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 اسـت،  طـرح  قابل اتیدفاع و راداتیا تمام و ابدی یم انتقال دارد، که یتیمحدود ای

طلب، موکـول   أمنش قرارداد مفاد موجبهب طلب وصول ،شود یماثبات  کهیهنگام
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 قرارداد گرید طرف برابر در) له(متعهد دهندهانتقال ياز سو نیمع يبه انجام تعهد

 انتقـال  قـرارداد  ایـ آ سـت؟ یچ رنـده یگانتقال فیتکل نشده، محقق امر نیا که بوده

 تیوضـع  اسـتناد  به داد اجازه رندهیگانتقال به و دانست اجرا قابل ریغ دیبا را طلب

گفـت بـا توجـه بـه      تـوان  یم کهنیا ای دینما يریگیپخود را  حقوق انتقال، از شیپ

 نفـع  بـه  طلـب  موضـوع  مال هیدأت به) قرارداد گری(طرف د عدم امکان الزام متعهد

 رندهیگدر برابر انتقال شخصاً دهندهانتقال شرط، تحقق عدم لیدل به رندهیگانتقال

  بود؟ خواهد طلب موضوع مال هیدأت مسئول

 هیـ عل یشخصـ  کـه  ییدعـوا  بـه  یدگیرسـ  در تهران یحقوق دادگاه 9 شعبه

 تعهـد  ضـمن (مت حواله برگ 4 انتقال اثبات خواسته به دوم و اول فیرد خواندگان

 و کـرده  اقامـه  آن موضـوع  يکـاال  لیـ تحو بـه  الزام و) لگردیم تن 450 میتسل به

اول  فیدوم به نفع خوانده رد فیتوسط خوانده رد قبالً(که  مزبور حواله شده یمدع

سـهم از سـهام    100از ثمن معاملـه فـروش   یقسمت هیدأت بابت) بود دهیگرد صادر

 فقـره  کیـ  موجـب بـه تومان  ونیلیم 63اول به مبلغ  فیبه خوانده رد يشرکت و

 یطـ  ،شده داده انتقال) اول فیرد(خوانده  يوبه  ،11/11/89 مورخ يعاد قرارداد

داده است کـه   يرأ نیچن 21/1/92مورخ  9209970221300002دادنامه شماره 

صدور  هیاول أاول و دوم به عنوان منش فیخواندگان رد نیمابیچون مطابق قرارداد ف

 صـادرات  مجـوز  خـذ أصـادره موکـول بـه     يهـا  حوالهطلب)، وصول  جادی(ا حواله

 )ونی(مـد  دوم فیـ رد خوانده نفع به لاو فیرد خوانده يسو از یعاتیضا آالت آهن

 انتقال بحث در یطرف از و استتعهد ارائه نشده  نیا ياز اجرا یحاک یلیو دل بوده

منتقل کند و طلب  يگرید به دارد خود آنچه از شیب دتوان یمن هیاول طلبکار ،طلب

 ایـ  و دیـ ق آن بـا  همـراه  شـد با یتیمحـدود  ایـ  دیق واجد کهیصورتمورد انتقال در

لذا انتقال طلب (حواله) مورد نظر به لحاظ عدم حصـول   ،ابدی یمانتقال  تیمحدود

خواهان  يدعو ،جهیدرنت دهیخواندگان محقق نگرد نیمابیشرط مندرج در قرارداد ف

 وارد)  یاصـل  ونی(مـد  دوم فیـ رد خوانـده  هیـ عل )رنـده یگو انتقال دی(طلبکار جد

 دیـ با نخست شخصـاً  فیخوانده رد نکهیابا توجه به  کنیل ،شود یمن داده صیتشخ

 اوصافبا  لگردیتن م 450 لیبه تحو يتعهدات خود باشد حکم به الزام و يپاسخگو

استان تهـران   دنظریتجددادگاه  13و شعبه  گردد یم صادربه نفع خواهان  یاعالم
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 نیـ ا کـردن  اضـافه  بـا  تنهـا  ،يرأ نیـ به ا یدنظرخواهیتجد یدگیهم در مقام رس

 و) رندهیگ(انتقال خواهان انیم منعقده 11/11/89 مورخ يعاد قرارداد که استدالل

اعتبار  يآنان دارا مقامو قائم نینسبت به طرف صرفاً )دهنده (انتقال اول فیرد خوانده

 يسو از و سازدینم(متعهد)  دوم فیرد خوانده وجهمت يو تعهد تیمسئولاست و 

  کرده است. دییتأ ناًیعمذکور را  يرأ ،نشده خواهان برابر در يتعهد يو

  : تحلیل و بررسیگفتار دوم

شناسـایی و اسـتخراج    ،رأي صادرهجا که پیش از نقد و تجزیه و تحلیل از آن

 رأيواقـع نقـد علمـی    استدالالت مطروحه در آن ضـروري اسـت و در  مستندات و 

و دا بـه ذکـر ایـن مسـتندات     صادره بدون توجه به مبانی آن ممکن نیست لذا ابتـ 

  سپس آن را نقد و تحلیل خواهیم کرد. ت پرداخته،استدالال

  صادره  رأيمطروحه در  استدالالتبند نخست: مستندات و 

  صادره رأي مستندات) الف

 يقـرارداد  طلـب  انتقـال  رشیپـذ  و جواز اصل با ارتباط در يبدو دادگاه .1

 اشـاره  يمسـتند  چیه به رانیا حقوق در) قرارداد گرید(طرف  متعهد يرضا بدون

 .است نکرده

 از ،انتقال مورد طلب اصل به مربوط اترادیامکان طرح هرگونه ا درمورد .2

 یکل اصل ای یقانون ماده چیه به زین رندهیگانتقال برابر در) گرید(طرف  متعهد يسو

 .است نشده استناد یاسالم معتبر يفتاو و منابع جمله از منابع ریسا ای یحقوق

دعوي خواهان علیه خوانده ردیف دوم (متعهـد  دادگاه بدوي در مقام رد  .3

 اصلی) نیز مستندي ذکر نکرده است.

 تـن  450 لیـ تحو بـه  اول فیـ رد خوانـده  تیـ محکوم در دادگاه مستند .4

 اعالم از پس خواهان، نفع به صادره يها مندرج در حواله یبا اوصاف اعالم لگردیم

آن بـه لحـاظ عـدم     می) بـه تسـل  دوم فیرد(خوانده  یاصل ونیمد لزاما امکان عدم

 و یمـدن  قـانون  10 مـاده  ،خواندگان نیمابیف قرارداد در درجــمن شرط ولــحص

 .است بوده یمدن یدادرس نییآ قانون 198 ماده

  1393زمستان ، 9شماره ، مطالعات آراي قضایی: رأيفصلنامه /  82

صادره  يرأ دییتأاستان تهران هم که ضمن  دنظریتجددادگاه  13 شعبه .5

 يا اشـاره  چیه ،دیفزایب يا مطلب و استدالل تازه ،آن تیتقو يابر است تالش کرده

 .است ننموده موضوع مستندات به

  صادره رأي در مطروحه تالاستدال) ب

 يرضا بدون طلب انتقال رشیپذ واصل جواز  درمورد يبدو دادگاه .1

 .است نکرده ارائه هم یاستدالل ،عالوه بر عدم ذکر مستندات رانیا حقوق در ونیمد

 دوم فیـ رد خوانده هیلع خواهان يدعو رد در دادگاه استدالل نیتر مهم .2

قـرارداد   موجـب بـه موضوع انتقـال،   يها حوالهاست که وصول  نی) ایاصل ونی(مد

 صـادرات  مجـوز  ارائـه  و أخـذ منـوط بـه    دوم و اول فیرد خوانده نیمابیف همنعقد

ـ ا و بـوده  دوم فیرد خوانده يبرا اول فیرد خوانده يسو از یعاتیضا آالت آهن  نی

 شیب دتوان یمن) اول فیرد(خوانده  لهمتعهد نچو عالوهبه. است نشده محقق تعهد

دوم حق دارد از هر دفاع  فیخوانده رد لذا ،دهد انتقال يگرید به دارد خود آنچه از

 مقابـل  در داشـته  )شیخـو  قـرارداد (طـرف   یاصـل  طلبکـار  رکه در برابـ  يرادیو ا

باشد با همان  یتیمحدود ای دیهمراه با ق ،طلب اگر و کند استفاده زین رندهیگ انتقال

 .ابدی یمانتقال  دیبه طلبکار جد تیو محدو دیق

تـن   450 لیـ اول به تحو فیخوانده رد تیمحکوم درمورد يبدو دادگاه .3

 ونیمد لزامصادره پس از اعالم عدم امکان ا يها حوالهدر  یبا اوصاف اعالم لگردیم

 در منـدرج  شـرط  حصـول  عـدم  لحاظ به آن میتسل به) دوم فیرد(خوانده  یاصل

 سـط که عدم انجام تعهد تو است کرده استدالل نیچن خواندگان، نیمابیف قرارداد

 يریثأت )یاصل ونی(مد دوم فیرد خوانده ابربر در) سابق(طلبکار  اول فیرد خوانده

 واقعدر و ندارد خواهان نفع به تعهد لاص انجام به) اول فیرد(خوانده  يو تعهد در

 شیخو قرارداد به دیبا ،دوم فیرد خوانده با او ارتباط از نظرصرفاول  فیخوانده رد

 باشد. يتعهد خود در مقابل و يپاسخگو شخصاً و بوده ملتزم خواهان با

و  تیـ اسـتان تهـران در مقـام تقو    دنظریـ تجد دادگاه 13شعبه  يرأ در .4

چـون   کـه  اسـت استدالل ارائـه شـده    نیا ،يدادگاه بدو يصادره از سو يرأ دییتأ

آنـان   مقـام  قـائم  و نیطـرف  بـه  نسـبت  فقط اندگانخو نیمابیف 11/11/89 قرارداد

 و سـازد یدوم نمـ  فیمتوجه خوانده رد يو تعهد تیمسئول و باشدیماعتبار  يدارا
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 هیخواهان عل يلذا دعو ،در برابر خواهان نشده است يو ياز سو يتعهد نیهمچن

 .ستیدوم مسموع ن فیخوانده رد

  تاستدالالبند دوم : نقد و تحلیل مستندات و 

. باشد مستدل و مستند دیبا گاهداد يرأ ،یاساس قانون 166 اصل مطابق .1

 ذکـر  عـدم  صـادره،  دادنامـه  جملـه  از ها دادگاه آراء جیرا راداتیا از یکی سفانهمتأ

 مهـم  لیـ دال جمله از دیشا البته که است مطروحه يدعو رد ای قبول در مستندات

 و جستجو يراـب قضات یکاف فرصت فقدان و ها پرونده يتراکم و حجم باال ،امر نیا

 یپوشچشم یآسانبه توان یمن رادیا نیا از حال هر به یول باشد مستندات نیا کشف

 و یحقـوق  یکلـ  اصول(قانون،  یو حقوق یالتزام به ذکر مستندات قانون رایز نمود،

 اناتق و صحت احراز و یابیارز امکان ،ییقضا آراء در) یاسالم معتبر يفتاو و منابع

 ورود و ییقضـا  اسـتبداد  بـروز  از يریجلـوگ  موجب عالوهبه .سازدیم فراهم را آن

 ،عدالت تحققبه  تــیو درنها شود یمو نامتعارف در حوزه قضاوت  یشخص ریتفاس

 .کند یمکمک  یو ثبات حقوق نظم

 بدوناز قرارداد  یانتقال طلب ناش وازج اصل ،صادره يرأدر  يبدو دادگاه .2

آن  درمـورد  یکیتشـک  چیهـ  رایـ ز ،اسـت  رفتهیپذ را رانیا حقوق در ونیمد يرضا

 مطالبه بر ریدا) ثالث رندهیگخواهان (انتقال يامر، دعو نیننموده و بدون ورود به ا

 کـه  رفتهیاستدالل نپذ نیبا ا صرفاًدوم) را  فی(خوانده رد یاصل ونیمد هیعل طلب

بـه  ) و مدیون راجـع دهندهمابین طلبکار نخست (انتقالشرط مندرج در قرارداد فی

 طلب مورد نظر رعایت نشده است.

از این جهـت قابـل دفـاع     ،سازگار بوده 1این عقیده با نظر مشهور حقوقدانان

 درخصوصاست. البته عدم ذکر مستند یا ارائه استدالل ویژه از سوي دادگاه بدوي 

  
به بعد؛ مهدي شهیدي،  251)، ص1374، (تهران، انتشارات یلدا، نظریه عمومی تعهداتناصر کاتوزیان، . 1

مقدماتی حقوق مدنی، دوره ؛ حسین صفایی، 153)، ص1383، (تهران، نشر مجد، سقوط تعهدات

انتقال ؛ ابراهیم شعاریان، 259)، ص1382، (تهران، انتشارات میزان، قواعد عمومی قراردادها

 دا�رةاملعارفلنگرودي، به بعد؛ محمدجعفر جعفري 231)، ص1388، (تبریز، انتشارات فروزش، قرارداد

 .321-320ص )، ص1337، (تهران، مشعل آزادي، 1، ج حقوق مدنی و تجارت
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زیرا حسب  ،انتقال طلب قراردادي ممکن است تا حدي قابل توجیه باشداصل جواز 

اصل جواز یا عدم جـواز انتقـال طلـب بـدون رضـاي       درخصوصاین دادگاه  ،ظاهر

تردید و ابهامی نداشته تـا ذکـر مسـتندات یـا ارائـه       اساساًمدیون در حقوق ایران 

را  مسـئله دادگاه ایـن   ،. به تعبیر دیگرداندوجیه آن ضروري بتی را براي تاستدالال

ه ــوجــژه با تــویهباست، خود را فارغ از ورود به آن دانسته نموده، تلقی  ،مفروض

تردید و اشکالی مطـرح   ،اصحاب دعوي هم در ارتباط با اصل انتقال ظاهراً اینکهبه 

  ر آثار انتقال طلب متمرکز نموده است.صرفاً باند، بحث خود را نکرده

قرارداد  اینکهاستان تهران مبنی بر  تجدیدنظردادگاه  13استدالل شعبه  .3

گیرنده) و خوانده ردیف اول منعقده فیمابین خواهان (انتقال 11/11/89مورخ 

 مسئولیتمقام آنان داراي اعتبار است و دهنده) فقط نسبت به طرفین و قائم(انتقال

طرف دیگر قرارداد و متعهد اصلی) (به عنوان  و تعهدي را متوجه خوانده ردیف دوم

حکایت  ،خواهان نشده است سازد و تعهدي از سوي خوانده ردیف دوم در برابرنمی

معتقد به جواز انتقال طلب  ،از آن دارد که این دادگاه برخالف دادگاه بدوي

چون در صورت پذیرش امکان  ،قراردادي بدون رضاي مدیون در حقوق ایران نیست

به شخص ثالث بدون موافقت متعهد، له ی از قرارداد از سوي متعهدانتقال طلب ناش

 صرفاًها و محدود ساختن قابلیت استناد قرارداد نسبی بودن قرارداد استناد به اصل

واقع قانون مدنی) توجیهی ندارد. در 231مقام آنان (موضوع ماده میان طرفین و قائم

الیه این هاست و براي منتقلٌدادنوعی عدول از اصل نسبی بودن قرار ،انتقال طلب

که طرف قرارداد مستقیم او یا  اجراي تعهد را از شخصی تا دساز میفرصت را فراهم 

 تجدیدنظرمطالبه کند. طرح این استدالل از سوي دادگاه  مقام او نبوده است،مقائ

اي در مقابل خواهان ، تعهد جداگانهکه خوانده ردیف دوممبنی بر این استان تهران

فیمابین خواهان و خوانده ردیف نخست هم  11/11/89و قرارداد مورخ است نکرده 

انتقال  اساساً، بدین معناست که این دادگاه رتباطی به خوانده ردیف دوم نداردا

 رسمیت نشناخته است.بدون رضاي مدیون را بهطلب قراردادي 

قــانون آیــین دادرســی مــدنی دادگــاه  403و  355مســتفاد از ظهــور مــواد  .4

مطروحـه از سـوي    اسـتدالالت در مواردي که موافـق مبـانی، مسـتندات و     تجدیدنظر

القاعـده بایـد    عقیده است، علینتیجه اعالمی با آن همدر  صرفاًدوي نیست و ــدادگاه ب
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صـادره را   رأيد کـه  مایـ نن اصالح آن اعالم بدوي پرداخته و ضم رأيبه ذکر اشکاالت 

بایسـت پـس از   می تجدیدنظردادگاه  ، در این پرونده. بر این اساسکند می تأیید نتیجتاً

کـه رد دعـوي مطروحـه علیـه      کـرد  مـی ها تصـریح  رداداستناد به اصل نسبی بودن قرا

 ینخوانده ردیف دوم (مـدیون) را نـه بـه دلیـل عـدم تحقـق شـرط قـراردادي فیمـاب         

ه بـدوي قـرار   (کـه مـورد اسـتناد دادگـا     به اصل طلـب خواندگاه ردیف اول و دوم راجع

کـه   دانـد  مـی صحیح و منطبق با مـوازین قـانونی و حقـوقی     ،) بلکه به این دلیلگرفته

در حقـوق ایـران    اساسـاً انتقال طلب قراردادي بدون رضاي مدیون (خوانده ردیف دوم) 

 سازد.  متوجه مدیون نمی مسئولیتیده گیرنمجاز نبوده و در برابر انتقال

قانون مدنی  806و  10و مواد  292ماده  2حسب بند  اینکهتوجه به  با .5

در صحت انتقال طلب قراردادي بدون رضاي  همچنین نظر مشهور حقوقدانان تقریباً

از این  تجدیدنظردادگاه  رأيمدیون در حقوق ایران تردید جدي وجود ندارد لذا 

حیث که آن را نپذیرفته و دالیل کافی هم براي توجیه عدم پذیرش آن ارائه ننموده 

 .باشدمیاست، داراي اشکال 

حق دارد در  ،مدیون است دادگاه بدوي در بخشی که اعالم کرده رأي .6

از هر دفاع و ایرادي که در مقابل طلبکار اصلی  گیرنده)برابر طلبکار جدید (انتقال

 فاده کرده و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید وداشته است

و چون وصول طلب موضوع برگ حواله موکول به رعایت و  یابد میمحدودیت انتقال 

انتقال طلب در ، لذا عمالً انجام تعهد مشخص بوده و این شرط محقق نشده است

و اصول کلی  وافق موازینبرابر مدیون (خوانده ردیف دوم) قابل استناد نیست، م

 .انان بوده و کامال قابل دفاع استحقوقی و نظر مشهور حقوقد

صادره آن جایی است که دادگاه بدوي پس از اعالم  رأيترین بخش مهم .7

، درج در قرارداد فیمابین خواندگاناین مطلب که به لحاظ عدم تحقق شرط من

متوجه  اساساًقابلیت استناد در برابر مدیون نداشته و لذا دعوي  انتقال طلب عمالً

در  باید شخصاً ،با طرح این استدالل که خوانده ردیف اول خوانده ردیف دوم نیست،

برابر خواهان پاسخگو باشد و عدم انجام تعهد توسط وي در برابر خوانده ردیف دوم 

 خواهان و تعهد مستقیم او در برابرآالت ضایعاتی به خذ مجوز صادرات آهنأ درمورد
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تن میلگرد  450الیه را به تحویل کند، مشارنمیایجاد  اد فیمابین آنها خللیدقرار

 مطابق اوصاف اعالمی در حق خواهان محکوم کرده است.

  ذکر چند نکته ضروري است: رأيبه این قسمت از راجع

(تنظیمـی   11/11/89به متن قرارداد مـورخ   گارنده این جستارگرچه ن )الف

میان خواهان و خوانده ردیف اول) دسترسی ندارد و از جزئیات آن آگـاه نیسـت از   

که چنانچه به هر دلیل امکـان  است آیا در قرارداد مذکور تصریح شده  اینکهجمله 

، خوانـده ردیـف   سر نشدبرگ حواله صادره) می 4تن میلگرد (موضوع  450تحویل 

مطلبـی   ،صـادره  رأيلیکن از مفاد و عبـارات   ،ستا ملزم به تسلیم آن شخصاًاول 

که حاکی از وجود چنین تعهـدي از سـوي خوانـده ردیـف اول در برابـر خواهـان       

  .شود میقرارداد باشد، استنباط ن موجب به

 ونـــ یبه عدم امکان مطالبه طلـب از مد  يبا توجه به اعتقاد دادگاه بدو )ب

اول و بـا   فیـ و خوانـده رد  يو نیمـاب یمقرر ف يبه جهت عدم تحقق شرط قرارداد

 میبـر تسـل   ریـ دا داول در متن قـراردا  فیخوانده رد یفرض عدم ذکر تعهد شخص

 فیـ خوانـده رد  از آن افـت یدر امکـان  عدم صورت در خواهان، به لگردیتن م 450

 نیمـواز  اآن بـ  رتیوارد بـوده و مغـا   يجد رادیصادره ا يرأقسمت از  نیبر ا ،دوم

دادگـاه هـم    يرأخواهـان کـه در    يحسب ادعا رایزو آشکار است،  یقطع یحقوق

 حوالـه  برگ 4 ،است نگرفته قرار پرونده اطراف از کیچیه انکار مورد آمده و ظاهراً

 ثمـن  از یقسـمت  بابـت ) لگـرد یم تـن  450 لیـ تحو بـه  تعهد(متضمن  بحث مورد

 فیـ رد خوانده يسو از تومان ونیلیم 63 مبلغ به شرکت کی سهام فروش معامله

 از انتقـال  مـورد  طلـب  وصول امکان عدم به نظر. است شده منتقل خواهان به اول

 انجـام  طلـب  انتقال شدن اجرا لرقابیغ واقعدر و )دوم فیرد(خوانده  یاصل متعهد

 فیـ رد خوانـده  عنـوان  به دهنده(انتقال نیطرف یحقوق تیوضع القاعده یعل ،شده

 طلـب  انتقـال  از شیپـ  تیوضـع  بـه  دیـ با) خواهـان  عنـوان  به رندهیگانتقال و اول

وجه نقد بوده  ،از آنجا که ثمن قرارداد فروش سهام شرکت ،اساس نیا بر. گرددازب

 اول فیـ رد خوانده تعهد ،موضوع طلب يشدن وصول کاال یمنتف لذا با ،لگردینه م

. کـاال  میتسل و لیتحو نه دانست نقد وجه پرداخت به تعهد دیبا را خواهان برابر در

بـه   یبا اوصاف اعالمـ  لگردیتن م 450 لیو تحو میبه تسل يو تیمحکوم ،نیبنابرا
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 191 ،190، 10با مواد  ریو مغا نیو مشترك طرف یخالف قصد باطن ،خواهاننفع 

 نکـه یامگـر   باشـد  یمـ  »للقصـود  تابعـه  العقود« یو قاعده فقه یقانون مدن 193و 

و احـوال حـاکم بـر رابطـه      وضـاع ا ریو سا 11/11/89قرارداد مورخ  دادگاه از متن

تعهـد رخ داده و بـا    لیتبـد  یاستنباط کرده باشد کـه نـوع   نیچن نیطرف یحقوق

و  لیـ نخست در برابر خواهـان بـه تحو   فیقرارداد انتقال طلب ، تعهد خوانده رد يامضا

ملـزم   يدادگاه بدو صورت هم نیشده است . البته در ا لیتبد لگردیتن م 450 میتسل

خود به اوضاع و احوال و  يرأخواهان در  يبرا يتعهد نیاثبات وجود چن يبود برا

  اشاره کند. یتوافق نیاز چن یحاک یاحتمال نیقرا

  گفتار سوم: نتیجه

اسـتان   دنظریتجددادگاه  13تهران و شعبه  یدادگاه حقوق 9شعبه  يرأدر  دقت

 انیـ م ،دنظریتجدتوسط دادگاه  يدادگاه بدو يرأ دییتأ رغمبه که دهدیتهران نشان م

 در ونیمـد  يرضـا  بـدون از قرارداد  یانتقال طلب ناش وازاصل ج درمورددو دادگاه  نیا

 جـواز  اصـل  که يبدو دادگاه رخالفب دنظریتجدبوده و دادگاه  نظرالفاخت رانیا حقوق

ـ ا بـا . است نبوده امر نیا به قائل کرده، یتلق مفروض را طلب الــانتق هـر دو   ،حـال  نی

 و داشـته  نظـر اتفـاق ) ونی(مـد  دوم فیـ رد خوانده از طلب لدادگاه در عدم امکان وصو

اول و دوم و  فیـ رد نخوانـدگا  نیمـاب یف يشـرط قـرارداد   تیـ عـدم رعا  لیـ دل به یکی

 بـدون  طلـب  انتقـال  رشیپـذ  عـدم  و هـا قرارداد بـودن  ینسب اصل به استنادبا  يگرید

 نکتـه  .است کرده اعالم مردود را يو هیعل خواهان يدعو رانیا حقوق در ونیمد يرضا

 زیـ ن دنظریتجدو اصالح دادگاه  ضاکه مورد اعتر يدادگاه بدو يرأدر  نکهیاقابل توجه 

 نفـع  بـه  لگـرد یمتـن   450 لیـ محکوم به تحو ،نخست فیقرار نگرفته است، خوانده رد

 انتقـال  جـواز  هیـ (نظر فوق هینظر دو از کیچیه موجببه کهیحالدر است شده خواهان

 ياجـرا  مسئول توان یمن را نخست فیرد خوانده )طلب انتقال جواز عدم هینظر و طلب

امکـان اجـرا    ونیمـد  ياز سـو  لیدانست که موضوع طلب بوده و به هر دل يتعهد نیع

 هموجـ  یصـورت  در لگـرد یم تـن  450 مینخست به تسل فیاست. الزام خوانده رد افتهین

 يآن از سـو  يتعهد مزبور را در صورت عدم اجـرا  ياجرا اًحیتلو ای اًحیصر ياست که و

  کرده باشد. نیتعهد و تضم شخصاً ،یمتعهد اصل


