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  بخش چهاردانگه استان تهران یدادگاه عموم یحقوق 2 شعبه: یدگیرس مرجع

  : پرونده وقایع. 1

   مقدمه. 1.1

 آراء  نیـی و تب هیـ از توج يخـوددار  ،ییقضـا از انتقادات وارد مراجـع   یکی

 کند یم جابیا یاست. منطق حقوق یو استدالل حقوق یقانون مستندات براساس

 ماتیمتصـ  ،رهیو غ یدعوا و جامعه حقوق نیاقناع طرف يدر راستا ها دادگاهکه 

ـ . از اندیطرح و عرضه نما ،یاستدالل یرا در چارچوب شیخو ییقضا رهگـذر،   نی

صحت و سقم  یو بررس يرأ يِو بازنگر ینیامکان بازب ،یاز آنکه، مراجعِ عال ریغ

مطروحه  يِدر دعوا تیمحکوم ای تیعلت حاکم زیدعوا ن نیطرف ابندی یآن را م

 نیـ احال، در  نی. با اگردد یفراهم م زین لیرا استنباط کرده و مجال نقد و تحل

کـه خـود را در قالـب     گـردد  یم اهدهمش یافراط ییقضا آراء از یبرخدر  نهیزم

موضوع فوق مورد  رو، شیپ يرأ. در دینما یاستنادات ناموجه و نامناسب جلوه م

  قرار گرفته است. تعمقو  تأمل

  

  .تهران و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه دکتراي حقوق خصوصی از دانشگاه *

Mfatahi1@gmail.com 
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 اهدادگ يرأ. 1.2

دادنامه شماره  موجببه ،شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

 بر  یمبنصدور حکم   خواسته  به یی، در دعوا17/11/92 مورخ 9209972929400949

  :داده است يرأ نیسند، چن یخوانده به الزام به فک رهن و انتقال رسم تیمحکوم

الت وک با .الف.ح آقاي طرفیت به .ع.م آقاي دعواي درخصوص

و بانک مسکن شعبه گلشهر به خواسته الزام به فک رهن و انتقال  آقاي ح.ف.

 3809/36تفکیکی از پالك ثبتی  3قطعه  ،باب آپارتمان سند رسمی یک

تهران؛ بدین شرح که خواهان  12واقع در بخش  2043از پالك  شده مفروز

 ،21/3/1382عادي مورخ  نامه بیعبا تقدیم دادخواست و ضمیمه نمودن 

وکیل  اظهار نموده که ملک مذکور را از خوانده خریداري نموده است.

هیچ الزامی و تعهدي  ،در قرارداد ،دارد چون موکل منخوانده اظهار می

وانسته الزام وي را به ت به تنظیم سند رسمی نداشته است فلذا خواهان نمی

تنظیم سند رسمی تقاضا نماید زیرا باید اول تعهد وجود داشته باشد تا بعد 

قابلیت استماع  ،دعواي خواهان ،بتوان الزام را خواستار شد و بدین علت

اصالً سند رسمی وجود نداشته  ،د بیعندارد. مطلب دیگر اینکه در زمان عق

 ،اصل اولیه و حاکم بر عقود و معامالت -1است. دادگاه با توجه به اینکه 

 یکهیچباشند که معامالتی که از عقود الزم می بدین معنا ؛اصل لزوم است

حق بر هم زدن آن را ندارند مگر اینکه قانون  ،بعد از انعقاد عقد ،از طرفین

به آنها این اجازه را داده باشد یا اینکه طرفین راضی به انحالل آن عقد 

عقودي که بر طبق «گوید: می بارهدراین ،قانون مدنی 219بشوند. ماده 

مگر االتباع است آنها الزم مقام قائممتعاملین و  قانون واقع شده باشد بین

خداوند متعال در  .»علت قانونی فسخ شود هاینکه برضاي طرفین اقاله یا ب

وفاي به پیمان را اصلی مسلم شمرده  »اوفوا بالعقود«قرآن کریم با تنزیل 

است و به انسانها امر کرده است که به روابط حقوقی و مالی یکدیگر باید 

، هر گروه پایبند هرکسبا  ها،احترام بگذارند. مسلمانان باید به همه پیمان

باشند، چه قراردادهاي لفظی، چه کتبی و چه عملی. کلمه (العقود) داراي 

اوفوا «شریفه  ي آیه. از شود میالف و الم است که شامل همه قراردادها 

داللت به  ،یعنی آیه ؛یکی برداشت حکم وضعی :شده برداشتدو  »بالعقود

این است که آیه  اند دومی که از این آیه کردهاشت برد ؛لزوم عقود دارد

 ،به عقد دارد. با توجه به برداشت دوم وفاءداللت بر حکم تکلیفی بر وجوب 
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طرفین قرارداد بایستی به تعهدات قراردادي خویش که در قرارداد تصریح 

شده یا ناشی از عرف یا قانون در صورت انعقاد قرارداد است پایبند بوده و 

نجام آن اقدام نمایند. تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد بیع نسبت به ا

است که در قانون ثبت اسناد و امالك به آن تصریح شده است و اگر در 

 ،قانون مدنی 221قرارداد هم به آن تصریح نشده باشد به استناد ماده 

اصل  -2 ؛ملتزم هستند ،گرددمیتعهداتی که از قانون نیز ناشی  طرفین به

دیگري که بر عقود حاکمیت دارد حاکمیت اراده طرفین در انعقاد 

قراردادهاي خصوصی « :میگویدقانون مدنی  10قراردادهاست که ماده 

مخالف قانون  کهصورتیدر ،اندرا منعقد نموده نسبت به کسانی که آن

اصل آزادي قرارداد  یکی از اصول مهم حقوق قراردادها .»نافذ است ،نباشد

شوند و اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقی می ،آن موجببهاست که 

معتبر و نافذ و موجب آثار حقوقی است.  ،قراردادهاي منعقده میان طرفین

 منونؤالم«از همین اصل به داللت  ،در مبحث شرط کمدستفقهاي امامیه 

اراده این است که  آزاديِ اند و منظور از اصلِپیروي کرده »عند شروطهم

هرگاه عقدي واقع شود و به جهتی از جهات در نفوذ اراده متعاقدین شک 

باید از اصل آزادي قراردادها استفاده کرد. با توجه به اینکه دلیلی  ،شود

انده استنادي وجود ندارد و از ناحیه خو قرارداد قانون بودنِ بر مخالف دال

نشده است پس قرارداد مذکور میان طرفین نافذ بوده و آثار عقد  ارائهنیز 

روایت مشهور نبوي(ص)  ،قاعده دیگر -3 ؛صحیح بر آن جاري خواهد بود

این قاعده داللت بر این  .»الناس مسلطون علی اموالهم«است که فرمود: 

 تصرف ازفی اعم بر مال خود سلطنت دارد و هر نوع تصر هرکسدارد که 

تواند در آن داشته باشد؛ غیر از تصرفاتی که به دلیل  مادي و حقوقی می

طرفین نسبت به انعقاد  فیهمانحنشود. در  این قاعده خارج میشرعی از 

خوانده با توجه به قاعده  ،و با قرارداد مذکور اند نمودهقرارداد اقدام 

 …«آیه  براساس  -4نسبت به انتقال مال خویش اقدام نموده است.  ،تسلیط

تراضی میان  اینکه مگر نیست نافذ عقدي هیچ »تراض عن ةتجار تکون ان اال

که به امضاي آنها  ،شده میان ایشان  طرفین باشد. از مفاد قرارداد منعقد

که  گردد میاین موضوع آشکار  ،با توجه به عدم دلیل معارض ،رسیده است

 ؛اندودهـدام نمـت به انعقاد قرارداد اقطرفین با رضایت و طیب خاطر نسب

اصل دیگر اصل صحت است، صحت در برابر فساد است که حکمی  -5

که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر  معنیبدین  ؛آیدمی شمارهبوضعی 
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بار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت  هصحیح شرعی بکنیم که از آن آثار 

آورد آثار و نتایجی می ،گرفت که درستی و نادرستی آن براي دیگران

باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد  ،موافق اصل صحت

پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و  براساس  -6 ؛آوریم شمارهباسالمی 

 ؛می پالك مذکور استـمالک رس ،ف اولـخوانده ردی ،امالك اسالمشهر

خوانده قبل از به رهن گذاشتن  ،عادي نامه بیعبا توجه به اینکه حسب  -7

به خواهان فروخته بوده است و حقی در به رهن گذاشتن ملک  را آنملک 

بگذارد که تواند مالی را به رهن نداشته است زیرا هر شخص زمانی می

به  مستنداًدعواي خواهان را وارد دانسته و  ،مالک آن باشد. فلذا دادگاه

 به اول ردیف خوانده الزام به حکم ،مدنی قانون 221 و 220 ،10 ،219 مواد

 پالك از تفکیکی 3 قطعه آپارتمان باب یک رسمی سند انتقال و رهن فک

تهران صادر و  12در بخش واقع  2043مفروز شده از پالك  3809/36بتی ث

خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه در دعواي  درخصوص. نماید میاعالم 

فک رهن شخصی که مال را به رهن گذاشته است متعهد به فک آن 

توان ملزم به فک رهن گیرنده را بدون دریافت دین نمیو رهن باشد می

 ینیآقانون  89به ماده  مستنداً ،نمود فلذا دعوا به وي توجهی نداشته

صادر و  ،قانون مذکور قرار رد دعوا 84ماده  4ناظر بر بند  ،دادرسی مدنی

قابل  ،حضوري و ظرف بیست روز پس از ابالغ ،صادره يرأ. نماید میاعالم 

  .باشد میتجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

  :بررسی و نقد. 2

  ها دادگاه در قانون تیحاکم اصل. 2.1

 یحکمرانـ  يهـا  ؤلفهماز  یکیعنوان  که به 1،قانون تیحاکم اصلاز وجوه  یکی

 اسـت.  ییقضـا اسـتناد و اسـتدالل در انشـاء آراء     ضـرورت  2،شود یخوب شناخته م

  

1. The rule of law 

 يمجلس شورا يهاپژوهش(تهران: مرکز  هابرداشت و یمبان م،یمفاه قانون تیحاکم ،يریمرکزمالم احمد 2.

در  قـانون  تیحاکماصل « ،يمرندپوراصل فرج اصغریعلو  یمحسن دیفر؛ 13 ص )،1385چاپ دوم،  ،یاسالم

  .93ص ):1392(تابستان  2ش ،سال هجدهم ،یحکومت اسالم ،»رانیا یینظام قضا
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. دینما تیتبعمقننه   قوه مصوب قانوناست از  موظفخصومت،  فصلدر مقام  دادرس،

از عناصر  یکیقانون و  تیحاکم لاص يهنجار اصولقوا، که از  کیاصل تفک يمبنابر 

 هییقضـا  قـوه شناخته شده و  گذارقانونقوه  يها تیاز صالح نیتقن 1،شود یآن شناخته م

 ارِیاست قانون را مالك  و مع مکلفاشخاص،  يبه منازعات و دعاو یدگیدر مقام رس

استناد قضات به قانون، در اصـول قـانون    ضرورتحق و صدور حکم قرار دهد.  زیتم

 166موجب اصـل   آمده است. به يعاد نیو مواد قوان رانیا یاسالم يجمهور یاساس

باید مستدل و مستند به  ها دادگاهاحکام  «رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون

 166اصل  .»آن حکم صادر شده است براساسمواد قانون و اصولی باشد که 

موظف است کوشـش کنـد حکـم هـر دعـوا را در       یقاض«: دیافزا یم زین مزبور قانون

کم حمعتبر،  يفتاوا ای یبا استناد به منابع معتبر اسالم ابدیو اگر ن ابدیب مدونه نیقوان

 نیقـوان  تعارض ای اجمال ای نقص ای سکوت بهانه به تواند ینم و دینما صادر را هیقض

قـانون   3 راستا، ماده نیدر ا .»به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد یدگیاز رس ،مدونه

قضـات  « :اردد یمـ  انیـ ب یو انقالب در امـور مـدن   یعموم يها دادگاه یدادرس نییآ

 ایـ  وصادر  ،یکرده، حکم مقتض یدگیرس يبه دعاو ،نیموظفند موافق قوان ها دادگاه

متعارض  اینبوده  حیصر ایموضوعه کامل  نیقوان کهیصورتدر. ندیخصومت نما فصل

 معتبر منابع به استناد با باشد، نداشته وجود مطروحه هیدر قض یاصالً قانون ایباشند 

 هی، حکم قضنباشد یشرع نیمواز با ریکه مغا یو اصول حقوق معتبر يفتاو ای یاسالم

 از نیقـوان  تعـارض  ایـ  اجمال ای نقص ایتوانند به بهانه سکوت ینم و ندینما صادر را

مستنکف از احقـاق حـق شـناخته     االّ و ورزند امتناع حکم صدور و دعوا به یدگیرس

  .شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد

مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به  ،یچنانچه قاض ـتبصره 

  .»دارجاع خواهد ش یدگیجهت رس ،يگریشعبه د

حکـم   انیـ و نسبت م ربطبا استدالل،  یآن است که قاض ادشده،یاصل  گرید وجه

بـا   دیـ با دادرس گـر، ید عبارت  به. دیرا روشن نما هیف متنازع موضوعاستناد و  مورد یقانون

  

  .133، ص نیشیپ، مرکزمالمیرياحمد  1.
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 ،يرأ يو صـغرا  کبـرا  انیم يا یمنطق وندیپارتباط و  استدالل، ندیفرا به تمسکو  توسل

  کند. نیقانون را تأم حیصح ياجراو  يرأ اتقانرهگذر،  نینموده و از ا راربرق

اسـتناد بـه    فقدان همانا شود یآراء مشاهده م شتریکه در ب یملأتدرخور   نکته

و  شیاحکـام نـاظر بـر پـا     گریو د ادشدهی نیقوان ثیآراء از ح گونهنیااست.  نیقوان

  اند.  قابل نقض ،پژوهش آراء

  یافراط ییاستنادگرا. 2.2

به  یدگیانتقاد است که در مقام رس خوردر ثیح نیا ازمورد اشاره،  يرأ

 به مبتالجسته و  تمسک ،ياریبس یو مواد قانون یاصول حقوق ،یقران اتیدعوا، به آ

دعوا، صدور حکم بر  نیخواهان در ا  خواستهشده است.  یافراط ییگرا قانون  دهیپد

 نامه عهیمبا يانتقال بر مبنا یسند رسم میخوانده به فک رهن و تنظ تیمحکوم

در  ،من موکلچون ... «که:  کند یخوانده در پاسخ به دعوا اظهار م لیاست. وک

قرارداد هیچ الزامی و تعهدي به تنظیم سند رسمی نداشته است فلذا 

الزام وي را به تنظیم سند رسمی تقاضا نماید زیرا باید  توانستهنمیخواهان 

 یقاض .»وجود داشته باشد تا بعد بتوان الزام را خواستار شد... ،اول تعهد

 و ارتباط که ورزد یم استناد يا یقانون مواد و یقرآن اتیآ به فوق، يادعا ذکر از پس

 ندیفرا رسد یم نظر به و شود ینم مشاهده اختالف موضوع و آنها انیم ینسبت

  نشده است. یط یدرست به گفتهشیپبه شرح  استدالل،

 یو ماده قانون حیتصر ،قراردادها مولزبه اصل  ،يرأ کیبند  در یقاض. 2.2.1

بحث لزوم  که یدرحال ؛تذکر نموده اس شیرا به عنوان مستند خو یقانون مدن 219

و  موجهجواز قرارداد، اساساً محل نزاع و اختالف نبوده است تا استناد به آن،  ای

اصل لزوم و موضوع دعوا وجود ندارد. در  انیم یارتباط گر،ید انیب  بهباشد.  یقمنط

ذکر شده و به  1اوفوا بالعقود  فهیشر هیاستناد فوق، آ تیجهت تقو مزبور بندادامه 

قراردادهاي لفظی، کتبی و  آن بر تیحاکمو  يتسرّهمت گمارده و بر  نشرح آ

  

  .»أوفوا بالعقود منواآأیها الذین  یا« :1 /مائده 1.
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و  یمختلف وضع يها آن، برداشت »الم«و  »الف« نییتب ازو گذشته  دیتأک ،عملی

  شده است.  آور ادیاز آن را  یفیتکل

به اصل  یعلمریغبه طرز آشفته و  ،يرأ هیتوج ي. در بند دوم، در راستا2.2.2

 عند المؤمنون« تیروا ،يدقراردا ياصل آزاد ،یمدن قانون 10اراده، ماده  تیحاکم

نیدراانتقاد مذکور  آنها از یبرخ از غلط برداشت از ریاشاره شده که غ 1»شروطهم

 چه و بوده فوق مستندات ذکر به ضرورتی چه یراست به صادق است. زین باره

  است؟ داشته وجود یادشده اختالف و آنها میان ارتباطی

 و اشاره 2»اموالهم علی مسلطون الناس« ينبو حدیث به سوم، بند در. 2.2.3

 انعقاد به نسبت طرفین فیه، مانحن در... «: است شده گفته آن، تبیین از پس

 تسلیط قاعده به توجه با خوانده مذکور قرارداد با و اند نموده اقدام قرارداد

 این در گفتهشیپ ایراد. »...است نموده اقدام خویش مال انتقال به نسبت

 حدیث مفاد از که »سلطنت« یا »تسلیط« قاعده .کندیم صدق نیز وجه بی استناد

 تسلط شیخو مال به نسبت مالکى، هر که است آن متضمن شده، خذأ یادشده

 و دهد انجام غیرمادي و مادى از اعم تصرفى هرگونه آن در تواند مى و دارد کامل

 عبارت به. کند منع آن در تصرفات از شرعى مجوز بدون را او تواند نمى کسهیچ

 مجاز ،مالک براى تصرفات ونهرگه که است آن بر اصل قاعده، این موجببه دیگر،

  .گردد ثابت آن خالف شرعى، دلیل موجبکه بهآن مگر است

 گشودن راستاي در دادرس استدالل و فوق دلیل :که است این الؤس حال، 

 دادرسی آیین قانون 200 ماده است؟ پذیرفته صورت پرونده حقوقی گره کدام

 اختالف مورد طرفین بین آن صحت که دالیلی به رسیدگی« :گوید می مدنی

 این. »... دیآیعمل مبه دادرسی جلسه در باشد نهایی میتصم در مؤثر و

 اختالف مورد موضوعات به دادگاه یدگیرس که دارد داللت امر این بر ماده

 درباره طرفین اختالف  عدم صورتی در بنابراین و بوده محدود طرفین،

  

  .49ص ،) 1414چاپ دوم،  ،السالمهمیعل تیالبآل: مؤسسه قم( 15ج ،عةیالشوسائل ،یحرّ عامل الحسنمحمدبن. 1

  .272ص )،1403 ،، چاپ دومالوفاءمؤسسة: روتی(ب 2ج ،بحاراالنوار ،یمجلس محمدباقر. 2
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 نیز، حاضر پرونده در. شود موضوع آن به رسیدگی وارد نباید دادگاه امري،

 تا نبوده طرفین اختالف مورد خویش ملک در خواهان حقوقی تصرف جواز

  .نماید خصومت فصل فوق، قاعده به استناد با محترم دادگاه

 اال«  شریفه  آیه و اشاره قراردادها، در تراضی تضرور به ارم،چه بند در. 2.2.4

 اترادیا و فوق االتؤس. است شده ذکر مستند عنوان به 1»تراض عن ةتجار تکون ان

 167 اصل به توجه با عالوه، به .باشدیم مشاهده قابل نیز استناد این در مذکور،

 معتبر فتاواي یا المیاس معتبر منابع به تواند می زمانی تنها قاضی اساسی، قانون

 قانونی کهیزمان دیگر، عبارت  به. باشد داشته وجود قانونی خأل که کند استناد

 براساس  که ـ فوق منابع به استدالل و استناد دارد، وجود اختالف موضوع درباره

 و گیرد می صورت آنها به نظر عطف با ما حقوقی نظام در يگذارقانون اساسی، قانون

  .نیست صحیح ـ2شوند می محسوب تقنینی نظام یاصل منبع

 بودن  یوضع بر و کرده جوعر »صحت« اصل به قاضی پنجم، بند در. 2.2.5

 قرارداد، صحت آیا .ستا  نموده تأکید ایقاعات و عقود بر آن حکومت و اصل این

 قرارداد، لزوم اصل به استناد با آنکه از پس است؟ بوده طرفین اختالف موضوع

 آیا ؟است يضرور و الزم نیز آن صحت اثبات ایآ شد اثبات آن بودن تباعاإل الزم

 و الزامی هیچ قرارداد در من موکل چون...« اینکه بر مبنی خوانده وکیل اظهار

 قرارداد صحت به اقرار معناي به ،»...است نداشته رسمی سند تنظیم به تعهدي

  نباشد؟ صحت اصل به استناد به نیازي که نیست

 انتقال تعهد اجراي در طرفین اختالف درباره که مرتبطی  نکته تنها. 2.2.6

 تنظیم ...«: که است شده مقرر و آمده دوم بند انتهاي در دارد وجود مالکیت رسمی

 آن به امالك و اسناد ثبت قانون در که است بیع عقد آثار از انتقال، رسمی سند

  

  ».عن تَرَاضٍ منکُم ِجتَاَرةً  تَکُونَأَن إِالَّبینَکُم بِالْباطلِ  مالَکُتَأْکُلُوا أَموالَا أَیها الَّذینَ آمنُوا ی: «29/نساء. 1

 ،یفرهنگ ،يادار ،ياقتصاد ،یمال ،ییجزا ،یو مقررات مدن نیقوان هیکل«: دارد یم مقرر یاساس قانون چهارم اصل. 2

عمـوم همـه اصـول قـانون      ایاصل بر اطالق  نیباشد. ا یاسالم نیمواز براساس دیبا نهایا ریو غ یاسیس ،ینظام

  .»نگهبان است يامر بر عهده فقهاء شورا نیا صیحاکم است و تشخ گریو مقررات د نیو قوان یاساس
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 221 ماده استناد به باشد نشده تصریح آن به هم قرارداد در اگر و است شده تصریح

  . »...هستند ملتزم گردد می ناشی نیز قانون از که تعهداتی به طرفین مدنی قانون

  يرأ يماهو راداتیا. 3.2

اما  بود، تمرکزم ،ییقضاآراء  هیتوج منطقاستدالل و  وهیبر ش ،گفتهشیپ اتانتقاد

  :است ریشرح ز  به وارد است ادشدهی يرأبر  يماهو  جنبهکه از  يا یاساس اترادیا

 حسب اینکه به توجه با ...« :سدینو یم دادنامه هفتم بند در قاضی 3.2.1

 فروخته خواهان به راآن ملک گذاشتن رهن به از قبل خوانده عادي نامه بیع

 شخص هر زیرا ،است نداشته ملک گذاشتن رهن به در حقی و است بوده

 دعواي ،دادگاه فلذا. باشد آن مالک که بگذارد رهن به را مالی تواند می زمانی

 حکم مدنی قانون 221 و 220 ،10 ،219 مواد به مستنداً و دانسته وارد را خواهان

...  آپارتمان باب یک رسمی سند انتقال و رهن فک به اول ردیف خوانده الزام به

  .»نماید می اعالم و صادر

  خواسته است رهن عقد بر  مقدم بیع، عقد انعقاد تاریخ که فوق حالت در آیا 

 رهن رسمی سند ابطال و رهن عقد بطالن دعواي شد می مطرح باید که صحیحی

 او اقدام و نداشته مبیع ترهین بر حقی بایع، نامه، مبایعه صحت فرض با نیست؟

 رد فرض در ،بنابراین .است فضولی هاي قرارداد بر حاکم حقوقی رژیم مشمول

 مبیع به نسبت رهن قرارداد ،)خواهان( مالک سوي از) رهن عقد( فضولی معامله

 هر ...«: که است نیا ، داشته تصریح آن به هم قاضی که روشنی  نکته .است باطل

 بر مراتب بنا. »...باشد آن مالک که بگذارد رهن به را مالی تواند می زمانی شخص

 استماع قابل فعلی کیفیت با خواسته از قسمت این در دعوا الظاهریعل موصوف،

 ،فروشنده زیرا شود رهن فک به متعهد ،)فروشنده( خواهان آنکه نه است نبوده

 اقدام و نبوده فرض این در شرعی، یا قانون یا قراردادي فیتکل گونه هیچ به مأخوذ

  .گردد می محسوب فضولی ،تیمالک  عدم علت به ملک، ترهین به وي

 قسمت در دادگاه رأي رسد می نظر به ،گفتهشیپ ایراد به توجه با. 3.2.2

 زیرا ،است مواجه اشکال با نیز انتقال رسمی سند تنظیمبه  الزام به  مربوط  خواسته

 قرار با رهن فک به الزام به  مربوط  خواسته قسمت در خواهان دعواي کهیصورتدر
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 و استماع قابل نیز دیگر خواسته شود اجهمو) دعوا رد قرار( دعوا استماع عدم

 تنظیم به الزام دعواي به دادگاه رسیدگی شرط آنکه توضیح. بود نخواهد رسیدگی

 رسمی، انتقال شرایط حیث از دعوا موضوع ملک که است آن ،انتقال رسمی سند

 دیگر اشخاص حقوق به خدشه بدون انتقال امکان که باشد داشته قرار وضعیتی در

 سوي از صحیح دعواي طرح عدم به توجه با مورد این در کهیحالدر شدبا میسر

 سند، رسمی انتقال مسیر در مانع این بودن  یباق تاًجینت و رهن درباره خواهان

  .نیست استماع قابل نیز انتقال رسمی سند تنظیم به الزام دعواي

 مورخ 9309970223500420شماره دادنامه موجب به ،یادشده رأي البته

 و شده دییتأ عیناً تهران، استان تجدیدنظر دادگاه 35 شعبه 25/5/1393

  .است وارد نیز دادنامه این بر مطروحه هاي انتقاد ،بنابراین
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  گیري نتیجه

 هک یقاض هیرو یب استناد که شود یم طاستنبا گونهنیا ادشده،ی يرأ لیتحل از

 لیجدا از تحم صورت گرفته است اختالف مورد موضوعبدون التفات به تناسب با 

 زین يرأ جهینت ،گفتهشیپ يرأبه  ییقضاآراء  هیتوج ندیفرابه   مربوط راداتیا

 همت یقاض کهاست. بهتر آن بود  یضوابط حقوق مخلّبا قانون نداشته و  یمطابقت

 ،یو مناسب به مواد قانون حیدعوا و استناد صح تیبر دقت در ماه شتریرا ب شیخو

  نه استنادات ناموجه. کرد یمتمرکز م

 

 

 

 


