
 

  

هاي تجدیدنظر استان تهران قضایی دادگاه رویهو تهافت  وحدت

  )1391پاییز و زمستان ( در آیین دادرسی مدنی

  
  *مهدي شریفی

 

  علـت عـدم    ابطال دادخواست به«رویه قضایی درمورد وحدت

  »خذ توضیحأحضور خواهان جهت 

خـذ توضـیح،   أعلت عدم حضـور خواهـان جهـت     مورد ابطال دادخواست بهدر

هــاي بــدوي بســیار  یــدگاه دادگــاههــاي تجدیــدنظر نســبت بــه د دیــدگاه دادگــاه

تر است و صدور قرار ابطال دادخواست را منوط به وجود شرایط خاصی  گیرانه سخت

  شود: دانند که در ذیل بیان می می

با اصل خواسته الزم باشـد نـه موضـوعات     ارتباطدر  دیبا حیتوض خذأ - 1

ــرایو فرعــ یجــانب ــم ،مثــال ي. ب ــان در قســمت خواســته   انی خواســته خواه

 خـذ أاگـر   یول ،دادخواست و قسمت متن دادخواست تعارض وجود داشته باشد

) الزم باشـد  يپرونـده اسـتناد   (ماننـد  دعوا اثبات ادله از یکی به سبتن حیتوض

اقـدام بـه صـدور قـرار      ،حیتوض خذأعدم حضور خواهان جهت  یدر پ توان ینم

  1ابطال دادخواست نمود.

خـذ  أدر صورت عدم حضور خواهان در جلسه نخسـت رسـیدگی و لـزوم     -2

  2توضیح از خواهان، حتماً باید جلسه رسیدگی تمدید شود.

  

 قضاییهدکتري حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه  *

sharifimehdi@hotmail.com 
، 5/6/1391مورخ  9109970221800731، دادنامه شماره تهران دادگاه تجدیدنظر استان 18شعبه . 1

  .3 ص، 1391 وریشهر تهران، استان دنظریدادگاه تجد ییقضا يآرا مجموعه

، 6/12/1391 مورخ 9109970220101446دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  1شعبه . 2

 .739ص  همان،

  1394تابستان  ،11، شماره آراي قضاییمطالعات  :فصلنامه رأي/  112

اي به خواهان ابالغ شده باشد  موجب اخطاریهخذ توضیح قبالً بهأضرورت  -3

  1این وجود در جلسه رسیدگی حاضر نشده باشد. و با

اي که در آن صراحتاً لزوم أخذ توضیح ذکر شده  طاریهعالوه بر ارسال اخ -4

  2خذ توضیح نیز در اخطاریه قید شود.أباید موارد الزم جهت  است

  صدور قـرار ابطـال دادخواسـت    «مورد رویه قضایی دروحدت

  »هاندلیل عدم ارائه اصول اسناد توسط خوا به

 توسـط  اسناد اصول ارائه عدم لیدل به دادخواست ابطال قرار صدور درخصوص

 طیشرا دنظریتجد دادگاه و بوده متفاوت دنظریتجد و يبدو يها دادگاه هیرو خواهان

  :از عبارتند طیشرا نیا که اند گرفته نظر در قرار نیا صدور يبرا را يدشوارتر

نشده است بایـد مسـتند اصـلی دعـواي     اسناد مربوطه که اصول آنها ارائه  -1

اسـنادي کـه خواهـان     ،بنـابراین  .خواهان باشد و دعوا بر آن اسناد استوار شده باشد

ها منجر به صدور قرار ابطال  براي توضیح بیشتر ارائه کرده است عدم ارائه اصول آن

  3دادخواست نخواهد شد.

وي از وقت مذکور اطالع وقت رسیدگی باید به خواهان ابالغ واقعی شده باشد و  -2

دلیل عدم شناسایی  اگر اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی به ،براي مثال .حاصل کرده باشد

  

، 28/6/1391مورخ  9109970222900694دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  29شعبه . 1

  .4، ص همان

 مـورخ  9109970224701109 شـماره  دادنامـه  تهـران،  اسـتان  دنظریـ تجد دادگـاه  47 شـعبه . 2

ــعبه همـــان؛، 12/6/1391 ــاه 32 شـ ــتجد دادگـ ــتان دنظریـ ــران، اسـ ــه تهـ ــماره دادنامـ  شـ

اسـتان   دنظریدادگاه تجد 40؛ شعبه 187، همان، ص 30/7/1391 مورخ 9109970223201000

 28 شعبه؛ 632 ص همان،، 11/11/1391 مورخ 9109970224001783 شماره دادنامه تهران،

ــاه ـــدنظیدــتج دادگ ــران، انــــاست رـ ــماره دادنامــه ته  مــورخ 910997222801311 ش

 .همان، 29/11/1391

 ،28/8/1391مورخ  9109970269400220دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  51شعبه  .3

  .313، صهمان



  113/  هاي تجدیدنظر استان تهران در ...  قضایی دادگاه  وحدت و تهافت رویه

توان قرار ابطال دادخواست  ن محل الصاق شده باشد نمیآخواهان در آدرس مورد نظر به 

  2صادر کرد. 1قانون آیین دادرسی مدنی 96را به استناد ماده 

 متن در کهچرا باشد گرفته قرار خوانده دیردت ای انکار مورد ذکورـم ادـاسن - 3

 دیترد و انکار به منوط دادخواست ابطال صراحتاً ،یمدن یدادرس نییآ قانون 96 ماده

 مذکور اسناد یول باشد اسناد اصول ارائه از عاجز خواهان اگر یعنی است شده خوانده

  3است. یدگیمکلف به ادامه رس ،دادگاه ردینگ قرار دیترد ای انکار مورد

آن رسـیدگی   براسـاس دادخواست مستند به ادله دیگري که دادگاه بتواند  -4

  4را ادامه داده و اقدام به صدور رأي نماید، نباشد.

 ــراض« درمــورد آراء تهافــت ــث اعت ــی ثال ــاس اجرای  براس

  »عادي نامه مبایعه

در موردي که ملکی در مرحلـه اجـراي احکـام مـدنی و در راسـتاي عملیـات       

نامـه عـادي ادعـاي خریـد      مبایعه براساساجرایی توقیف شده است و شخص ثالثی 

  

 یدادرسـ  جلسـه  در اسـت  کـرده  دادخواسـت  مهیضم را آنها رونوشت که ياسناد اصل دیبا خواهان -  96 ماده . 1

 یدادرسـ  جلسـه  در دیـ نما استناد آنها به خواهد یم که را ياسناد رونوشت و اصل دیبا زین خوانده. دینما حاضر

ـ . باشـد   نسـخه  کیـ  عـالوه  بـه  هـا خواهـان  تعـداد  بـه  دیـ با خوانده اسناد رونوشت. دینما حاضر  از نسـخه  کی

 از یکـ ی هرگاه ماده نیا. درمورد شود یم میتسل طرف  به گرید نسخه و یگانیبا پرونده در ادشدهی يها رونوشت

 اگـر  و را، خـود  اسـناد  اصـل  دیـ با اسـت  خواهان چنانچه شود، حاضر دادگاه در نتواند ای نخواهد دعوا اصحاب

 و بفرسـتد  طرف مالحظه و دادگاه در ارائه يبرا خود ندهینما ای لیوک به را اسناد رونوشت و اصل  است خوانده

 خـارج  او لیـ دال عـداد  از باشد خوانده اگر شود، واقع انکار  و دیترد مورد و باشد يعاد سند آن که یدرصورت االّ

  .گردد یم ابطال  خصوص آن در نباشد يگرید ادله به مستند يو دادخواست و باشد خواهان اگر و شود یم

، 3/8/1391مـورخ   9109970222900885دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  29شعبه . 2

  .314، صنیشیپ

، 13/6/1391مورخ  9109970221800756دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  18شعبه . 3

مورخ  9109970223501428دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  35شعبه  ؛3همان، ص

 .740، همان، ص16/12/1391

 مـورخ  9109970223501428 شـماره  دادنامـه  تهـران،  اسـتان  دنظریـ تجد دادگـاه  35 شـعبه . 4

 .همان، 16/12/1391

  1394تابستان  ،11، شماره آراي قضاییمطالعات  :فصلنامه رأي/  114

یکی از الف)  حاکم است:دو رویه  داردرا مالکیت بر آن  ،شده و درنتیجهملک توقیف

نامـه عـادي    مبایعـه  اسـاس براعتراض ثالث را  ،شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران

و به تنها چیزي که توجـه داشـته احـراز تقـدم تـاریخ      است مورد پذیرش قرار داده 

برخی دیگر از شعب دادگـاه تجدیـدنظر بـا     ب) 1.باشدمینامه بر توقیف مال  مبایعه

 براسـاس اعتراض ثالث اجرایـی   ،از قانون ثبت 485و  474 46،3 22،2استناد به مواد 

است. استدالل دادگاه تجدیدنظر اخیـر ایـن اسـت کـه       عادي را رد کردهنامه مبایعه

کسی مالک محسوب ، تنها طبق مواد مذکور درمورد اموال غیرمنقول با سابقه ثبتی

و نقـل و انتقـال امـوال غیرمنقـول بایـد       6شـد ابنـام وي    شود که سند رسمی به می

ت عادي که مطابق با قانون نقل و انتقاال ،بنابراین .وسیله سند رسمی صورت گیرد به

  7.ثبت صورت نگرفته است قابل استناد در محاکم نیست

  

، 4/6/1391مـورخ   9109970221101035دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  11شعبه . 1

 .5همان، ص 

 بـه  ملک را که کسی فقط دولت رسید ثبت به امالك دفتر در قانون مطابق ملکی که همین - 22 ماده . 2

 بـه  امـالك  دفتر در نیز این انتقال و گردیده منتقل  او به مزبور ملک که را کسی یا و شده ثبت او اسم

  .شناخت خواهد مالک باشد رسیده به او ارثاً رسمی مالک از مزبور ملک اینکه یا رسیده ثبت

  :ذیل موارد در مگر است اختیاري اسناد ثبت - 46 ماده . 3

  .باشد ثبت شده امالك دفتر در قبالً که امالکی منافع یا عین بهراجع معامالت و عقود کلیه) 1

  .است شده ثبت امالك دفتر در قبالً که حقوقی بهراجع معامالت کلیه) 2

 عدلیـه  و وزارت بـوده  موجـود  رسـمی  اسناد دفاتر و امالك و اسناد ثبت اداره که نقاطی در - 47 ماده . 4

  :است اجباري ذیل اسناد ثبت بداند مقتضی

  .نشده امالك ثبت دفتر در که غیرمنقوله اموال منافع یا عین بهراجع معامالت و عقود کلیه) 1

  .نامه شرکت و نامه هبه و نامهصلح) 2

 و از ادارات یـک هـیچ  در نرسـیده  ثبـت  بـه  و برسد ثبت به باید فوق مواد مطابق که سندي - 48 ماده . 5

  .شد نخواهد پذیرفته محاکم

، 3/11/1391مورخ  9109970269500062دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  52. شعبه 6

 .631، ص نیشیپ

، 26/6/1391 مورخ 9109970221300787 شماره دادنامه تهران، استان دنظریتجد دادگاه 13 شعبه. 7

  .6 ص همان،



  115/  هاي تجدیدنظر استان تهران در ...  قضایی دادگاه  وحدت و تهافت رویه

  شـخص  اعتـراض  دعواي طرح نحوه« مورددر قضایی رویهوحدت 

  »دعوا این درخصوص دادگاه تصمیم و اجرایی ثالث

مورد نوع تصمیمی که ح دعواي اعتراض ثالث اجرایی و دردرخصوص نحوه طر

هاي بـدوي و  تجدیـدنظر    ن برخی از شعب دادگاهمیاکند  خذ میأ بارهدادگاه دراین

نظـر، ذکـر یـک    رد که قبل از بیان رویه و اختالفنظر وجود دااستان تهران اختالف

ث اجرایـی  مقدمه ضروري است: در قانون اجراي احکام مدنی دو ماده به اعتراض ثال

کند کـه   بینی می رضی را پیشف ،1461ماده . 147 و146 وادم :اختصاص یافته است

مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر توقیف است که دادگاه  ،اعتراض ثالث

تند بـه  مسـ  ،کـه اعتـراض  فع توقیف را صادر کند و درصورتیبالفاصله باید دستور ر

بینـی   مستلزم شکایت شخص ثالث است که طبـق پـیش   یکی از این دو مورد نباشد

گیـرد.   مـورد رسـیدگی قـرار مـی     ،قانون، بدون هزینه دادرسی و تشریفات دادرسی

تفاسـیر متفـاوتی    2قـانون احکـام مـدنی    147ها از عبارت  موجـود در مـاده    دادگاه

عـدم   ،هاي تجدیدنظر برخالف نظر برخی شعب بدوي اند. در این مورد دادگاه داشته

منزله عـدم رعایـت اصـول دادرسـی ندانسـته و       لزوم رعایت تشریفات دادرسی را به

وسـیله دادخواسـت صـورت گیـرد چراکـه       معتقدند کـه چنـین اعتراضـی بایـد بـه     

همچنـین ابـالغ    3دادخواست از تشریفات نیست تا معترض ثالث از آن معاف باشـد. 

  

 یحق اظهار ثالث شخص شدهفیتوق نقد وجه ای رمنقولیغ ای منقول مال به نسبت هرگاه  - 146 ماده  1

 فیتوق خیتار بر مقدم آن خیتار که باشد یرسم سند ای  یقطع حکم به مستند مزبور يادعا اگر دینما

  يبرا حق یمدع و گردد یم بیتعق ییاجرا اتیعمل صورت نیا ریغ در شود یم رفع فیتوق است،

 .کند تیشکا دادگاه به تواند یم خود يادعا اثبات و ییاجرا اتیعمل از يریجلوگ

 نییآ فاتیتشر تیرعا بدون مراحل تمام در ثالث شخص تیشکا: «یاحکام مدن يقانون اجرا 147ماده  .2

  ...».شود یم یدگیرس یدادرس نهیهز پرداخت و یمدن یدادرس

، 30/11/1391مورخ  9109970220701208دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  7. شعبه 3

 .630، ص نیشیپ

  1394تابستان  ،11، شماره آراي قضاییمطالعات  :فصلنامه رأي/  116

و تشـکیل جلسـه    دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و وقت دادرسی به طرف مقابـل 

مانند هر دعـواي   اصول دادرسی است که به ءدادرسی نیز از تشریفات نبوده بلکه جز

هـاي   بعضـی دادگـاه   1دیگري، در دعواي اعتراض ثالث اجرایی نیز باید رعایت گردد.

یکـی از شـعب دادگـاه    کننـد ولـی    ن اعتراضی حکم صادر میبدوي درخصوص چنی

گی به شـکایت شـخص ثالـث بـدون تشـریفات      تجدیدنظر با این استدالل که رسید

 حکـم،  صـدور دسـتور را دارد نـه    ياقتضا ،موضوعدادرسی مقرر شده است بنابراین 

  2خصوص کرده است. اقدام به صدور دستور در این

  سند مکتوم براساس یاعاده دادرس«قضایی درمورد  رویهوحدت«  

آیین دادرسـی   قانون 426ماده  7یکی از جهات اعاده دادرسی مذکور در بند 

دسـت آیـد کـه دلیـل      پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی بـه «مدنی این است که 

کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مـدارك یادشـده    حقانیت درخواست

جهت مذکور یکـی   .»اختیار متقاضی نبوده است جریان دادرسی مکتوم بوده و در در

هاي زیـر درخصـوص آن از آراء    است که رویه از پرکاربردترین جهات اعاده دادرسی

  محاکم تجدیدنظر استان تهران قابل استنباط است:  

سندي است که در زمان صدور رأي قطعی مـورد درخواسـت    ،سند مکتوم -1

نفع نبوده است و لذا سندي که این  اعاده دادرسی وجود داشته ولی در دسترس ذي

عی اعاده دادرسی بوده ولی ارائـه نشـده   خصوصیت را نداشته و از قبل در اختیار مد

  3شود. از مصادیق سند مکتوم تلقی نمی

  

، 25/11/1391مورخ  9109970223501335دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  35. شعبه 1

 .629همان، ص 
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  117/  هاي تجدیدنظر استان تهران در ...  قضایی دادگاه  وحدت و تهافت رویه

سندي است که در زمان دادرسی موجـود بـوده ولـی پنهـان      ،سند مکتوم -2

سندي که پس از جریان دادرسی و صدور حکم تنظیم و ارائـه   ،بنابراین .مانده است

اي که بعـد از صـدور    یا نامه 1خذ شده استأشود (مانند اقرارنامه رسمی که بعداً  می

  شود. جهت اعاده دادرسی پذیرفته نمی 2)حکم تنظیم شده است

چنانچه سندي (مانند گواهی فوت)  نزد مراجع رسمی وجود داشته باشـد   -3

مصـداق سـند مکتـوم     اه بدوي به آن استناد نکرده باشدولی طرف دعوا در نزد دادگ

  3شود. محسوب نمی

و  شـود  یمحسـوب مـ   یمه) صرفاً شـهادت کتبـ  نا (شهادت هیاستشهاد - 4

چراکه شهادت شـهود   4؛دیآ ینم شماربهمصداق سند مکتوم مورد نظر قانونگذار 

و از  شـود  یبوده و مکتـوم محسـوب نمـ    یدادرس نیطرف اریدر هر زمان در اخت

خـود   گـاه یاز ادله اثبـات دعـوا در جا   یکیشهادت شهود به عنوان  ،گریطرف د

   5عنوان سند. قابل استناد است نه به

 به نسبت مختومه امر اعتبار وجود« درمورد قضایی رویه وحدت 

  »حکم موجهه اسباب

 و موجهـه  اسـباب  مقدمه،: است زیمتما قسمت سه يدارا دادگاه حکم هر

اعتبار امر مختومـه   يدارا ،بخش از حکم سه هر ایآ: که است نیا الؤس. منطوق
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ــعبه .  5 ــماره      15ش ــه ش ــران، دادنام ــتان ته ــدنظر اس ــاه تجدی ــورخ  9109970221501640دادگ م

 .741، همان، ص 22/12/1391

  1394تابستان  ،11، شماره آراي قضاییمطالعات  :فصلنامه رأي/  118

 انیـ مواجد اعتبار امر مختومه است چراکـه اخـتالف    منطوق ،بدون شکاست؟ 

 کیـ اعتبـار   ریـ (نظ ياگر امور حال. شود یبخش حل و فصل م نیدر ا ،نیطرف

واجد  ایدر بخش اسباب موجهه مطرح شد آ ای) در مقدمه يسند عاد ایقرارداد 

مسـتقل نسـبت بـه اعتبـار      يدر دعاو توان یم نکهیا ایاعتبار امر مختومه است 

  خدشه وارد کرد؟ زیها ن آن

انـد و بـا وجـود اعتبـار رأي اصـلی       پاسخ مثبـت داده دو مورد به هر ها  دادگاه

  اند: این مستندات را قابل استماع ندانسته ،رسیدگی به دعواي اعتبار یا عدم اعتبار

نامـه) صـادر    جایی که حکم دادگاه بر مبناي یک سند عادي (مبایعـه  ،نخست

که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است دعواي شده است. دادگاه تا زمانی

  1داند. ابطال چنین سندي را با توسل به اعتبار امر مختومه قابل استماع نمی

الـزام بـه    حکـمِ  ،دوم، جایی که صحت قراردادي احراز شـده و بـر مبنـاي آن   

دعواي تنفیذ فسخ چنـین قـراردادي را    ،تنظیم سند رسمی صادر شده است دادگاه

که حکـم الـزام بـه تنظـیم سـند      معتقد است تا زمانی زیرا داند محکوم به بطالن می

در  قسـمت اسـباب    داراي اعتبار است و نقض نشده  قراردادي که احتمـاالً  ،رسمی

توانـد بـه    شود و دادگـاه نمـی   یز معتبر تلقی میاعتبار آن احراز شده است ن ،موجهه

در  پیشـین، دعواي تنفیذ فسخ آن رسیدگی کند. تفـاوت موضـع در اینجـا و مـورد     

ا را قابل دعو ،مورد قبلی با صدور قرارنحوي که در گیري دادگاه است به منحوه تصمی

نحـوه  مورد اخیر حکم به بطالن دعوا صادر شده است که بـا  استماع ندانسته ولی در

  2ندارد. خوانینیز هماستدالل دادگاه 
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