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 يدعاو گرید از تیوقف اصل زییتم چالش: وقف موضوع در یخواهفرجام

 )کشور یعالوانید اول ۀشعبۀ دادنام نقد(

 1یآقائ مهسا

 :دهیچک
 يرأ از یخواهفرجام« رامونیپ يادادنامه 26/09/1393 خیتار در کشور یعالوانید اول ۀشعب

 موضوع به منظر دو از دادنامه نیا. است کرده صادر »نامهوقف سند ابطال يدعوا درشده  صادر
 درشده  صادر آراء يِریپذفرجام ۀمسأل کهآراء  به اعتراض امکان جهت از نخست: پردازدیم

 یِ خواهفرجام و اعتراض بودن وارد خصوص در دوم و دهدیم قرار یبررس مورد را وقف يدعاو
 . دوباره یدگیرس يبرا عرضهم ۀشعب به آن ارسال و نقض و خواستهفرجام ۀدادنام به مربوط
 نخست است؛ توجّه ۀستیشا جهت چند از آن، ۀجانب همه یِوارس و دادنامه نیا نقد و مطالعه

 است یمهم اریبس کِینییآ ۀمقول کهکند می بحث یقضائ آراء به اعتراض رامونیپ دادنامه نیا کهآن
 وقف به مربوط آراء يریپذفرجام بر گرید بار، 666 ةشمار یۀرو وحدت يرأ مفاد به اشاره با و
 ،ییقضا و یحقوق ياستداللها ةنحو به توجه ثیح از وانید ۀدادنام ن،یا بر افزون. ورزدیم دیتأک
 اثبات ۀادل خصوص در بحث زین و هادادنامه لیذ و صدر یهماهنگ بر دیتأک ،یشکل يرادهایا

 ۀشعب يرأ کنار در خواستهفرجام ۀدادنام یِبررس نیهمچن. است يارزشمند نکات يحاو دعوا،
 یمناسب يالگو زین و کند کمک یانینحو شا به ییقضا آراء صدور ندیفرا بهبود به تواندیم وان،ید
 ۀمسأل رامونیپ ينظرهااختالف و ابهامها بر باشد یفرجام و دهد قرار يدادگاهها اریاخت در را

 . وقف يدعاو به مربوط آراء يریپذفرجام

 .اثبات ۀادل ،يریپذفرجام صالح، مرجع ،یخواهوقف، فرجام اصل نامه،وقف: هادواژهیکل

                                                           
 . دانشجوي دکتراي حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس البرز)، تهران، ایران.1

Email: Ms.aghaei@ut.ac.ir   
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 26/09/1393 - 0565 ۀدادنام ةشمار
 )یحقوق ندهینما: پ.ن يآقا( 1»س« شهرستان هیریخ امور و اوقاف ةادار :خواهفرجام
 )يدادگستر کیهیپا لیوک( ج.الف يآقا :الواسطهمع وکالت با. الف.الف يآقا :خواندهفرجام

 - 0645 و 06/12/1393 - 0046 ةشمار يهادادنامه به نسبت یخواهفرجام :خواسته
 »س« شهرستان یعموم دادگاه سوم ۀشعب از شده صادر 30/07/1392

 کشور یعالوانید اول ۀشعب: صادرکننده مرجع

 2:دادنامه متن

 به نسبت »س« شهرستان یۀریامورخ و اوقاف ةادار یخواهفرجام خصوص در: اوالً[
 شهرستان یحقوق یعموم دادگاه سوم ۀشعب 6/12/1393مورخ 300046 ةشمار ۀدادنام

 آن 300645 ۀدادنام به نسبت مذکور ةادار یخواهفرجام رد قرار صدور مضمون به »س«
 يدعوا رایز باشد،ینم یخواهفرجام قابل سند، ابطال يدعوا« کهنیا به استدالل با دادگاه
 میتقد هنگام به دادگاهها تیصالح حدود کهآن به نظر ،».باشدینم تیّ وقف اصل به مربوط

 در مصرّح نحو به دادخواست رد و قبول به محدود و منحصر یخواهفرجام دادخواست
 و بوده یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 384و383مواد

فوق ۀدادنام در شده ذکر استنتاج و استدالل نحو به فرجام اصل رد ای یقبول قرار صدور
 استدالل نحو کهآن مضافاً. باشدیم دادگاهها یذات تیصالح حدود از خارج االشاره،
 یعموم أتیه19/3/1383مورخ 666ةشمار یۀرو وحدت يرأ با ریمغا زین مذکور

 ةشمار ۀدادنام ،یدادرس نییآ قانون 371ةماد 1بند به توجهاً فلذا باشد،یم کشور یعالوانید
 . شودیم نقض 6/12/1393مورخ 300046

 ۀدادنام به نسبت »س« شهرستان یۀریخ امور و اوقاف ةادار یخواهفرجام خصوص در: اًیثان
                                                           

سازي و مختصر کردن نام طرفین پرونده براي حفظ حقوق اشخاص (از جمله ادارة اوقاف آن . در راستاي گمنام1
 شهرستان)، نام شهرستان مذکور نیز شده و با حروف اختصاري بیان شده است.

 است. » عالی کشورمتن منطوق دادنامۀ شعبۀ اول دیوان«. قسمتهاي اوالً و ثانیاً 2
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 ابطال به حکم صدور بر یمبن شهرستان آن یحقوق یعموم دادگاه سوم ۀشعب 300645
 به توجه ثیح از خواستهفرجام ۀدادنام کهآن به نظر ،يقمر يهجر 1272ۀسن ۀناموقف
 استنتاج و استدالل یمبان ذکر نیچنهم و یدگیرس خالل در راداتیا و مستندات ل،یدال
 لیذ و صدر در مندرج ياستداللها و باشدینم برخوردار یکاف استحکام از دادنامه متن در

 تیمحکوم لیدال جمله از دادنامه صدر در کهنیا کما ندارد، یخوانهم گریکدی با دادنامه
 به دادگاه اعتقاد و خوانده يسو از نامهوقف رونوشت ای اصل ۀارائ عدم دعوا، ةخواند
 تیمحکوم لیدال جمله از دادنامه لیذ در که یحال در شده اعالم ۀناموقف وجود عدم

 ابطال« به حکم اساساً و اختالف مورد يهانامهوقف مطابقت و یکارشناس انجام به خوانده
 در که است یدرحال نیا مضافاً  و. است شده صادر »يقمر يهجر 1272ۀسن ۀنام وقف

 از منصرف( مذکور یکارشناس یۀنظر به ،یمیتقد دادخواست مفاد مندرجات از کیچیه
 يهجر1272« خیتار به ن،یطرف یمیتقد حیلوا نیچنهم و) آن اعتبار و استحکام زانیم

 سال صد از کهنیا به دادگاه استدالل گرید است نیچنهم و. است نشده يااشاره »يقمر
 محترم دادگاه منظور چهچنان که ندارد؛ وجود مذکور وقف به عمل بر یلیدل تاکنون، قبل

 به منتسب ياموقوفه است، شده ذکر دادنامه يانتها در که گونهآن ،يرأ ةصادرکنند
 در و پرونده 87 یال 68صفحات در شده ارائه مستندات و اوراق شرح به باشد،. الف.س
 ده،یمزا یآگه اجاره، سند ه،یاستشهاد از يمتعدد ریتصاو دعوا، ةخواند یۀدفاع ۀحیال

 مورد موقوفه همان به منتسب و مرتبط یثبت استعالم پاسخ و هیالتول حق پرداخت قبوض
 خوانده رادیا در دادگاه توجه عدم است نیچنهم و است شده پرونده اوراق مهیضم حکم
 لیدل و نشده داده یپاسخ مذکور رادیا به ،یدگیرس ندیفرا در کهنیا و خواهان سمت به

فرجام المجموع، ثیح من فلذا. شودینم مالحظه پرونده در خواهان يبرا هم یسمت
 سوم ۀشعب 30/7/1392مورخ 300645 ةشمار ۀدادنام به نسبت را خواهفرجام یخواه
 371ةماد از 3 و 2 يبندها به توجهاً  و دانسته وارد ،»س« شهرستان یحقوق یعموم دادگاه

 ،یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 401ةماد از ج بند و
 حکم ةصادرکنند دادگاه عرضهم شعبه به مجدّد یدگیرس و نقض خواستهفرجام ۀدادنام
معاون عضو -اول ۀشعب مستشار     ].گرددیم محول
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 :مقدمه
 یتوجه قابل یِاثربخش که است یقضائ آراء به اعتراض يهاوهیش از یکی »یخواهفرجام«
 ۀقیطر نیا به یرسدست. داردآراء  قیدق یابیارز و يدعاو به یدگیرس بهبود يراستا در

آنها  به نسبت قانون، در که است ریپذامکانآراء  از دسته آن خصوص در تنها ،یاعتراض
 1.باشد شده حیتصر

 یمدن یدادرس نییآ قانون 338و 337مواد در ریپذفرجام آراء قیمصاد ما، کشور حقوق در
 و نینخست يدادگاهها رِیپذفرجام آراء به بیترت به که است گرفته قرار اشاره مورد

فرجام عدم« بر اصل مواد، نیا برطبق که آنجا از. دارد اختصاص دنظریتجد يدادگاهها
 مرجع نییتع ن،یهمچن و فرجام قابل آراء صیتشخ نیبنابرا است، »دادگاهها آراء يریپذ

 یعالوانید« مبنا، نیبرهم. دیآیم شمار به يضرور يامر آن، احراز يبرا دارتیصالح
 آن از یکی و دارد برعهده را يمتعدد فیوظا ،یقضائ مرجع نیباالتر عنوان به »کشور
 . استآنها  به نسبت یینها آراء صدور و یفرجام ياعتراضها به یدگیرس ف،یوظا
 احکام« توجه، قابل احکامِ  وآراء  از یکی فرجام، ۀمرحل در يبازنگر قابل آراء انیم از

 شده اشاره آن به 368 ةماد الف بند زین و 367 ةماد 2بند در که است »وقف به راجع
 وقف حجر، نسب، طالق، آن، فسخ و نکاح اصل به راجع احکام« بندها نیا برطبق. است
 حیصر بندها نیا مفاد که دیآیم بر نیچن نخست، نگاه در. دارند یخواهفرجام تیقابل...» 

                                                           
هاي اعتراض به آراء که تنها در خصوص . در حقوق کشورهاي دیگر از جمله سوئیس و فرانسه، به این نوع از شیوه1

شود. به عنوان نمونه مطابق گفته می» طرق فوق العاده«رسی است، راء مصرح در قانون، قابل دستبرخی از آ
طرق فوق العادة شکایت مفتوح نیستند، مگر در مواردي که قانون معیّن «قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه:  580مادة

ون قدیم آیین دادرسی مدنی کشور ما ). گفتنی است که این اصطالح در قان234: 1/1395(محسنی، ». کرده باشد
طرق العادة شکایت از «نیز به کار رفته بود؛ بدین ترتیب که باب پنجم آن قانون، تحت عنوان  1318مصوب سال 

پرداخته شده بود. » اعادة دادرسی«و » اعتراض ثالث«، »خواهیفرجام«گذاري شده و در ذیل به آن به مباحث نام» آرا
). همچنین باید خاطرنشان کرد که امروزه این 598تا  593: 1398، مراجعه کنید به متین دفتري، (براي آشنایی بیشتر

 ) حذف شده است. 1379اصطالح از قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 
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 صیتشخ و است برخوردار ياریبس تیحساس ازآنها  ریتفس عمل، در اما است شفاف و
 ژهیبو است، رو به رو يدشوار با موارد یبرخ در کمدست احکام، نیا از کی هر قیمصاد
 از بعد واژگان یتمام به بندها نیا در »اصل« ةواژ که دارد وجود ابهام و پرسش نیا کهآن
 .شودیم »نکاح« احکام به مربوط تنها کهآن ای و ابدییم يتسر آن
 وجود ریپذفرجام آراء قیمصاد صیتشخ جهت صالح مرجع باب در ییپرسشها نیهمچن 

 امکان عدم ای امکان رامونیپ اختالف بروز صورت در که است آن یاصل پرسش. دارد
 یدگیرس به صالح امر، نیا احراز جهت مرجع کدام ،يرأ کی به نسبت یخواهفرجام
 یدگیرس دیبا ای و دارد را کار نیا تیصالح ،يرأ آن ةصادرکنند دادگاه ایآ بود؟ خواهد

 .گذارد کشور یعالوانید ةبرعهد را آن به
 به ازین است، آن لیذ يبندها و یقانون مواد نیا موضوع که چهآن موارد، نیا به تیعنا با

 ریتفس خصوص در مقننه ةقو تیظرف و زمان که آنجا از و دارد يشتریب يواکاو و یبررس
 ارکان ةبرعهد فهیوظ نیا از یقسمت نیبنابرا بوده، مواجه تیمحدود با نیقوان یتمام

 نیباالتر عنوان به کشور یعالوانید ژهیبو و دادگاهها قضات جمله از هیقضائ ةقو مختلف
 در ن،یقوان قیدق ریتفس و ییقضا یۀرو جادیا قیطر از تا است گرفته قرار ییقضا مرجع
 .شود برداشته گام شیپ از شیب متقن، آراء صدور و عدالت به لین ریمس

- 793 ةشمار و 19/03/1383- 666 ةشمار یۀرو وحدت آراء در مبنا، نیبرهم
 يسو ازشده  صادر آراء زین و کشور یعالوانید یعموم أتیه ازشده  صادر 14/05/1399
 پرداختهآراء  يریپذفرجام ۀمسأل به بحث، مورد ۀدادنام جمله از وانید يهاشعبه یبرخ
 کرده پر را یقانون ریتفس یخال يجا يحدّ تا ،یقضائ ریتقس ب،یترت نیا به واست  شده
 ریتفس ،یقانون مواد نیا لیتحل در زین دانانحقوق و سندگانینو از یبرخ نیهمچن. است
 . است ییقضا یۀرو و ریتفس با همسو که اندداشته اعالم را خود یحقوق و یشخص
 دعوا، اثبات ۀادل به توجه و استدالل ةنحو ،یخواهفرجام رشیپذ باب در ن،یا بر افزون

 . دارد وجود ییابهامها و پرسشها همواره وقف، به مربوط يدعاو در ژهیبو



 
 45 / در موضوع وقف یخواهفرجام  

مهسا آقایی   

 

 مربوط حکم از یخواهفرجام ۀمسأل رامونیپ کشور یعالوانید اول ۀشعب راستا، نیهم در 
 توجه مورد جهت چند از که است کرده يادادنامه صدور به اقدام ،»وقف يدعوا« به

 به مقاله نیا است یگفتن. باشد گشاراه و رگذاریتأث تواندیم آن یبررس و مطالعه و است
آنها  ارزشمند نکات استخراج و آراء مثبت نکات بر دیتأک هدف با و محور يرأ ةویش
 . است شده نگارش و هیته ،ییقضا و یحقوق ۀجامع به شنهادیپ ۀارائ يبرا

 کشور یعالوانید يرأ شرح و یمعرّفـ 1

 در که پردازدیم پرونده روند و موضوع شرح به 1ـ1بند قسمت، نیا در :يبندمیتقس 
 1-2 بند و است کشور یعالوانید يرأ صدور تا پرونده آغاز از يمختصر گزارش واقع

 . دهدیم قرار بحث مورد را وانید يرأ مفاد ییبازگو و یخواهفرجام زین

 پرونده روند و موضوع شرحـ 1ـ1

 يسو از الواسطهمع وکالت با) يدادگستر لی.ج (وکالف يآقا 1391 سال در: پرونده 
 پنجاه به مقوم نامهوقف بطالن اعالم« ۀخواست به ییدعوا.الف)، الف ي(آقا پرونده خواهان

 کرده مطرح »س« شهرستان شهرستان یۀریخ امور و اوقاف ةادار هیعل »الیر ونیلیم کی و
 . است شده ارجاع شهرستان آن یحقوق یعموم دادگاه سوم ۀشعب به یدگیرس يبرا که

 آن اوقاف ةادار« که بود کرده ادعا و اعالم خواهان لیوک دادخواست، شرح برطبق
 تیوقف يدعوا طرح و مجعول ۀناموقف کی از یرونوشت ۀارائ با) خوانده( شهرستان
 زین آن اصل ۀارائ از و برده سؤال ریز را) خواهان( شانیا تیمالک موکل، ملک به نسبت
 نامهوقف سند اصالت یبررس يبرا کارشناس به امر ارجاع مبنا، نیبرهم و »نموده امتناع

 .بود شده خواستار را سند آن ابطال به حکم صدور زین و
 را خود ۀخواست ياحهیال یّط خواهان لیوک، 17/01/1391 مورخ یدگیرس ۀجلس در

 صدکی و ونیلیم پنج مبلغ به را آن خواسته، میتقو اصالح ضمن و کرده تکرار دومرتبه
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) اوقاف ة(ادار خوانده ةندینما عنوان به.پ ن يآقا نیهمچن. است داده کاهش الیر هزار
 است داشته اظهار نیچن دفاع، مقام در پرونده، خواهان يادعاها ردّ  ضمن و افتهی حضور

 یحقوق دوم سابق ۀشعب 732/8/79ةپروند در و سابقاً نامهوقف ابطال يدعوا«: که
 آن خصوص در زین یعالوانید 22ۀشعب 91ـ128ةشمار ۀدادنام و یدگیرس »س« شهرستان

 متعدد رقبات يدارا موقوفه و است سمت فاقد دعوا خواهان نیهمچن. است شده صادر
 و دارد قرار موقوفه مستأجران دی در اکنون که است ملک پارچه نیچند شامل و بوده

 تااست  نبوده قرارداد نیطرف از یطرف و نداشته وجود سند میتنظ زمان در خواهان اساساً 
 را خواهان يدعوا رد مبنا، نیهم بر و »باشد داشته وقف سند به نسبت ییادعا بتواند
 .است کرده تقاضا
 اصالت یبررس و یکارشناس به امر ارجاع قرار« صدور بر یمبن دادگاه میتصم ت،ینها در
 متخصص کارشناسِ الف،. ح يآقا نییتع از پس. است خورده رقم »وقف سند قدمت و

 با شانیا پرونده، کارشناس عنوان به انگشت، اثر و امضا خط، اصالت صیتشخ ةحوز
 ةادار در شده هیته رونوشتِ برگِ هفت اصول ،»س« شهرستان اوقاف ةادار به مراجعه
 اعالم برابر که آنجا از اما کرده، تیرؤ را 16/06/1315 آن لیذ در مندرج خیتار و اوقاف
 تهران در دادخواست، در منضم یکپ مطابق نامهوقف رونوشت اصل اداره، آن ةندینما

 راستا نیهم در کهکرده  تقاضا زین را سند آن یبررس کارشناس، است، شدهیم ينگهدار
 . است گرفته انجام الزم اقدام دادگاه، دستور با

 وجود و کامل تطابق عدم بر یمبن 13/03/1392خیتار به یکارشناس نظر سرانجام
: نظر نیا برطبق. است شده اعالم و میتنظ شده، ارائه يهارونوشت انیم ییاختالفها

 یفتوکپ با 01/04/1314 »ك« استان اوقاف ةادار يسو از شده ارائه ۀناموقف رونوشت«
 در نخل و گل داشتنـ 1: که شرح نیبد دارد، ییاختالفها دادخواست منضم ۀنام وقف
 به ظاهراً شده ارائه رونوشتـ 2.نامهوقف سِواد در آن عدم و نامهوقف یفتوکپ یۀحاش
 در ده،یرس »ك« استان و »س« شهرستان مجتهدان و علما از نفر 45 از شیب مهر و دییتأ
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کرده دییتأ و مهر را آن افراد از يکمتر تعداد دادگاه، به شده ارائه یفتوکپ در کهیصورت
 شده، ارائه یفتوکپ در و است شکسته قینستعل شده، ارائه رونوشت يریتحر سبکـ 3. اند

 در آن عدم و شده ارائه یفتوکپ در عبارات و کلمات ییجا به جاـ 4. ساده قینستعل
 به منضم یفتوکپ همانند اوقاف ةادار ةشد ارائه رونوشت درـ 5.باشدیم مذکور رونوشت
 .»شودینم مشاهده.الف.) س(مرحوم  واقف مُهر از ياثر گونهچیه پرونده،

 در شده خواسته موارد رامونیپ واضح اظهارنظر بر یمبن اوقاف ةادار ةندینما يتقاضا با
 کرده یلیتکم نظر میتنظ به اقدام 12/06/1392 خیتار در کارشناس ،یکارشناس موضوع

 و مهر جعل امکان کهنیا لحاظ به اسناد یفتوکپ درـ 1«: دیگرد اعالم آن، اساس بر که
 ياظهارنظر گونهچیه و است ياسهیمقا ارزش فاقد دارد، وجود سند لیذ نیمسجل يامضا
 خصوص در اظهارنظرـ 3.دارد تأمل يجا واقف يامضا و مهر درج عدمـ 2. ستین مقدور

 حدود ،یجوان عنفوان ن،یدورب نک،یع دانگ، شش از دانگ هفت يهاواژه از استفاده کهآن
 خارج جانبنیا یکارشناس ۀطیح از ر؟یخ ای است بوده جیرا میقد يهانوشته در ایآ اربعه،
 .»شود ارجاع مربوط کارشناس به دیبا و است
 به را ریز مدارك ،ياحهیال یّط ملک، بودن موقوفه اثبات يراستا در اوقاف، ةادار سپس
 قبوض ،یمحل متصرفان با یمیتنظ ةاجار اسناد از يمتعدد ریتصاو: است کرده ارائه دادگاه

 استان اوقاف و معارف ةادار 1315مورخ یرسم ۀنام گذشته، سال 22 ةاالجار مال پرداخت
 .یعیطب منابع ةادار يهانقشه و یمحل يهاهیاستشهاد و »ك«

 از شده صادر 01/02/1381مورخ 84ةشمار ۀدادنام( دادنامه دو ریتصاو ن،یا بر افزون
 22/10/1381 مورخ 867ةشمار ۀدادنام زین و »س« شهرستان یعموم محاکم پنجم ۀشعب

 به. است شده پرونده ۀمیضم) »ك« استان دنظریتجد دادگاه ششم ۀشعب از شده صادر
 يآقا( يگرید شخص هیعل »س« شهرستان اوقاف ةادار ترشیپ که ییدعوا آرا، نیا موجب

 آباد سلطان یاراض دانگ هفت از دانگ شش به نسبت تیوقف اثبات« ۀخواست به) الف.ع
 متعلقات و یانیاع و امالك آن از دی خلع و وقف نام به آن اصالح و تیمالک اسناد ابطال و
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 و شده داده صیتشخ مردود بود، کرده مطرح »قمع و قلع و المثل اجرت و آن به مربوط
 . بود دهیگرد یقطع و دییتأ زین دنظریتجد ۀمرحل در مزبور يرأ
 ۀدادنام و اعالم را یدگیرس ختم »س« شهرستان یعموم دادگاه سوم شعبه ت،ینها در

 .است شده صادر را 30/7/1392مورخ 300645 ةشمار
 سند ۀناموقف بطالن اعالم ۀخواست به خواهان ۀخواست خصوص در«[ 1:دادنامه نیا برطبق
اشاره خواهان لیوک یمیتقد حیلوا و دادخواست در الظاهر حسب( يقمر يهجر 1272

 کهنیا به استدالل با مضموناً) وانید کمی ۀشعب زیمم عضو. است نشده مذکور خیتار به يا
 رونوشت ای اصل ۀارائ از ه،یاخطار ارسال و مکرر يهافرجه ياعطا رغمیعل خوانده ةادار

. باشدیم نامهوقف وجود عدم دیمؤ خود نیا و است آورده عمل به يخوددار) نامهوقف(
 84ةشمار ۀدادنام حسب اوقاف ةادار يدعوا نامه،وقف از یقسمت خصوص در یطرف از

 از که نیا است محرز چهآن و است شده رد »س« شهرستان یعموم دادگاه پنجم ۀشعب
 ذکر و یکارشناس یۀنظر لحاظ با و ندارد وجود وقف به عمل بر لیدل قبل سال صد

 در و داشته اصالت يسند شودینم منطقاً  و عقالً يریگجهینت و دادنامه در آن عبارات
 آن به محل چیه در حال به تا زمان آن از یول باشد، شده میتنظ يقمر يهجر1272ۀسن

 ۀسابق عدم و باشدینم خودش جیرا و میقد اقیس به نامهوقف يانشا و باشد نشده عمل
 و اقباض و قبض احراز عدم و اشخاص نام به تیمالک اسناد صدور و وقف نام به یثبت
 ۀناموقف ابطال به حکم داشته، خواسته صحت بر داللت که پرونده اتیمحتو ریسا
 .]»است نموده اعالم دنظریتجد قابل را صادره يرأ و صادر. الف.س به منتسب 1272ۀسن

 کشور یعالوانید اول ۀشعب يسو از دادنامه صدور و یخواهفرجام -1-2

 خیتار در و شده ابالغ) خوانده( اوقافةادار به 13/9/1392خیدرتار صادرشده يرأ
 . است قرارگرفتهیخواهفرجام ومورداعتراض اوقاف،ةادار سرپرست يازسو 16/10/1392

                                                           
 . در قسمت داخل گیومه، عین متن منطوق دادنامۀ مرجع نخستین، آورده شده است.1
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 اعتراض امکان و يریپذفرجام اصل به خواندهفرجام لیوک گرفته، صورت حیلوا تبادل در
 راجع« مزبور، سند بطالن يدعوا که مسأله نیا طرح با و داشته انتقاد دادنامه، آن به نسبت

 بوده، الیر صدهزارکی و ونیلیم پنج زین آن ۀخواست میتقو و »ستین تیوقف اصل به
 .است شده آن از یخواه فرجام امکان عدم یمدع

 گرفته قرار »س« شهرستان یعموم دادگاه سوم ۀشعب رشیپذ مورد استدالل، نیا ادامه، در 
 ۀدادنام یّط ت،یوقف اصل به مزبور يدعوا ارتباط عدم به حیتصر با و مبنا نیهم بر و

 .است کرده صادر یخواهفرجام رد قرار 06/02/1393مورخ 300046 ةشمار

 یخواهفرجام قرار، آن به نسبت مقرر موعد در اوقاف ةادار مذکور، قرار ابالغ از پس
 و آن نقض است، وقف آشکار و بارز قیمصاد از وقف سند ابطال کهنیا اعالم با و کرده
 . است شده خواستار را یخواهفرجام دادخواست برابر یدگیرس
 گزارش یبازخوان از پس و پرونده مفاد یبررس با کشور، یعالوانید اول ۀشعب ت،ینها در
 ةشمار ۀدادنام 26/09/1393 خیتار در اعضا، شور انجام زین و زیمم عضو يسو از یمیتنظ

 آمده مقاله يابتدا در گزارش، صورت به آن متن که کرده صادر را 9309970906100565
 . است
 دو خصوص در و است قسمت دو بر يرأ نیا منطوق شودیم مالحظه که طورهمان

 به مربوط آراء به نسبت یخواهفرجام امکان و يریپذفرجام بحث« اوالً یعنی موضوع
 »س« شهرستان اوقاف ةادار یخواهفرجام رشیپذ و دانستن وارد« اًیثان و »وقف يدعوا
 .کندمی فیتکل نییتع »عرضهم ۀشعب به پرونده ارجاع و خواستهفرجام ۀدادنام نقض و

فرجام ۀمسأل خصوص در ابتدا وانید محترم ۀشعب)، اوالً قسمت(در  دادنامه نیا برطبق
 ةماد 1 بند استناد به و خواهفرجام استدالل رشیپذ با ،»س« شهرستان اوقاف ةادار یخواه
 سوم ۀشعب ازشده  صادر یخواهفرجام ردّ قرار نقض به ،یمدن یدادرس نییآ قانون 371

 صدور« که است داشته حیتصر آن هیتوج در و کرده اقدام »س« شهرستان یعموم دادگاه
 حدود و باشدیم دادگاهها یذات تیصالح حدود از خارج فرجام، اصل رد ای یقبول قرار
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 قبول به محدود و منحصر و یخواهفرجام دادخواست میتقد هنگام به دادگاهها تیصالح
. »است یمدن یدادرس نییآ قانون 384 و 383 مواد در مصّرح نحو به دادخواست رد و

 نامرتبط و نامهوقف ابطال يدعوا يریپذفرجام عدم بر یمبن دادگاه آن استدالل نیهمچن
 19/3/1383 - 666 ةشمار یۀرو وحدت يرأ با ریمغا را تیوقف يدعوا اصل با آن دانستن

 .است کرده اعالم کشور یعالوانید یعموم أتیه
 استحکام عدم« جمله از يموارد بر اعتقاد با وانید ۀشعب قضات)، اًیثان قسمت(در  ادامه در

 و یدگیرس خالل در راداتیا و مستندات ل،یدال به توجه ثیح از خواستهفرجام ۀدادنام
 خواستهفرجام ۀدادنام نقض به حکم »استنتاج و استدالل یمبان ذکر ثیح از نیهمچن
 با دادنامه لیذ و صدر در مندرج ياستداللها« شان،یا منظر از نیهمچن. اندکرده صادر

 ةخواند تیمحکوم عدم لیدال ۀجمل از و دادنامه صدر در رایز ،»ندارد یخوانهم گریکدی
 ۀجمل از و دادنامه لیذ در اما است شده ذکر »نامهوقف رونوشت ای اصل ۀارائ عدم« دعوا،
. است »اختالف مورد يهانامهوقف مطابقت و یکارشناس« خوانده، تیمحکوم لیدال

 عدم« بر یمبن نینخست دادگاه ۀشعب استدالل از قسمت آن وان،ید محترم ۀشعب نیهمچن
 و لیدال پرونده، اوراق در آن، زعم به رایز است، خوانده مردود زین را »وقف به عمل

 قبوض اجاره، سند ه،یاستشهاد جمله از( وقف به عمل بر یمبن یتوجه قابل مستندات
 ۀدادنام در موارد، نیا بر افزون. است یبررس ازمندین که بوده موجود) رهیغ و یپرداخت

 خصوص در) خواهفرجام( نینخست ةخواند رادیا به نسبت دادگاه توجه عدم به وانید
 وانید ۀشعب ن،یبنابرا. است شده انتقاد و اشاره زین آن به ییگوپاسخ عدم و خواهان سمت

 استناد به و دانسته وارد را خواهفرجام یخواهفرجام شده، ذکر ۀموجه اسباب به استناد با
 خواستهفرجام ۀدادنام ،یمدن یدادرس نییآ قانون 401 ةماد ج بند و 371 ةماد 3و2 يبندها
 .است داده ارجاع عرضهم ۀشعب به دوباره یدگیرس يبرا و نقض را
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 کشور یعالوانید اول ۀشعب ۀدادنام یبررس و نقد ـ2 

 ۀشعب از شده صادر يرأ د،یگرد مالحظه نیشیپ قسمت در که طورهمان :يبندمیتقس 
 در بحث به آن نخست قسمت است، شده لیتشک بخش دو از کشور یعالوانید اول

 صادر 300465 ةشمار ۀدادنام به نسبت اعتراض امکان و يریپذفرجام اصل« خصوص
 رد قرار آن، يبرمبنا که دارد اختصاص »»س« شهرستان یعموم دادگاه سوم ۀشعب از شده

 .است شده نقض نینخست ۀشعب از شده صادر یخواهفرجام
 مرجع ۀدادنام يریپذفرجام اصل رشیپذ ضمن کشور یعالوانید ۀشعب دوم، قسمت در 

 دانستن حیصح با و کرده دایپ ورود دعوا اصل به ،یخواهفرجام رد قرار نقض و نینخست
 به یدگیرس يبرا را پرونده و نقض را خواسته فرجام ۀدادنام خواه،فرجام ياستداللها

 . است داده ارجاع عرضهم ۀشعب
 بیترت به که گرفت خواهد انجام جهت دو از وانید ۀشعب يرأ یبررس و نقد مبنا، نیبرهم
 .شودیم پرداخته آنها به ریز يهاشماره در

 یخواهفرجام امکان جهت از کشور یعالوانید اول ۀشعب ۀدادنام یبررس و نقد -1-2
 .آن يریپذفرجام اعالم و نامهوقف ابطال يدعوا يرأ به نسبت

 کشور، یعالوانید نزد یقضائ آراء از یخواهفرجام شد، اشاره زین مقدمه در که طورهمان
. است قانون در مصرح موارد به منحصر تنها که بوده آراء به اعتراض يهاوهیش از یکی

 شده اشاره ریپذفرجام آراء قیمصاد به یمدن یدادرس نییآ قانون 368 و 367مواد در
 يدادگاهها از صادره احکام انیم ماده، دو نیا در گذارقانون کهآن توجه جالب ۀنکت است،
 مورد در تنها را یمال يدعاو ۀخواست حّدنصاب و شده لیقا تفاوت دنظریتجد و نینخست

 رقابلیغ را دنظریتجد يدادگاهها يسو از شده صادر یمال آراء و کرده اعمال نخست،
 . است دانسته فرجام

 گرفته، قرار یخواهفرجام مورد ن،ینخست دادگاه يرأ که جاآن از موردبحث، ةپروند در
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 یدادرس نییآ قانون 367ةماد آن، يریپذفرجام تیقابل یبررس جهت ما اریمع نیبنابرا
 . بود خواهد یمدن

وقف بطالن اعالم« دادخواست، میتقد هنگام در دعوا ۀخواست شد مالحظه که طورهمان
حهیال یط خواهان لیوک توسط که بود شده نییتع »الیر ونیلیم کی و پنجاه به مقوم نامه
 نیبنابرا. افتی کاهش »الیر صدهزار و ونیلیم پنج« مبلغ به ،یدادرس اول ۀجلس در يا

 بند، نیا برطبق رایز است؛ مردود مذکور قانون 367 ةماد 1بند به استناد مذکور، يدعوا در
 دارند یخواهفرجام تیقابل »باشد الیر ونیلیم ستیب مبلغ از شیب آن ۀخواست که یاحکام«
 با زین دعوا ةخواند و بوده مزبور حدّنصاب از کمتر دعوا، نیا در یمیتقو ۀخواست يبها و

 .است رفتهیپذ یضمن طور به را خواسته يبها کاهش ییگو آن، به اعتراض عدم
 ۀنیهز نظر از ،یمدن یدادرس نییآ قانون 61 ةماد موجب به خواسته يبها« است یگفتن

 »است شده دیق دادخواست در که است یمبلغ همان یدنظرخواهیتجد امکان و یدادرس
 تیقابل ثیح از. دهد شیافزا ای کاهش را آن تواندیم مقررات، وفق زین دعوا خواهان و

) شده نییتع آن از بعد که ییبها ای و( دادخواست در شده نییتع يبها ،يرأ به اعتراض
 يبعد مراحل در اعتراض نیا و شود اعتراض خواسته يبها به چهچنان. است معتبر
 نظر جلب با ،یدگیرس از شیپ ج.ق 63 ةماد موجب به دیبا دادگاه باشد، مؤثّر یدگیرس

 يبعد مراحل و یدادرس ۀنیهز يمبنا بها، نیهم و کند نییتع را خواسته يبها کارشناس،
 ). 40: 2/1385 شمس،(. »بود خواهد یدگیرس
فرجام اعتراض ،یمدن یدادرس قانون 367ةماد کی بند طبق جانیبد تا وصف، نیا با

 ۀمسأل اما است، بوده درست یحکم نیچن از یخواهفرجام امکان عدم بر یمبن خوانده
 نکاح اصل به راجع احکام« بند، آن برطبق. شودیم باز ماده آن 2بند به بحث، مورد یاصل
 . دارند یخواهفرجام تیقابل »تیتول و حبس ثلث، وقف، حجر، نسب، طالق، آن، فسخ و

 : شودیم مطرح موضوع دو جانیا در ن،یبنابرا
 کدام ةبرعهد آن، عدم ای و آراء يریپذفرجام تیقابل صیتشخ و یبررس که،نیا نخست
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 تیصالح در فقط ای و دارد اظهارنظر حق ،يرأ ةصادرکنند دادگاه ایآ است؟ یقضائ مرجع
 است؟ یخواهفرجام به یدگیرس مرجع عنوان به کشور یعالوانید یذات
 صادر ۀدادنام ایآ که میبپرداز موضوع به جهت نیا از نخست، بحث از فارغ که،آن دوم
 يبرا. دارد یخواهفرجام تیقابل یکل طور به ،»س« شهرستان دادگاه سوم ۀشعب از شده

 2 بند مشمول نامه،وقف ابطال يدعوا موضوع با يرأ نیا ایآ که میکن یبررس دیبا پاسخ،
  ر؟یخ ای شودیم یمدن یدادرس نییآ قانون 367 ةماد
 .میپردازیم موارد نیا از کی هر قیدق یبررس به ریز قسمت در
 در بحث رد،یگ قرار مطالعه مورد دیبا که یموضوع نینخست شد، گفته چهآن بر بنا

 آراء نبودن ای بودن ریپذفرجام ۀمسأل صیتشخ و یبررس يبرا صالح مرجع خصوص
 به اعتراض امکان و يرأ فیتوص« محور حول بحث موضوع تر،قیدق عبارت به است؛
 .دارد انیجر »آن
 تیّصالح حدود«: که است شده انیب نیچن کشور یعالوانید اول ۀشعب ۀدادنام در 

 رد و قبول به محدود و منحصر یخواهفرجام دادخواست میتقد هنگام به دادگاهها
 صدور و است یمدن یدادرس نییآ قانون 384 و 383 مواد در مصرح نحو به دادخواست

 االشاره، فوق ۀدادنام در شده ذکر استنتاج و استدالل نحو به فرجام اصل ردّ  ای یقبول قرار
 . »است دادگاهها یذات تیصالح حدود از خارج

 و نینخست يدادگاهها ایآ که میبپرداز مسأله نیا به دیبا ابتدا مطلب، نیا یابیارز يبرا
 ر؟یخ ای دارند امر نیا صیتشخ يراستا در یفیتکل اساس، از دنظر،یتجد

 آرا، از یدنظرخواهیتجد مورد در یمدن یدادرس نییآ قانون 339 ةماد 3 ةتبصر براساس
 ای بودن دنظریتجد قابل خود، يرأ لیذ است مکلف يرأ ةصادرکنند نِینخست دادگاه
 نیهم بر. کند نیّمع زین را دنظریتجد مرجع لزوم، درصورت و نموده کند را يرأ نبودن
 مسؤول که است محتمل فه،یوظ نیا انجام در اشتباه ای اهمال قصور، صورت در مبنا

 ).358:نیشیپ( شود شناخته
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 موارد ياریبس در که دارد وجود یتوجه جالب ۀنکت مزبور، ةماد ةتبصر دوم قسمت در
 يریدنظرپذیتجد باب در يرأ ةصادرکنند دادگاه صیتشخ آن، موجب به. گشاستراه
 بوده دنظریتجد قابل دادگاه يرأ اگر که بود نخواهد آن از مانع... « آن، عدم ای و آراء
. »کند دنظریتجد درخواست نیطرف از کی هر کند، اعالم یقطع را آن دادگاه و است
 صادرکننده، دادگاه يسو از يرأ بودن یقطع اعالم و صیتشخ فرض در یحتّ نیبنابرا

 آن که یصورت در و دارد وجود يرأ آن از یدنظرخواهیتجد رشیپذ احتمال همچنان
 آن و شد خواهد ارسال دنظریتجد دادگاه به پرونده باشد، اعتراض قابل واقع، در ،يرأ

جهینت نیچن توانیم ت،ینها در. دهد قرار یدگیرس و رشیپذ مورد را آن تواندیم دادگاه
 اعالم بر یمبن نینخست يدادگاهها فیتکل و فهیوظ وجود با یحتّ که کرد يریگ

 ای باالتر دادگاه امر، نیا صیتشخ جهت یینها مرجع آرا، تیقطع ای و يریدنظرپذیتجد
 به ورود امکان خصوص در را خود تیصالح دیبا که است دنظریتجد دادگاه همان
 ممانعت خصوص در زین قانون همان 347 ةماد. دهد صیتشخ دوباره، یدگیرس و پرونده

 .است نکته نیهم دیّ مؤ ،یاحکام نیچن ياجرا از
 کرديرو ،یدنظرخواهیتجد به مربوط فصل در مواد نیا ینیبشیپ رغمیعل است یگفتن
 و بوده متفاوت کامل طور به شده صادر آراء لیذ يریپذفرجام اعالم باب در گذارقانون

 اعالم نیبنابرا. است شده برگزار سکوت به مسأله نیا مقنن، بودن انیب مقام در وجود با
 . است ياریاخت يامر صادرکننده، دادگاه يسو از آراء نبودن ای بودن ریپذفرجام وصف

 صادرکننده دادگاه همان ،يرأ از یخواهفرجام صورت در ایآ که است آن پرسش اما
 صیتشخ ایآ کند، نیچن اگر و بپردازد آن يریپذفرجام صیتشخ و یبررس به تواندیم

 شاهد پرونده نیا در چهآن همانند ،یخواهفرجام رد قرار صدور نمونه، عنوان به و دادگاه
 ر؟یخ ای بود خواهد یخواهفرجام رشیپذ از مانع م،یابوده آن
 ةتبصر همان جمله از و یدنظرخواهیتجد باب در مندرج مواد از اگر گفت، دیبا پاسخ در
 در صادرکننده دادگاه اعالم و صیتشخ نیبنابرا شود، گرفته مالك وحدت 339 ةماد 3
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 جهینت در ،)421: نیشیپ( ندارد يریتأث گونهچیه زین آن عدم ای و يرأ يریپذفرجام وصف
 يریپذفرجام يادعا با هیعلمحکومٌ  اما دارد، اعالم فرجام رقابلیغ را آن دادگاه چهچنان
 يرأ ةصادرکنند دادگاه حالت، نیا در کند، میتقد یفرجام دادخواست آن به نسبت ،يرأ

 دیبا و کند صادر یفرجام دادخواست رد قرار تواندینم جهت، نیا از خواسته، فرجام
 ارسال است، امر نیا صیتشخ مرجع که کشور یعالوانید به لیتکم از پس را پرونده
 ). همان( دارد

 از) اوالً( نخست قسمت اولِ بخش در مندرج استدالل که شودیم مالحظه سرانجام،
 صیتشخ ن،یبنابرا. است بوده حیصح کامل، طور به کشور یعالوانید اول ۀشعب ۀدادنام
 عدم علت به( یفرجام دادخواست رد قرار صدور ای و آراء يریپذ فرجام وصف یینها

 که طورهمان اساس، نیبرهم. دارد قرار کشور یعالوانید اریاخت در) یخواهفرجام امکان
 يسو از یخواهفرجام دادخواست رد قرار صدور شده، اشاره یدرست به زین وانید يرأ در

 نییآ قانون 384 و 383 مواد مشمول قیمصاد خصوص در فقط یدستنییپا مراجع
 .است ریپذامکان یدادرس

 نسبت یمدن یدادرس نییآ قانون 367 ةماد 2 بند تیشمول یعنی دوم موضوع خصوص در
 2 بند در »اصل« ةواژ ایآ که داد پاسخ پرسش نیا به ابتدا دیبا خواسته،فرجام ۀدادنام به
 نکاح بحث به مربوط فقط ای و ابدییم يتسر خود از بعد واژگان یتمام به ماده، آن

 يدعاو عبارت گر،یکدی کنار در که وقف ةواژ به آن يتسر فرض بر نیهمچن است؟
 حاضر ةپروند موضوع ایآ که شودیم مطرح سوال نیا سازند،یم را »وقف اصل« مربوط

 یچالش با بهتر، عبارت به ر؟یخ ای شودیم وقف اصل يدعاو مشمول) نامهوقف ابطال(
 در قانون حکم یِمصداق نییتع و »يدعاو گرید از تیوقف اصل زییتم« خصوص در

 .میهست مواجه ریپذفرجام آراء از یبخش خصوص
 بر اصل ةواژ يتسر رامونیپ شتریب بند، نیا باب در یاصل اختالف گفت، دیبا پاسخ در
 انیسال تا یکل طور به ن،یا وجود با است، بوده واژه آن بودن هیالمضافٌ و »طالق« ۀکلم
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 یعالوانید یعموم أتیه ت،ینها در اما است داشته وجود بند نیا رامونیپ ییاختالفها سال
 موجود، ياختالفها حل يراستا در و نیقوان ریتفس یرسم مراجع از یکی عنوان به کشور
 يرأ در که کرده اقدام 666 ةشمار یۀرو وحدت يرأ صدور به 19/03/1383 خیتار در
 ).269: 1398 شادور،. (است شده اشاره آن به یدرست به زین وانید اول ۀشعب

 احکام به نسبت یفرجام یدگیرس« ،يکاربرد و ارزشمند یۀرو وحدت يرأ نیا براساس
 ریسا به اصل ۀکلم و است آن فسخ و نکاح اصل به مربوط صرفاً آن، فسخ و نکاح

 به طالق ۀکلم اوالً رایز ندارد؛ يتسر طالق جمله از مزبور 2 بند در مذکور موضوعات
 شده زیمتما آن فسخ و نکاح اصل از »،« عالمت با طالق ۀکلم اًیثان و شده ذکر مطلق طور
 مربوط يدعاو یۀکل اسالم، مقدس شارع نظر از طالق تیّ اهم به توجه با نیبنابرا است،

 . »است بوده فرجام قابل طالق به

 با 14/05/1399 - 793 ةشمار یۀرو وحدت يرأ به جانیا در که است ستهیشا نیهمچن
 میکن اشاره زین ،»وقف يدعوا باب در یدادرس ةاعاد رد قرار بودن ریپذفرجام« موضوع

 368 ةماد ب بند خصوص در يدیمف نکات يحاو و بوده ياریبس یعمل ارزش يدارا که
 . شودیم هیتوص آن ۀمطالع و است یمدن یدادرس نییآ قانون

 بند در مندرج يموضوعها و طالق به مربوط يدعاو یتمام که گفت توانیم جه،ینت در 
 به تنها ماده، نیا در اصل ةواژ و بوده یخواهفرجام قابل »وقف« جمله از ،367 ةماد 2

 و است بوده انیب مقام در ماده نیا بیتصو هنگام مقنن رایز ابد؛ییم يتسر »نکاح« ةواژ
 به اصل ۀکلم يتسر تیقابل عدم به توجه با نیهمچن و »کاما« عالمت يدیتأک آوردن با

 ن،یقوان بیتصو ۀفلسف به تیعنا با البته و »حجر« و »نسب« جمله از گرید واژگان یبرخ
 . دارد يشتریب یهماهنگ گذارقانون هدف با بند، نیا از يریتفس و برداشت نیچن

 دادگاه سوم ۀشعب يسو از رد قرار صدور نیهمچن و خواندهفرجام لیوک استدالل ن،یبنابرا
 يتسر فرض در یحتّ رسدیم نظر به کهآن ژهیبو است، بوده نادرست »س« شهرستان

وقف ابطال يدعوا دیبا تر،منصفانه ریتفس جهت در هم باز وقف، يدعوا به اصل ةواژ
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 نظر حال، هر در. آورد شمار به وقف اصل به مربوط يدعاو ةزمر در ینوع به زین را نامه
 یعالوانید اول ۀشعب يسو از آن نقض ،یدادخواست رد قرار نیچن صدور وجاهت عدم به

 .است گرفته صورت مقررات با مطابق و حیصح یکل طور به کشور،
 ۀنکت دو يحاو شده، آغاز »اوالً « عنوان با که یعالوانید ۀدادنام نخست قسمت ن،یبنابرا

 نیهمچن و ترنییپا يدادگاهها يبرا و است نیقوان قیدق ریتفس حاصل که بوده يکاربرد
 . باشد یدرست يالگو تواندیم کشور، یعالوانید گرید شعب

فرجام دانستنِ وارد جهت از کشور یعالوانید اول ۀشعب ۀدادنام یبررس و نقد ـ2ـ2
 خواهفرجام نفع به آن نقض و خواستهفرجام ۀدادنام به نسبت اعتراض و یخواه

 ۀشعب شد، اشاره نیشیپ بند در کهچنان و کشور یعالوانید ۀدادنام نخست قسمت برطبق
 خود، ۀدادنام دوم قسمت در خواسته،فرجام ۀدادنام يریپذفرجام اعالم از پس وانید اول

 یدگیرس و نینخست مرجع ۀدادنام نقض به نسبت و دانسته وارد را خواهفرجام اعتراض
 .است داده حکم عرضهم ۀشعب در دوباره
 عدم« کرده، وارد خواستهفرجام ۀدادنام به نسبت وانید ۀشعب که يرادیا نیتریاساس

 عدم زین و یدگیرس خالل در راداتیا و مستندات ل،یدال به توجه ثیح از آن استحکام
 یناهمخوان به ادامه، در نیهمچن و است »دادنامه متن در استنتاج و استدالل یمبان استحکام
 . است شده اشاره دادنامه لیذ و صدر در مندرج ياستداللها

 برطبق. است خواستهفرجام ۀدادنام در نظر دقّت مستلزم مسأله، نیا یِدرست یبررس
 ۀجلس در خود یمیتقد ۀحیال در) اوقاف ةادار( دعوا ةخواند ةندینما پرونده، مندرجات
 یشکل رادیا کی عنوان به را آن و بوده »خواهان سمت عدم« یمدع ،یدگیرس نخست
 ندهینما سمت عدم خصوص در معمول، طور به »سمت عدم« رادیا البته. است کرده مطرح

 به یمدن یدادرس نییآ قانون 84 ةماد 5بند در که شودیم مطرح) رهیوغ یول ل،یوک مانند(
 . است شده اشاره آن
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 ۀوکالتنام رایز بوده، رادیا از مصون يدادگستر لیوک سمت موجود، مدارك طبق جانیا در
 نیبنابرا است، داشته وجود پرونده وستیپ به الواسطه مع يدادگستر ۀوکالتنام و یرسم
 1است، بوده »خواهان نفع فقدان رادیا« راد،یا نیا از منظور جانیا در که رسدیم نظر به

 جمله از خود ینفعيذ يبرا یمدرک و لیدل دیبا دعوا خواهان يموارد نیچن در که چرا
 است یگفتن. کند ارائه را لیقب نیا از یلیدال ای ملک تصرف اجاره، قرارداد ت،یمالک سند
 به مربوط که است یدگیرس و طرح قابل یزمان تنها ما، حقوق در سمت عدم رادیا که
 شودیم دعوا به یدگیرس در یموقت مانع موجب که باشد دعوا طرف ةندینما سمت رادیا

یب ای نفع فقدان بر دیبا باشد، دیترد محل دعوا خواهان يبرا نفع وجود که یفرض در اما
. بود خواهد یدگیرس راه سر بر یمیدا مانع شود، ثابت اگر که کرد رادیا خواهان ینفع

 ).466 و 446: 1/1385 شمس،(
نامهوقف از یرونوشت ۀارائ با محترم ةخواند« پرونده، نینخست دادخواست شرح برطبق

 کهآنیب ،»است برده سؤال ریز را موکل تیمالک موکل، ملک تیوقف يدعوا با مجعول يا
 برطبق و کند ارائه مال، تصرف یحتّ ای و اجاره قرارداد وجود ای خواهان تیمالک بر یلیدل

 ةباز در رادیا نیا است یگفتن. دارد قرار مستأجران دی در موقوفه مال زین خوانده يادعا
 اگر یحتّ و شده مطرح یدادرس اول ۀجلس انیپا تا یعنی قانون آن 87 ةماد در مقرر یزمان
 دادگاه يسو از دیبا 2قانون آن 90 ةماد وفق صورت هر به بود،یم هم مهلت از خارج در

 نیا ییگو اما گرفتهیم صورت آن به نسبت) قبول ای رد از اعم( یفیتکل نییتع نینخست
 پاسخبی زین دعوا خواهان طرف از و شده واقع محترم دادگاه يسو از یتوجهیب مورد امر

 يوستهایپ و لیدال یبررس دعوا، ةخواند يسو از رادیا اعالم از فارغ کهآن حال. است مانده
 آمره به توجه با و دیآیم شمار به دادگاه فیوظا از يموارد نیچن کنترل و دادخواست

                                                           
ا به درستی تفسیر و تصیف کرد. (براي آشنایی با مفهوم تفسیر و توصیف . در این موارد باید مقصود طرف دعوا ر1

 ).30: 1383ر.ك به کاتوزیان، 
هرگاه ایرادات تا پایان جلسۀ اول دادرسی اعالم نشده باشد، دادگاه «قانون آیین دادرسی مدنی:  90. برطبق مادة 2

 ».مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأي دهد
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 بر يمورد اگر و است تذکر ۀمنزل به خوانده، يسو از ییرادهایا نیچن اعالم ها،آن بودن
 خود محترم، دادگاه باشد، داشته وجود خواهان سمت عدم یعبارت به ای خواهان ینفعیب
 نیبرهم. کند اقدام دعوا رد قرار صدور به بودن، وارد صورت در و یبررس را آن دیبا

 لحاظ نیا از نینخست دادگاه عملکرد به نسبت وانید اول ۀشعب که يانتقاد و رادیا اساس،
 . است حیصح کرده، وارد) یشکل رادیا به توجه عدم(

 ۀتوج زین پرونده مستندات و لیدال به نسبت نینخست مرجع وان،ید ۀدادنام طبق نیهمچن
 لیذ و صدر انیم یهمخوان عدم و تضاد ینوع جادیا موجب امر نیهم و داشته یسطح
 دییتأ را مسأله نیا زین پرونده شرح و خواستهفرجام ۀدادنام یبررس. است شده دادنامه

 خوانده، ةادار« که است شده ذکر نیچن نینخست ۀدادنام اول قسمت در رایز کند،می
 نامهوقف رونوشت ای اصل ۀارائ از ه،یاخطار ارسال و مکرر يهافرجه ياعطا رغمیعل

 یحال در نیا و »...است نامهوقف وجود عدم دیمؤ خود نیا و آورده عمل به يخوددار
 پس و کارشناس درخواست به »نامهوقف اوراق رونوشت« پرونده، شرح وفق که است
 یکارشناس نظر و گرفته قرار پرونده کارشناس اریاخت در خوانده، به دادگاه اخطار از

 بر نامه،وقف رونوشت و یفتوکپ انیم ییاختالفها وجود بر یمبن 13/03/1392مورخ
وقف ابطال به حکم اختالفها نیهم استناد به زین دادنامه لیذ در و شده میتنظ آن اساس
 عدم«بر یمبن آن يریگجهینت و نینخست دادگاه استدالل ن،یبنابرا. است شده صادر نامه

 .است انتقاد مورد و بوده مخدوش ،»نامهوقف وجود
 از قسمت آن پرونده، مستندات و لیدال به نینخست دادگاه توجه عدم قیمصاد گرید از

 که نیا است محرز چهآن« که است داشته اعالم ن،ینخست دادگاه آن، یّط که است دادنامه
 يسند شودینم منطقاً و عقالً ... و ندارد وجود وقف به عمل بر لیدل قبل، صدسال از

 در حال به تا زمان آن از یول باشد شده میتنظ يقمر يهجر1272ۀسن در و داشته اصالت
 ۀسابق وجود عدم« به دادنامه آن ۀادام در نیهمچن. »...باشد نشده عمل آن به محل چیه
 »اقباض و قبض احراز عدم و اشخاص نام به تیمالک اسناد صدور و وقف نام به یثبت
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 پرونده اوراق شرح به( وانید ۀدادنام زین و پرونده مفاد وفق کهنیکماا. است شده اشاره
 به يمتعدد لیدال و مدارك ،)خوانده ةندینما ۀحیال و پرونده 87 تا 68 صفحات در
 ای و آنها به توجه بدون محترم دادگاه رسدیم نظر به که شده دادگاه میتقد وست،یپ

 از يمتعدد ریتصاو جمله از است؛ کرده حکم صدور به اقدام آنها سقم و صحت یبررس
 اوقاف ةادار یرسم ۀنام ،یعیطب منابع ةادار يهانقشه ده،یمزا یآگه اجاره، سند ه،یاستشهاد
 منتسب و مرتبط یثبت استعالم پاسخ و هیالتولحق پرداخت قبوض ،)1315 سال( »ك« استان

 . موقوفه آن به
 صیتشخ صورت در یحتّ محترم دادگاه م،یبنگر مسأله نیا به یقانون منظر از اگر ن،یهمچن
 به و کردهیم نظر اعالم آنها خصوص در ستیبایم موجود، مدارك و لیدال ینادرست
 باب در شده ارائه مدارك اگر نمونه عنوان به است، کردهیم رد را آنها مستدل طور

 یکاف وقف اثبات يبرا یاثبات ۀجنب جهت از ای و کرده نامهوقف آن به مربوط موقوفه،
 صراحت به تنها کهآن نه شد،یم اشاره دادنامه در مطلب نیا به دیبا هم باز است، نبوده
 يبندها برطبق جه،ینت در. »ندارد وجود وقف به عمل بر یمبن یلیدل چیه« که شود اعالم

 نیمواز تیرعا عدم جهت به مزبور ۀدادنام ،یمدن یدادرس نییآ قانون 371 ةماد 3 و 2
 قواعد قیدق مراعات عدم نیهمچن و خواستهفرجام يرأ صدور زمان در یشرع و یقانون
 بوده نقض به محکوم بوده، دعوا اصحاب حقوق با مرتبط که یمهم یدادرس اصول و آمره
 . است
 خیتار حیتصر عدم رغمیعل که است شده اشاره امر نیا به وانید ۀدادنام در ن،یا بر افزون

 اما دادخواست، و پرونده اتیمحتو در نامهوقف خیتار عنوان به »يقمر يهجر 1272«
 اما است، تیاهم کم که هرچند موضوع، نیا که شده ذکر نینخست ۀدادنام در خیتار نیا

 .دارد کشور یعال وانید قضات ریگچشم نظردقت و یسنج نکته از نشان
 در زین گرید ۀنکت دو است، شده اشاره آن به یعالوانید ۀدادنام در که يموارد بر عالوه
 مستندات و لیدال از یکی عنوان به دادنامه آن در. خوردیم چشم به خواستهفرجام ۀدادنام
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 آن، يمبنا بر که بود شده اشاره »»س« شهرستان دادگاه 5ۀشعب 84ةشمار ۀدادنام« به حکم،
 شخص تیطرف به »س« شهرستان اوقاف ةادار يسو از مطروحه تیوقف اثبات يدعوا
 به و شده اعالم مردود) نامهوقف از یقسمت( وقف مورد از یبخش خصوص در ،يگرید
 84ةشمار ۀدادنام به توجه رسدیم نظر به. بود دهیرس زین استان آن دنظریتجد دادگاه دییتأ
 آن بهتر و بوده رگذاریتأث زین ریاخ يدعوا به یدگیرس در کالسه، پرونده آن اتیمحتو و

  1.گرفتیم قرار اشاره مورد وانید ۀدادنام در زین مورد نیا که بود
 ،یدگیرس نیح در خواهان، يسو از شده ارائه) 84( دادنامه نیا بر افزون که نماند ناگفته

 نامهوقف ابطال موضوع با) 732/8/79 ةشمار به(گرید ياپرونده به زین خوانده يسو از
 و شده یدگیرس »س« شهرستان یحقوق دوم سابق ۀشعب در قبالً ایگو که بود شده اشاره
 با البته. بود شده صادر آن خصوص در کشور یعالوانید 22ۀشعب 91ـ128ةشمار ۀدادنام
 دادگاه آن نیبنابرا بود، نشده ارائه نینخست دادگاه به دادنامه آن از يمستند کهآن به توجه
 با. ردیگ انجام یمدع يسو از دیبا لیدل ۀارائ رایز است، نداشته آن یبررس به یفیتکل هم

 یدادرس نییآ قانون 199 ةماد مطابق و قتیحق کشف جهت نینخست مرجع اگر ن،یا وجود

                                                           
عالی، از نوع بازنگري محدود و تنها بر بنیاد امور رسیدگی فرجامی در دیوان«ه این نکته ضروري است که . توجه ب1

گیرد، است و برهمین اساس، رسیدگی بدون ورود به ماهیت انجام می (Review on the law only) حکمی
باعث از بین رفتن برخورد همسان  بازنگري دوباره و دوباره در امور موضوعی چندان کارآمد نیست و فقط«چرا که 

شود و حداکثر منجر به نتایج مطلوب، فقط میان قضاتی خواهد شد که به طور مستقیم هاي مختلف میدر پرونده
کنند، حتّی ممکن است این هدف محدود هم به دست نیاید که حاکی از ارزیابی متفاوت قضات یکدیگر را تأیید می

مین دلیل، نوع دیگري از بازنگري در باالترین مرحلۀ رسیدگی الزم است که محدود مختلف از امر واحد است. به ه
هاي مشابه شود. از آنجا که امور حکمی، برخالف امور موضوعی، قابل اعمال در خصوص پروندهبه امور حکمی می

، تنها با محدود کردن تواند گامی به سوي وحدت رویه باشد. به عبارت بهتراست، بنابراین در نهایت، این روند می
میزان کار باالترین مرحلۀ رسیدگی، این امکان وجود خواهد داشت که فقط یک مرجع در قلۀ هرم قضائی قرار گیرد 

». شودو تنها با وجود چنین مرجعی است که امکان ایجاد سطح معقولی از وحدت رویه در سراسر کشور فراهم می
 ).174و  173: 1401(محسنی و آقائی، 
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 عنوان به. بود رادیا از مصون داد،یم انجام آن يراستا در یاقدامات متعارف طور به 1،یمدن
 فوق، یثبت پالك به نسبت توانستیم قتیحق کشف يراستا در ن،ینخست یقاض نمونه،
 . کند درخواست را یثبت سوابق استعالم

وقف يانشا« که بود امر نیا به مرجع آن یقاض استدالل ن،ینخست ۀدادنام در گرید ۀنکت
 مورد کارشناس یلیتکم یۀنظر در موضوع نیا. »باشدینم خود جیرا و میقد اقیس به نامه
 کارشناس تیصالح در را آن صیتشخ اظهارنظر، بدون ، کارشناس اما گرفته قرار اشاره

 امکان موضوع، بودن یتخصص به توجه با ن،یبنابرا. است داشته اعالم مربوطه، تخصص با
 که يموارد در یقاض خود صیتشخ البته داشت، وجود گرید کارشناس به امر ارجاع
 شمس،. (است یرفتنیپذ بوده، یکاف اطالعات ای تخصص يدارا موضوع، آن به نسبت
 ).210 ـ 199: 1390
 ۀدادنام نقض صورت در ،یمدن یدادرس نییآ قانون 401 ةماد برطبق ها،نیا بر افزون
 به دارد؛ وجود آن به دوباره یدگیرس يبرا راه سه ،وانید ۀشعب يسو از خواستهفرجام

 تیصالح عدم« و »قاتیتحق نقص« موارد به ماده آن ب و الف يبندها که بیترت نیا
 ۀدادنام. شودیم ماده آن ج بند مشمول موارد ریسا و دارد اختصاص »صادرکننده دادگاه

 با نقض« یعنی ماده نیا ج بند مشمول یدرست به محترم، ۀشعب آن صیتشخ به زین ریاخ
 . است بوده »عرضهم ۀشعب به ارجاع

 نیا از نشان پرونده، اتیمحتو به توجه زین و وانید اول ۀشعب ۀدادنام یبررس ت،ینها در
 يرأ يریپذفرجام صیتشخ خصوص در تنها نه وان،ید محترم ۀشعب استدالل که دارد
 دانستن وارد باب در بلکه) وقف يدعاو آراء یکل طور به و( نامهوقف ابطال يدعوا
 دوباره یدگیرس بر یمبن حکم صدور و 371 ةماد 3 و2 يبندها استناد به یخواهفرجام

 وجود جهت به پرونده نیا واقع، در. است بوده حیصح زین عرضهم ۀشعب در پرونده به

                                                           
در کلیۀ امور حقوقی، دادگاه عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد استناد «قانون آیین دادرسی مدنی:  199برطبق مادة  .1

 ».طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقت الزم باشد، انجام خواهد داد
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 نسبت ییرادهایا سو کی از: است داشته ازین را يترقیدق و شتریب یبررس ها،ابهام یبرخ
 و دیترد محل ملک، به نسبت يو تیمالک و بوده وارد خواهان ینفعيذ لیدل و سمت به
 از ياهاله در زین نامهوقف اصالت و وقف انیبن گرید ییسو از و است بوده اثبات ازمندین

 یبررس و دعوا به دوباره یدگیرس حل،راه نیبهتر موارد، نیا در که 1است داشته قرار ابهام
هم ۀشعب در مجدّد یدگیرس« عنوان تحت که يمورد همان یعنی است، آن ۀجانب همه

 .است گرفته قرار حکم مورد وانید ۀشعب از شده صادر ۀدادنام در یدرست به »عرض
  

                                                           
ه وقف و شیاع محلی در راستاي . در حالت شک، اصل بر ملکیت است و وقفیت نیاز به اثبات دارد، بنابراین عمل ب1

اثبات عقد وقف با محدودیت مواجه است و باید وجود اصل وقف به اثبات برسد. (براي آشنایی تفصیلی با عقد 
 ). 272ـ  115: 1384وقف، ر.ك به کاتوزیان، 
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  نتیجه:
 از شده حیتصر آراء تنها و است »آرا يریپذ فرجام عدم«بر اصل شد، گفته چهآن بر بنا
 آراء قیمصاد صیتشخ جهت صالح مرجع. دارند یخواهفرجام تیقابل گذار،قانون يسو
 کشور یعالوانید آن، عدم ای و يرأ کی يریپذفرجام رامونیپ فیتکل نییتع و فرجام قابل
 فیتکل نیا انجام از دنظر،یتجد ای و نینخست يدادگاهها از اعم یدستنییپا مراجع و است
 با یینها میتصم سرانجام، کنند، اظهار ينظر نه،یزم نیا در چهچنان و بوده معاف

 .بود خواهد کشور یعالوانید
 راجع احکام ،یمدن یدادرس نییآ قانون 368ةماد الف بند نیهمچن و 367ةماد 2بند مطابق

 يدعاو به تنها بند، دو نیا در »اصل« ةواژ و است یخواهفرجام قابل یطورکلّ به وقف، به
 يتسر بند، آن در مذکور يدعاو ریسا به نسبت کهآنبی دارد، اختصاص نکاح به مربوط
 با و صراحت به کشور یعالوانید 666ةشمار یۀرو وحدت يرأ در امر نیا. باشد داشته
 کرده اشاره آن به یضمن طور به زین 793 ةشمار یۀرو وحدت يرأ و شده نییتب ل،یدل ذکر
 شهرستان دادگاه سوم ۀشعب از شده صادر ۀدادنام زین وانید اول ۀشعب مبنا، نیبرهم. است

 اصل زییتم چالش کشور یعالوانید ب،یترت نیبد و دانسته یخواهفرجام قابل را »س«
 .است کرده فصل و حل یخوب به را يدعاو گرید از تیوقف

 یتمام به تا مکلفند یقضائ آراء صدور و يدعاو به یدگیرس هنگام در دادگاهها ن،یهمچن
 قانون 84ةماد برطبق. کنند توجه دعوا اصحاب يسو از شده ارائه مستندات و ادله رادها،یا
 »سمت عدم« و »نفع فقدان« رادیا مهم، یشکل يرادهایا از مورد دو ،یمدن یدادرس نییآ

 مستغرق نفع در سمت مفهوم ل،یاص یقیحق شخص يسو از دعوا طرح فرض در که است
 انیپا تا و خوانده يسو از دیبا رادهایا قانون، آن وفق). 299: 1/1385 شمس،( بود خواهد
 بلکه جداگانه صورت به نه دادگاه صورتنیرایغ در شوند، مطرح یدادرس اول ۀجلس

 است یگفتن. کند فیتکل نییتع زین آنها به نسبت دعوا، تیماه به یدگیرس ضمن تواندیم
 در یحتّ و دارند »تذکر« حالت رند،یگیم سرچشمه آمره قواعد از رادهایا نیا که جاآن از
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 نیا در. کند یدگیرس آن به نسبت دیبا احراز، صورت در دادگاه ز،ین رادیا عدم فرض
 رادیا« به است بهتر البته که »خواهان سمت عدم«بر یمبن خوانده رادیا به توجه با پرونده،
 کرد یم توجه رادیا نیا به ستیبایم نینخست دادگاه شود، فیتوص و ریتفس »نفع فقدان

 دادگاه سوم ۀشعب توجه عدم نیبنابرا. است شدهیم فیتکل نییتع آن خصوص در و
 ۀدادنام در صراحت به و دارد بحث يجا که است یموضوع امر، نیا به »س« شهرستان

 .است گرفته قرار انتقاد مورد وان،ید
 ةنحو و دعوا اثبات ۀادل بحث يراستا در وان،ید از شده صادر ۀدادنام ها،نیا بر افزون

 نکات دادنامه، ياجزا انیم یهمخوان و یآهنگهم بر دیتأک و ییقضا ياستداللها
 و لیدال به نسبت دادگاهها توجه لزوم بر نیهمچن و کشدیم ریتصو به را يارزشمند
 . دارد حیتصر شده، ارائه مستندات

 یاثبات يبحثها و کینییآ منظر از تنها مقاله، نیا در مذکور يهادادنامه که است ذکر انیشا
 مورد یاصل ۀدادنام در که است یهیبد رایز اند،گرفته قرار یبررس و نقد ل،یتحل مورد
 و بوده دعوا تیماه به ورود بدون يرأ صدور و یدگیرس وان،ید ۀدادنام یعنی بحث
 به یمدن یدادرس نییآ قانون 401 ةماد ج بند وفق و یدرست به ،يماهو ییِنها یابیارز
يذ عدم ای و یحقيذ که است جاآن در و شده محول ن،ینخست دادگاه عرضهم ۀشعب
 .شد خواهد مشخص دعوا اصحاب از کیهر یحق

 و »تیمالک« بر اصل وقف، به مربوط ياختالفها و يدعاو در که شودیم ادآوری سرانجام
 به دعوا ت،یمالک و ینفعيذ بر یمبن محکم لیدل وجود صورت در و است »تیوقف عدم«

 آن پسند، محکمه ۀادل با بتواند تیوقف یمدع کهآن مگر بود، خواهد تیمالک یمدع سود
 خواهان، ینفعيذ و سمت لیدل که رسدیم نظر به ر،یاخ يدعوا در البته. رساند اثبات به را
 اصل و نامهوقف باب در نیهمچن. است بوده يشتریب یبررس ازمندین نخست ۀمرحل در

 از یبخش ابطال بر یمبن 84ةشمار ۀدادنام نیهمچن و یکارشناس نظر به توجه با زین وقف
 در اما سازدیم دشوار را یینها ۀجینت خصوص در قضاوت که دارد وجود ییابهامها آن،
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فرجام دانستن وارد و رشیپذ يراستا در وانید کمی ۀشعب ياستداللها یدرست مجموع،
 و است انکار رقابلیغ دوباره، یدگیرس جهت عرضهم شعبه به پرونده ارجاع و یخواه
 يهایدگیرس روند بهبود در تواندیم ییآرا نیچن یبررس و نقد مطالعه، مبنا، نیهم بر

 شیپ از شیب توجه بر نیهمچن. باشد داشته يمؤثّر نقش ترقیدق آراء صدور و ییقضا
 شمار به یحقوق ارزشمند منابع از که ییآرا شود؛یم دیتأک هیرو وحدت آراء به نسبت

 . سازند برطرف را یقانون يابهامها و خألها توانندیم ،ياریبس حدّ تا و روندیم
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Motion to Appeal regarding Trust: the challenge of Distinguishing 
between the Existence of Trust and Other Claims 

(Critique of Judgment No. 9309970906100565 Rendered by Branch 1 of the 
Supreme Court) 
Mahsa Aghaei1 

Abstract: 
On 26/09/2013, Branch 1 of the Supreme Court rendered a judgment 
regarding “a motion to appeal with respect to a judgment made in the case 
of annulment of a deed of trust”. The study and critique of this judgment 
and its comprehensive review deserve attention in several aspects. First of 
all, this judgment discusses the objection to judicial decisions, which is 
very important in terms of procedure, and by referring to the binding 
precedent No. 666, once again emphasizes that judgments related to trust 
may be appealed.This judgment deals with the issue from two 
perspectives. Firstly, in terms of the possibility of protesting the 
judgments, where it examines them in cases concerning trust from the 
point of view of whether they may be appealed. Secondly, with respect to 
sustainability of an objection and appeal regarding a judgment that has 
been appealed, and its reversal and remanding the case to a court that is at 
the same level as the lower court for further proceedings.In addition, the 
judgment rendered by Branch 1 of Supreme Court contains valuable points 
in terms of the manner of paying attention to the legal and judicial 
arguments, formal objections, emphasizing the coordination of the top and 
bottom of judgments, as well as the discussion concerning evidence.Also, 
the examination of a judgment that has been appealed along with the 
judgment rendered by Branch 1 of Supreme Court can make a significant 
contribution to improving the process of rendering judicial decisions and 
also provide a suitable model to the respected courts and put an end to the 
ambiguities and disagreements pertaining to the question of whether 
judgment related to trust claims can be appealed. 

KeyWords: deed of trust, the fact that trust has been realized, appeal 
request, competent authority, admissibility of appeal, evidence. 
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