
 

 

هاي تجدیدنظر استان  رویه قضایی دادگاهتهافت  وحدت و

  )1391(پاییز و زمستان  تهران در امور مدنی

 
  *فتاحی مهدي

  مدنی مسئولیت

 قاضی مدنی مسئولیت مورددر قضایی رویه  

اگر شخصی مـدعی اسـت کـه در اثـر تخلـف قاضـی       که  ،این مسئله  درباره

رویـه   ،تواند دعواي مطالبه خسارت طرح کنـد  خسارتی متوجه او شده، چگونه می

هاي تجدیدنظر استان تهران بر این نحو است که خواهان بایـد قبـل    قضایی دادگاه

از طرح دعواي مطالبه خسـارت، تقصـیر قاضـی را در دادسـرا و دادگـاه انتظـامی       

 دعوا قابل استماع نیست. اال وقضات به اثبات برساند 

 :مربوطه آراء

صادره از شعبه  28/9/91مورخ  9109970220700972شماره  رأي )الف

مورخ  562دادنامه شماره  تأییددر راستاي 1دادگاه تجدیدنظر استان تهران 7

  دادگاه عمومی حقوقی تهران.  28شعبه  1/6/91

 دادگـاه  تأییـد  بـه  کـه ) دعـوا  بطـالن  بـر  حکـم ( بـدوي  دادگـاه  رأي بـر  بنا

 ناحیـه  از صـادره  احکام به نسبت قاضی مسئولیت و ضمان« رسیده نیز تجدیدنظر

 آن و اسـت  رشپـذی  قابـل  عمد، حکم در یا عمدبه او تقصیر تشخیص از پس وي،

  .»است بررسی قابل قضات انتظامی گاهداد و مرجع در تخلف رازاح از پس

 
  .هییقضا  قوه پژوهشگاه پژوهشگر ،یخصوص حقوق يدکترا *

mfatahi١@gmail.com 
، پژوهشگاه قوه قضاییه، 91سال  حقوقی)تجدیدنظر استان تهران ( هاي  دادگاهآراي قضایی مجموعه . 1

 .470 -469ص صچاپ اول،  اداره انتشار رویه قضایی کشور،

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  90

صادره از شـعبه   27/10/91مورخ  9109970220701081شماره  رأي )ب

مـورخ   1250دادنامـه شـماره    تأییددر راستاي  1دادگاه تجدیدنظر استان تهران 7

  دادگاه عمومی حقوقی تهران.  20شعبه  21/12/91

دادگاه بدوي (قرار عـدم اسـتماع دعـوا)، مطالبـه خسـارت از       رأيموجب به

دسـرا و  داخواندگان {قضـات} از مراجـع موصـوف {    فرع بر اعالم تقصیر«قضات، 

مـورخ   4637/7، نظریـه شـماره   رأي} اسـت. مسـتند   دادگاه عالی انتظامی قضات

   است. قوه قضاییهاداره کل حقوقی و تدوین قوانین  1/8/78

صـادره از شـعبه    26/10/91مورخ  9109970224601430شماره  رأي )ج

 100565دادنامـه شـماره    تأییـد در راسـتاي   2دادگاه تجدیدنظر استان تهران 46

  دادگاه عمومی حقوقی تهران.  206شعبه  15/7/91مورخ 

دادگاه بدوي، دعواي مطالبه خسارت خواهان، بـه علـت عـدم     رأيموجب به

  قابل استماع نیست.» محکمه عالی انتظامی قضات  رأي«ارائه 

ز شـعبه  صـادره ا  28/11/91مورخ  9109970269400582شماره  رأي )د

مـورخ   302دادنامـه شـماره    تأییددر راستاي  3دادگاه تجدیدنظر استان تهران 51

  دادگاه عمومی حقوقی تهران.   25شعبه  29/3/91

قابـل اسـتماع   یادشده (قرار رد دعوا بـه علـت غیر   رأيدادگاه تجدیدنظر در 

صـوب  قانون نظارت بر رفتار قضات م 30برابر ماده « بودن دعوا) تصریح نموده که 

ت ناشی از اشـتباه یـا تقصـیر    ، رسیدگی ماهوي به دعواي جبران خسار17/7/904

  ».در دادگاه عالی انتظامی قضات استمنوط به احراز قاضی، 

 
 .584منبع پیشین، ص . 1

 .585 - 584ص منبع پیشین، ص. 2

 .695 – 694ص منبع پیشین، ص. 3

رسیدگی به دعواي جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر  قانون نظارت بر رفتار قضات: 30 ماده. 4

 ایران در صالحیت  ) قانون اساسی جمهوري اسالمی171قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (

تهران است. رسیدگی به دعواي مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا   دادگاه عمومی

 .اشتباه قاضی در دادگاه عالی است

یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی   تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی

 .به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست
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  91/ ... هاي تجدیدنظر استان تهران در   وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه

 خانواده حقوق

 نشوز اثبات مورددر قضایی رویه  

نظر استان تهران حاکی از این است که صرف  تجدید هاي رویه قضایی دادگاه

صدور حکم الزام به تمکین، مثبت نشوز زوجه نیست بلکـه جهـت اثبـات نشـوز و     

از سـوي دادگـاه    یهاجرایدم تعلق نفقه، الزم است که زوجه پس از صدور ــتبعاً ع

 به درخواست زوج، از اجراي حکم تمکین استنکاف نماید.

 : است ذکر قابل فوق موضوع درخصوص زیر آراي

 دادگاه 47 شعبه 15/6/91 مورخ 9109970224701174 شماره رأي )الف 

  صادره 27/4/91 مورخ 901188 شماره رأي تأیید مقام در 1تهران استان نظر تجدید

 حکـم  ایـن « کـه  اسـت  آن متضـمن  رأي این. تهران خانواده دادگاه 249 شعبه از

 اجراییـه  حکم این به نسبت باید زوج بلکه باشد نمی زوجه نشوز مثبت ،}تمکین{

  .»خیر یا نمود خواهد تمکین زوجه گردد معلوم هم عمالً تا نماید صادر

دادگـاه   47شعبه  6/10/91مورخ  9109970224701945شماره  رأي )ب

صـادره از   26/6/91مورخ  969شماره  رأي تأییددر مقام  2نظر استان تهران تجدید

  دادگاه خانواده تهران. 268شعبه 

ــماره  رأي )ج ــورخ  9109970223002163شـ ــعبه  23/11/91مـ  30شـ

 7/9/91مـورخ   1236شـماره   رأيدر مقام نقـض   3نظر استان تهران دادگاه تجدید

 اثـر حکـم تمکـین،   « دادگاه خانواده تهران با این عبارت که  231صادره از شعبه 

  .»ستنسبت به آتیه و بعد از اجرا ا

دادگـاه   24شعبه  23/11/91مورخ  9109970222402105شماره  رأي )د

صـادره   29/8/91مـورخ   1296شماره  رأيدر مقام ابرام  4نظر استان تهران تجدید

 
، پژوهشگاه قوه قضاییه، 91سال  حقوقی ) تجدیدنظر استان تهران ( هاي  دادگاهمجموعه آراي قضایی . 1

 .166ص چاپ اول، اداره انتشار رویه قضایی کشور،

 .619- 618ص صمنبع پیشین، . 2

 .  733منبع پیشین، ص . 3

 .  735منبع پیشین، ص . 4

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  92

نماید کـه در صـورتی حکـم     بیان می رأيدادگاه خانواده تهران. این  269از شعبه 

سوب و استحقاق دریافـت  مح ،علیه زوجه صادر شود، وي ناشزه، اجراییهتمکین و 

  ی از نفقه است را ندارد.مسکن که جزئ

 البکارهارش مطالبه مورددر قضایی رویه    

مطالبـه   درخصـوص  نظـر اسـتان تهـران    تجدیـد  هـاي  یی دادگـاه قضـا  هیرو

ها، تنها در صورتی خواهان را مستحق  به این شرح است که این دادگاه البکاره ارش

دانند که وي بـه اختیـار خـویش حاضـر بـه نزدیکـی نشـده باشـد.          مطالبه آن می

اسـتفاده    بنابراین در صورتی که خواهان ثابت کند که در اثر حیله و تهدید یا سوء

نامشـروع شـده اسـت     دست بودن یا اجبـار و اکـراه، حاضـر بـه همخـوابگی      از زیر

 البکاره را مطالبه کند. تواند ارش می

 است: ذکر قابل زیر يآرا باره این در

ــف ــورخ  9109970221301410شــماره  رأي )ال ــادره از  25/10/91م ص

دادنامـه شـماره    تأییـد در راسـتاي   1دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان تهـران     13شعبه 

دادگاه بدوي، اصل  رأيمستند  دادگاه عمومی حقوقی تهران. 214شعبه  90/683

  است. 2قانون مسئولیت مدنی 9 تغال ذمه و مادهشعدم ابرائت و 

صـــادره از  26/10/91مـــورخ  91099702213001987شـــماره  رأي )ب

 937در مقـام نقـض دادنامـه شـماره      3دادگاه تجدیدنظر اسـتان تهـران   30شعبه 

 دادگاه عمومی حقوقی تهران. 176شعبه  23/12/90مورخ 

رهبـري،   معظمر، فتاوي امام (ره) و مقام ــدنظــدیــدادگاه تج رأيمستند 

  قضایی است. توشه رهکتاب  216و  41به ترتیب در صفحات 

 
، پژوهشگاه قوه قضاییه، 91سال  استان تهران ( حقوقی ) تجدیدنظر هاي  دادگاهآراي قضایی جموعه م. 1

 .582 صچاپ اول،  اداره انتشار رویه قضایی کشور،

استفاده از زیر ثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءدختري که در ا مدنی: قانون مسئولیت 9ماده . 2

مطالبه   ،زیان مادي ازعالوه ، تواند از مرتکب می، خوابگی نامشروع شده براي همحاضر  دست بودن

 .معنوي هم بنماید زیان

 .584 – 583صمنبع پیشین، ص. 3
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 شـعبه  از صـادره  20/12/91 مورخ 9109970223002349 شماره رأي )ج

 خمـور  129 شـماره  دادنامـه  تأیید راستاي در 1تهران استان تجدیدنظر دادگاه 30

 .تهران حقوقی عمومی دادگاه 181 شعبه 31/2/91

نظر، منـابع معتبـر اسـالمی یـا فتـاوي       دادگاه تجدید رأيمستند مذکور در 

  مشهور است.

 زوجه نفقه مطالبه دعواي در دعوا اثبات بار مورددر قضایی رویه 

    زوجین مشترك زندگی وصف با

. است شوهر عهده به زن نفقه ،دائم عقد در مدنی، قانون 1106 ماده موجببه

 و بـود  زوجـه  نفقـه  پرداخـت  به نسبت زوج ذمه اشتغال متضمن و مفید ماده، این

 با نفقه، پرداخت درباره زوجین اختالف صورت در و نفقه مطالبه دعواي در بنابراین

 مـدعی  ،زوج نفقـه،  پرداخـت  عـدم  اصـل  و ذمـه  اشتغال استصحاب اصل به توجه

 نفقـه  پرداخـت  بـر  داللت زناشویی، زندگیِ حالِ ظاهرِ آنکه مگر گردد می محسوب

 در زوج سـخن  اصـل،  بـر  امـاره  ترجیح و تقدم به توجه با صورت این در که نماید

 .رود می شماربه مدعی زوجه لذا و است ظاهر موافق نفقه پرداخت

 مشـترك  زنـدگی  صورت در که دارند اعتقاد تهران استان تجدیدنظر هايدادگاه

  .نیست نفقه پرداخت اثبات به ملزم زوج و بوده نفقه پرداخت بر اماره/ اصل زوجین،

ید استقرار رویه قضـایی قـاطع دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان تهـران       ؤم رو شپی ءآرا

، در دوران زنـدگی مشـترك   ءبـر تصـریح ایـن آرا    موضوع یادشده است. بنا درخصوص

 :بر پرداخت نفقه زوجه توسط زوج است اصل/ امارهزوجین و سکونت در یک منزل، 

صـادره از شـعبه    14/6/1391مورخ  9109970221101073شماره  رأي )الف

دادگــاه  284شــعبه  رأيدنظر اســتان تهــران در راســتاي ابــرام ــــدیــدادگــاه تج 11

  2خانواده تهران.

 
 .794 – 793ص صمنبع پیشین، . 1

، پژوهشگاه قوه قضاییه، 91سال  حقوقی)تجدیدنظر استان تهران ( هاي  دادگاهآراي قضایی . مجموعه 2

 .164ص  چاپ اول، اداره انتشار رویه قضایی کشور،

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  94

 24 شعبه از صادره 14/6/1391 مورخ 9109970222401067 شماره رأي )ب

  1.تهران خانواده دادگاه 277 شعبه رأي ابرام راستاي در تهران استان تجدیدنظر دادگاه

 47 شـعبه  از صـادره  1391/ 17/11 مورخ 9109970224702221 شماره رأي) ج

  2.تهران خانواده دادگاه 275 شعبه رأي ابرام راستاي در تهران استان تجدیدنظر دادگاه

 40 شعبه از صادره 15/11/1391 مورخ 9109970224001804 شماره رأي) د

  3.تهران خانواده دادگاه 275 شعبه رأي ابرام راستاي در تهران استان تجدیدنظر دادگاه

 45 شـعبه  از صادره 9/12/1391 مورخ 9109970224502243 شماره رأي) ه

   4.تهران خانواده دادگاه 254 شعبه رأي ابرام راستاي در تهران استان تجدیدنظر دادگاه

 47صادره از شـعبه   9/12/1391مورخ  9109970224702393شماره  رأي) و

دادگـاه   286شـعبه   رأياي ابـرام  ـــ ران در راستـــ ان تهـــ ر استــدیدنظــدادگاه تج

 5خانواده تهران.

 نفقه پرداخت ،)ب( و )الف( بند در مذکور آراء در که است آن توجه قابل نکته

 در کـه درحـالی  گردیـده  اصل عنوان به متصف زوجین، مشترك زندگی صورت در

  .است شده ذکر رأي توجیهی مستند عنوان به قضایی اماره ،ءآرا سایر

 مجدد ازدواج تجویز جهت الزم شرایط مورددر آراء تهافت  

 زوج به اجازه جهت الزم شرایط پیرامون تهران استان نظر تجدید هاي دادگاه

 ایـن  بـا . انـد  نموده صادر متهافتی راءآ و داشته نظر اختالف مجدد، ازدواج منظور به

 زوج ،»زوجـه  تمکـین  عـدم  صـورت  در« دارنـد  اعتقاد ها دادگاه رخیب که توضیح

 مالئـت  احـراز  به لزومی باره،این رد و نموده اقدام مجدد ازدواج به نسبت تواند می

 سوي از. ندارد وجود مستقل زندگی دو اداره جهت او مالی تمکن و توانایی و زوجه

 
  .165منبع پیشین، ص . 1

  .726 -725ص صمنبع پیشین، . 2

 .726منبع پیشین، ص . 3

 .824منبع پیشین، ص . 4

 .825منبع پیشین، ص . 5
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 اثبات نیز، زوجه تمکین عدم فرض در حتی که باورند این بر ها دادگاه برخی دیگر،

 هاي هزینه پرداخت و همسران میان مالی عدالت رعایت راستاي در زوج مالی تمکن

. است زوج مجدد ازدواج درخواست تجویز بایسته شرایط از و الزم زندگی، ضروري

  :است زیر شرح به ها دادگاه این اءآر در مذکور استداللی مبانی و دالیل تفصیل

 ارهــشم رأي در هرانـــت انــاست نظر دــدیــتج  اهـــدادگ 30 هــشعب  .1

 242 شعبه رأي نقض ضمن ،18/6/911 مورخ 9109970223001065

 با مجدد، ازدواج تجویز دعواي در آن موجببه که تهران، ادهخانو دادگاه

 در زوج مالی توانایی عدم علت به تمکین به زوجه محکومیت حکم وجود

 اسـتدالل  چنـین  بـود،  شده صادر زوج حقی بی بر حکم زندگی، دو اداره

  تجویز شرط فرضی در تنها ،» زوج مالی تمکن و مالئت شرط«  که نموده

 داشـته  رضـایت  زوج مجدد ازدواج به نسبت زوجه که است فوق دعواي

 مبنی 13532 خانواده حمایت قانون 17 ماده در مندرج تکلیف زیرا ،باشد

 1 بنـد  بـه  ناظر ،همسران بین عدالت رعایت و زوج مالی تمکن احراز بر

 فوق مورد غیر در بنابراین. است)  اول همسر رضایت( 3فوق قانون 16 ماده

 
، پژوهشگاه قوه قضاییه، 91سال  حقوقی)تجدیدنظر استان تهران ( هاي  دادگاهآراي قضایی . مجموعه 1

  .171ص چاپ اول،  اداره انتشار رویه قضایی کشور،

 تسلیم دادگاه، به نسخه دو در اي تقاضانامه باید متقاضی : 1353 مصوب خانواده حمایت قانون 17 ماده. 2

 به رسیدگی وقت تعیین ضمن تقاضانامه از نسخه یک .نماید قید آن در را خود تقاضاي دالیل و علل و

 احراز و فعلی زن از تحقیق امکان صورت در و ضروري اقدامات انجام با دادگاه .شد خواهد ابالغ او همسر

 .داد خواهد جدید همسر  اختیار اجازه 16 ماده یک بند درمورد عدالت اجراي و مرد مالی توانایی

گواهی عدم  خواهد بهبراي همسر اول باقی است که اگر به هر حال در تمام موارد مذکور این حق  

هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت  .نماید بهامکان سازش از دادگاه 

مقرر  ،مجازات  همین .اي از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد حبس جنحه به ازدواج نماید به

در صورت گذشت  ؛دنکه عالم به ازدواج سابق مرد باش سردفتر ازدواج و زن جدید است براي عاقد و

  .موقوف خواهد شد همسر اولی تعقیب کیفري یا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جدید

تیار همسر دوم اخ ،تواند با داشتن زن مرد نمی « : 1353قانون حمایت خانواده مصوب  16ماده . 3

 :موارد زیر کند مگر در

  رضایت همسر اول.  1

  عدم قدرت همسر اول به ایفاي وظایف زناشویی  .2

  عدم تمکین زن از شوهر .  3
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ــه از و ــد( زوجــه تمکــین عــدم صــورت در جمل ــانون 16 مــاده 3 بن  ق

 .نیست زوج مالی مالئت اثبات به نیازي ،)گفته پیش

ــعبه  ــد  11ش ــاه تجدی ــز در    دادگ ــران نی ــتان ته ــر اس ــماره  رأينظ ش

 271شـعبه   رأي تأییـد ، بـا  25/10/911مورخ  9109970221101948

 حکـم همین دادنامه {«نماید:  نظر می ده تهران چنین اظهارادادگاه خانو

و » باشـد.  براي تجویز ازدواج مجدد مـی کافی } بر الزام زوجه به تمکین

} توانـایی زوج  الزام به تمکین، نیازي به {احراز کمبا توجه به صدور ح«

  .»از حیث اداره دو همسر نیست

 25/10/91مـورخ   9109972130501586شـماره   رأياین عقیـده در  

 رأيکـه در مقـام نقـض     - 2نظر اسـتان تهـران   دادگاه تجدید 60شعبه 

دادگاه خانواده تهران صادر شده، با این عبارت که در صورت  257شعبه 

ره دو زن ملحوظ شرط استطاعت مالی زوج براي ادا«زه بودن زوجه، ناش

  قرار گرفته است. تأییدمورد  - »باشد و متصور نمی

 1/11/91مـورخ   9109972130501690شـماره   رأياستنتاج فوق در 

 رأي تأییـد کـه در راسـتاي    3،نظر استان تهـران  دادگاه تجدید 60شعبه 

  نیز قابل مشاهده است. ،صادر شدهده تهران ادادگاه خانو 278شعبه 

 دادگـاه  بـه  منتسـب  غالبـاً  فـوق،  رویکرد که است آن توجه خوردر نکته

 ایـن  در که دارند اصرار موضوع این بر خانواده هاي دادگاه و بوده تجدید

مالئت مـالی   و استطاعت نیز، زوجه، تمکین عدم فرض در حتی ي،ودعا

  اداره دو زندگی را احراز نمایند. زوج از حیت توانایی

 
 8ماده  6و 5العالج موضوع بندهاي ابتالء زن به جنون یا امراض صعب .  4

 8ماده  8محکومیت زن وفق بند   .5

 8ماده  9برابر بند ابتالء زن به هرگونه اعتیاد مضر .  6

  ترك زندگی خانوادگی از طرف زن . 7

  عقیم بودن زن . 8

 ».8ماده  14ر شدن زن برابر بند ثغائب مفقوداأل . 9

  .617منبع پیشین، ص . 1

 .617منبع پیشین، ص . 2

  .727منبع پیشین، ص . 3

 



  97/ ... هاي تجدیدنظر استان تهران در   وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه

 دادگـاه  و خانواده هاي دادگاه میان در دیگري رویکرد فوق، دیدگاه مقابل در .2

 ازدواج تجـویز  دعـواي  در زوج اگـر « کـه  دارد وجود تهران استان نظر تجدید

 در حتـی  باشـد،  نداشـته  را زنـدگی  دو اداره جهـت  الزم مالی تمکن مجدد،

 عنـوان  بـه  .»اسـت  بطـالن  به محکوم وي دعواي جه،زو تمکین عدم صورت

 شـماره  رأي موجـب بـه  که رأیی، در تهران خانواده اهدادگ 274 شعبه نمونه

ــد دادگــاه 44 شــعبه 19/6/91 مــورخ 9109970224400723  نظــر تجدی

 ازدواج« کـه  دارد مـی  بیان جالب استداللی با است، شده تأیید 1تهران استان

 بـه  توجـه  با ،همسر دو اداره جهت او مالی تمکن عدم به توجه با زوج »ثانی

 قابـل  زوجـه  تمکـین  عـدم  وجـود  بـا  ،»االسـالم  فی الضرار و الضرر« قاعده

 .  نیست پذیرش

 شـماره  دادنامـه  طـی  تهـران  اسـتان  نظـر  تجدیـد   دادگاه 2 شعبه همچنین

 از صـادره  دادنامـه  نقـض  ضمن ،4/10/912 مورخ 9109970220201838

 بـه  هرچنـد «: نمایـد  مـی  اسـتدالل  چنین تهران، خانوده دادگاه 230 شعبه

 از زوج از تمکـین  عـدم  ،}1353{ خـانواده  حمایت قانون 16 ماده تصراح

 کـه چرا باشـد  نمـی  کـافی  شـرط  امـا  اسـت  دمجـد  ازدواج براي الزم شرایط

 ،16 مـاده  گانـه  9 بنـدهاي  بـر  عـالوه  قانون، همان از 17 ماده در قانونگذار

 .»اسـت  دانسـته  مـالی  توانایی و رایطش احراز را تجویز این براي کافی شرط

ــوق، رأي ــه در ف ــلنقط ــماره رأي مقاب ــورخ 9109970223001065 ش  م

  .  است 1 بند شرح به تهران استان نظر تجدید  دادگاه 30 شعبه 18/6/91

 قاعده به استدالل این با تهران خانواده دادگاه 249 شعبه فوق، موارد بر افزون

 رغم علی ،»زوج مالی توانایی احراز عدم« به توجه با و »االسالم فی الضرار و رالضر«

 رأي که نموده صادر مجدد ازدواج تجویز دعواي بطالن بر حکم زوجه، تمکین عدم

 شعبه 24/10/91 مورخ 9109970224501920 شماره رأي موجببه عیناً فوق،

 .است شده استوار ٣تهران استان نظر تجدید دادگاه 45

 
  .172منبع پیشین، ص . 1

 .616منبع پیشین، ص . 2

 .616، ص پیشین منبع. 3

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  98

 زوجیت ایام المثل اجرت مطالبه شرایط درمورد آراء تهافت  

 زوجه چنانچه ،مدنی قانون) 336( ماده به تبصره یک الحاق قانونِ موجببه

 د،ــاشــب لــالمث اجرت کار آن براي عرفاً و نبوده وي عهده به شرعاً که را یــکارهای

 دادگاه شود، ثابت نیز دادگاه براي و باشد داده انجام تبرع قصد عدم با و زوج دستور به

 ي درباره .دنمای می حکم آن پرداخت به و محاسبه ،را گرفتهانجام کارهاي المثل اجرت

. دارد وجود نظر اختالف تهران استان تجدیدنظر هاي دادگاه میان فوق، تبصره مفاد

 مشترك زندگی امور انجام در زوجه تبرع عدم بر را اصل ها دادگاه برخی ،که آن توضیح

 را مشترك زندگی کارهاي انجام در زوجه تبرع اصل برخی ،مقابل در و گذارند می

 قرار استناد مورد را ایران هاي خانواده میان جاري عرف راستا این در و دانند می حاکم

 :است آتی شرح به مربوطه آراء و مختلف هاي دیدگاه. دهند می

اثبات دستور زوج و  :یتزوج ایام المثل اجرت مطالبه جهت الزم شرایط .1

 ؛عدم تبرع

المثل ایام  بر رویکرد فوق، شرط توفیق زوجه در دعواي مطالبه اجرت بنا

 ثانیاًدستور زوج مبنی بر انجام امور زندگی مشترك و  اوالًزوجیت، آن است که 

گفته، از آنجا که  پیش  قصد عدم تبرع اثبات گردد. در فرض عدم اثبات دو نکته

اصل بر عدم دستور و نیز اصل بر تبرع است دعواي زوجه محکوم به بطالن است. 

 :زیر رویکرد فوق، قابل مشاهده استدر آراء 

 دادگـاه  26 شعبه 20/6/91 مورخ 9109970222601092 شماره دادنامه) الف 

١تهران استان تجدیدنظر
 مـورخ  910997000300155 شـماره  دادنامه تأیید مقام در 

 المثـل  اجرت مطالبه فوق، رأي در. تهران خانواده دادگاه 276 شعبه از صادره 18/2/91

. اسـت  شده زوجه اقدامات نبودن تبرعی و زوج دستور اثبات به منوط زوجیت ایام

 مطالبه امکان زوجه، فوت صورت در که است نکته این ذکر ،رأي این در جالب نکته

 شخص به قائم ،حق این زیرا ،ندارد وجود وي وراث سوي از زوجیت ایام المثل اجرت

  .است زوجه

 
، پژوهشگاه قوه قضاییه، 91سال  استان تهران ( حقوقی ) تجدیدنظر هاي  دادگاهآراي قضایی . مجموعه 1

 .170 – 169ص صچاپ اول،  اداره انتشار رویه قضایی کشور،



  99/ ... هاي تجدیدنظر استان تهران در   وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه

ــماره  )ب ــه ش ــورخ  9109970221101153دادنام ــعبه  26/6/91م  11ش

 2/3/91مـورخ   322دادنامه شماره  تأییددر مقام  1دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عنـه،  دعـواي مبحـوثٌ  ، در رأي. در ایـن  دادگاه خانواده تهران 241صادره از شعبه 

  اصل بر تبرعی بودن اقدامات زوجه قرار داده شده است.

ــماره   )ج ــه ش ــورخ  9109970221101121دادنام ــعبه  20/6/91م  11ش

 27/4/91مورخ  585دادنامه شماره  تأییددر مقام  2دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بدوي متضمن این  ، دادنامهرأيدادگاه خانواده تهران. در این  241صادره از شعبه 

شده بـدون قصـد   استدالل که زوجه باید در این دعوا اثبات کند که کارهاي انجام

ردیـف ب و مفـاد    رأيشـده. (بـه قرینـه     تأییدتبرع و یا با دستور زوج بوده است، 

  است.) »و«، »یا«رسد منظور از  تبصره، به نظر می

دادگـاه   2شـعبه   11/10/91مورخ  9109970220201878شماره  رأي )د

صادره  14/6/91مورخ  824دادنامه شماره  تأییددر مقام  3تجدیدنظر استان تهران

، اصل عدم تبرع بـه اسـتناد عـرف    رأيدادگاه خانواده تهران. در این  238از شعبه 

  هاي ایرانی، مدلّل شده است. حاکمِ بر خانواده

 دادگـاه  24 شـعبه  27/10/91 مورخ 910997222402000 شماره رأي )ه

 24/7/91 مـورخ  1059 شـماره  دادنامـه  تأییـد  مقـام  در 4تهران استان تجدیدنظر

 توجـه  با که شده گفته نیز رأي این در. تهران خانواده دادگاه 238 شعبه از صادره

 زوجـه  لـذا  ،شود می انجام تبرع قصد به زوجه اقدامات ایرانی، هاي خانواده عرف به

  .است تبرع عدم قصد و زوج دستور اثبات به موظف دعوا این در

ــورخ 9109970270101214 شــماره رأي )و ــاه 56 شــعبه 13/10/91 م  دادگ

 از صـادره  29/6/91 مـورخ  494 شماره دادنامه نقض مقام در 5تهران استان تجدیدنظر

 
 . 170منبع پیشین، ص . 1

 . 170منبع پیشین، ص . 2

 . 612منبع پیشین، ص . 3

 .613 – 612ص منبع پیشین، ص. 4

 .625 – 624ص صمنبع پیشین، . 5

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  100

 بـه  اسـتناد  با تجدیدنظر دادگاه دادنامه، این در. تهران حقوقی عمومی دادگاه 84 شعبه

 تبرعـی  بـر  اصـل  زناشـویی،  زنـدگی  در« که داشته اظهار مدنی، قانون 336 ماده متن

 بـه  تسـري  قابـل  اسـتدالل  ایـن . »باشـد  می خود همسر اموال از زوجین استفاده بودن

  .است مشترك زندگی طول در زوجه اقدامات و اعمال از زوج استفاده موضوع

 دادگـاه  6 شـعبه  21/12/91 مـورخ  9109970220601610 شماره رأي )ز

 صادره 21/8/91 مورخ 1254 شماره دادنامه تأیید مقام در 1تهران استان تجدیدنظر

 و زوج دستور اثبات لزوم بر نیز دادنامه این در. تهران خانواده دادگاه 262 شعبه از

  .است شده تصریح تبرع عدم

  . اصل عدم تبرع زوجه در انجام کارهاي زندگی مشترك 2

 دعواي در و داده انجام تبرع قصد بدون را منزل امور زوجه دیدگاه، این بر بنا

 در اصـل  بلکـه  نیسـت  تبـرع  عدم اثبات به نیازي زوجیت، ایام المثل اجرت مطالبه

  :است شمارش قابل زیر آراء ،نمونه عنوان به. است تبرع عدم بر موارد گونه این

 دادگـاه  60 شـعبه  10/10/91 مورخ 9109972130501556 شماره رأي )الف

مـورخ   9109970216900926 شماره دادنامه تأیید مقام در 2تهران استان تجدیدنظر

دادگاه بـدوي،   رأيموجب . بهدادگاه خانواده تهران 269صادره از شعبه  26/6/91

بنـابراین در دعـواي    .»از کار یکدیگر اصل عـدم تبـرع اسـت    در استیفاي زوجین«

  المثل، نیازي نیست زوجه عدم قصد تبرع خویش را اثبات کند. مطالبه اجرت

 دادگـاه  47 شعبه 3/10/91 مورخ 9109970224701929 شماره رأي )ب

 صادره 27/4/91 مورخ 703 شماره دادنامه نقض مقام در 3تهران استان تجدیدنظر

 از اسـتفاده  بـا  نظـر  تجدید دادگاه ،رأي این در. تهران خانواده دادگاه 277 شعبه از

 کـه  کارهایی که است این بر اصل که نموده اعالم ،4مدنی قانون 336 ماده مدلول

  . است بوده تبرع قصد بدون داده انجام خود شرعی وظایف از خارج زوجه،

 
 . 814منبع پیشین، ص . 1

 .611 – 610ص صمنبع پیشین، . 2

 .612 – 611 صصمنبع پیشین، . 3

 عادتاً شخص، آن یا و بوده اجرتی عمل، آن براي عرفاً که نماید عملی به اقدام دیگري امر برحسب کسی هرگاه. 4

  .است داشته قصرتبرع که شود معلوم اینکه مگر بود خواهد خود اجرت مستحق عامل، باشد، عمل آن مهیاي



  101/ ... هاي تجدیدنظر استان تهران در   وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه

ــماره  رأي )ج ــورخ  9109970224702313شـ ــعبه  29/11/91مـ  47شـ

مــورخ  710در مقــام نقــض دادنامــه شــماره  1دادگــاه تجدیــدنظر اســتان تهــران

نیـز اصـل عـدم     رأيدادگاه خانواده تهران. در این  282صادره از شعبه  25/4/91

  تبرع زوجه در انجام امور زندگی مشترك تصریح شده است.

دادگـاه   47شـعبه   9/12/91مورخ  9109970224702409شماره  رأي )د

 24/12/91مـورخ   2359در مقام نقـض دادنامـه شـماره     2تجدیدنظر استان تهران

دادگاه خانواده تهـران. در ایـن دادنامـه، تقـدیم دادخواسـت       236صادره از شعبه 

المثل ایام زوجیت دلیل عدم قصد تبرع زوجه در انجام امـور زنـدگی    مطالبه اجرت

  مشترك قلمداد شده است.

  . فرض دستور زوج در خصوص انجام امور منزل 3

ــع ــاه 2 بهشـ ــد دادگـ ــر تجدیـ ــتان نظـ ــران اسـ ــی تهـ ــه طـ ــماره دادنامـ  شـ

 9100303 شـماره  دادنامـه  نقـض  ضـمن  27/12/913 مورخ 9109970220202456

 مفـاد  بـه  توجه با« که نماید می اعالم تهران، خانواده دادگاه 239 شعبه 31/2/91 مورخ

 دسـتور  بـه  منـزل  امور انجام ه،ادخانو بر زوج ریاست بر مبنی 4مدنی قانون 1105 ماده

  .»نیست زوجه صریح و لفظی دستور اتاثب به نیازي و است مفروض زوج

 تمکین و نفقه میان نسبت درمورد آراء تهافت   

 یـا  است نفقه دریافت به مشروط زوج از زوجه تمکین که ،مسئله این  درباره

 در تـوجهی  جالـب  قضایی رویه زوجه، تمکین به منوط زوج سوي از نفقه پرداخت

 ایـن  از تعـدادي  در هرچنـد . شود می مشاهده تهران استان تجدیدنظر هاي دادگاه

 ایـن  اکثـر  در ذکر قابل نکته اما است تمکین بر فرع نفقه وجوب که شده بیان آراء

 
 . 724 ص منبع پیشین،. 1

 ..816 – 815ص منبع پیشین، ص. 2

 . 815منبع پیشین، ص . 3

  ». است شوهر خصایص ریاست خانواده از ،روابط زوجین در « قانون مدنی: 1105ماده . 4

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  102

 مسـکن  تهیـه  زوجـه،  تمکـین  شرط که است این به معطوف غالب، گرایش و آراء

 بـه  زوجـه  الـزام  حکـم  اجراي ها، دادگاه این از برخی الــح نــای با. است مناسب

 شـعب،  برخـی  ،مقابـل  در. داننـد  مـی  مناسب مسکن تهیه به روطــمش را تمکین

 تفصـیل . کننـد  نمـی  تلقـی  پذیرش قابل و مشروط و منجزغیر را فوق حکم صدور

 :است ذیل شرح به مربوطه آراء و بحث

1.  

 شــماره دادنامــه طــی تهــران اســتان تجدیــدنظر دادگــاه 30 شــعبه )الــف

 30/1/91 مـورخ  105 شـماره  دادنامـه  ،13/6/911 مورخ 9109970223001036

 بـه  است منوط تمکین« اینکه بر مبنی تهران، خانواده دادگاه 272 شعبه از صادره

«...  :اسـت  نمـوده  اظهارنظر گونهاین و نقض را »مسکن جمله از آن مقدمات تهیه

 بر فرع زوج، سوي از زوجه شئون با متناسب مسکن تهیه جمله از زوجه نفقه وجوب

 و مسـکن  تهیـه  بـه  زوج تکلیـف ... نیسـت  انفـاق  بر فرع تمکین ولی است تمکین

 ادامـه  در و...» باشـد  تمکین به حاضر زوجه که است زمانی زوجه، براي البیت اثاث

 و متناسـب  مسـکن  قبیـل  از تمکـین  زمینـه  شـدن  فراهم به منوط ،حکم اجراي«

 تجدیدنظر دادگاه 2 شعبه حال، این با .»گردد می زوج سوي از متعارف البیت اثاث

 بـا  23/11/912 مـورخ  9109970220202192 شماره رأي موجببه تهران استان

 تهـران،  وادهخـان  دادگـاه  265 شعبه 6/10/91 مورخ 9101518 شماره رأي نقض

 زمینـه  نمـودن  فـراهم  بـه  تمکین حکم اجراي نمودن موکول« که نماید می اظهار

 مـوازین  خالف احکام اياجر در حکم اجراي زمان به مسکن تهیه جمله از تمکین

 مسـتقل  مسـکن  تهیـه  تمکـین  ارکـان  از یکی« دادگاه این نظر از .»است حقوقی

 اجـراي  زمـان  بـه  آن احالـه  و است ضروري ،تمکین دعواي در آن احراز که »است

  .نامقبول ،حکم

 
، پژوهشگاه قوه قضاییه، 91سال  )تهران (حقوقیتجدیدنظر استان هاي   آراي قضایی دادگاه. مجموعه 1
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  103/ ... هاي تجدیدنظر استان تهران در   وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه

مــورخ  9109970220201967شــماره  رأيعــالوه، شــعبه یادشــده در بــه

دادگـاه خـانواده    241شـعبه   22/8/91مورخ  9101405شماره  رأي، 20/10/911

در ذیـل دادنامـه دادگـاه محتـرم بـدوي...      «ن دلیل نقض نموده کـه  تهران را به ای

البیت متناسـب   تمکین زوجه در محل زندگی مشترك با شرط تهیه مسکن و اثاث

که با مـوازین قـانونی و مفـاهیم حقـوقی مربـوط بـه       از سوي زوج قید شده است 

بایست منجز باشد و شرط تعیـین مسـکن و    تمکین سازگار نیست چراکه حکم می

 .»ارج و با ابهام مواجه ساخته استخ ،البیت، دادنامه را از حالت تنجیز اثاث

 2 شـعبه  23/11/91 مـورخ  9109970220202192 شماره رأي از غیر )ب

 اسـتان  نظـر  تجدیـد  دادگاه 11 شعبه فوق، شرح به تهران استان تجدیدنظر دادگاه

 دادنامـه  ،26/6/912 مـورخ  9109970221101149 شـماره  رأي موجـب به تهران

 نمـوده  تأیید را تهران خانواده 261 شعبه از شده صادر 7/5/91 مورخ 602 شماره

 جملـه  از مـادي  مقـدمات  تهیـه  به منوط هــزوج تمکین« اخیر رأي موجببه که

 روحی امنیت ایجاد جمله از معنوي مقدمات و غیره و البیت اثاث و مستقل مسکن

 مـورخ  1410 شـماره  رأي همچنـین، . اسـت  »3مشـترك  منـزل  در سالم فضاي و

 مقـدمات  از... « کـه  اسـتدالل  ایـن  بـا  تهران نوادهخا دادگاه 282 شعبه 29/7/91

 شـماره  رأي موجـب به »باشد می زوجه شئونات حد در مستقل منزل تهیه تمکین،

 اسـتان  نظـر  تجدیـد  دادگـاه  47 شعبه 17/10/91 مورخ 9109970224702041

 شــــماره رأي در اســــتدالل ایــــن تبلــــور. اســــت شــــده ابــــرام 4تهــــران

 نظــر دیدــــتج دادگــاه 40 هــــشعب 30/11/91 ورخـــ م 9109970224001947
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مـورخ   992شـماره   رأياین استدالل که داشتن امنیت روحی و روانـی از شـرایط تمکـین اسـت در     . 3

ــعبه  14/8/91 ــماره        232ش ــه ش ــی دادنام ــه ط ــت ک ــده اس ــرار ش ــران تک ــانواده ته ــاه خ دادگ

دادگاه تجدیدنظر استان تهران اسـتوار شـده    11شعبه  17/10/91مورخ  9109970221101869
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 شـعبه  29/9/91 مـورخ  101360 شماره رأي تأیید راستاي در که - 1تهران استان

 لـذا  باشـد  مـی  مسکن داشتن ،تمکین الزمه« ... که عبارت این با شده، صادر 231

 شـماره  رأي در. اسـت  مشـاهده  قابـل  -...»  نداشته مفهوم تمکین مسکن، منهاي

ــه 8/12/91 مـــورخ 9109972130501970 ــام در کـ ــماره رأي نقـــض مقـ  شـ

 برخالف« که شده اظهارنظر گونهاین است، شده صادر 22/9/91 مورخ 91001553

 .»است زوج توسط مستقل مسکن زوجه، تمکین الزمه بدوي، دادگاه استدالل

در  ،»فرع بر نفقه ،ن است نه تمکینفرع بر تمکی ،نفقه«که  ،این استدالل . 2

ــماره  ــورخ  9109970223002163آراء ش ــعبه  23/11/91م ــاه  30ش دادگ

مــورخ   9109970221102119و شــماره   2نظــر اســتان تهــران    تجدیــد

امـا   ،نیـز آمـده اسـت    3نظر استان تهـران  دادگاه تجدید 11شعبه  23/11/91

بـه عنـوان    موضوع وجود مسـکن  ،نکته درخور توجه آن است که در این آراء

رسد مستفاد  نظر نبوده است. بنابراین به نظر میشرط تمکین مطرح و مطمح

اسـت امـا بـه شـرط تـأمین      فرع بر تمکـین   ،ها این است که نفقهاز ظاهر آن

دلیلی نیز بر وجـود  «آمده است که  30شعبه  رأيچراکه در  مسکن مناسب،

ت زوجـه بـه منـزل    عذر موجه و مانع مشروع و یا خوف .... در صورت بازگشـ 

سـال زنـدگی مشـترك     11نیز به  11شعبه  رأيو در » مشترك وجود ندارد

 ست.زوجین در منزل مشترك تصریح شده ا
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