
 

  

  ورکش عالی دیوانقضایی نزد  رویهو تهافت  وحدت

  در آیین دادرسی مدنی

  1391پاییز و زمستان 

  
 *یفتح عیبد

  صالحیت

  امور کمیسیون صالحیت در کشور عالی دیوان قضایی رویهوحدت 

  زیرزمینی هاي آب

 شده صادر صالح مرجع تعیین راستاي در عموماً که کشور عالی دیوان قضایی آراي در

  خورد:   هاي زیرزمینی موارد زیر به چشم می درخصوص صالحیت کمیسیون امور آب ،است

اي است و شخصی بـدون رعایـت    چشمهچنانچه کسی مدعی شود که داراي  -1

این امر در صالحیت کمیسیون ، مبادرت به حفر چاه باالي چشمه او کرده است ،حریم

 1باشد. آب می

بـرداري از چـاه در صـالحیت کمیسـیون آب      دعواي الزام به انتقال جواز بهره -2

باشد. درحقیقت چنانچه شخصی از دیگري زمین و یک حلقه چاه خریـداري کـرده    می

متعهد به انتقال جواز چاه مذکور به خریدار شده باشد دعواي مربـوط   ،اشد و فروشندهب

 2در صالحیت کمیسیون آب خواهد بود. ،به انتقال

  
  انشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه قم و دادرس دادگاه عمومی تهران.د *

Fathi_ 3562@yahoo.com 

 آراي مجموعه، 2/12/1391در تـاریخ   9109970909100510عالی کشور، دادنامه شماره  دیوان 3شعبه. 1

مرکـز   ییه،پژوهشـگاه قـوه قضـا    ،1391) سـال  کیفـري  و حقوقیعالی کشور ( قضایی شعبه دیوان

 .59، ص 1393چاپ نخست  ییه،مطبوعات و انتشارات قوه قضا

  .60 ص همان، 6/10/1391 تاریخ 9109970907000702 شماره دادنامه کشور، عالی دیوان 10 شعبه. 2

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  112

هـاي زیرزمینـی    دعاوي مربوط به استفاده از حق آب رودخانه مربوط بـه آب  -3

زیـرا بـه رودخانـه     1،در صالحیت دادگاه عمومی است نـه کمیسـیون آب   ، لذاباشد نمی

هـاي سـطحی اسـت و لـذا موضـوع از       شود بلکـه جـزء آب   اطالق نمی »آب زیرزمینی«

 خارج است. ،برداري هاي فاقد پروانه بهره قانون تعیین تکلیف چاه 5شمول تبصره 

 2باشد. از چاه در صالحیت کمیسیون آب می برداري دعواي افزایش میزان بهره - 4

  بـه  صالح دادگاه درخصوص کشور عالی دیوان قضایی رویهوحدت 

  ترکه تقسیم دعواي

به ترکه در دادگـاه آخـرین اقامتگـاه    قانون امور حسبی دعوا راجع 163ه برابر ماد

بـاره اخـتالف    ایـن  در هـا  دادگـاه شود؛ با این همه در مواردي میان  متوفی رسیدگی می

  باره چنین است: این عالی کشور در رویه دیوان .افتد می

 قـانون  2 مـاده  کـه توجـه بـه این   با ،باشد شده صادر ورثه انحصار گواهی چنانچه

 اشـخاص  سـایر  یا متوفی وراث کهصورتیدر«: دارد می اعالم وراثت انحصار تصدیق

  بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند، باید تقاضاي کتبی به یکی از نفعذي

 ورثـه  انحصـار  گـواهی  لـذا ...» کننـد  تقـدیم  ... متوفی دائمی اقامت محلمحاکم صلح 

 در دعـوا  و باشـد آخـرین اقامتگـاه قـانونی متـوفی مـی      وجـود  بـر  قضایی اماره و قرینه

 صـادر  ورثـه  انحصـار  گواهی حوزه آن اختالف حل شوراي که است دادگاهی صالحیت

  3.است کرده

  
  .61 – 60صص همان،، 17/11/1391 تاریخ 9109970907800875 شماره دادنامه کشور، عالی دیوان 18 شعبه. 1

 آراي مجموعه، 1/4/1391تاریخ  9109970907800435عالی کشور، دادنامه شماره  دیوان 18 شعبه. 2

مرکز  ییه،پژوهشگاه قوه قضا ،1391) سال کیفري و حقوقیعالی کشور ( قضایی شعبه دیوان

  .7، ص 1393چاپ نخست  ییه،مطبوعات و انتشارات قوه قضا

 10؛ شعبه 9، همان، ص29/7/1391تاریخ  9109970908100281عالی کشور رأي شماره  دیوان 21 شعبه. 3

قضایی  آراي مجموعه، 26/10/1391تاریخ  9109970907000775شماره  دادنامه کشورعالی  دیوان

مرکز مطبوعات و  ییه،پژوهشگاه قوه قضا ،1391) سال کیفري و حقوقیعالی کشور ( شعبه دیوان

  .105، ص 1393چاپ نخست  ییه،انتشارات قوه قضا



  113/ عالی کشور در...  قضایی نزد دیوان رویهو تهافت وحدت 

  دعـواي  به صالح دادگاه درخصوص کشور عالیدیوان رویهوحدت 

  متوفی ترکه از مهریه مطالبه

تـاریخ   9109970908200303عالی کشـور در دادنامـه شـماره     دیوان 22شعبه 

دینی بر ذمـه متـوفی   «... اعالم داشته که دعواي مطالبه مهریه از ترکه:  25/11/1391

کـه   باشـد  مـی دادرسـی   آیـین قانون  13بوده و موضوعی خاص و خارج از شمول ماده 

قانون  20اینکه ماده  ،ارتباط با عنوان ترکه متوفی است و به عبارت دیگر موضوع آن بی

بنـابراین از نظـر   ». الذکر تخصیصی است نسبت به کلیه عمومات مواد قبـل از آن...  فوق

دعواي مطالبه مهریه از ترکه در صالحیت دادگـاه آخـرین اقامتگـاه متـوفی      ،این شعبه

  1 باشد. کننده آخرین اقامتگاه متوفی میار وراثت تعیینباشد و گواهی انحص می

 9109970906801692عالی کشـور برابـر دادنامـه شـماره      دیوان 8و نیز شعبه 

ن وراث کـه ترکـه بـی    اعالم داشته که مطالبه مهریه متوفی مادامی 17/11/1391تاریخ 

نظـر از   ع. رسـیدگی بـه آن قطـ   شود به ترکه محسوب میتقسیم نشده است دعوا راجع

در صالحیت دادگاهی است که آخـرین   ،محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان

کننـده آخـرین    اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل باشد و گواهی انحصار ورثه تعیین

  2باشد. اقامتگاه متوفی می

  رسـیدگی  صالح مرجع درخصوص کشور عالی دیوان رویهوحدت 

  ترکه موضوع مشاع امالك افراز یا و تقسیم دعاوي به

 دعـواي  بـه  رسـیدگی  دارمرجع صـالحیت  درخصوصعالی کشور  دیوان رویه

 ولـو  مربوطـه  وايدعـ  کـه  است این بر ترکه موضوع مشاع امالك افراز یا و تقسیم

باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته باشد مستند به  منقولیغیر مال به منحصر

 20/2/1390تـاریخ   719وحدت رویـه شـماره    يرأقانون امور حسبی و  300ماده 

  
 قضاییه، قوه پژوهشگاه ،1391) سال کیفري و حقوقیعالی کشور ( قضایی شعبه دیوان آراي مجموعه. 1

  .96 – 95صص، 1393 نخست چاپ قضاییه، قوه انتشارات و مطبوعات مرکز

 .همان. 2

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  114

خــارج و در صــالحیت محــاکم  ،امــالك و اســناد ثبــت اداره صــالحیت از مطلقــاً

  1دادگستري است.

  رسـیدگی  صالح مرجع درخصوص کشور عالی دیوان رویهوحدت 

  اجتماعی تأمین بیمه حق وجه طالبهم به

در برخی موارد کارفرما حق بیمه کارگران را به حساب تأمین اجتماعی پرداخـت  

شوند دعوایی تحـت   کند و عموماً اشخاصی که مشمول مقررات تأمین اجتماعی می نمی

عنوان الزام به تأدیه حق بیمه ایام اشتغال علیه کارفرما و الزام سازمان تأمین اجتماعی 

 .کننـد دریافـت حـق بیمـه و احتسـاب آن در سـوابق اشـتغال خـود را مطـرح مـی         به 

عـالی   آراي دیـوان ر دار رسیدگی به این دعاوي نکات زیـر د  مرجع صالحیت درخصوص

  شود: کشور مشاهده می

قانون تـأمین اجتمـاعی تشـخیص اینکـه شخصـی       40و  39مستند به مواد  -1

مطالبه حـق بیمـه و احتسـاب آن در     باشد یا نه و مشمول مقررات تأمین اجتماعی می

باشد و اخـتالف کـارگر و کارفرمـا در ایـن مـورد       سوابق با سازمان تأمین اجتماعی می

و فصل اختالف کارگر و کارفرما درنتیجه صالحیت مشمول مقررات حاکم بر نحوه حل 

 2شود. هاي تشخیص اختالف کارگر و کارفرما نمیکمیسیون

ــوان   -2 ــنجم دیـ ــعبه پـ ــماره     شـ ــه شـ ــی دادنامـ ــز طـ ــور نیـ ــالی کشـ عـ

دعواي مطالبـه حـق بیمـه از کارفرمـا و      4/11/1391تاریخ  9109970908900679

  
 کشور، عالی دیوان 25 شعبه و 12/12/1391 تاریخ 9109970909100523 شماره دادنامه کشور، عالی دیوان3شعبه. 1

عالی  قضایی شعبه دیوان آراي مجموعه، 16/12/1391تاریخ  91099709085000581دادنامه شماره 

چاپ  ییه،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضا ییه،پژوهشگاه قوه قضا ،1391کشور ( حقوقی و کیفري) سال 

 9109970907800755عالی کشور شماره دادنامه  دیوان 18شعبه  ینو همچن 66 – 65ص، ص1393 نخست

 .16/12/1391 تاریخ 9109970909100532 شماره دادنامه کشور، عالی دیوان 3 شعبه نیز و، 5/10/1391تاریخ 

 آراي مجموعه، 11/10/1391تاریخ  9109970909100231عالی کشور، دادنامه شماره  دیوان 3 شعبه. 2

 مرکز قضاییه، قوه پژوهشگاه ،1391) سال کیفري و حقوقیعالی کشور ( قضایی شعبه دیوان

  .62 ص، 1393 نخست چاپ قضاییه، قوه انتشارات و مطبوعات



  115/ عالی کشور در...  قضایی نزد دیوان رویهو تهافت وحدت 

الزام به دریافت آن از طرف سازمان تـأمین اجتمـاعی و مطالبـه خسـارت دادرسـی را      

هاي  هو اصالحات و الحاقی 1354قانون تأمین اجتماعی  50و  40و  39مستند به مواد 

. شعبه بیسـت و پـنجم   1دهد بعدي در صالحیت سازمان تأمین اجتماعی تشخیص می

 17/10/1391تـاریخ   9109970908500471عالی کشور نیز در دادنامه شماره  دیوان

مطالبه و وصول بیمه کـارگر  ، تشخیص 40و  39طرح دعواي مشابه را مستند به مواد 

  2دارد. م میرا در صالحیت سازمان تأمین اجتماعی اعال

  بـه  زنـدان  تلقـی  عدم درخصوص کشور عالی دیوان رویهوحدت 

  خوانده اقامتگاه عنوان

کشور این رویه واحد وجود دارد کـه زنـدان، اقامتگـاه     عالی دیوانآراي قضایی در 

کشور بر این پایه اسـتوار اسـت کـه     عالی دیوانشود. استدالل  شخص زندانی تلقی نمی

کنـد بـه طـور صـریح و یـا       قانون مدنی که اقامتگاه اشخاص را تعریف مـی  1002ماده 

انی قهراً بـه لحـاظ خاصـی وارد    زند مشخص نکرده است و فردان را اقامتگاه ضمنی زند

  3.است اختیار وي انتخاب نشده براساسشده و محل مذکور  زندان

 صـالح  ادگـاه د درخصـوص  کشور عالی دیوان قضایی رویه تهافت 

   نفقه دعواي به رسیدگی

مرجـع صـالح رسـیدگی بـه دعـواي نفقـه اخـتالف         درخصوصکشور  عالی دیوان

  دیدگاه قضایی دارد: 

  
 61 ص همان،. 1

  .62 – 61صص همان،. 2

 آراي مجموعه، 8/11/1391 یختار 9109970907200897کشور، دادنامه شماره  عالی یواند 12. شعبه 3

 مرکز قضاییه، قوه پژوهشگاه ،1391) سال کیفري و حقوقیعالی کشور ( قضایی شعبه دیوان

 شماره دادنامه کشور عالی دیوان 25 شعبه؛ 908 ص، 1393 نخست چاپ قضاییه، قوه انتشارات و مطبوعات

 .86 ص همان،، 16/12/1391 تاریخ 9109970908900797

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  116

دعواي الزام به پرداخت نفقه را عقد  کشور منشأ عالی دیوانبرخی از شعب  -1

محل وقوع  هاي دادگاهکدام از که در هردانند  واهان را مخیر میدانند و لذا خ نکاح می

 1.عقد یا محل اقامت خوانده اقامه دعوا کند

که نفقه زوجه با وصف باورند کشور بر این  عالی دیوانبرخی دیگر از شعب  -2

قول ناشی از شود اما مانند مهریه وجه رایج من در حکم مال منقول محسوب می اینکه

شود و بر ذمه زوج استوار  ي زوجه ایجاد میمجرد وقوع عقد براعقد نکاح نیست که به

یابد، بلکه مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که به شرط استمرار آن و تحت 

بنابراین  .ایجاد و زوجه مستحق آن خواهد بود ،تدریج براي زوجهشرایط قانونی دیگر به

ی مدنی خارج قانون آیین دادرس 13به مطالبه نفقه از شمول دعاوي ماده دعوا راجع

بوده و محل وقوع عقد نکاح از حیث صالحیت دادگاه مؤثر در مقام نخواهد بود و طبق 

 .2باشد میصالح به رسیدگی  ،دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) 11قاعده عمومی ماده 

  رسـیدگی  صالح مرجع درخصوص کشور عالی دیوان رویهوحدت 

   اراضی مالکیت اسناد به مربوط اويدع به

اسناد مالکیت اراضی ممکن است دعاوي ابطال سند مالکیـت معـارض یـا     درخصوص

طـور کلـی تصـحیح    شده و تجاوز به ملک مجاور و یـا بـه  و ملک ثبت اعتراض به تجدید حد

  گونه است:  کشور در این خصوص بدین عالی دیوانرویه  .هرگونه اشتباهی مطرح شود

طور کلی و نفیاً یا اثباتاً مطابق هادعاي تعارض در اسناد مالکیت ب رسیدگی به - 1

 3.باشد مینظارت اداره کل ثبت استان  هیأتقانون ثبت در صالحیت و  25و  6مواد 

  
 آراي مجموعه، 6/10/1391 یختار 9109970908500449کشور، دادنامه شماره  عالی یواند 25. شعبه 1

 مرکز قضاییه، قوه پژوهشگاه ،1391) سال کیفري و حقوقیعالی کشور ( قضایی شعبه دیوان

 .100 – 99 صص، 1393 نخست چاپ قضاییه، قوه انتشارات و مطبوعات

 - 100صص همان،، 4/11/1391 تاریخ 9109970906801605 شماره دادنامه کشور، عالی دیوان 8 شعبه. 2

 .103 – 101صص ،همان، 6/10/1391 یختار 9109970906801476و دادنامه شماره  101

 آراي مجموعه، 4/10/1391 یختار 9109970908900593کشور، شماره دادنامه  عالی یواند 5. شعبه 3

 مرکز قضاییه، قوه پژوهشگاه ،1391) سال کیفري و حقوقیعالی کشور ( قضایی شعبه دیوان

 9109970908900764 شماره دادنامه و 67 ص، 1393 نخست چاپ قضاییه، قوه انتشارات و مطبوعات

 .68 ص همان،، 8/12/1391 تاریخ



  117/ عالی کشور در...  قضایی نزد دیوان رویهو تهافت وحدت 

و  16 واداعتراض مجاور ملک نسبت به تحدید حدود آن ملک مسـتند بـه مـ    -2

نظـارت و مـراد از    هیـأت در صالحیت دادگاه است و نه  ،قانون ثبت اسناد و امالك 20

 .1باشد می »دادگاه«قانون یاد شده  20مرجع صالح در ماده 

اصالح اسناد مالکیت به علت اشتباه در پیاده کردن موقعیت ثبتـی امـالك و    -3

خـارج و چـون مسـتلزم احـراز      ،نظارت ثبـت  هیأتتجاوز به ملک مجاور، از صالحیت 

واحـده  باشـد مسـتند بـه مـاده     میزان تجاوز و رسیدگی قضایی به آن و صدور حکم می

ــه امــالك مصــوب    ــه رفــع تجــاوز و جبــران خســارت دارد ب الیحــه قــانونی مراجــع ب

 .2باشد میرسیدگی به آن در صالحیت دادگاه  27/10/1358

 38سـتند بـه مــاده   گونـه اشـتباه در اسـناد اصــالحات ارضـی م    تصـحیح هر  -4

-702وحدت رویـه شـماره    رأيو  3/4/1343نامه قانونی اصالحات ارضی مصوب  آیین

شـوراي اصـالحات ارضـی     کشـور در صـالحیت   عـالی  دیـوان عمومی  هیأت 2/5/1386

 3مستقر در اداره کل جهاد کشاورزي استان است.

زارعانـه و  دعاوي مربوط به الزام اداره امور اراضی به تشـخیص تنظـیم سـند     -5

 38طور کلی مستند به ماده حیت شوراي اصالحات ارضی است. بهدر صال ،انتقال نسق

قانون مـواد الحـاقی بـه     67و ماده  3/4/1343نامه قانونی اصالحات اراضی مصوب  آیین

 عـالی  دیوان 2/5/1386تاریخ  702وحدت رویه شماره  رأياصالحات ارضی و  نامه آیین

اورزي به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و مقـدار  کشور واگذاري اراضی کش

یک از آنان واگذار گردد و نیز اشتباهی که در ایـن راسـتا صـورت    د به هرزمینی که بای

 4.باشد میگرفته باشد در صالحیت شوراي اصالحات ارضی 

  
 آراي مجموعـه ، 29/11/1391 یختار 9109970909100501کشور، دادنامه شماره  عالی یواند 3. شعبه 1

 مرکـز  قضـاییه،  قـوه  پژوهشـگاه  ،1391) سـال  کیفـري  و حقـوقی عالی کشور ( قضایی شعبه دیوان

 .69 ـ 68صص، 1393 نخست چاپ قضاییه، قوه انتشارات و مطبوعات

    ، همـان ،  29/11/1391  تـاریخ   9109970909100498  شماره  دادنامه  ، کشور عالی  دیوان  3  شعبه. 2

 .70ـ 69صص

 .6/10/1391 تاریخ 9109970908900602 شماره دادنامه کشور، عالی دیوان 5 شعبه. 3

 .70 ص همان،، 24/11/1391 تاریخ 9109970907000827 شماره دادنامه کشور، عالی دیوان 10 شعبه4 .
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اي که به اثبات مالکیت نسبت به اراضیمرجع صالح رسیدگی به دعواي راجع - 6

سند مالکیت صادر شده است در صالحیت  ،عی اعالم شده و براي آنجزء منابع طبی

در » مرکز«باشد. درحقیقت منظور از کلمه  دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک می

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مرکز استان  قانون افزایش بهره 9تبصره یک ماده 

  1محل وقوع ملک است نه مرکز به معنی تهران.

  رسـیدگی  صالح دادگاه درخصوص کشور عالی دیوان رویهوحدت 

  منقول غیر اموال به مربوط دعاوي به

 ایـ  فسـخ  ایـ  قـرارداد  ابطال همچون يايممکن است دعاو رمنقولیمال غ درخصوص

 تعهـد  انجـام  عـدم  از ناشـی  خسـارت  یا سند ابطال ای نقولمریغ عیب درك ضمان ای انفساخ

 یمـدن  یدادرسـ  نییآ قانون 12 ماده برابر دیبا يدعاو نیا ایآ که است نیا سؤال شود مطرح

 يآرادر  وانده؟ـــ در محـل اقامـت خ   ایـ  شود مطرح رمنقولــیغ مال وقوع محل دادگاه در

  :است ذکر قابل بارهنیا در ریز نکاتکشور  یعال وانید

در دادگـاهی  بایـد  منقـول  به مـال غیر رسیدگی به دعواي فسخ قرارداد راجع -1

 2که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است. صورت گیرد

به مال غیرمنقول، دادگاه بطال قرارداد راجعدادگاه صالح رسیدگی به دعواي ا -2

 3محل وقوع مال غیرمنقول است.

ح رسیدگی به دعواي ضمان درك مبیع غیرمنقـول مسـتند بـه    ــدادگاه صال -3

عمــومی  هیـأت  5/9/1363 - 31 وحـدت رویـه شـماره    رأيقـانون مـدنی و    20مـاده  

وانده است نـه دادگـاه محـل وقـوع     ــت خــامـــور به دادگاه محل اقــکش  عالی دیوان

 .4مال غیرمنقول

  
 .88 ص همان،، 13/10/1391 تاریخ 9109970908900633 شماره دادنامه کشور، عالی دیوان 5 شعبه. 1

  .89 ـ 88 صص همان،، 13/10/1391 تاریخ 91099709089006300 شماره دادنامه کشور، عالی دیوان 5شعبه 2.

 .89 ص همان،، 8/12/1391 تاریخ 9109970909100519 شماره دادنامه کشور، عالی دیوان 3 شعبه. 3

 .90 ـ 89صص همان،، 4/11/1391 تاریخ 9109970908900676 شماره دادنامه کشور، عالی دیوان 5 شعبه. 4
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به آنها به مال غیرمنقول و سایر حقوق راجعدعواي ابطال اسناد رسمی راجع -4

در صالحیت دادگاه محل وقوع مال  ،حتی اگر در نتیجه رجوع از عقد هبه باشد

 نه محل اقامت خوانده. 1غیرمنقول است

 در معدن استخراج مشارکت قرارداد تعهدات فاءیا عدم از یناش خسارات مطالبه - 5

  2.ندارد رمنقولیغ مال استقرار محل به یارتباط نیطرف نیب یکتب قرارداد وجود صورت

  یخواه فرجام

  بـه راجـع  قـررات م درخصـوص  کشـور  عـالی  دیوان رویهوحدت 

  فرجامی دادخواست

خواهی در مهلت تجدیدنظر ارائه شده باشـد چـون    چنانچه دادخواست فرجام -1

 صـرفاً قانون آیین دادرسی مدنی  367دادگاه بدوي قطعی نیست با التفات به ماده  رأي

بـاقی   تجدیـدنظر دادگاه بدوي را قابل فرجام دانسته و هنوز علـت   ،آراي قطعیت یافته

نبـوده و   خـواهی  فرجـام است و با توجه به آمرانه بودن قواعد آیین دادرسی مدنی قابل 

دادخواسـت  «شـده  باشـد و دادخواسـت ارائـه    کشـور نمـی   عـالی  دیـوان قابـل طـرح در   

 3شود. تلقی و به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می »تجدیدنظرخواهی

 رأيکننـده   خـواهی در دفتـر دادگـاه صـادر     تاریخ ثبـت دادخواسـت فرجـام    - 2

دادگاه بدوي  رأي، و چنانچه باشد میخواهی  خواسته مالك احتساب مهلت فرجام فرجام

  
 .91 ـ 90ص، همان، ص23/11/1391 یختار 9109970909100487کشور، دادنامه شماره  عالی یواند3شعبه. 1

. 92 ـ 91صص،همان، 29/11/1391 یختار9109970909100499دادنامه شماره کشور، عالی یواند3شعبه. 2

وجود دارد ازجمله  یزن يدر رأ یاديکوتاه و مبهم نگارش شده و ابهامات ز یارپرونده بس ینضمناً گزارش ا

 یننحوه مع یدبا یدر قرارداد کتب یاکدام دادگاه است؟ آ یتنباشد، در صالح ی: اگر قرارداد کتبینکها

 یتاعالم صالح یرمنقولاز محل مال غ یردادگاه غ یتبه صالح یمتا بتوان یرخ یاشده باشد  ینخسارت، مع

 يمحل اجرا یامحل انعقاد عقد و  یاخسارت، مشخص شده باشد آ یننحوه مع یاگر در قرارداد کتب یم؟کن

 باشد و...؟ یم یدگیصالح به رس یزعقد ن

و دادنامه شماره  16/12/1391 یختار 9109970908900796کشور، دادنامه شماره  عالی یواند 7و  5 شعبه. 3

عالی کشور ( حقوقی و کیفري سال  ، مجموعه آراي قضایی شعبه دیوان4/10/1391 یختار 9109970908900595

 .111ـ  110 ص، ص1393 نخستچاپ  ییه،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضا ییه،، پژوهشگاه قوه قضا1391

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  120

خواهی از تاریخ  قطعی شود ابتداي محاسبه در مهلت بودن فرجام ،در دادگاه تجدیدنظر

و ارائه آن بـه   شود میتجدیدنظر محاسبه به دفتر دادگاه  خواهی فرجامارائه دادخواست 

 قانون آیین دادرسی مدنی).  379(ماده 1 باشد میدفتر دادگاه بدوي مؤثر در مقام ن

خـواهی بالفاصـله پـس از اتمـام      ساب در مهلت بودن دادخواست فرجـام احت -3

وز ابـالغ و اقـدام مرحلـه    شـود. و کسـر ر   محاسـبه مـی   ،مهلت بیست روزه تجدیـدنظر 

ــه  و تجدیــدنظر  ــه انتهــاي مهلــت تجدیــدنظر و اعتقــاد ب مهلــت  اینکــهافــزودن آن ب

دادخواسـت   درخصـوص احتسـاب روز ابـالغ و اقـدام     بـا (روز  22پس از  خواهی فرجام

 445و مـاده   398ماده  )ب(و استنباط از بند  شود میتجدیدنظر در فرض ارائه) شروع 

 2قانون آیین دادرسی مدنی مغایر مواد یادشده و موازین قضایی است.

آید و  عمل میبه رأيکننده  خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر فرجام -4

خواه به علت ضیق وقت قانونی نیست  عالی کشور توسط فرجام دیوانتقدیم آن به دفتر 

اتخاذ  ،سال شود تا جهت اقدام قانونی رد دادخواستار رأيه کنند و باید به دادگاه صادر

  3تصمیم کند.

  به نسبت خواهی فرجام درخصوص کشور عالی دیوان رویهوحدت 

  دادخواست ابطال قرار

خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست در  درخصوص امکان یا عدم امکان فرجام

  رویه قاطع واحدي وجود دارد:  ،کشور در آراء قضایی صادره از این مرجع عالی دیوان

قـرار   تجدیدنظرخواهیقرار ابطال دادخواست صادرشده از دادگاه بدوي که مورد 

قـانون آیـین دادرسـی     332و ماده  368ماده  )ب(و  )الف(نگرفته باشد، مستند به بند 

قرار ابطال دادخواست صادرشده از دادگاه بـدوي کـه    ،بنابراین .مدنی قابل فرجام است

شــده اســت قابلیــت   تأییــدنیــز شــده و  تجدیــدنظرخواهینســبت بــه آن درخواســت 

  
 .122 ـ 120 صص، همان، 17/10/1391 یختار 9109970906801کشور، دادنامه شماره  عالی یواند 7 شعبه. 1

 .123 ـ 122 صص، همان، 20/12/1391 یختار 9109970909100539کشور، دادنامه شماره  عالی یواند3شعبه. 2

 .123 ص همان،، 6/10/1391 تاریخ 9109970908200264 شماره دادنامه کشور، عالی دیوان 22 شعبه. 3
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است که  خواهی فرجامقابل  ،خواهی ندارد. درحقیقت تنها قرار ابطال دادخواستی فرجام

  1رأساً از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

  

  
 آراء مجموعـه ، 23/7/1391 یختـار  9109970906801061کشور، دادنامـه شـماره    عالی یواند 8. شعبه 1

 مرکـز  قضـاییه،  قـوه  پژوهشـگاه  ،1391عالی کشور (حقـوقی و کیفـري) سـال     قضایی شعبه دیوان

ــات ــارات و مطبوعـ ــاییه، قـــوه انتشـ ــاپ قضـ ــماره 14 ـ��� 12 صص، 1393 نخســـت چـ ــه شـ ؛ دادنامـ

ــان، ص9109970906800999 ــعبه 16 ـ�� 15 ص، هم ــواند 12؛ ش ــالی ی ــماره    ع ــه ش ــور، دادنام کش

کشور، دادنامه  عالی یواند 26؛ شعبه 15 ـ 14 ص، همان، ص25/7/1391 یختار 9109970907200588

 .114 ـ 112 ص، همان، ص30/10/1391 یختار 9109970909900512شماره 


