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  :پرونده قایعو .1

 هیـ عل یسـند رسـم   میدادخواست تنظ ،یآپارتمان دارانیحاضر، خر پرونده در

خواسـته، آن را   تیـ خدشـه در حقان  رادیـ . خوانـده بـدون ا  اندفروشنده مطرح نموده

 تیـ دادگـاه بـا محـرز دانسـتن مالک     .اسـت  دانسـته منوط به تحقق مطالبات خـود  

از  هیـ علمحکـوم . اسـت  نمـوده  یسند رسـم  میخواهان، حکم به الزام خوانده به تنظ

امـر مختومـه، از صـدور حکـم      رادیـ و با طـرح ا  کرده یدنظرخواهیحکم مزبور تجد

 ،اسـت  دهیـ گردموضوع صادر  نیدر هم خبر داده که به درخواست او يگرید یقطع

وحدت اصـحاب، موضـوع و سـبب دعـوا، بـه جهـت        رغمیعلرا  رادیا نیاما دادگاه ا

دو حکـم، عـدم    جـه یو با نظر به موافقت نت رفتهینپذ هیعلمحکومو  لهمحکومانقالب 

 نیـ کـه مجموعـه ا   يدشـوار  تیو وضـع  نیشـ یحکم پ يبر اجرا هیعلمحکوم لیتما

  .است کرده دییتأرا  دنظرخواستهیتجد يرأنموده،  جادیا لهمحکوم يبرا طیشرا

  

 .دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران *
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 منحله شرکت طرفیت به .م. ن آقاي و. ف. ف خانم دعوي  درخصوص

 دستگاه یک ششدانگ سند تنظیم به الزام بر دایر .م .ح آقاي مدیرتصفیه با .پ

 این با دادرسی خسارات احتساب با انباري و پارکینگ انضمامبه آپارتمان

 قطعه موصوف آپارتمان دادخواست پیوست عادي نامهمبایعه حسب که توضیح

 در خرید زمان از و خریداري تفکیکی 22 پارکینگ و 30 انباري و تفکیکی 39

 .است نکرده اقدام سند تنظیم به نسبت تاکنون خوانده لکنباشد  می ما تصرف

 دارم قبول را انتقال و نقل داشت اظهار دادگاه جلسه در حضور با خوانده

 با. دادگاه زنم می ایشان نام به سند دریافت، از پس که دارم مطالباتی لکن

 به خواسته ثبتی استعالم پاسخ و طرفین اظهارات و پرونده محتویات به توجه

 519 و مدنی قانون 223الی  219 و 10مواد  به استناد .است محرزدادگاه  نظر

 و دفترخانه در حضور به خوانده الزام به حکم مدنی دادرسی آیین قانون

 هايهزینه پرداخت و انباري و پارکینگ انضمامبه آپارتمان رسمی سند تنظیم

 ،صادره يرأ. نماید می صادر خواهان درحق ابطالی تمبر برابر دادرسی

 محاکم در تجدیدنظرخواهی قابل ،ابالغ از پس روز بیست ظرف و حضوري

  . باشد می تهران نظراستان تجدید

  تجدیدنظر رأي

 مـدیریت  با .پ )تصفیه حال در( منحله شرکت تجدیدنظرخواهی درخصوص

ـ  هـعلی .م .ح ايـآق ـ  و .م. ن ايـآق ـ  دادنامـه  از. ف. ف انمـخ  1111 مارهـش

 بـا  آن پایـه  بـر  کـه  تهران حقوقی عمومی دادگاه 127 شعبه 14/10/93 مورخ

 دسـتگاه  یـک  فـروش  بـر  مشـعر  20/7/77 مورخ عادي نامه مبایعه مفاد به توجه

 بخش 48/1536 ثبتی پالك در واقع مربع متر پنجاه متراژ به مسکونی آپارتمان

 تجدیــدنظرخواه  ســوي از انبــاري و پارکینــگ  انضــمامبــه تهــران 11

 محکومیـت  بـه  حکـم  دادرسـی  خسـارات  پرداخـت  و تجدیدنظرخوانده  به

 مـورد  رسـمی  انتقـال  و رسمی اسناد دفتر در حضور به نسبت تجدیدنظرخواه

 نامبردگـان  بـه  دادرسـی  خسـارات  پرداخت و تجدیدنظرخواندگان به معامله

 دادنامـه  موجـب بـه  هرچند پرونده محتویات در دقت با است گردیده صادر

 طـرح  بـا  تهران حقوقی عمومی دادگاه 127 شعبه 88/3/31 مورخ 247 شماره

 بعنــوان تجدیدنظرخوانــدگان ،فروشــنده بعنــوان تجدیــدنظرخواه دعــواي

 سـند  تنظـیم  و رسـمی  اسـناد  دفتر در حضور به ،محکوم آپارتمان خریداران
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 2 مـاده  مطـابق  اینکـه  بـه  توجه با اما اندگردیده خود نام به آپارتمان رسمی

 و لهمحکوم تقاضاي به است موکول هییاجرا صدور مدنی احکام اجراي قانون

 حضـور  عـدم  با لذا اندنبوده موصوف دادنامه لهمحکوم تجدیدنظرخواندگان

 قـانونی  موقعیـت  عـدم  و دفترخانـه  در سـند  تنظـیم  جهـت  تجدیدنظرخواه

 از صادرشـده  قطعـی  دادنامه آن اجراي تقاضاي جهت تجدیدنظرخواندگان

 این بر .است مانده باقی بالاجرا تهران حقوقی عمومی دادگاه 127 شعبه سوي

 دادنامـه  بـا  تعـارض  در تجدیدنظرخواسـته  دادنامـه  اوالً اینکه به توجه با ،پایه

 شـدن  خـارج  و آن نتیجـه  تثبیـت  جهت در بالعکس نیست قبلی یافته قطعیت

 درصـدد  قبلی دادنامه لهمحکوم آنکه ویژهبه است بالتکلیفی از دعوي اصحاب

 امـا  هسـتند  واحـد  دعـوي  دو اصحاب هرچند ثانیاً و نیست آن اجراي تعقیب

 رسـمی  سند تنظیم و دفترخانه در حضور به ملزم قبلی دادنامه در که شخصی

 شـکل  و بـوده  امـر  این متقاضی و نفع ذي تجدیدنظرخواسته دادنامه طبق شد

ــز دعـــوا صـــحیح ــرح مقتضـــی نیـ ــته ایـــن طـ ــان ســـوي از خواسـ  آنـ

 تجدیدنظرخواسـته  دادنامـه  علیـه محکوم و است بوده) تجدیدنظرخواندگان(

 از خـارج  موضـوع  ،بنابراین .است نبوده قبلی دادنامه علیهمحکوم )فروشنده(

 درنتیجـه  تجدیدنظرخواسـته  دادنامـه  بـوده  بهامختوم امر اعتبار قاعده شمول

ـ آ قـانون  358 مـاده  اسـتناد  بـه  تشـخیص  قانونی موازین بر مبتنی صحیح  ینی

 تجدیدنظرخواهی رد با مدنی امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی

   .گردد می تأیید تجدیدنظرخواسته دادنامه

  :بررسی و نقد .2

 در. دعواست نیطرف اتحاد مختومه، امر اعتبار قاعده انیجر طیشرا از یکی

به جهت دور از  دیاما شا ،است اریبس سخن آن متفرعات و تحادا نیا يمعنا باب

 کیکه  آنجافرض مغفول مانده است. از  نیا در دعوا نیطرف ییجاجابذهن بودن 

 یکی ،واحد یدر اثبات موضوع ردیگیم أتنش نیاز تعارض منافع طرف عتاًیدعوا طب

 کی طرح امکان ،نفع يذ ياست و با نظر به لزوم طرح دعوا از سو نفع يذ نیاز طرف

  .ندارد وجود طرف دو هر يسو از دعوا

چنانکه در پرونده حاضر  ستین رممکنیغ زیفرض ن نیوجود، وقوع ا نیبا ا

اما  ،است آشکار یمنفعت منمتض داریخر يبرا یسند رسم میداده است. تنظ يرو
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امر دانست. چنانکه در صورت وضع وجه  نیمنتفع از ا زیفروشنده را ن توانیم گاه

و  ییتوانا رغمیعل ،یطیدر انتقال، فروشنده ممکن است تحت شرا ریتأخ يالتزام برا

 یناش يهاتیمسئول نیملزم به پرداخت خسارت گردد. همچن ،به انتقال سند لیتما

  .سازدیم دعوا نیا طرح در منتفع را يو زین تیمالک از

 پسشد، س یدگیرس نیاز طرف یکی يآن است که اگر به دعوا هئلمس ،حال

 ای گرددیمشمول قاعده اعتبار امر مختومه م ،موضوع نمود مطرح را دعوا همان يگرید

لذا  قابل اجراست لهمحکوم يتنها از سو ،اول حکم که آنجاست در بحث تیاهم ر؟یخ

 دینما يآن خوددار ينخست، از اجرا يابتکار دعوا رغمیعل لهمحکوم کهیدرصورت

حکم را نخواهد  يتوان اجرا سوکی. از ردیگیبغرنج قرار م یطیدر شرا هیعلمحکوم

  امر مختومه مواجه شود. رادیدعوا ممکن است با ا مجددطرح  ،گرید يداشت و از سو

موسع  يریتفس اعمال )1: است متصور حلراه دو يائلهمس نیحل چن يبرا

  از قاعده اعتبار امر مختومه. قیمض يریاتخاذ تعب )2احکام؛  يقانون اجرا 2از ماده 

نخست نداشته  حلراه اعمال بر ياریاخت دنظر،یتجد یحاضر قاض يرأدر   

قاعده،  انیجر رشیدر عدم پذ يراه دوم بهره برده است. استدالل و يریکارگباما از 

 قبلی دادنامه در که شخصی اما هستند واحد دعوي دو اصحاب هرچندآن است که 

 ،تجدیدنظرخواسته دادنامه در شده، سند تنظیم جهت دفترخانه در حضور به ملزم

 سوي از خواسته این طرح مقتضی نیز دعوا صحیح شکل و است امر این متقاضی

 دعوا دو اصحاب ییو جابجا ستین یکی ،دو دادنامه علیهمحکوم. باشدیم يو

 تاستدالال ری. ساکندیم خارج مختومه امر اعتبار قاعده شمول از را موضوع

 مصلحت حیتشر جهت و باشندینم قاعده انیجر عدم ای انیجر در مؤثر مطروحه،

قاعده،  انیعدم جر سبب رسدیلذا به نظر م ،اندشده انیب یمقتض میتصم و امر

  .دعواست نیانقالب طرف

آن،  يحکم قبل از اجرا لهممحکوحاصل از امتناع  ينظر به تنگنا با هرچند

 ریتقد قابل دارانیخر يرو شیپ یحقوق بستبن حل جهت یقاض یشیاند مصلحت

قاعده  چوبرچادر  یحقوق قیاز تدق شیاستدالل حاضر، ب در رسدیبه نظر م است

لحاظ شده است که  یفیآنان از بالتکل ییو رها دارانیاحقاق حق خر ،بحث مورد

است.  دییتأمورد  جتاًیدر حل عادالنه اختالف، نت ءقضاالبته با نظر به رسالت امر 
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دو حکم،  جهینت یکسانیتوجه دادن به  ،یفیاز بالتکل دارانیبه لزوم خروج خر اشاره

  ادعاست.  نیا دیحکم، مؤ يبه اجرا لهمحکوم لیبر عدم تما دیتأک نیهمچن

و  هیعلمحکوم داران،یخر صرفاًآنکه در حکم نخست،  رغمیعل رسدیم نظر به اما

 »نیطرف« الزام حکم، نیا یقیحق يمحتوا اند،شده یملزم به حضور در دفتر اسناد رسم

 حکم يانشا يفروشنده، اقتضا يطرح دعوا از سو صرفاًو  باشدیم انتقال سند میتنظ به

آورده است.  فراهمکه طرف مقابل را مورد خطاب و الزام قرار دهد  ينحو به را

و  تیحقان« است گرفته قرار قضاوت و یبررس ردمو ،شیآنچه در پرونده پ قتیدرحق

دوجانبه بوده و  ياست که امر »داریآپارتمان از فروشنده به خر یلزوم انتقال سند رسم

. رسدیبه نظر نم یحکم، منطق نیا يعدم اجرا ایدر اجرا  يگرید اریو اخت یکیالزام 

مبدع طرح  ،دارانیخر بارنیا نکهیامر، با نظر به ا نیهم یدر مقام بررس زیدوم ن يدعوا

  الزام را خطاب به فروشنده مطرح نموده است.  انددعوا بوده

موضوع  رییاگر منجر به تغ یدعوا حت نیطرف ییاجبجا شود تصور است ممکن

از  نیمسلماً هرکـدام از طـرف   کهچرا ؛سبب دعوا خواهد بود رییتغ انگریدعوا نشود، ب

توجـه   دیـ امـا با  هستند، يگریمتفاوت از د یعتمنف يدر جستجو خود يطرح دعوا

 یتفـاوت در اغـراض و منـافع    تـاً ینهااجتناب است،  رقابلیآن غ رشیپذ داشت آنچه

 دیـ نبا یشخص اغراض و منافع نیا و کنندیدو دعوا دنبال م نیدر ا نیاست که طرف

که در قاعده اعتبار امر مختومـه مـدنظر اسـت،     ییبه معنا دعوا طرح یقانون سبب با

 مبنا که یحقوق واقعه ای عمل« :سبب دعوا عبارت است از ف،یخلط گردد. بنا به تعر

 منـافع متفـاوت بـا    تـاً یامر ماه نیا 1.»دهدیم لیتشک را مطالبه مورد حق اساس و

 نیـ تـوان گنجانـدن ا   زیـ ن یموسـع  ریتفس چیلذا ه ،دعواست طرح از نیطرف متوقع

 یعنوان سبب را نخواهد داشت. در موضـوع مـورد بحـث، سـبب قـانون      لیمفهوم، ذ

 یرسـم  انتقـال درخواسـت   یاست که منشـأ حقـوق   یعیطرح هر دو دعوا، قرارداد ب

 یلـذا موضـوع   ،اشتراك در سبب دو دعوا محقق است ،جهینتدراست.  عیمب تیمالک

  

، )1383چاپ ششم ،زانیم نشر(، یمدن يدعوا در شدهقضاوت امر اعتبارامیرناصر کاتوزیان،  .1

  .252ص :209ش
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و صـدور حکـم قـرار     یدگیسبب دعوا دوبار مورد رس ایو  نیطرف رییبدون تغ واحد،

 .شودیو قاعدتاً مشمول اعتبار امر مختومه م است گرفته

 از ترعیوس يریتفس دیبا ،ینینچنیا يهاتیاجتناب از موقع يبرا ،تیدرنها

 بودن االجرا الزم و تیقطع به نظر با و نمود ارائه یمدن احکام ياجرا قانون 2 ماده

 يحکم از سو يراـاج يتقاضا نامکا ،یرسم سند کی عنوان به دادگاه حکم

يشود، امکان اجرا رادیا است ممکن. رفتیپذ زین را ياپرونده نیچن هیعلمحکوم 

 ،آن را نخواسته است درواقعو  باشدیمحکم  هیعل محکومکه  یتوسط شخص ،حکم

 یدادرس نییقانون آ 2عام ماده  قاعده براساسچراکه  ؛ندارد یبا اصول اجرا هماهنگ

اما  ،کند تقاضا دادگاه از را آن تواندیباشد م يامر نفع يذکه  یتنها کس یمدن

که اصل آن  میهست روبرو يالهئمسبا  رایز ،ستیحاضر وارد ن امر در يرادیا نیچن

 رودادگاه از آن یحکم قطع ياجرا .است شدههر دو طرف پرونده خواسته  ياز سو

از  نفع يذ يبه اتفاق موارد، و بیشده، که در اکثر قر لهمحکوممنوط به درخواست 

 یبخش ایحکم و  يدر اجرا زیکه طرف مقابل ن یدر فرض ،حکم  است. حال ياجرا

نمود و  یآن حکم تلق لهمحکوم زیرا ن يمسامحتاً و توانیم باشد نفع يذاز آن 

بتوان گفت  دیشا یفراهم دانست. حت زیاو ن يحکم را برا ياجرا يامکان تقاضا

 قتاًیچراکه هرکس حق ؛مرحله اجراست يریگیپمنوط به  لهمحکوم یشناخت واقع

 و کندیحکم اکتفا نم خذأ به اًصرف خود را خواستار باشد يمورد ادعا موضوع

  .بود خواهد زین آن ياجرا خواستار

 وقت اتالف از ،یحقوق بستبن جادیاز ا يریعالوه بر جلوگ ،بیترت نیبد

 .شودیم يریجلوگ زین نیطرف و دادگاه

 
 
 


