به باید المللی بین

 یدعاو از یبسیار در .حق اقامه دعواستبردن  اثر اصلی اعتبار امر قضاوت شده در حقوق اسالم از بین

 نتیجه به دادرسی یک در یدعو اصحاب که هنگامی است آمده پیش مکرراً حقوقی چه و یکیفر چه

 ،حقوقی و جزایی از ماع ،محاکم در یدیگر یدعوا طرح با کنند می سعی ،یابند نمی دست خود مطلوب

 اساسی و اصلی بحث یبعد یها دادرسی در محاکم شده گرفته تصمیمات تأثیر .برسند خود خواسته به

 یک از که است آن به مشروط مدنی یدعوا در یحکم کیفر اعتبار .باشد می مختوم امر اعتبار قاعده

 مدنی یدعوا در بعداً که یامر و حکم این میان دیگر طرف از شود و صادر یکیفر حکمی طرف

در واقع  اعتبار امر مختومه از بیان قاعده گذار قانون هدف .باشد فراهم وحدت یها زمینه ،شود می مطرح

ها و درست محسوب نمودن آرا و برای وجود یک  ضرورت قضایی دادگاه وبرای اثبات قدرت قضایی 
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 از اجتناب منظور به که مختوم امر تباراع قاعده .دنظم عمومی الزم است که این قاعده وجود داشته باش

 .(162 ،1400 ،است )صادقی و البرزی ورکی شده پذیرفته عمومی نظم حفظ و آرا تعارض

شروط تحقق قاعده اعتبار امر  عنوان بهوحدت موضوع و وحدت طرفین را  ،حقوقدانان وحدت سبب

 به که منفی اثر که بوده آن مثبت و منفی اثر شده قضاوت امر اعتبار آثار از .اند قضاوت شده اعالم نموده

 را آن دوباره غیرمستقیم ای مستقیم طور به تواند نمی است شده محکوم امری درباره که کسی آن موجب

 است شده گرفته گذشته در که تصمیماتی تمام از دیبا دادگاه ،آن مطابق که مثبت اثر .بخواهد دادگاه از

عوای مدنی مشروط به آن است که از یک طرف حکمی کیفری اعتبار حکم کیفری در د .کند پیروی

های  زمینه ،شود صادر شود و از طرف دیگر میان این حکم و امری که بعداً در دعوای مدنی مطرح می

از آن جا که تشخیص اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی کاری دقیق و  .وحدت فراهم باشد

 .شود ها این امر رعایت نمی شود که در برخی از پرونده می گاهی احساس ،محتاج کارشناسی است

 مختوم امر اعتبار قاعده تعریف -1

 و شده رسیدگی ییقضا مراجع در ک باری ییدعوا به وقتی که معنا است بدان مختوم امر اعتبار اصل

 که چرا داد قرار رسیدگی مورد توان نمی را دعوا همان عیناً و دوم بار برای دهیگرد صادر قطعی حکم

 شده واقع رسیدگی مورد دقت و صحت کمال در دعوا که است نیا گذار قانون فرض خصوص نیا در

 ،1387 ،نیست )واحدی متصور منطقاً آن مجدد طرح برای موردی و دهیگرد صادر حکم آن به نسبت و

 های راه از دتوان می تنها قاضی حکم از ناراضی شخص که است ای به بیان دیگر این مهم قاعده .(56

 همان دیگر بار برای ندارد حق ولی ،کند تقاضا را عنه معترض رأی نسخ قوانین در شده یبین پیش

 .سازد مطرح را موضوع

 نظر به منتهی که است دعوایی قضایی ارزش که نامند می مختوم امر اعتبار را شده قضاوت امر اعتبار

 داده را خود قطعی نظر و نموده اعالم را دادرسی ختم دادگاه یعنی ،باشد شده درجه هر در دادگاه نهایی

 باید اما است عدالت یاجرا جهت در اگرچه ،قطعی حکم و صدور دادگاه رسیدگی ،یدعو اقامه .باشد

 قطعیت له( با )محکوم خوانده یا خواهان تا شود خصومت فصل و دهد پایان طرفین اختالف و نزاع به

 حکم صادره از وبرداری  بهره یدعو مورد یا به محکوم از ،آسوده یخیال و اطمینان با بتوانند ،حکم

 .(84 ،1395 ،نمایند )جعفری لنگرودی استفاده عنداإلقتضاء نیز دلیل عنوان به

یا  اشخاص همان بین سابقاً شده طرح دعوای اگر» :اند داشته بیان قاعده این تعریف در برخی
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 باشد شده صادر قطعی حکم آن به نسبت و رسیدگی تندهسها  آن مقام قائم دعوا اصحاب که اشخاصی

ایرادی بشود یا  جهت این از خواه نماید صادر دعوا سقوط قرار و نموده امتناع رسیدگی از باید دادگاه

 و اعتبار صحت ،مختوم امر اعتبار » :است آمده دیگر تعریفی در .(839 ،1375 ،)جعفری لنگرودی «. نه

 قاعده این موجب به .است شده صادر قطعی حکم و رسیدگی آن به گاه صالحداد در قبال که است امری

 دعاوی طرح از جلوگیری و ها دادگاه احکام به بخشیدن و استحکام اعتبار و عمومی نظم حفظ جهت و

 ،)شاملو احمدی« . هستند ممنوع شده رسیدگی آن بر قبالً که دعاوی یا شکایت استماع از دادگاه ،واهی

 به که موضوعی :است شده آورده مختوم امر اعتبار تعریف در نیز ،بلک حقوقی فرهنگدر  .(58 ،1380

 .است شده وفصل حل قطعی طور به قضایی موجب تصمیم

 به نسبت و نموده رسیدگی امری راجع به صالح دادگاه که رسد زمانی به نظر می ،با توجه به تعاریف باال

 از امتناع دعاوی و تجدید از جلوگیری ،نظم عمومی حفظ جهت هب ها دادگاه .کند می صادر رأی قطعی آن

 در ،مجدد رسیدگی مانع که قاعده این به .ندارند را دعوی همان به مجدد رسیدگی امکان متعارض آراء صدور

 مختومه امر اعتبار را است کرده صادر قطعی رأی ،به آن راجع قبالً دادگاه که شود می دعوایی خصوص

 تجدیدنظر و اعتراض های راه از حکم که است مختوم این امر م به ذکر است منظور از حاکمیتالز .گویند می

 است این در مختومه امر اعتبار قاعده با آن تفاوت و آید در نهایی احکام زمره در و نباشد شکایت قابل فرجام و

 اعتبار هم هنوز که درحالی ،دهاعتبار بو دارای ،یابد قطعی وصف حکم زمانی مختومه امر اعتبار قاعده در که

 داده پایان اعتبار این به و شود نقض فرجام مرحله در رأی است که ممکن چرا است ناپایدار و موقت حکم

 .ندارد وجود نقض احتمال ،اخیر قاعده در که درحالی ،شود

 مختوم در دعاوی مدنی و کیفری امر اعتبار شرایط -2

 -ج ؛وحدت موضوع -ب ؛وحدت اصحاب دعوا -الف :عبارتند ازشروط استناد به حاکمیت امر مختوم 

 .دهیم را مورد بررسی قرار می هریککه  وحدت سبب

 وحدت اصحاب دعوا -1-2

این شرط  .یکی باشند کننده مقصود از وحدت اصحاب دعوا این نیست که در دو دعوا اشخاص شرکت

اگر اشخاصی  .ید همان اشخاص معین شودیابد که نتیجه دادرسی در هر دو دعوا عا در صورتی تحقق می

در یک دعوا و به اصالت و در دعوای دیگر توسط وکیل شرکت کنند از نظر طبیعی در این دو دعوا 
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بر عکس  .ها یکی نیستند و حال آن که از لحاظ حقوقی هر دو دعوا مربوط به یک گروه است طرف

نماینده قانونی شرکت  عنوان بهای دوم اصیل و در دعو عنوان به ،هرگاه اشخاصی در دادرسی نخست

به حکم قانون متفاوت هستند )زندی و  ،ی هستندهریکبا آن که اصحاب دعوا در هر دو به ظا ،داشته باشند

 .(849 ،1388 ،درویش زاده

حکم صادر شده تنها در  ،اگر یکی از اصحاب دعوا به وسیله نماینده خود در دادرسی شرکت کند

زیرا نماینده به حساب و از طرف موکل با مولی علیه خود اقدام کرده است و به  .داردبرابر اصیل اعتبار 

اصیل از  عنوان بهتواند همان دعوا را  آید و پس از صدور حکم نیز می همین دلیل طرف دعوا به شمار نمی

و در دعوا بنابراین اگر شخصی به قیمومیت از طرف صغیری مالی را از دیگری مطالبه کند  .نو آغاز کند

این حکم مانع از آن نیست قیم دوباره همان مال را به اصالت از خوانده مطالبه  ؛حقی شود محکوم به بی

حکم درباره صغیر اعتبار امر قضاوت شده را دارد و او حتی پس از رسیدن به سن رشد  که درصورتی ؛کند

 .تواند آن دعوا را مطرح سازد هم دیگر نمی

از وحدت اصحاب دعوا این است که بزه دیده و متهم در هر دو پرونده یکی در امور کیفری منظور 

مهم نیست که چه کسی در پرونده سابق باعث به جریان افتادن تعقیب کیفری شده باشد و کافی  ؛باشند

بزه دیده  عنوان بهاست که در پرونده سابق ارتکاب جرم علیه کسی ادعا شده که در پرونده جدید نیز 

نمونه گفته شده که اگر در رسیدگی قبلی به دلیل  عنوان به .و در هر دو پرونده متهم یکی باشدمطرح است 

گزارش ضابطان دادگستری  صرفاً براساسدادستان  ؛تعقیب به تقاضای شاکی خصوصینبودن  موکول

کایت شاکی خصوصی به طرح ش عنوان بهاقدام به تعقیب کیفری نموده باشد و در پرونده جدید بزه دیده 

 .(138 ،1ج ،1398 ،شرط وحدت اصحاب دعوا در دو پرونده موجود است )خالقی ؛پرداخته باشد

 وحدت موضوع -2-2

وحدت مادی  :باشد داشته وجود ریز طیشرا دیبا ،دیآ شمار به کسانی دعوا دو موضوع ن کهیا برای

 باشد موضوعی همان دیبا مادی از نظر ،دیجد دعوای موضوع .رسیدگی مورد مسائل موضوع و وحدت

 اقامه زمینی در موجود اعیان مالکیت درباره اگر نیبنابرا .است واقع شده رسیدگی مورد گذشته در که

 دعوی طرح عرصه مالکیت درباره تواند می مدعی ،نیز آن بطالن به حکم صدور از پس ،شود دعوی

 شی کی دعوی دو در که نیست کافی .نیست کیی مادی جهت از دعوی دو نیا موضوع رایز ،کند

 حق دو کسی اگر .شود واقع مطالبه مورد حق سابق نیز همان دوم دعوی در دیبا ،باشد نزاع مورد مادی



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره  186

 

 

 ،چنانکه ،ندارد وجود موضوع دعوی اتحاد دو آن بین ،کند مطالبه دوباره چیز کی به نسبت را ممتاز

 ارتفاق حق ادعای مال همان بر تواند می ،شد محکوم غیرمنقولی عین مالکیت دعوی در شخصی هرگاه

 حتی و ندارد اثر مالکیت دعوای در ،شود می صادر تصرف دعاوی رأیی که در همچنین .کند انتفاع ای

 .نکند قبول است کرده تأیید سابق در که را تصرفبودن  تواند مباح می دادگاه

دعوای طرح سی مدنی چنانچه دادر ،1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  84مطابق بند ششم ماده 

رسیدگی شده نسبت به  ،بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند اًشده سابق

قاعده اعتبار  براساسدادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و  ،آن حکم قطعی صادر شده باشد

 دادگاه که است آن مختومه قاعده امر اثر ،بارتیبه ع .باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید امر مختوم می

رکن اساسی  .دهد می خاتمه آن به ،دعوا قرار رد صدور با و شود نمی یماهو رسیدگی وارد مجدداً

 .وحدت دو دعوا این است که مسائل مورد رسیدگی و تقاضای اصحاب دعوا در هر دو یکسان باشد

 ،تقاضای مدعی را غیرقابل استماع بداند ،ه از ایراد مختومه بودنبنابراین اگر خوانده دعوا بخواهد با استفاد

 .باید اثبات نماید که در سابق موضوع دعوا بین آنان رسیدگی و مورد حکم واقع شده است

توان دوبار به اتهام ارتکاب یک واقعه مجرمانه تحت تعقیب  در امور کیفری شخص واحد را نمی

وضوع )واقعه مجرمانه( این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در منظور از وحدت م .کیفری قرار داد

در مقایسه بین دو عمل نیز  .رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است

تعقیب تنها  نه ،به بیان دیگر .ها نه وصف جزایی داده شده به آن ؛گیرد مادیت آن اعمال مورد توجه قرار می

بلکه تعقیب مجدد همان عمل منع شده و این که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده  ،مجدد همان جرم

مرجع قضایی موظف بوده عمل انتسابی به متهم را تحت همه عناوین مجرمانه موجود مورد بررسی قرار 

تهمی که بنابراین م .اند برگزینند ای را که قوانین معتبر در آن موقع برای آن شناخته دهد و وصف مجرمانه

کالهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده برای دومین بار با همان عمل  عنوان بهیک بار مثالً 

 .(139 ،1ج ،1398 ،مجرمانه تحت عنوان جدید مثل خیانت در امانت قابل تعقیب نخواهد بود )خالقی

 وحدت سبب -3-2

 .دهد و اساس حق مورد مطالبه را تشکیل می سبب دعوا عمل یا واقعه حقوقی است که مبنا ،به نظر مشهور

پس اگر موضوع دعوای نخست  .گردد به بیان دیگر سبب عملی است که حق مدعی به از آن ناشی می

 ،برای یافتن سبب دعوا .باید در دعوای دوم نیز به همین سبب باشد ؛مالکیت زمینی به سبب ارث باشد
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حق  ،چنانکه در دعاوی عینی ؛نی آن را تشخیص دادتوجه به اصل ضرورت ندارد و باید اساس و مبا

اگر  ،مثال عنوان به .مالکیت یا حق ارتفاق و انتفاع موضوع دعوا و مبانی ایجاد آن حقوق سبب دعوا است

دوباره همان مال را به این عنوان که  ،میراث مطالبه نماید و پس از محکوم شدن عنوان بهکسی مالی را 

در  .این دعوا با ادعای نخست دارای دو سبب است ؛رده است از وارثان بخواهدمتوفی به سود او وصیت ک

آن صادر  براساسعناصر قانونی و مادی جرم که حکم مختوم  ،امور کیفری برای تحقق اعتبار امر مختوم

 .شده است در دعوای کیفری جدید باید یکسان باشند

توان گفت  زمانی می .شود قدام به رسیدگی میآن ا براساسمنظور از سبب دعوا مبنا یا هدفی است که 

که اعتبار امر مختوم در رسیدگی قبلی مانع از رسیدگی مجدد به موضوع است که سبب دعوا در رسیدگی 

 .ی و تربیتی باشدتأمینیعنی سبب در هر دو اعمال مجازات یا اقدامات  ؛سابق و رسیدگی جدید یکی باشد

دیده هم شده و به همین جهت  ل مرتکب موجب خسارت مالی بزهبنابراین از آن جا که ممکن است عم

این امر مانع رسیدگی  ،دعوای حقوقی نسبت به آن منجر به صدور حکم قطعی علیه مرتکب گردیده باشد

بنابراین  .مرجع کیفری به این عمل مرتکب که ممکن است با یکی از عناوین جزایی منطبق باشد نخواهد بود

این است که طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبالً محکومیت کیفری یافته و یا مقصود از وحدت سبب 

بنابراین سبب در بحث  .(231 ،1ج ،1391 ،حکم برائت او صادر گردیده به همان سبب ممنوع است )آشوری

رفتار اعم از فعل یا ترک فعل است که حق بر تعقیب کیفری مرتکب و تحمیل بار  ؛از اعتبار امر مختوم

 .کند بر وی را ایجاب می گذار قانونبینی شده از سوی  ولیت کیفری و به تبع آن مجازات پیشمسئ

 مختوم در امور مدنی امر اعتبار آثار -3

 باید آن مسائل درباره بحث جهت همین به و است دادگاه تصمیم آثار از کیی شده قضاوت امر اعتبار

 رادیا نیز 1379مدنی مصوب  دادرسی آئین ونقان .شود محسوب مدنی دادرسی آئین مباحث زمره در

 در ،ترتیب نیا به و است آورده رادهایا ریسا شمار در و 84 ماده ششم بند در را دعویبودن  مختومه

 مبنای قوانین از ای پاره در .آورد شمار به مدنی حقوق قواعد از را شده قضاوت امر اعتبار دینبا ما حقوق

 .دیآ می مدنی حقوق ژهیو مباحث شمار در آن مسائل و است رأی اماره قانونی اعتبار

 که برخوردارند مختوم امر اعتبار از ،آرایی که شد این بر قائل باید نهایی قرارهای خصوص در

 امر اعتبار شمول عدم بر اصل ،بنابراین .باشند نیز دعوی ماهیت به راجع ،بودن دعوی قاطع بر عالوه

 امر اعتبار قاعده مشمول دعوی که سقوط قرار خصوص در مگر تاس نهایی قرارهای در شده قضاوت
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 جهت دو در توان می ،اجتماعی های ضرورت نظر از ،را شده امر قضاوت اعتبار و مبنا .شود می مختوم

 حال عین در دو جهت نیا .متعارض احکام صدور از دعاوی و احتراز دیتجد از جلوگیری :کرد خالصه

 .مختلفی است آثار دارای عمل در ،ودهب مشابه و کینزد با هم که

 دعاوی تجدید از جلوگیری -1-3

تردید  هیچ کس ،شود قلع زودتر هرچه نزاع مادإل و باشد انییپا دیبا سرانجام دو هر برای که نیا در

که هدف اصلی  دارند قبول همه ،است غیرعملی و دشوار غالب در واقع کشف چون ،طرفی از .ندارد

 که نیست اثبات به الزم و است اختالف مورد مسائل در قانونی حل راه افتنی و خصومت فصل ،دادرس

 به دعاوی تکرار از جلوگیری اهمیت .شد نخواهد تأمین گاه هیچ دعاوی تکرار این هدف با امکان

 .اند داشته کامل توجه آن به حقوق نیز علمای علمای ربازید از که است ای اندازه

 متعارض اماحک صدور از جلوگیری -2-3

 و عمومی نظم به مربوط قواعد با آن مفاد اگر حتی ،کرد نقض توان نمی سببی هیچ به را مختوم امر اعتبار

 نیز دادرسی اعاده طریق از و شود مختومه هم معارض حکم دو اگر ،بنابراین .باشد مخالف حسنه اخالق

 عمومی نظم با مخالفت علت به حکاما نیا از یک هیچ که گفت دینبا ،کرد فسخ را دو آن از کیی نتوان

 و نیست جمع قابل آن مفاد ،فرض به بنا رایز .ندارد امکان نیز حکم دو هر اجرای طرفی از .نیست معتبر

وضعیت این دو حکم مانند دو قانون معارضی است  .داد ترجیح گریید بر را دو آن از کیی دیبا ناچار به

 از پس و کرد اجرا را اخیر حکم دیبا منطق حکم به پس .است برابر هم با که از حیث عموم و خصوص

 .شمارند محترم را آن مفاد دیبا ها دادگاه نیز آن

پس از  اگر .قضایی است دستگاه حیثیت رفتن بین از ،متعارض احکام صدور عیبین تر بزرگ

 گرید ،یردبگ آن برخالف تصمیمی ای کند لغو را دادگاه دستور مفاد بتواند گریید مرجع ،صدور حکم

 محسوب خدا حکم قاضی حکم ،حقوق اسالم در .ماند نخواهد باقی کننده صادر برای مرجع اعتباری

 ولی .است شده واقع قبول مورد اصل عنوان به نقض احکام امکان عدم اتکای همین مبنا به و شود می

 احکام صدور زا پیشگیری لزوم برای که است عملی لیدالین تر مهم از محاکم حیثیت حفظ امروزه

 متعارض احکام تحصیل به موفق شود که با تجدید دعوا اشخاص داده اجازه اگر .شود می اقامه متعارض

 .گذرد نمی آن از اعتنا بی سلیمی عقل هیچ آید که به بار می افتضاحیها  آن اجرای مقام در ،گردند
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 مختوم در امور کیفری امر اعتبار آثار -4

 سبب که است مشهور بیشتر شده قضاوت امر اعتبار نام به اسالمی کیفری رسیداد در مختوم امر اعتبار

قانون آئین دادرسی کیفری  .دهد می پایان دادرسی جریان به و شود می خصومت رفع و اختالف حل

آن را در ردیف جهات موقوفی  ،بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم 1392مصوب 

 قضایی حکم این که برای فقه در .(57 ،1397 ،قرار داده است )ناصری و مستیتعقیب مورد شناسایی 

 قاضی بلکه ،شده صادر شرعی موازین رعایت با باید این که بر عالوه باشد نفوذ و اعتبار داری

 با و باشد شرایط واجد صادرکننده اگرحاکم پس .باشد خاصی صفات واجد باید نیز کننده رسیدگی

 .داشت نخواهد وجود دعوی تجدید امکان گردی دهد حکم عدالت

 روندشدن  منتهی ،کیفری امور به رسیدگی اهداف از یکی ،حقوقی های نظام و المللی بین جوامع در

 بنابراین .گیرد صورت دقت با باید رسیدگی امر هرچند ،الزم االجراست و قطعی رأی صدور به دادرسی

 آن به اعتراض عادی طرق و ،صادر صالح قضایی مرجع توسط اتهام یک به رسیدگی روند پایان در که حکمی

 ،موضوع آن خصوص در ،برائت یا محکومیت از اعم ،آن مفاد و محسوب صحیح ،باشد شده ترک یا و پیموده

یابد که  تصمیمات مراجع قضایی کیفری اعم از حکم یا قرار وقتی اعتبار امر مختوم می .گردد می تلقی معتبر

 منع محاکمه قاعده و کیفری مختوم امر اعتبار اصل نتیجه که است درست .و تجدیدنظر باشدغیرقابل اعتراض 

تصمیم دادگاه و دادسرا  .شوند می مرتکب مجدد مجازات و محاکمه ،تعقیب منع سبب نهایت در دو هر ،مجدد

 .(139 ،1387 ،باشد )خدابخشی در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می

 قریب اکثریت یدادرسی کیفر آئین در قبول مورد قواعد از یکی عنوان به یکیفر مختوم امر عدهقا

 قطعی حکم موجب به و محاکمه خاصی جرم علت به شخصی اگر که معنا است بدین کشورها اتفاق به

 زاتمجا و محاکمه مورد را یو مجدداً توان نمی جرم همان واسطه به دیگر ،باشد شده تبرئه یا محکوم

 در اولی محاکمه که آورد میان به سخن کیفری مختوم امر اعتبار اصل از توان می هنگامی .داد قرار

 از حکم که معنا بدین است داشته را حکم صدور و رسیدگی صالحیت که باشد گرفته صورت مرجعی

 ،باشد نمی مجازات مرحله محدود به فقط قاعده این اعمال .باشد شده صادر واجد صالحیتدار دادگاه

 این همچنین .دارد جریان ،مجازات و محکومیت ،تعقیب مرحله یعنی ،دادرسی روند سراسر در بلکه

 حقوق در مجدد مخاطره منع و قبلی برائت یا محکومیت ،مختوم امر اعتبار چون یدیگر عناوین با قاعده

 .است گرفته قرار شناسایی مورد مختلف یکشورها
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 یها ضرورت نیز و یفرد منافع در مضاعف اندیشه و فکر براساس را مختوم امر اعتبار اهمیت

 یها آزادی تضمین و انسانی حیثیت و مقام به احترام آن یفرد اهمیت یمبنا .اند نموده توجیه اجتماعی

و  شود می نائل قطعی و نهایی مرحله به یکیفر یدعوا که زمانی بلکه جریان دادرسی درتنها  نه یفرد

 محاکمه جرم یک یبرا دو بار نباید کس بنابراین هیچ .است بزهکار و تربیت اصطالح در تأثیر همچنین

 حائز نیز المللی بین اسناد و جهانی یسطح قراردادها در مجدد مجازات و محاکمه قاعده منع جایگاه .شود

 احکام :اند کرده بیان شرح این به را مدنی یدعوا در یکیفر قضاوت شده امر اعتبار قاعده .اهمیت است

 یدعوا در قاضی .است برخوردار شده قضاوت امر اعتبار از همگان به نسبت مدنی یدعوا در یکیفر

دهد  یرأ ،گرفته قرار یکیفر حکم موضوع یضرور و قطعی به طور آنچه برخالف تواند نمی مدنی

 .(11 ،1392 ،و ایثاری یمشهد آق ی)اصغر

 بار آن بر قضایی تصمیمات عنوان که تصمیماتی تنها و است قضایی اعمال به اختصاص مختوم امر اعتبار

 معینی زمان به محدود و ندارد متهم سوی از ایراد به نیازی مختوم امر .برخوردارند خصوصیت این از شود می

 حکم یک صدور و موضوع به رسیدگی سابقه وجود به پی دادسرا مقامات که زمانی هر بنابراین .نیست هم

 موقوفی قرار و کرده خوداری رسیدگی ادامه از موظف هستند ،ببرند مختوم امر عتبارا شرایط واجد قطعی

 نیز صورت این در که باشد دادگاه به پرونده ارسال و کیفرخواست صدور از پس اگر حتی ،کنند صادر تعقیب

 دادگاه از یدادرس ختم اعالم تا دعوی اقامه زمان از .باشد می دادگاه وظایف از تعقیب موقوفی قرار صدور

 قانوناً ،دادگاه تمام تصمیمات خواندن حکم ،ایران حقوق در که شود می صادر گوناگونی تصمیماتمعموالً 

 .کرد تعریف از هم جدا به صورت و نمود تفکیک راها  آن باید و نیست ممکن

 هیچ که است اعتبار حکم همین اصلی ویژگی .است حکم آثارین تر مهم از یکی مختوم امر اعتبار

 و حکم صدور از پس را دعوا دوباره اقامه ،مختوم امر اعتبار اصل .ندارد اداری مقام از صادره سند

 است این داد قرار توجه مورد باید این جا در که و اساسی ظریف نکته اما .نماید می ممنوع آن قطعیت

 در .باشد ود میمحد صورت به اگرچه ،مختوم امر اعتبار واجد ،به صورت غیرقطعی حتی ،حکم که

 برائت یا محکومیت اعم حکم صدور به منتهی و گردیده اقامه سابق در که دعوایی به رسیدگی ،حقیقت

 .باشد می ممنوع ،نخستین مرحله در دعوی مجدد طرح نباشد چه باشد تجدیدنظر قابل چه گردیده

 عدم ،باشد نشده اجرا دالیلی به ولی صادر گردیده قبلی پرونده در قطعی محکومیت حکم اگر همچنین

 رسیدگی امکان همچنان ،جدید پرونده در بنابراین و نیست مختوم امر اعتبار به استناد مانع آن اجرای
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نیازی به ایراد از سوی متهم  اعتبار امر مختومه کیفری .آید در اجرا به باید حکم سابق بلکه و ندارد وجود

قیق در هر زمان که پی به وجود سابقه رسیدگی به ندارد و محدود به زمان معینی هم نیست مرجع تح

ببرد باید از ادامه رسیدگی خودداری و قرار  اعتبار امر مختومه موضوع و صدور حکم قطعی واجد شرایط

 .موقوفی تعقیب صادر کند

 مدنی یدعوا و یکیفر شده قضاوت امر میان وحدت ضرورت -5

 میان تا است الزم بلکه .شود صادر یکیفر حکمی تنها که نیست کافی قاعده درآمدن اجرا به یبرا

 شرط این .شود حاصل وحدتی ،شوند می مطرح مدنی یدعوا در بعداً که یامور و رسیدگی مورد مسائل

 و شده صادر مدنی تصمیم اتخاذ بر مقدم یکیفر حکم آن که اول .است تفکیک قابل جزء دو به منطقاً

 .باشند همسان یدعو دو رسیدگی مورد مسائل آن که دیگر و بگیرد قرار استناد مورد اخیر یدعوا در

 سابقاً ،طرفین بین اقامه شده یدعوا کند اعالم خوانده که است یمورد در مطروحه امر ایراد واقع در

 و شده مطرح بوده یمساو دادگاه رسیدگی این با درجه حیث از که یدیگر دادگاه یا دادگاه همین در

 ایراد این .باشد حقوقی برقرار با یکیفر شده قضاوت امر یانم وحدت است و رسیدگی تحت

 نیز ،باشد داشته کامل ارتباط آن با اما ،نباشد قبلی شده اقامه یدعوا همان طرح شده یدعوا که درصورتی

 ،باشد شده طرح دادگاه شعبه همین در قبالً یدعو چنانچه ،ایرادبودن  وارد صورت در .است پذیرش قابل

 .کند می رسیدگی یک جا صورت به دعوا دو هر به ،زمان هم دادگاه ،توام رسیدگی قرار دورص با دادگاه

 صدور با دادگاه ،باشد شده اقامه دادگاه همان از یدیگر شعبه در سابق یدعوا که درصورتی همچنین

 که یا شعبه به زمان هم رسیدگی یبرا نخست شعبه رییس تعیین با را پرونده ،رسیدگی از امتناع قرار

 .کند می ارسال ،است مطرح آن در یدعو

 یدعوا شناخت در یماد ضابطه مهم است شرط این در آنچه :مدنی یدعوا در یکیفر حکم طرح

 مطرح عمومی یدعوا تبع به مدنی یدعوا که ندارد اهمیتی یکیفر حکم اعتبار تحقق در .باشد می مدنی

 در نیز محاکمبودن  عمومی و اختصاصی یا و یعاود سنخ چنانکه .شود بررسی استقالل به آن که یا شده

 .است اثر بی میان این در ،شوند می رسیدگی محاکم اختصاصی در مدنی یدعاو برخی که هایی سیستم

 یدعوا تبعی ماهیت لحاظ این به و دانسته مجرمانه فعل وقوع را خسارت جبران یدعوا سبب که زمانی

 طبیعی زیان یادعا به حکم اعتبار قلمرو محدودیت ،شتندپندا می یکیفر حکم اعتبار علت را مدنی

 یکیفر حکم حکومت تحت که بود دعوایی آن ،یدعو سنخ این تنهاها  آن دیدگاه از ،یعنی .نمود می
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 .کند نمی مقید چنین را آن دیگر که است استوار مبنایی بر یکیفر حکم اعتبار امروزه اما .گیرد قرار

 ،اند دانسته قاعده وضع علت را آن که احکام تعارض از ممانعت یا ییفرک محاکم اعتبار حفظ انگیزه

 سایر حفظ با ،آن غیر باشند یا خسارت جبران یدعوا آن که از اعم مدنی یدعاو کلیه تا شود می موجب

 حکم صدور از پس زیاندیده که آن است تر مهم نکته .آیند در یکیفر حکم سیطره تحت شرایط

 از جدا یا مقوله مجازات که کشورهایی حقوق در .باشد داشته نیز را مدنی یوادع طرح امکان ،یکیفر

 یا روانی ،جسمی تمامیت به جرم که اشخاصی .ندارد تذکر یجا بدیهی شرط این ،است خسارات جبران

 تکلیف آن که بی ؛کنند خسارت مطالبه مدنی دعوایی در تا دارند حق ،رساند می آسیبیها  آن اموال

 لطماتکردن  سبک به مجازات یها شیوه آن که یا ،باشد داشته را مجازات انگیزه ،رتخسا جبران

 دیده زیان و جامعه به وارد یها آسیب و بریزد فرو مرز این ،حقوقی نظامی در اگر اما .بیانجامد زیاندیده

 حق ،ممته مجازات از پس زیاندیده گفت توان نمی قاطعیت همان با ،دیگر ؛شود جبران ترفند یک با

 .دارد نیز را مدنی یدعوا اقامه

 گرچه .کند می جمع خود در را خسارت جبران و کیفر که است یعنوان به حکم ،جزایی قوانین در

 دیه تعلق اما .اند کرده تلقی خسارت جبران ،منحصراً را آن دیگر گروهی و دانسته کیفر ،را تنها دیه برخی

 از ،ها مجازات شمار آن در ذکر و طرف یک از ،آن مطالبه از انصراف بر مبنی او حق و زیاندیده به

 همه مطالبه یبرا زیاندیده ،معمول به طور .مواجه هستیم دوگانه ماهیتی با دهد می نشان ،دیگر سویی

 همه به که آن جا از ،ندهد حکم دیه بر مبلغی زائد به دادرس چنانکه ،کند می یدعو اقامه خود خسارات

 .شد خواهد مدنی یدعوا طرح از مانع مختوم امر اعتبار ،کرده رسیدگی تدرخواس مورد موضوعات

 عنوان تنها ،دیه اگر اما .باشد معترض حکمی چنین صدور بر تجدیدنظرخواهی با تواند می ،تنها ،زیاندیده

 لحاظ به ،دیه میزان بر زائد مبلغی استحقاق عدم خصوص در یکیفر دادرس اظهارنظر ،باشد مطالبه مورد

 یدعوا تا است محق مانعی هیچ بی زیاندیده .بود نخواهد معتبر مدنی یدعوا در آن طرحنبودن  یرضرو

 .کند جرم مطرح از ناشی خسارت جبران خواسته به مدنی

 تا کند می ایجاب مکتسب اشخاص حقوق رعایت :مدنی یدعوا ختم بر یکیفر حکم صدور تقدم

 اثر بی یافته خاتمه مدنی یدعاو نتیجه در نیز یکیفر اماحک ؛شود نمی بماسبق عطف قانون که همان گونه

 در .شود صادر مدنی یدعوا طرح بر مقدم یکیفر حکم تا است الزم قاعده یاجرا جهت بنابراین .باشند

 ختم از پس که هنگامی .ماند خواهد مصون یکیفر حکم اثرات از مذکور یدعوا این صورت غیر
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 تجدیدنظر امکان ،است تعارض در مدنی حکم مبانی با که ودش می صادر یکیفر رأیی ،مدنی دادرسی

 زمینه تجدیدنظر امکان نفس اما .کند می مطرح بار دیگر را جنایی حکم اعتبار مسئله اخیر حکم در

 حکمی حکومت آن نتیجه در تا باشد در جریان دعوایی باید .آورد نمی پدید حکم اعتبار جهت یمساعد

به  معارض یکیفر حکم صدور لذا .رود می دست از امکانی چنین ،دادرسی مخت اعالم با .شود مطرح نیز

 جریان به دیگر دعوایی تجدیدنظر درخواست با .شد نخواهد مدنی حکم فسخ موجب خود یخود

 در دادرس ،تجدیدنظر انتقالی اثر لحاظ به ،باشد داشته یماهو جنبه دادگاه رسیدگی چنانچه .افتد می

 تا است ملزم الجرم ،پردازد می موضوعی و حکمی مسائل تمامی به نخستین یرسیدگ همانند موقعیتی

 .کند رعایت نیز را تجدیدنظر تا نخستین یدعوا فاصله در صادره یکیفر حکم اعتبار

 فکر این ،عمومی نظم قاعده یک عنوان بهمدنی  یدعوا در یکیفر حکم اعتبار قاعده تلقی ،ابتدا در

 خصیصه اما .آن هستند رعایت به ملزم تجدیدنظر از جمله یا مرحله هر رد محاکم که کند می القا را

 چنین وقتی .باشد می آینده به آن نظارت ،کنیم می یاد عمومی قاعده نظم به آن از که یا قاعده

ماهیت  تا ماند می باقی آن از یچیز ،کنیم می سلب یکیفر اعتبار حکم قضیه از در فرض را یا خصیصه

 مقدم منطقاً که گذشته به نسبت حکم اعتبار پذیرش مرحله در ما ،پس .باشد نداشته یا هداشت عمومی نظم

 به تمسک از ،ایم نرسانده اثبات به را اصل که زمانی تا است منطقی لذا .رویم می ،باشد می آن وصف بر

 .کنیم اجتناب آن وصف

 دادگاه متعارف یبین پیش و مختوم امر -6

 وجود با میجرا برخی در .کند مشخص را مستمر عیوقا و ندهیآ امور لیفتک نیست قادر دادگاهی هیچ

 ،صورت دو به و ابندی می ادامه مستمر صورت به که آید می وجود به جیینتا ،ارتکابی عمل وحدت

 :کنند می متزلزل را مختوم امور اعتبار

 یینها وان تکلیفت نمی ،دهیاندیز و شاکی شخص وحدت علیرغم که دارد متعددی جینتا ،واحد عمل

 ،آید وجود می به متعددی بدنی صدمات که رانندگی تصادفات در مثال عنوان به .نمود مشخص را دادگاه حکم

 ،مقرر مجازات تعیین و حکوم صدور از پس است ممکن .افتی اطمینان صدمات نیا قطعیت به توان نمی بعضاً

 .بماند باقی حکم بدون ،مقرر مجازات از بخشی و کند تغییرها  آن نوع ای صدمات میزان

 برخی بلکه نیابد تحقق مستمر صورت به و باشد داشته دنبال به را جینتا کلیه است ممکن ،واحد عمل

 برای و بوده مخفی ،دگانیاندیز از حضور برخی عدم دلیل به ،اصلی دادرسی زمان در آن جینتا از



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره  194

 

 

 طرح زمان در .برد می را نفر چند اموال ،رداریکالهب با شخصی مثال برای .نباشد یبین پیش قابل دادگاه

 قید حکم در را نقدی مهیجر و حبس مجازات دادگاه و ندارند حضور دگانید انیز از برخی ،دعوا

 کالهبرداری مورد مال معادل و نسبی صورت به جرم کالهبرداری نقدی مهیجر که قانون مطابق .کند می

 از پس نیبنابرا .بود خواهد دعوا در حاضر اشخاص اموال اتاثب به محدود تنها نیز حکم دادگاه ،است

 تحت را متهم ،اند شده خسارت دچار عمل همان از که گرید اشخاص است ممکن ،حکم قطعیت

 و نشده رسیدگی هنوز ،بعدی دعاوی در نقدی مهیجر و هید که آن جا از .دهند قرار مجدد تعقیوب

 اما .نماید مجدد رسیدگی ،سابق رأی اعتبار حفظ با دارد حق دادگاه لذا ،باشند می آتی و حادث اموری

 گریید مبانی تواند نمی دادگاه و است نقض غیرقابل سابق دعوای عیوقا اوالً دوم رسیدگی هنگام در

 داده حکم ،سابق نبوده رأی موضوع که مقرر مجازات از بخشیتنها به  ثانیاً .کند یبین پیش خود رأی برای

 مورد نقدی مهیجر دیبا تنها و نیست اعمال قابل کالهبرداری مثال مجازات حبس وانعن به .شد خواهد

 احتساب از پس و باشد قرار بازداشت دعوای سابق تحت در ،متهم اگر حتی .گیرد قرار حکم

 دعوای در دیبا ،بماند باقی قبلی بازداشت امیا از بخشی ،قبلی نقدی مهیجر و حبس با وی های بازداشت

 .شود گرفته نظر در ،آن نقدی مهیجر احتساب ایبر و دوم

  نتیجه

های کیفری و مدنی بر یکدیگر  باشد که در رسیدگی ها اعتبار امر مختومه می یکی از آثار احکام دادگاه

 کی از بیش اتهام کی به توان نمی را فرد کی آن مبنای بر که استای  قاعده این مهم .متقابل دارند تأثیر

 شده قضاوت امر اعتبار کیفری امور در و بوده نسبی مدنی امور در مختوم امر اعتبار .نمود محاکمه بار

 به مربوط امور حقوقی در اما شود می مربوط جامعه جمعی منافع و عمومی نظم به که است حقیقت کی

 از جمله جلوگیری از اجتماعی های ضرورت شده قضاوت امر اعتبار مبنای .است نفر دو خصوصی رابطه

 رسیدگی از اجتناب با امر مختومه اعتبار اصل .باشد می متعارض آراء صدور از احتراز و دعاوی جدیدت

 های نهیهز شیافزا از جلوگیری موجب اند، گرفته قرار ییقضا رسیدگی مورد قبالً که ییها پرونده مجدد

 .دیمان می تأمین متناقض آراء صدور از ممانعت با را حقوقی امنیت و گردد می دادرسی

ای با نفی قاعده اعتبار آرای کیفری در  پذیرش اعتبار امر مختوم مدنی در رسیدگی کیفری مالزمه

 و باشد داشته پایانی دعوا هر به رسیدگی که کند می ایجاب نیز جامعه نفع .های مدنی ندارد رسیدگی

 در این را خود یرتأث که باشد یکیفر حکم اگر خصوصاً ،باشد می ممنوع قطعیت از پس آن مجدد طرح
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 قطعی یرأ از تبعیت به ملزم حقوقی دادگاه .گذاشت خواهد حقوقی یرأ بر شرایط جمع با خصوص

 مدنی یدعوا طرح امکان زیاندیده اسالمی مجازات قانون به استناد با چنانچه و باشد می یکیفر دادگاه

 بر محدودیتی ،باشد هرچه معین یجهنت این مورد در یکیفر دادگاه نظریه ،باشد داشته را زیان عامل علیه

 از اعم یکیفر احکام همه شامل شده قضاوت امر اعتبار .بود خواهد مدنی یدر دعوا دادرسان ارزیابی

 در یمحاکم کیفر یها بررسی نیز شود و می تحمیل مدنی یدعاو تمامی بر و محکومیت بوده برائت و

بنابراین به جهت حفظ نظم  .بود خواهد التباعا الزم مدنی یدعاو در جرم یمعنو و یماد عنصر خصوص

ها از  ها و جلوگیری از طرح دعاوی واهی دادگاه عمومی و اعتبار و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه

 .استماع شکایت یا دعوایی که قبالً به آن رسیدگی و حکم قطعی صادر شده ممنوع هستند

ش و نیز امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله موارد مربوط به اخالق در پژوه :مالحظات اخالقی

 .تماماً رعایت گردیده است

 .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

 .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

 منابع

 .انتشارات سمت ،تهران ،شانزدهمچاپ  ،جلد اول ،آئین دادرسی کیفری ،1391 ،محمد ،آشوریو 

 یها رسیدگی در یکیفر مختوم امر متقابل تأثیر ،1392 ،مهدی ،فخرالدین و ایثاری ،یمشهد آق یاصغرو 

 .61شماره  ،های حقوق قضایی فصلنامه دیدگاه ،و کیفری حقوقی

تشارات ان ،تهران ،چاپ چهارم ،جلد اول ،حقوقی دانشنامه ،1375 ،محمدجعفر ،جعفری لنگرودیو 

 .امیرکبیر

 .گنج دانش انتشارات ،تهران ،جلد پنجم ،حقوقی دانشنامه ،1395 ،محمدجعفر ،جعفری لنگرودیو 

 ،تهران ،چاپ هفتم ،اول جلد ،آئین دادرسی کیفری دعاوی ناشی از جرم ،1398 ،علی ،خالقیو 

 .شهردانش انتشارات

مجله دانشکده حقوق و  ،توم در حقوق کیفرینگرشی تازه به اعتبار امر مخ ،1387 ،عبداهلل ،خدابخشیو 

 .3شماره  ،علوم سیاسی

 ،دادسرا دادستان وظایف قانون و آئین دادرسی ،1388 ،محمد ،محمدرضا و درویش زاده ،زندیو 

 .انتشارات جنگل جاودانه ،تهران ،چاپ اول



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره  196

 

 

 ،فهاناص ،چاپ اول ،جزایی عناوین اصطالحات و فرهنگ ،1380 ،محمدحسین ،شاملو احمدیو 

 .انتشارات دادیار

مجله  ،تطبیقی رویکرد با مختوم امر اعتبار ماهیت بررسی ،1400 ،مسعود ،آزاده و البرزی ورکی ،صادقیو 

 .1شماره  ،تطبیقی حقوق مطالعات

قضایی  مختوم امر اعتبار ایراد ،1399 ،احمد ،تاجی ؛سیدمحسن ،حسینی پویا ؛رسول ،مقصودپور ؛نبی ،غالمیو 

 المللی نیب مطالعات فصلنامه ،المللی بین دعاوی و لبنان و ایران حقوقی نظام تطبیقی مطالعه با

 .43شماره  ،سیپل

فصلنامه  ،آن به استناد شرایط و یکیفر امور در مختوم امر اعتبار تحقق ،1397 ،مهران ،پرویز و مستی ،ناصریو 

 .1شماره  ،حقوق یتعال

 .انتشارات میزان ،تهران ،هفتم چاپ ،مدنی دادرسی ئینآهای  بایسته ،1387 ،قدرت اهلل ،واحدیو 

 قوانین

 1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب و 

 1392دادرسی کیفری مصوب  آئین قانونو 
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