
 

  

  قضایی در امور مدنی رویهو تهافت وحدت 

  )1392 ـ سال تجدیدنظر استان تهران هاي دادگاه(

  
  *تهیه و تنظیم: مهدي فتاحی

  مشاعاعتراض ثالث به دستور فروش مال  

 ،یقانون مـدن  265داللت ماده   استان تهران درباره نظر دیتجد يها دادگاه

 ،ثالـث  اعتـراض استدالل که  نیرا با ا عاعتراض ثالث به دستور فروش مال مشا

 ،مشـاع  مـال  فروش دستور نکهیا لیدل به و است ریپذ امکان يرأ به نسبت فقط

 قابـل  مشـاع  مال فروش دستور به نسبتاعتراض ثالث  لذا ،شود ینم یتلق يرأ

  .دانند ینم استماع

   مربوطه:آراء 

صادره از  27/6/1392مورخ  9209970224600802 :شماره دادنامه )الف

ظر استان تهراندادگاه تجدیدن 33شعبه 
1
 ترتیب به فروش دستور اینکه به نظر(...  

ثالث نسبت ...) بنابراین طرح دعواي اعتراض است اداري دستور و اقدام یک مزبور

  به آن قابل استماع نیست.

صادره از  4/9/1392رخ مو 9209970001001167 :شماره دادنامه) ب

دادگاه تجدیدنظر استان تهران 50شعبه 
2    
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صادره از  30/11/1392رخ مو 9209970222901407 :شماره دادنامه )ج

دادگاه تجدیدنظر استان تهران 29شعبه 
1

  

  پرداخت ایفايپرداخت وجه به دیگري؛ اماره کننـده یـا    تعهد

  کننده ؟ اشتغال ذمه دریافت

قـانون مـدنی،    265لـت مـاده   دال  نظر استان تهران دربـاره  تجدید هاي دادگاه

 هـا  دادگـاه آنکـه برخـی    انـد. توضـیح   صادر نموده راء متهافتیآنظر داشته و اختالف

کننده بـوده و او بایـد    پرداخت، اماره وجود دین »دادن مال به دیگري«اعتقاد دارند 

شـده  ا ثابت کند تا بتواند مال پرداخـت در دعواي استرداد وجه، برائت ذمه خویش ر

بر این باورند که اصل، برائـت ذمـه و    ها دادگاه را مسترد نماید. از سوي دیگر، بعضی

 کننده را اثبات نمـوده و االّ  کننده باید اشتغال ذمه پرداخت عدم دین است و دریافت

 شود.  شده می محکوم به استرداد مال دریافت

 تعهد يایفا اماره وجه پرداخت: نخست دیدگاه .1

صـادره از   2/4/1392 مورخ 9209970223300417: شماره دادنامه )الف

 عمـومی  دادگـاه  87 شـعبه  يأ(ر 2تهـران  اسـتان  تجدیـدنظر  دادگـاه  33 شعبه

... واریز وجه به حسـاب  این دادگاه  ...« که استدالل این متضمن تهران حقوقی

 یادشـده ، توسـط شـعبه   ...»داند  } دین مییفايخوانده را ناشی از اعتقاد به {ا

  شده است. تأیید

ــماره:  )ب ــه ش ــورخ  9209970220100628 دادنام ــادره از  6/6/1392م ص

قانون مـدنی اگـر    265(... مستنبط از ماده  3تهران استان تجدیدنظر دادگاه 1 هشعب

بر پرداخت دین و ایفاي تعهد است و غلبـه   ،پردازد اصل کسی وجهی به دیگري می
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و ظهور عرفی نیز مؤید این معناست و این خواهان استرداد است که باید خـالف آن  

 .را ثابت نماید...)

 کننده دریافت ذمه اشتغال دلیل وجه پرداخت: دوم دیدگاه .2

صـادره از   26/1/1392مـورخ   9209970220100039 :دادنامه شـماره  )الف

از قانون مـدنی   265تصریح ماده بنا بر  (.... 1دادگاه تجدیدنظر استان تهران 1شعبه 

تواند وجهی را که بـه   دهد ظاهر در عدم تبرع است و می کس مالی به دیگري میهر

منـوط بـه احـراز اسـتحقاق     ن دیگري داده اسـت مسـترد نمایـد و عـدم اسـترداد آ     

  .باشد...) کننده وجه میدریافت

ــه )ب ــماره دادنام ــورخ 920997020400407 :ش ــادره از  14/5/1392 م ص

ــعبه ــاه 59 ش ــتجد دادگ ــتان دنظری ــران اس ــو از... ( 2ته ــدهیتجد يس  دنظرخوان

 ایـ  بـوده  مـزبـور وجه افتیدر مستحق نکهیا از یحاک یلیدل}، وجه کنندهافتی{در

 اقامـه  شـده،  میتسـل  زکننـده یوار بـه  که بوده يا محموله و کاال ثمـن يـزیوار وجه

 يوجـه و مـال از سـو    افـت یبر عدم تبرع و امکـان باز  ،اصل ییسو از. است دهینگرد

 ....)باشد یم کنندههیتأد

 از دستور فروش مال مشاع یخواهدنظریتجد  

 ایـ بـودن   دنظریـ قابـل تجد   اسـتان تهـران دربـاره    نظر دیتجد يها دادگاه

 صـادر  یمتهـافت  راءآ و داشـته  نظـر اخـتالف  ،نبودن دستور فـروش مـال مشـاع   

ــوده ــد نم ــ. ان ــاه یبرخ ــا دادگ ــد ه ــل    معتقدن ــاع قاب ــال مش ــروش م ــتور ف دس

 قابـل  دستور نیا ها دادگاه یباور بعض هب گر،ید يسو از. است یخواهدنظریتجد

  .  ستین یخواهدنظریتجد
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 مشاع مال فروش دستور بودن تجدیدنظر قابل: نخست دیدگاه .1

 52 شـعبه از  صـادره  2/4/1392 مـورخ  9209970223300417 :شـماره  دادنامه

 است قرار و حکم وصف فاقد فروش، دستور که آنجا از(...  1تهران استان تجدیدنظر دادگاه

 اصـالح  بـه  اسـت؛  سـهو  بر محمول فروش دستور درواقع ده،ینام »حکم« دادگاه نکهیا و

 فـروش،  دسـتور  تیقطع به توجهاً و ادشدهی يها پالك فروش دستور به فروش به حکـم

  ....)گردد یم اعالم و صادر ،ادشدهی دستور از یدنظرخواهیتجد دادخواست رد قرار

 مشاع مال فروش دستور نبودن تجدیدنظر قابل: دوم دیدگاه .2

 صـادره از شـعبه   1/11/1392مورخ  9209970224401494 :شماره دادنامه

 از یدنظرخواهیـ تجد يدعـوا  بـه  يأر نیـ ا(در  2دادگاه تجدیدنظر استان تهـران  44

  .)است شده یدگیرس مشاع مال فروش دستور

 خواندگان دعواي فک رهن  

راء نظـر داشـته و آ  اخـتالف  موضوع  نظر استان تهران درباره تجدید هاي دادگاه

 يدعـو  درکه اند این عقیدهبر  ها دادگاهآنکه برخی  اند. توضیح نموده متهافتی صادر

 بـه  يدعـو  و سـت ین مـرتهن  دادن قـرار  يدعـو  طـرف  بـه  يازین ملک، از رهن فک

بـر   ها دادگاه عضیاز سوي دیگر، ب .شودیم طرح ،رهن فک به متعهد عِیـبا تیـطرف

ـ  زین مرتهن دیبا راهن، بر عالوه رهن فک به الزام يدعوا دراین باورند که   لحـاظ ه ب

  .ردیگ قرار دعوا طرف وي ناحیه از دفاع تدارك امکان و حقوق حفظ

 مرتهن علیه دعوا طرح لزوم: نخست دیدگاه .1

 صـادره از شـعبه   25/3/1392 مورخ 9209970221300369 :شماره دادنامه

 طـرف  ،مـرتهن  بانـک  کـه  ثیح نیا از دادگاه( 1دادگاه تجدیدنظر استان تهران 13
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 از دفـاع  تـدارك  امکـان  و مـرتهن  حقـوق  حفظ لحاظ به است نگردیده واقع دعوي

 ینیـ آ قـانون  348 ماده )ه( و )ج( بندهاي بر منطبق را معترض اعتراض ،وي ناحیه

 دادنامـه  نقـض  ضـمن  قـانون  همان 358 ماده به مستنداٌ لذا ،دانسته مدنی دادرسی

  .)دارد می اعالم و صادر را بدوي خواهان دعوي رد قرار ،تجدیدنظرخواسته

 مرتهن علیه دعوا طرح لزوم عدم: دوم دیدگاه .2

صــادره از  26/3/1392 مــورخ 9209970222800290 :شــماره دادنامــه

دربـاره عـدم ذکـر     ،يبـدو  يأر در( 2دادگاه تجدیدنظر استان تهـران  28شعبه 

  هرگونه ،مدنی قانون 793 ماده مطابق«... مرتهن در شمار خواندگان آمده است 

 که است حالی در این .است قانونی مانع به مواجه ،مرتهن حقوق با منافی اقدامِ

 از پس امر این که بوده مرتهن حقوق حفظ جهت در رهن فک به الزام تقاضاي

 انجام راهن هزینه با ثالث فعل ای و او فعل و متعهد هزینه با دادگاه حکم صدور

 620 شـماره  رویـه  وحـدت  رأي و مذکور ماده مدلول با مغایرت در و پذیرد یم

 مطابق آنکه خصوصاً بود نخواهد کشور عالی دیوان عمومی هیأت 20/8/76 مورخ

 و است ممنوع مرهونه تملک از مرتهن امالك، اسناد ثبت قانون اصالح 34 ماده

  ....»)باشد می مرتهن وجه استیفاي محل رهن مورد صرفاً

 ملکفیالزام خوانده به رفع بازداشت (توق يدعوا (  

داشـته و   نظـر خـتالف موضوع ا  استان تهران درباره نظر دیتجد يها دادگاه

 يدعـو  هـا  دادگـاه  یبرخـ به نظـر   بناآنکه  حیتوض. اند نموده صادر یمتهافت راءآ

 ،يدعـو   نیا برآنند هادادگاه یعضب گر،ید ياز سو .ستین استماع قابل ادشدهی

  قابل استماع است.  
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 رفـع  بـه  خوانـده  الـزام  دعواي نبودن استماع قابل: نخست دیدگاه .1

 ملک) توقیف( بازداشت

 صـادره  24/1/1392 مـورخ  9209970224600047 :شماره دادنامه) الف

دادگاه تجدیدنظر استان تهران 46 شعبه از
1

متضـمن   ي(استدالل دادگـاه بـدو   

 و قضـایی  مراجـع  اسـت  گردیـده  بازداشـت  ملک، ثبتی، استعالم پاسخ... طی «

 مرجـع  همـان  صـرفاً  و نداشـته  را ملـک  از بازداشـت  رفع حق عرضهم دادگاه

 مزبورمرجع  دییتأ، مورد ...»بدهد بازداشت رفع دستور تواند می کنندهبازداشت

  واقع شده است.

صـادره   15/11/1392 مورخ 9209970222501539: شماره دادنامه )ب

 متضـمن  يبـدو  دادگـاه (استدالل  2تهران استان تجدیدنظر دادگاه 46 شعبهاز 

 داشـته  را آن انجـام  تـوان  خوانـدگان  که نیست اموري از نیز بازداشت... رفع «

 را اصـلی  خواهـان  دعوي لذا باشد یم کنندهبازداشت مرجع عهده بر بلکه باشند

 واقـع  مـذکور مرجـع   دییـ تأ، مورد ...»ندانسته استماع قابل مطروحه کیفیت به

  .است شده

 بازداشـت  رفع به خوانده الزام دعواي بودن استماع قابل: دوم دیدگاه .2

 ملک) توقیف(

 شـعبه  از صـادره  21/5/1392 مورخ 9209970269400588: شماره دادنامه

 موانـع  رفـع  يبـا اسـتماع دعـوا    ،يبدو يأر در( 3دادگاه تجدیدنظر استان تهران 51

در  يأر نیـ صادر شـده اسـت. ا   ،ي(بازداشت ملک)، حکم بر ثبوت دعو سند میتنظ

  شده است. دییتأ دنظریدادگاه تجد
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 دعواي فسخ قرارداد  

) قاعیا( یحقوق عملقرارداد،  فسخاستان تهران،  دنظریآراء دادگاه تجد موجببه

در این خصوص  دادگاه يرأ که آنجا از. دادگاه يرأ نه و است نفع يذ اراده بر یمبتن و بوده

 استماع قابل دادگاه از قرارداد فسخ درخواست ،یسیتأس نه و دارد یکشف و یاعالم تیماه

 .نماید مطالبه دادگاه از را فسخ تنفیذ ،دادخواستی طی تواند یم نفع يذ ،هیالنها .ستین

   :آراء مربوطه

صـادره از   1392/ 21/1 مـورخ  9209970223500002 دادنامه شماره: )الف

تهران استان تجدیدنظر دادگاه 35 شعبه
1      

صــادره از  27/1/1392 مــورخ 9209970270400040ه: شــمار دادنامــه )ب

    2تهران استان تجدیدنظر دادگاه 59 شعبه

ــه )ج ــماره دادنام ــورخ  9209970224600644: ش ــادره از  23/5/1392م ص

  3تهران استان دنظریتجد دادگاه 46 شعبه

صادره از  19/6/1392مورخ  92099702229000694 :شماره دادنامه -د

  4تهران استان دنظریتجد دادگاه 29 شعبه

 درخصـوص  نظر اسـتان تهـران   تجدید هاي دادگاهیی قضا هیرو 

    البکاره مطالبه ارش

مطالبــه  درخصــوص نظــر اســتان تهــران تجدیــد هــاي دادگــاهیی قضــا هیــرو

 گرفتـه  صورت هیزان تیرضا و لیم با زنا که درصورتی :به این شرح است البکاره ارش

   .ردیگینم تعلق يو به البکاره ارش و مهرالمثل باشد
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   :آراء زیر قابل ذکر استباره  دراین

صـادره از   27/3/1392 مـورخ  9209970221300394 :شـماره  دادنامه )الف

  1تهران استان تجدیدنظر دادگاه 13 شعبه

صــادره از  12/4/1392مــورخ  9209970223000587 :شــماره دادنامــه )ب

 2تهران استان تجدیدنظر دادگاه 30 شعبه

ــه )ج ــورخ 9209970221300547 :شــماره دادنام صــادره از  25/4/1392 م

  3تهران استان تجدیدنظر دادگاه 13 شعبه

 درخصـوص اسـتان تهـران    نظـر  تجدید هاي دادگاهنظر اختالف 

  شرایط الزم جهت تجویز ازدواج مجدد

 وجالزم جهت اجـازه بـه ز   طیشرا رامونیاستان تهران پ نظر دیتجد يها دادگاه

ـ ا بـا . انـد  نمـوده  صـادر  یمتهافت راءآداشته و  نظراختالف مجدد، ازدواج منظور به  نی

 تواند ی، زوج م»زوجه نیصورت عدم تمک در« اعتقاد دارند ها دادگاه یکه برخ حیتوض

 ییتوانا و زوج مالئت احراز به یلزوم باره،نیدرا و نموده اقدام مجدد ازدواجنسبت به 

از  یعضـ ب گر،ید يسو از. ندارد وجود مستقل یزندگ دو اداره جهت او یمال تمکن و

 یاثبات تمکن مال ز،یزوجه ن نیدر فرض عدم تمک یباورند که حت نیا بر هم ها دادگاه

 يضـرور  يهـا  نـه یهمسران و پرداخت هز انیم یعدالت مال تیرعا يزوج در راستا

 درخواست ازدواج مجدد زوج است.  زیتجو ستهیبا طیالزم و از شرا ،یزندگ

 زوج مالی تمکن و مالئت احراز لزوم عدم: نخست دگاهید .1

  شعبهصادره از  5/8/1392مورخ  9209970221101287 :شماره دادنامه )الف

 ابطـال  جهـت  در{بـدوي}،   دادگاه استدالل(... 4تهران استان تجدیدنظر دادگاه 11

  

  . 226 ص، منبع پیشین. 1

  . 338 ص ن،یشیپ منبع. 2

  . 338 ـ 339 ص ن،یشیپ.منبع 3

 .69 ص ن،یشیپ نبعم. 4



  141/  قضایی در امور مدنی ... رویهو تهافت وحدت 

 بـه  زوجـه  آنکـه  حال ،ندانسته کافی همسر دو اداره براي را زوج درآمد ،دادخواست

 تجدیدنظر دادگاه 24 شعبه از صادره 12/10/91 مورخ 1884 شماره دادنامه استناد 

  ....)ندارد ییدارا تکافوي به نیازي بند این در و است شده تمکین به ملزم تهران استان

صــادره از  11/12/1392مــورخ  920970221102068 :شــماره دادنامــه )ب

  1تهران استان تجدیدنظر دادگاه 11 شعبه

  زوج مالی تمکن و مالئت احراز لزوم :دوم دگاهید .2

صـادره از   13/6/1392مـورخ   9209970224000946 :شـماره  دادنامه )الف

 در آنچه طرفین لوایح بامالحظه دادگاه(... 2تهران استان نظر تجدید دادگاه 40 شعبه

 عـدم  )1 :باشـد  داشته تحقق بایستی مجتمعاً که شرط دو است شرط مجدد ازدواج

 ،مـالك تنهـا   شـرعاً  هرچند. خانواده دو اداره براي مالی استطاعت )2؛ زوجه نیتمک

 و رددگ  نمی مجدد ازدواج اجازه موجب تمکین عدم صرف ولیکن باشد می دوم شرط

 دو اداره تمکـن  دبایـ  دوم ازدواج بـراي  زوج کـه  است ییعقال و عرفی و بنایی شرط

  ....)باشد داشتهرا  خانواده

صــادره از  30/9/1392 مــورخ 9209970224001645 :شــماره دادنامــه )ب

ــعبه ــاه 40 ش ــدنظر دادگ ــتان تجدی ــران اس ــا (... 3ته ــه ب ــه توج ــت ب  دادخواس

 زوج مـالی  تمکـن  اینکه و دعوي اصحاب ناحیه از تقدیمی لوایح و تجدیدنظرخواهی

  )...نرسید اثبات به خانواده دو اداره جهت) خواندهتجدیدنظر(

  مدنی قاضیمسئولیت  

اگر شخصی مدعی است که در اثر تخلف قاضـی، خسـارتی    ،این مسئله  درباره

رویـه قضـایی    .تواند دعواي مطالبـه خسـارت طـرح کنـد     متوجه او شده، چگونه می

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

  

 . 1050 ص ن،یشیپ منبع. 1

 . 531 ص ن،یشیپ منبع. 2

  . 757 ص ن،یشیپ منبع. 3

  1394، بهار 10شماره  ،قضایی آراي مطالعات: رأي فصلنامه/  142

دعواي مطالبه خسارت، تقصیر قاضی را در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات به اثبات 

 دعوا قابل استماع نیست. رساند و االّ

 :آراء مربوطه

صـادره از   31/1/1392 مـورخ  9209970224300046 :شماره دادنامه الف) 

استدالل دادگـاه بـدوي متضـمن    ( 1تهران ر استانــدنظـدیــتج دادگاه 43 هــشعب

 ،قاضـی  تقصیر یا اشتباه حیث از قضات رفتار بر نظارت قانون 30 ماده موجب به«... 

، در ... »باشد می قضات انتظامی عالی دادگاه سوي از آن احراز مستلزم احکام اجراي

  شده است. تأیید مزبورمرجع 

ــه ب) ــماره دادنام ــورخ 9209970221300441 :ش ــادره از  8/4/1392 م ص

 «...(استدالل دادگاه بدوي متضمن  3تهران انـر استــدنظـدیــتج دادگاه 13 شعبه

 را آنـان  انتظـامی  محکومیـت  و را خواندگان تقصیر که مدرکی و دلیل ،خواهان «...

  شده است. تأیید مذکور، در مرجع ...» است نداده ارائه نماید ثابت

 13 شـعبه صـادره از   13/5/1392مـورخ   92099700642: شماره دادنامه )ج

 يدعـو  طـرح «... متضـمن   يدادگاه بـدو  استدالل( 4تهران استان تجدیدنظر دادگاه

 يرأ وجود عدم لحاظ  به ،یدادرس از مرحله نیا در خواهان يسو از خسارت مطالبه

  شده است. دییتأ مزبور، در مرجع ...»ستین استماع از برخوردار ،یانتظام یعال محکمه

ــه د) ــماره:  دادنام ــورخ 9209970222900500ش ــعبه 5/5/1392 م  29 ش

  5تهران تجدیدنظر استان دادگاه

  

 .  60 ص ن،یشیپ نبعم. 1

   .336 ص ن،یشیپ منبع. 3

 . 435 ـ 436 ص ن،یشیپ منبع. 4

 . 436 ص ن،یشیپ منبع. 5


