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فصلاول

معرفی ایراد امر مختومه

مبحثاول:ایراداتدرآییندادرسیمدنی
ايراد در آيین دادرسی مدنی به معنی اشکالی استت کته يکتی از اصتحاب
دعوا میتواند بر خود دعوا ،قاضی ،طرف مقابل ،صالحیت دادگاه و نماينده
طرف مقابل بگیرد ۶.ايرادات به چند دسته تقسیم میشوند:
 .4ايراداتی که سبب میگردد دعوا از يک مرجع به مرجع ديگر بترود ،بته
عبارت ديگر ايراداتی که موجب تغییر مرجع رسیدگی میشود.
الف) ایراد عدم صالحیت ذاتی :بنتد يکتم متاده  8۱قتانون آ.د.م بیتان
متیدارد« :در موارد زیر خوانده میتواند ضممن پاسمن نسمبت بمه
ماهیت دعوا ایراد کند؛ دادگاه صالحیت نداشته باشد»
ب) ایراد عدم صالحیت محلی :همانطور که در باال ذکر گرديتد متاده
 8۱قانون آيین دادرسی مدنی در بند يکم به ايراد عدم صالحیت دادگاهها
اشاره نموده است اين صالحیت شامل هر دو نوع صالحیت میگردد يعنی
هم صالحیت ذاتی دادگاهها و هم صالحیت محلتی را در برمتیگیترد .در
صورت وارد بودن اين ايراد دادگاه قرار عتدم صتالحیت صتادر متیکنتد و
رسیدگی به دعوا در مرجع ديگری ادامه میيابد.
ج) ایراد امر مطروحه :برابر بند دوم متاده  8۱قتانون آ.د.م« :در ممورد
زیر نیز خوانده میتواند ضمن پاسن به ماهیت دعموا ایمراد کنمد:
دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه همعرض دیگری
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قبالً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیسمت
دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد».
 .3دسته دوم ايراداتی هستند که موجب میشوند يک ممانع مموقتی در
جريان رسیدگی ايجاد شود .پس از رفع اين موانع رسیدگی مجتدداً ادامته
پیدا میکند.
الف) ایراد عدم اهلیت :بند سوم ماده  8۱قانون آ.د.م در اينبتاره مقترر
میدارد« :خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیمل صمغر ،عمدم
رشد ،جنون یا ممنوعیمت از ترمر در امموا در نتیهمه ح مم
ورش ستگی ،اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشمته باشمد ».لتذا
عدم اهلیت به عنوان يکی از ايراداتی است که میتوان مطرح نمود.
ب) ایراد عدم احراز سمت :ايراد عتدم احتراز ستمت صترفاً در متوردی
قابل طرح است که شخصی به نمايندگی از خواهان اقامته دعتوی کنتد و
سمتش محرز نباشد .بند پنجم متاده  8۱بته ايتن متورد پرداختته استت:
«کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالمت یما
والیت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد».
 .3دسته سوم ايرادات باعث ايجاد يک مانع دائمی در جريتان رستیدگی
به دعوا میگردد.
الف) ایراد عدم توجه دعوا :وفق بند چهتارم متاده  8۱قتانون آ.د.م .در
صورتی «ادعا متوجه شخص خوانده نباشد ».وی میتواند اين ايتراد را
مطرح نمايد و در صورت پذيرش ايراد ،قرار رد دعوا صادر میشود.
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ب) ایراد اممر مختوممه :مطتابق بنتد شتش متاده  8۱در صتورتی کته:
«دعوای طرح شده سابقاً بین هممان اشمخاص یما اشخاصمی کمه
اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ،رسیدگی شده نسبت بمه آن
ح م قطعی صادر شده باشمد ».موضتوع مشتمول قاعتده اعتبتار امتر
قضاوت شده میگردد و در صورت طرح با قرار رد دعوا مواجه میگردد.
ج) ایراد عدم نفع خواهان :بند دهم ماده  8۱اين ايتراد را ذکتر نمتوده
است« :خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد».
د) ایراد عدم تأثیر دعوا :بند هفتم متاده  8۱مقترر متیدارد کته يکتی
ديگر از ايرادات که امکان طرح از سوی خوانده دارد« :دعموا بمر فمرض
ثبوت ،اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض».
ه) ایراد عدم مشروعیت موضوع دعوا :بنتد هشتتم متاده  8۱يتک از
ايرادات را اين میداند« :مورد دعوا مشروع نباشد».
و) ایراد جزمی نبودن دعوا :طبق بند  ۳ماده  8۱قانون آيتین دادرستی
مدنی ،يکی از ايراداتی که ممکن است به دعوا وارد شود اين است« :دعوا
جزمی نبوده بل ه ظنی یا احتمالی باشد».
ز) ایراد به زمان اقامه دعوا« :دعوا خارج از موعمد قمانونی اقاممه
شده باشد ».ايراد ديگری است که در بند يتازدهم متاده  8۱قتانون آ.د.م
ذکر گرديده است.
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ح) ای مراد رد دادرس :در صتتورتی کتته متتوارد رد دادرس مطتترح گتتردد
هرکدام از طرفین میتوانند ايراد رد دادرس را مطرح نمايند .امکان طترح
ايراد رد دادرس به دلیل جلوگیری از خروج از بیطرفی قاضی است.
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مبحثدوم:ایرادامرمختومه
همانطور که پیشتر گفتیم برابر بند ششم ماده  8۱قانون آيین دادرستی
متدنی« :چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بمین هممان اشمخاص یما
اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ،رسیدگی شده و
نسبت به آن ح م قطعی صمادر شمده باشمد» دادگتاه مجتدداً وارد
رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم متیبايتد
اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.
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مبحثسوم:شرایطتحققاعتبارامرمختومه
گفتار او  :وحدت اصحاب دعوا
منظور از اصحاب دعوا ،طترفین دعتوا هستتند کته در دادرستی دخالتت
داشتهاند .البته اين مسأله به قائممقامان آنها نیز تسری متیيابتد؛ لتذا در
صورت تصمیم در ماهیت موضوع برای قائممقامتان آنهتا هتم واجتد اثتر
است ۶.البته در اينجا تفاوتی بین قائممقام قانونی و قراردادی وجود ندارد.
گفتار دوم :وحدت سبب
ابتدا بايد بیان نمايیم که منظور از سبب دعوا چیست؟ سبب جهتی استت
که در امور مدنی شخص به خاطر آن طرف دعوا يا در امور کیفتری تحتت
تعقیب قرار میگیرد؛ ۰به عبارت ديگر سبب عمل يا واقعته حقتوقی استت
که بر اساس آن خواهان خود را مستحق در مطالبه میدانتد .ستبب متی-
تواند ریشه قراردادی داشته باشد يتا از جملته استباب ضممان قهمری
باشد .برای مثال عقد بیع سببی برای مطالبه ثمن از مشتری باشد يا تلف
عین در دست غاصب سبب دعوای مطالبه مثل يا قیمتت عتین از غاصتب
است.
گفتار سوم :وحدت موضوع
منظور از موضوع امری است که حکم دادگاه در مورد آن صادر شده است.
به طور مثال در دعوای موجر بر مبنای قرارداد اجتاره بتا شتخص «التف»
مبنی بر مطالبه اجارهبهای سال  ،۶۹۳۱موضتوع دعتوا اجتارهبهتای ستال
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 ۶۹۳۱میباشد .در صورتی که همان مدعیعلیه همان خوانده بتر مبنتای
همان قرارداد اجاره ،اجارهبهای سال  ۶۹۳7را مطالبه نمايد گرچه اصحاب
دعوا و سبب دعوا واحد است؛ اما موضوع دعوا متفاوت است به ايتن دلیتل
که اجاره بهای سال  ۶۹۳۱موضوعی متفتاوت از اجتارهبهتای ستال ۶۹۳7
میباشد.
گفتار چهارم :صدور ح م قطعی
از جمله شروط ديگری که دعوا را مشمول قاعده اعتبار امر مختومه متی-
نمايد اين است که در آن دعوا حکم قطعی صادر گرديتده باشتد .نکتتهای
که در اينجا به ذهن متبادر میشود اين است کته آيتا قاعتده اعتبتار امتر
مختومه شامل آن دسته از دعاوی که در مرود آنها قرارهای قاطع صتادر
گرديده است می شود يا خیر؟ گرچه قانون آيین دادرستی متدنی در ايتن
باب ساکت است؛ اما حقوقدانان نظراتی ارائه نمودهاند؛ نظرات مختلفی که
از سوی حقوقدانان مطرح گرديده ناشی از تفاسیر مختلف از واژه حکم در
بند ششم ماده  8۱قانون آ.د.م است .عدهای از حقوقدانان اين واژه را اعتم
از حکم و قرار میدانند و برخی ديگر بتا تفستیر مضتیق از ايتن واژه آن را
صرفاً شامل احکام میدانند و در مورد قرارها اصل را بتر عتدم اعتبتار امتر
مختوم میگذارند .به نظر میرسد که دسته دوم از حقوقدانان که قائل بته
تفسیر مضیق هستند منطقیتر به نظر برستد و بترای اينکته دريتابیم کته
قرارهای قاطع مشمول قاعده اعتبار امر مختوم میشوند مورد بته متورد و
دعوا به دعوا بررسی الزم را انجام دهیم .همچنین است در متورد گتزارش
اصالحی که با وجود اختالفنظتر ايتن بتاره اصتل را بتر عتدم اعتبتار امتر
مختومه در مورد اينها میگذاريم.
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مبحثچهارم:رسیدگیبهایرادامرمختومه
در رابطه با رسیدگی به ايراد امر مختومه ماده  88قانون آ.د.م مقرر داشته
است« :دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا ،نسمبت بمه ایمرادات و
اعتراضات وارده اتخاذ ترمیم مینماید .در صورت مردود شناختن
ایراد ،وارد ماهیت دعوا شده ،رسیدگی خواهد نمود».
در صورت وجود سبب ايراد و سکوت طرفین در صورتی که ايتراد مربتوط
به نظم عمومی باشد دادگاه مکلف است حتی اگتر طترفین نستبت بته آن
سکوت نمايند رأساً نسبت به بررسی آن اقدام نمايد.
گفتار او  :مهلت طرح ایراد امر مختومه
در ماده  8۱قانون آ.د.م بیان شده است کته« :خوانمده در مموارد زیمر
میتواند ضمن پاسن نسبت به ماهیت دعوا ایراد کنمد ».همچنتین
ماده  87قانون مذکور در مورد مهلت طرح ايترادات بته طتور کلتی مقترر
میدارد« :ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به
عمل آید مگر این ه سبب ایراد متعاقباً حادث شود».
گفتار دوم :مرجع رسیدگی به ایراد امر مختومه
رسیدگی به ايراد امر قضاوت شده يا امر مختومه به وسیله همان دادگاهی
که دادخواست به آن تقديم شده و صالح به رسیدگی بته اصتل دعواستت،
صورت میگیرد.

