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 معامله ثمن پرداخت استناد به قرارداد در لیاص عنوان به ثالث ییشناسا
  ثالث شخص توسط

 1یخراسان یدعلیس

 :دهیچک
 دوران در که یاموال به نسبت زوج تیمالک اثبات با رابطه در ییرأ نقد و ارائه با مقاله نیا در

 زانیم یبررس به است، شده پرداخت زوج توسط آن ثمن و شده يداریخر زوجه نام به تیزوج
 قرارداد در لیاص طرف ییشناسا معامله، نیطرف یواقع اراده کشف ،یضمن شروط به دادگاه توجه

 خواسته نییتع ،یمحل تیصالح دعوا، اثبات ادله ثیح(از  یمدنیدادرس نییآ قواعد و اصول تیرعا و
 دادگاه 25 شعبه و تهران یحقوق یعموم دادگاه 79 شعبه. است شده پرداخته) خواندگان و

 اراده مصداق را زوجه نام بهشده  صادر تیمالک سند و انتقال یسندرسم تهران، استان دنظریتجد
 معامله انجام در یواقع اراده بر لیدل را زوج توسط معامله ثمن کل پرداخت و دانسته يظاهر
 میتنظ به) زوجه(ورثه  زوجه الزام و زوج تیمالک اثبات به حکم واست  کرده یتلق زوج يبرا
 وارث از زوج یکتب درخواست دادگاه عالوه به. اندکرده صادر زوج نام به انتقال یرسم سند
 دانسته صلح درخواست منزله به را دعوا موضوع اموال از وارث االرثسهم دیخر بر یمبن زوجه

 تهران یعموم دادگاه 79شعبه يرأ منظورنیبد. است نکرده یتلق زوجه تیمالک به زوج اقرار و
 هیتجز آن دهندهلیتشک ياجزا به یلیتحل روش با را تهران استان دنظریتجد دادگاه 25شعبهيرأ و

 يبدو دادگاه متوجه یاستداللثیح از یراداتیاچه اجزا، نیا بیترک باز در که دید میخواه و کرده
 دادگاه میتصم که باشد نیا از یناش مذکور راداتیا عمده رسدیم نظربه. است شده دنظریتجد و
 . است بوده دادرس يشهود ریس معلول باشد، یمنطق استدالل جهینت کهآن از شیب پرونده، نیا در

 توسط ثمن پرداخت نشده، افشا لیاص نده،ینما ت،یمالک اثبات ،یباطن اراده ،يظاهر اراده :هادواژهیکل
 .ییقضا ییشهودگرا صلح، درخواست ثالث، شخص

                                                           
 قوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستري. آموخته دکتري ح. دانش1

Email: drkhorasani.lawoffice@gmail.com 
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 يبدو دادگاه يرأ

 22/08/1398 -1004: دادنامه شماره
 تیمالک سند ابطال ،یرسم سند میتنظ به الزام ت،یمالک اثبات د،ی خلع: خواسته
 تهران یحقوق یعموم دادگاه 79 شعبه: صادرکننده شعبه

با مشخصات  یاز واحد آپارتمان دیبر خلع  یمبن» الف« يدر خصوص دعوا دادگاه[
چرا که  داندی} خواسته خواهان را وارد نم1 شمارهمندرج در گردش کار {آپارتمان 

عدوانا در تمام ملک مشاع تصرف داشته  دیاز شرکا با ياوال احد یمشاع دیدر خلع 
شرکا باشد حال  ریسا تیتصرفات او بدون رضا اًیبشود. ثان نیریو مانع تصرفات سا

خانم فاطمه  ندهینما نیبمایف 11/11/1396 خیکه بنا به توافق صورت گرفته به تارآن
تصرفات  اندبه آن اشاره و استناد نموده زیخانم فاطمه خود ن يکه وکال رضایعل يو آقا

و  ی{فاطمه} مشروع و قانون دیخلع  يدعوا خواهان} توسط شخص رضای{علشانیا
 نیخواهان ا تیرضا دی. توافق صورت گرفته خود مؤشودیم یتلق یبر تراض یمبتن

غاصبانه بودن  ریغ یرو دادگاه به جهت تلق نیدعوا {فاطمه} بر استمرار آن است، از ا
جا آن ازو  یاز قانون مدن 308} مستندًا به مواد رضایاول {عل فیخوانده رد تصرفات

در محل که مطب خوانده  یتصرف اصالً زی} ننبیدعوا {ز نیدوم ا فیکه خوانده رد
 نیمالک هیکل هیطرح دعوا عل ي}است ندارد و به نظر صرفاً در راستارضایاول{عل فیرد

 داردیخواهان صادر و اعالم م يخوانده قرار گرفته است، حکم به بطالن دعوا یمشاع
 یدادرس نییقانون آ 16و  15مواد  سبدادگاه ح» ج«و » ب« يو اما در خصوص دعاو

 راداتیها، اخواسته یکه {به} تمام یدگیرس يخود برا تیپس از احراز صالح یمدن
ارتباط کامل داشته  گریکدیها با از خواسته یبعض اوالًچرا که  داندیرا وارد نم یشکل
در خصوص  میامکان اتخاذ تصم یدادرس کیچه که ارتباط کامل نداشته، ضمن و آن

 نیبه طرف دعوا قرار دادن مالک يازین تیدر خصوص اثبات مالک اًیآنها وجود دارد ثان
معامله است ثالثًا  قوعاثبات و يدعوا طلبدیرا م یموضوع نیچه چنو آن ستیسابق ن

 تیمالک يدر واقع ادعا ،او واقع شده است يآن است که معامله برا یخواهان مدع
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رو اگر چه  نیپرداخته باشد از ا يگریشخص د عیب يثمن را برا کهنیرا دارد نه ا عیمب
دعوا ورود کرده  تیبه ماه ،ینه شکل داندیم يماهو رادیسوم را ا فیرد رادیدادگاه ا
دعوت به مصالحه،  یقانون مدن 755حسب ماده  که اوالً داردیاظهار نظر م نینو چ

 يکه ادعا يکه شهادت شاهددادگاه بر فرض آن اًیثان شودینم یتلق ریاقرار به حق غ
 بیشهود را قابل توجه و ترت ریاست؛ اظهارات سا نیکه چن ردیخصومت آن شده را نپذ

کرده  جادیا ییدادرس محکمه اماره قضا يو حداقل آن است که برا نددایاثر دادن م
که معموًال  سازدیرهنمون م یو او را به امر متعارف در جامعه در روابط خانوادگ

کمتر همراه خانواده هستند  ،يکه به جهت مشغله کار ياشخاص، مخصوصًا افراد
 کنندیاموال خود را به نام همسرشان م تیالفت و مودت در رابطه زوج جادیجهت ا

زوج انجام  ي. در واقع معامله براستیباشد ن یمالک قطع شانیا کهنیا يبه معنا نیا و
 کنیباشد لیم ؛زوج که ثمن را پرداخته است يبر وقوع معامله برا نیشده و قصد طرف

 نیعرف چن . دادرس دادگاه که خود بهشودیذکر م نامهعهیدر مبا شانینام همسر ا
باور است که بر  نیبر ا ،مشابه واقف است يهابه جهت وقوع آن در پرونده یمراودات

 یسه شرط ضمن ینیچن نیشود که با مراودات ا رفتهیپذ یتیمالک نیکه چنفرض آن
زوج  -اًیثانندارد.  ریکه زوجه حق انتقال اموال را به غآن اولوجود دارد.  نیزوج انیم

زوجه متعهد است که هر وقت زوج  -ثالثاًرا دارد.  گانیصورت رااذن در تصرف به 
 ییهر کس که بخواهد منتقل نموده و نسبت به آن ادعا ای شانیبخواهد آن اموال را به ا
 هیکند نظرثمن معامله را زوج پرداخت می یشروط نیچن ينداشته باشد و در ازا

و مضافاً مرحومه  است رضایعل يثمن از جانب آقا یپرداخت تمام دیمؤ زین یکارشناس
. انصاف دینما يداریاموال را خر نینداشته تا بخواهد ا یدرآمد و اشتغال زیخانم الله ن
بدون  يگریرا د یساله شخص نیزحمات چند جهیکند که نتحکم می زیو عدالت ن

رو  نیکند. از امی قیرا تصد يامر نیچن زین ییقضا یطرفزحمت نبرد که وجدان بی
و  یمدن یدادرس نییقانون آ 519و  515و  241و  198و  3و  2مستنداً به مواد  دادگاه
 یقصد واقع تیموضوع دیمؤ یبه نوع رالذکریکه ماده اخ یقانون مدن 183و  10مواد 
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عقد  تیوضع زین» للقصود ۀالعقود تابع« یحقوق یمعامله است که عبارت فقه نیطرف
است و مستفاد از  تیواقع نیکه در تعارض ا يرنه ظاه داندیم نیرا تابع اراده متعامل

بر تحقق  یخود داللت کنیرا منظور داشته ل نیمع نیکه اگر چه ع یقانون مدن 197ماده 
نموده، حکم به اثبات  جادیکه فضول آن را ا يدارد نه ظاهر اتیبر واقع یامر مبتن
واحد  کیکه دو واحد آن در تهران و  پارتمانواحد آ 3نسبت به  رضایعل يآقا تیمالک

 مندرج مشخصات به یهمگ يسوار يخودرو نیهمچن و است نورآن در شهرستان 
بر ظاهر  یمبتن یجا که سند رسماز آن نیدارد و همچنیم اعالم و صادر يرأ صدر در

صادر شده که حسب آن ظاهراً مرحومه خانم الله مالک آن بوده لذا مستندًا  ياسناد عاد
ابطال آن  يابر زین یوجبقانون ثبت اسناد امکان ابطال آن نبوده و م 72و  70مواد  به
و اصل  الذکرریبخش از خواسته مستنداً به مواد اخ نیخواهان در ا يلذا دعوا ستین

محکوم به بطالن است و اما در خصوص خواسته الزام به  یحفظ اعتبار اسناد رسم
 يحسب سطور فوق آقا را لیمالک امالك و اتومب دادگاهجا که از آن یسند رسم میتنظ
 یمدن یدادرس نییقانون آ 198و  3و  2داده است لذا مستنداً به مواد  صیتشخ رضایعل

مرحومه الله  وراث که} را نبیز وخواندگان {فاطمه  یقانون مدن 225و  220و مواد 
االرث خود در همبه {نسبت} س تیمالک یسند رسم میهستند محکوم و ملزم به تنظ

ابالغ قابل  ازروز پس  ستیو ظرف ب يصادره حضور ي. رأدینمایحق خواهان م
شعبه  دادرساستان تهران خواهد بود.  دنظریدر محاکم محترم تجد یدنظرخواهیتجد
 تهران]. یحقوق یعمومدادگاه  79

 دنظریتجد دادگاه يرأ

 27/08/1399 -1603: دادنامه شماره
 مورخ 9809972161501004 شماره دادنامه از یدنظرخواهیتجد: خواسته

  تهران صدر دیشه ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 79 شعبه 22/08/1398
 تهران استان دنظریتجد دادگاه 25 شعبه: یدگیرس مرجع
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نسبت به  رضایعل يآقا -2 نبیخانم ز -1 تیخانم فاطمه به طرف یدنظرخواهی[تجد
دادگاه  79صادره از شعبه  22/08/1398مورخ  9809972161501004دادنامه شماره 

{فاطمه} دنظرخواهیتجد يتهران که به موجب آن حکم به بطالن دعوا یحقوق یعموم
دستگاه  کی} از شش دانگ رضایعل و نبی{ز دنظرخواندگانیتجد دیبه خواسته خلع 

جمله من یخسارات قانون هی} به انضمام کل1 مارهش{آپارتمان  تهران در واقعآپارتمان 
 فیرد دنظرخواندهیتجد تیو حکم به اثبات مالک لیالوکاله وکو حق یدادرس نهیهز

 يها{آپارتمان نور شهرستان و تهران در واقعواحد آپارتمان  3) نسبت به رضایدوم (عل
 یسند رسم میتنظ} و الزام به وامی{ب يسوار يخودرو نی} و همچن3 و 2 و 1 شماره

 اتیبه محتو تیبا عنا دهیصادر گرد دنظرخواندهیاالرث در حق تجدبه نسبت سهم
وارد و  ریبه جهات ز يبه عمل آمده و مستندات ابراز يهایدگیپرونده مجموع رس

 يهامنقول متعدد که در حوزه ریراجع به اموال غ کهنیبه ا تیبا عنا اوالً ستیموجه ن
حوزه  ياز دادگاهها کیبه مراجعه به هر  ریاند خواهان مخهمختلف واقع شد ییقضا
 يدادگاه برا تیصالح صیجهت تشخ نیو از ا باشدیمنقول م ریاموال غ ییقضا
قصد  کهنیبا التفات بر ا اً یثان ستین دبر آن وار يابرابر مقررات بوده و خدشه یدگیرس

) يو سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء ( اراده ظاهر ی) رکن اساسیانشاء (اراده باطن
اراده که متشکل از دو عنصر قصد و رضا است و  تیشرط تحقق آن است و حاکم

شرط الزم است  نیا یهر عمل حقوق يبوده و برا يریگمراحل مختلف شکل يدارا
نشاء به مبادرت به ابراز قصد ا یهدف برخالف اراده باطن نیبه ا لین يبرا یو اشخاص

 196ماده  ریلحاظ است که مقنن در قسمت اخ نیو به هم کنندیم يصورت ظاهر
بر  ییاستثنا نیبودن قراردادها و فرض اصالت طرف یبر خالف اصل نسب یقانون مدن

اموال  اعیدر زمان ابت کهنیبا توجه به ا ثالثاًقرار داده است  رشیشده و مورد پذ لیآن قا
به موجب مستندات ارائه  دینمایثمن را پرداخت م يمعمول که مشتر هیبرخالف رو

} بوده و در وجه رضای{عل دنظرخواندهیشده از جمله رونوشت چکها که متعلق به تجد



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /260 

 

} ثمن معامالت را پرداخت نموده رضای{عل دنظرخواندهیفروشندگان صادر شده تجد
و داد و  یسود جوئ ییف نهااصوالً در همه قراردادها هد کهنیبه ا جهاست و با تو

و  دیکه شخص ثمن اموال را پرداخت نما ردیپذینم یمیعقل سل چیستد است و ه
 چیبدون ه يگریبه نام د شودیمحسوب م يو ییدارا هیاسناد که شامل کل هیکل

در گسترش نقش  ياستهیهر چند اخالق و اضطرار سهم شا دینما میتنظ یداشتچشم
همانند  بنددیم مانیپ يگریقرارداد در روابط را دارد و گاه شخص به قصد احسان با د

مطرح نشده است  ییادعا نیمطروحه چن يدر موضوع دعوا کنی(هبه) ل یعقود مجان
 دنظرخواندهیرا تجد رمنقولیثمن معامالت اعم از منقول و غ کهنیبه ا تیبا عنا نیبنابرا
چه واقع شده به دارد که آن نیاز ا تیموضوع حکا نیو ا هاخت نمود} پردرضای{عل

اسناد بر اساس  میبوده است و تنظ هیمشارال يبرا یو بر اساس اراده باطن يخواست و
صورت گرفته است و با توجه به پرداخت  فاتیتشر تیو صرفاً جهت رعا ياراده ظاهر
 هیاموال محرز است و از ناح} نسبت به کل رضای{عل دنظرخواندهیتجد تیثمن مالک

بر پرداخت ثمن توسط مورث {الله} ارائه نشده  یمبن یلی{فاطمه} دل دنظرخواهیتجد
 نیا دیندارد، مؤ یرتیمغا هیکارشناس که با اوضاع و احوال محقق قض هیاست و نظر

 يؤثرمتضمن علل و جهات م یدنظرخواهیرو درخواست تجد نیموضوع است از ا
اصول و  تیموصوف باشد نبوده و از جهت رعا يرأ ياعتبارکه موجب فسخ و بی

 یدگیمرحله از رس نیو در ا ستیبر آن وارد ن ياخدشه یمقررات و قواعد دادرس
 هذایعنه باشد ارائه نشده است بنا علکه مستلزم نقض دادنامه معترض يدیجد لیدل

 نییاز قانون آ 358و  16مواد  به داًو مستن صیموجه تشخ ریرا غ یدنظرخواهیتجد
 يرأ دینمایم دییرا تأ دنظرخواستهیضمن رد اعتراض دادنامه تجد یمدن یدادرس

 است. یصادره قطع
 دنظریتجد دادگاه 25 شعبه مستشار - تهران استان دنظریتجد دادگاه 25 شعبه سیرئ

 ].تهران استان
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  مقدمه
 در. است نبیز نام به مشترك فرزند کی يدارا و هستند شوهر و زن رضایعل و الله -1

 يمتر 170 و) 1 شماره(آپارتمان  يمتر 75 آپارتمان دستگاه دو آنان، تیزوج دوران طول
 شهرستان در واقع يمتر 85 آپارتمان دستگاه کی تهران، شهر در واقع) 2 شماره(آپارتمان 

(زوجه)  الله نام به ویدبل امیب يسوار يخودرو دستگاه کی و) 3 شماره(آپارتمان  نور
 شده پرداخت(زوج)  رضایعل توسط تماماً معامالت ثمن کهنیا وجود با و شده يداریخر

 دستگاه کی و آپارتمان دستگاه(سه  انتقال یرسم اسناد و هانامهعهیمبا هیکل در کنیل است،
 یرسم سند و کرده امضاء را اسناد داریخر عنوان به(زوجه)  الله ،)يسوار يخودرو
 . است هایمشارال نام به زین اموال تیمالک

 رضایعل: از عبارتند يو الفوتنیح وراث و کرده فوت 12/10/1396 خیتار در الله -2
 ). یمتوف(مادر  فاطمه و) یمتوف(فرزند  نبیز ،)یمتوف(همسر 

 خیتار در که ياجلسهصورت یط) یمتوف(همسر  رضایعل الله، فوت از پس -3
 چهچنان که است داشته اعالم کرده، امضاء و میتنظ) یمتوف(مادر  فاطمه با 01/11/1396

 دستگاه سه از االرثسهم یعنی( الله مرحومه ترکه از خود االرثسهم) یمتوف(مادر  فاطمه
) رضای(عل يو به بالعزل وکالت فقره کی یط را) يسوار يخودرو دستگاه کی و آپارتمان
 . کند پرداخت) یمتوف(مادر  فاطمه به تومان اردیلیم دو مبلغ سازد، منتقل

 شرح به يدعاو فوق، جلسهصورت مفاد ياجرا عدم و ورثه انیم اختالف لیدل به -4
 :است شده مطرح مذکور اموال به راجع لیذ

 خواسته به یدادخواست 29/07/1397 خیتار در) یمتوف(مادر  فاطمه(الف):  يدعوا -4-1
(دختر  نبیز و) یمتوف(همسر  رضایعل تیطرف به 1 شماره آپارتمان از) ی(مشاع دی خلع
 صدر دیشه ییقضا مجتمع یعموم دادگاه 47 شعبه به پرونده که کرده مطرح) یمتوف
 .است شده ارجاع تهران
 دادخواست میتقد با زین(زوج)  رضایعل 08/11/1397 خیتار در متعاقباً (ب):  يدعوا -4-2
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 و 2 و 1 شماره آپارتمان دستگاه سه یرسم سند میتنظ به الزام خواسته به ییدعوا تقابل،
 يدعوا به نسبت تقابل يدعوا(خواسته  تیمالک اثبات و ویدبلامیب يسوار دستگاه کی و 3

 فاطمه تیطرف به 1)تهران صدر دیشه ییقضا مجتمع یعموم دادگاه 47 شعبه در فاطمه
 .است کرده مطرح) یمتوف(فرزند  نبیز و) یمتوف(مادر 

 اثبات خواسته به ییدعوا(زوج)  رضایعل 15/12/1397 خیتار در(ج):  يدعوا -4-3
 میالزام به تنظ ،)تهران در واقع 2 شماره(آپارتمان  ملک یرسم سند میتنظ به الزام ت،یمالک

(آپارتمان  یرسم سند ابطال ،واقع در شهرستان نور) 3ملک (آپارتمان شماره  یسند رسم
سند  میالزام به تنظ و) نور شهرستان در واقع 3 شماره آپارتمان و تهران در واقع 2 شماره
 نبیز و) یمتوف(مادر  فاطمه تیطرف به ویدبلامیب يخودرو يدستگاه سوار کی یرسم

 دیشه ییقضا مجتمع یعموم دادگاه 79 شعبه به پرونده نیا و کرده مطرح) یمتوف(فرزند 
 . است شده ارجاع تهران صدر

 يبرا صدر، دیشه ییقضا مجتمع ارجاع معاون دستور با مذکور، پرونده سه هر متعاقباً -5
 شده ارجاع تهران صدر دیشه ییقضا مجتمع یعموم دادگاه 79 شعبه به توأمان یدگیرس

 . است
 خلع يدعوا رد متضمن که شودیم صادر يبدو دادگاه حکم 22/08/1398 خیتار در -6
 رضا،یعل يسو از مطروحه تیمالک سند ابطال يدعوا رد فاطمه، يسو از شده طرح دی

 يسوار يخودرو دستگاه کی و آپارتمان دستگاه سه به نسبت رضایعل تیمالک اثبات
 اموال یرسم سند میتنظ به) یمتوف(دختر  نبیز و) یمتوف(مادر  فاطمه الزام و ویدبلامیب

 .است(زوج)  رضایعل نام به مذکور
 کنیول کندمی یدنظرخواهیتجد يبدو دادگاه يرأ از 12/09/1398 خیتار در فاطمه -7
 . دهدینم انجام یاقدام یدنظرخواهیتجد به نسبت) یمتوف(دختر  نبیز

                                                           
عیناً مطابق دادخواست تقدیمی به » ج«و » ب«، »الف«هاي هر کدام از دعاوي . به جهت رعایت امانت، خواسته1

 دادگاه بدوي تحریر شده است. 
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 تهران، استان دنظریتجد دادگاه 25 شعبه يرأ موجب به 27/08/1399 خیتار در -8
 دییتأ ناًیع يبدو يرأ و شده اعالم مردود يبدو دادگاه يرأ از فاطمه یدنظرخواهیتجد

 . شودیم
 از خود االرثسهم پرونده، به یدگیرس ياثنا در فاطمه که است ذکر به الزم -9

 يرأ صدور از(قبل  12/09/1398 يخهایتار در بیترت به را 2 و 1 شماره يآپارتمانها
 رضا به یرسم سند موجب به) دنظریتجد يرأ صدور از(قبل  03/10/1398 و) يبدو

 . کندمی منتقل
 معامالت ثمن(زوج)  رضایعل چون که است نیا دنظریتجد و يبدو دادگاه استدالل عمده

. است اموال یواقع مالک يو و شده واقع رضایعل يبرا معامله لذا است، کرده پرداخت را
 از یباطن اراده تیحاکم نیهمچن و یمدن قانون 197 و 196 مواد نشده، افشا لیاص هینظر
 . دهدیم لیتشک را دادگاه يرأ يمبنا که است يماهو موضوعات نیترمهم
 ،یمنطق نظر از را هادادنامه از کدام هر دنظر،یتجد و يبدو يرأ نقد يبرا مقاله نیا در

 قرار لیتحل و هیتجز و یبررس مورد يماهو و) یدادرس نیی(آ یشکل قواعد و زبان دستور
 شده صادر يبدو يرأ دییتأ مقام در دنظریتجد دادگاه يرأ کهنیا به توجه با. داد میخواه
 دادنامه دو هر در شود،یم انیب مذکور آراء یبررس و نقد در که یمطالب عمده لذا است،

 مشترك مسائل کالم، اطاله و مطالب تکرار از يریجلوگ منظور به رو، نیا از. است مشترك
 قرار یبررس و بحث مورد ها،دادنامه از کدام هر به مختص مسائل از جدا ،يرأ دو هر

 حقوق، منابع از یکی عنوان به نیدکتر از استفاده بر عالوه ان،یم نیا در. گرفت خواهد
 یبررس و نقد از يترنانهیبواقع جهینت تا گرفته قرار مطالعه مورد زین محاکم ییقضا هیرو
 .دیآ دست به

 دنظریتجد و يبدو دادگاه يرأ یزبان دستور و یمنطق ساختار یبررس -1
 مورد را دنظریتجد و يبدو آراء از کی هر یزبان دستور و یمنطق ساختار بخش، نیا در
 .میدهیم قرار یبررس و نقد
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  یزبان دستور ساختار -1-1

 : دادگاه يرأ از پروندهکار گردش کیتفک -1-1-1

 يرأ متن از پروندهکار گردش و مقدمه کیتفک ،يبدو دادگاه يرأ مثبت نکات از یکی
 ،(الف) نیعناو با را الذکرفوق يدعوا سه پروندهکار گردش و مقدمه در دادرس،. باشدیم

 از ياخالصه ذکر با را دعوا از یکوتاه شرح مورد هر در و کرده يبندمیتقس(ج)  و(ب) 
 یکیتفک نیچن دنظر،یتجد دادگاه يرأ در حال نیا با. است داشته انیب ن،یطرف اتیدفاع

 .شودینم مشاهده

 : يرأ جهینت از موجهه اسباب جداکننده -1-1-2

 یمنطق یتوال شینما و موجهه اسباب انیم نظم يبرقرار يبرا دنظریتجد و يبدو دادگاه
 از استفاده با يدعاو از کدام هر خصوصدر  را يرأ یو حکم یجهات موضوع آنها،

(اسباب  شرط گزاره دو نیهمچن. اندکرده کیتفک گریکدی از....»  اً،یثان اوالً،« اسلوب
 دادگاه يرأ در) يرأ منطوق ای جهی(نت جزا و) یموضوع و یحکم از اعم يرأ موجهه
 عبارت با دنظریتجد دادگاه يرأ در و »لذا« و »رو نیا از« و »که چرا« يعبارتها با يبدو

 . اندشده جدا گریکدی از »هذا یعل بنا« و »ریز جهات به«

 : يرأ بودن ياجمله دو اصل -1-1-3

 و13731 مصوب انقالب و یعموم يدادگاهها لیتشک قانون 28 ماده 1تبصره  مطابق
 يرأ فیتوص به دادگاهها 13792 مصوب یمدن یدادرس نییآ قانون 339 ماده 3 تبصره

                                                           
دادگاه باید در ذیل رأي خود قابل تجدید نظر «دادگاههاي عمومی و انقالب: قانون تشکیل  28ماده  1. تبصره 1

 ».بودن یا نبودن رأي و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید
دادگاه باید ذیل رأي خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأي و «قانون آیین دادرسی مدنی:  339ماده  2. تبصره 2

 ».نمایدمرجع تجدیدنظر آن را معین 
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 دو« به اصل نیا از. اندمکلف دنظریتجد مرجع نییتع و دنظریتجد تیقابل ثیح از خود
 دادگاه). 46: 1400 ،یمیحک و ی(حقان شودیم ادی رانیا حقوق در »يرأ بودن ياجمله
 يرأ« مستقل جمله قالب در و يرأ يانتها در را فیتوص نیا یبررس مورد يرأ در ،يبدو

در محاکم محترم  یدنظرخواهیروز پس از ابالغ قابل تجد ستیو ظرف ب يصادره حضور
 يدر راستا زین دنظری. دادگاه تجداست کرده منعکس »استان تهران خواهد بود دنظریتجد
 یصادره قطع يرأ«عبارت که  نیو با ذکر ا يرأ یانیدر جمله پا مذکور، فیتکل تیرعا
  است. کرده يرأ فیمبادرت به توص» است

 : يگذارنشانه میعال -1-1-4

 توجه عدم دنظر،یتجد و يبدو دادگاه يرأ اشکال نیترمهم ،یزبان دستور ساختار لحاظ از
 دستور قواعد تیرعا از ياثر ،يرأ متن سرتاسر در باًیتقر. است يگذارنشانه میعال به

 نقطه ،) ،( سرکج ای درنگ نشانه ،(.) نقطه رینظ يگذارنشانه میعال ثیح از یفارس زبان
 نیهمچن. شودینم مشاهده( () )  کمان دو ای نیقوس ،(«») ومهیگ ،(:) نقطه دو ،(؛) رگولیو
 به »الف« يدعوا خصوص در دادگاه يرأ که یزمان ،يبدو يرأ متن يبندپارگراف در

 جابیا زبان دستور قواعد و یمنطق نظم شود،یم »ج« و »ب« يدعاو وارد و دهیرس اتمام
 يبعد پاراگراف وارد ،يبعد يدعاو به راجع يرأ انشاء يبرا دادگاه دادرس که کندمی
 هر فاقد اساساً زین دنظریتجد دادگاه يرأ. است نشده تیرعا زین يامر نیچن که شود
 . است يبندپاراگراف گونه

 يرأ یمنطق ساختار -2
 دیبا دادگاه يرأ ،یمدن یدادرس نییآ قانون 296 ماده و یاساس قانون 166 اصل براساس
 يمبنا که یحقوق اصول و یقانون مستندات ل،یدال جهات، ذکر با و باشد مستند و مستدل
 که است استدالل ینوعدادگاه  يمنطق، رأ دگاهی. از دشود صادر هستند، دادگاه میتصم
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 دسته دو از که است یاستدالل یمعن به اسیق. شودینگاشته م 1یمنطق اسیق کیدر قالب 
 انگریب اسیق نی). مقدمات ا310: 1388 ،ي(خوانسار جهینت و مقدمه: اندمرکب اجزاء

 دای) نمود پجهینت ای(منطوق  يرأ ییدر قسمت انشا اسیق جهینت کنیل است، يجهات رأ
 به که است دعوا یحکم و یموضوع امور بردارنده در اسیق مقدمات نیهمچنکند. می
 یامور موضوع عتاًی. طبردیگیم قرار نظر مد استدالل 3يکبرا و 2در قالب صغرا بیترت

دادگاه  يکه رأحال آن رد،یگی) را در بر می(تال يدادگاه بدو ياز رأ یبخش قابل توجه
  ).45: 1400 ،یمیحک و یمتمرکز است (حقان یبر امور حکم شتری) بی(عال دنظریتجد
 یبررس مورد را دنظریتجد و يبدو دادگاه يرأ یمنطق ساختار فوق، حاتیتوض به توجه با

 : میدهیم قرار
که اسباب  میهست نیشاهد ا» دادگاه يرأ«تحت عنوان  يبدودر بخش دوم دادنامه  -1-2

در  ي) رأییانشا قسمت ای(منطوق  جهی) و نتیو حکم یموجهه (اعم از جهات موضوع
 مستند به بوده، يرأ یحکم جهات از سخن جا هر و شدهذکر  یمنطق اسیق کیقالب 
 در شیب و کم بیترت نیهم واست  شده اشاره نظر مورد یحقوق قاعده و اصل ای یقانون
 »ج«و  »ب« يدر مورد دعاو کهنی؛ مضافًا اباشدیم مشاهده قابل دنظریتجد دادگاه يرأ

 دنظریتجد و يبدو(فاطمه)، دادگاه  خوانده طرفاز  شده طرح یشکل راداتیبا توجه به ا
 . اندشده يماهو یدگیرسداده و سپس وارد  سخپا یشکل راداتیابتدا به ا
دادگاه  يآن بخش از رأ نیو همچن »الف« يراجع به دعوا يبدو دادنامه در -2-1-2

 جهیشاهد تقدم نت باشد،یم »ج«و  »ب« يدعاو یشکل راداتیپاسخ به ا متضمنکه  يبدو
دادگاه) آمده  ي(رأ يبخش دوم دادنامه بدو يبتدا. به عنوان نمونه در امیبر متن هست

با مشخصات  یاز واحد آپارتمان دیبر خلع  ی(الف) مبن يدادگاه در خصوص دعوا« است: 
. چرا که .... داندیواسته خواهان را وارد نم} خ1مندرج در گردش کار {آپارتمان شماره 

                                                           
1. Syllogisme. 
2. Mineure. 
3. Majeure.  
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در خصوص « .... است:  شده انیب گونهنیا يدادگاه بدو ياز رأ يگریدر قسمت د ای؛ »
پس از احراز  یمدن یدادرس نییقانون آ 16و  15(ب) و (ج) دادگاه حسب مواد  يدعاو
چرا  داند؛یرا وارد نم یشکل راداتیها، اخواسته یتمام به یدگیرس يخود برا تیصالح
 انیعبارت ب نیبا ا يدادگاه در صدر رأ يریگجهینت زین دنظریتجد دادگاه يرأ در. »که.... 

.... ستیوارد و موجه ن ریخانم فاطمه...... به جهات ز یدنظرخواهیتجد«شده است:  ». اوالً
 گونهنی)، ااًیاسباب موجهه (در قالب اسلوب اوالً و ثان انیپس از ب ،يدر ادامه رأ نیهمچن
و...... دادنامه  صیتشخ رموجهیرا غ یدنظرخواهیهذا تجد یبنا عل«است:  هآمد
(اسباب  شرط گزاره يو جداساز کینحوه تفک نیا. »کندمی دییرا تأ دنظرخواستهیتجد

 جهیو ذکر نت دنظریتجد و يبدو دادگاه يرأ در) يرأ منطوق و جهی(نت جزا و) يرأ موجهه
(حشو  ی) و زبانمقدمهبر  جهی(تقدم نت یاز لحاظ ساختار منطق موجهه،از اسباب  قبل يرأ

 .باشدیو تکرار) قابل نقد م

 یشکل قواعد منظر از دنظریتجد و يبدو دادگاه يرأ یبررس و نقد -2
 مسأله انیب به سپس و شده مطرح دنظریتجد و يبدو يرأ دو هر مشترك مسائل ابتدا

 . پرداخت میخواه دنظریتجد دادگاه يرأ مختص

 دنظریتجد و يبدو دادگاه يرأ مشترك مسائل -2-1

 ها،خواسته از کی هر يبرا یدادرس نهیهز پرداخت و جداگانه طور به خواسته نییتع لزوم
 هیرو در موجود يچالشها خواندگان، نییتع ،يدعاو به یدگیرس در دادگاه تیصالح
 در دادگاه میتصم تیماه و یثبت سابقه يدارا امالك تِیمالک اثبات يدعوا رامونیپ ییقضا
 قرار یبررس مورد قسمت نیا در که است یموضوعات جمله از سند، ابطال يدعوا رد

 . گرفت خواهد
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 از کی هر يبرا یدادرس نهیهز پرداخت و جداگانه طور به هاخواسته نییتع لزوم -2-1-1
 هاخواسته

 که شودیم مالحظه »ج« و »ب« يدعاو در(زوج)  رضایعل یمیتقد دادخواست مالحظه با
 »تیمالک سند ابطال« و »یرسم سند میتنظ به الزام« ،»تیمالک اثبات« خواسته سه نامبرده

 مال 4 تعداد(مجموعاً  يسوار يخودرو دستگاه کی و آپارتمان دستگاه سه به راجع را
 نییآ قانون 53 ماده از 1 بند به مستنداً ن،یبنابرا. است کرده مطرح) رمنقولیغ و منقول
 دولت يدرآمدها از یبرخ وصول نحوه قانون 3 ماده از 12 بند نیهمچن و یمدن یدادرس

 تعداد دادخواستها از کی هر در است بوده موظف نامبرده ن،یمع موارد در آن مصرف و
 را، يدعاو از کدام هر یدادرس نهیهز خواسته، يبها نییتع با و کند نیمع را خواسته 12
 يبها اساس بر و آپارتمان دستگاه سه خصوص در امالك یمعامالت ارزش يمبنا بر

(زوج)  رضایعل حال نیا با. کند پرداخت ،يسوار يخودرو دستگاه کی مورد در خواسته
 نهیهز و کرده مستتر آن در را هاخواسته ریسا و ساخته مطرح را خواسته 7 تعداد جمعاً
 کهنیا وجود با نمونه، عنوان به. است نکرده پرداخت آن يبرا ياجداگانه یدادرس

 از کی هر به مربوط خواسته منطقاً و هستند یمستقل اموال 3 و 2 و 1 شماره يآپارتمانها
 »ج« يدعوا در رضایعل کنیل شود، نییتع جداگانه طور به دیبا و داشته مستقل تیماهآنها 

 آپارتمان به راجع تیمالک اثبات و 3 و 2 شماره آپارتمان تیمالک سند ابطال يهاخواسته
 در و کرده مطرح خواسته کی قالب در را يسوار يخودرو دستگاه کی و 3 و 2 شماره
 آپارتمان دستگاه سه یرسم سند میتنظ به الزام يهاخواسته خصوص در زین »ب« يدعوا
 اخطار صدور عدم لذا. است کرده عمل روش نیهم به يسوار يخودرو دستگاه کی و

 در »یدادرس نهیهز تتمه پرداخت« و »آن يبها و خواسته قیدق نییتع« جهت به نقص رفع
 . است دنظریتجد و يبدو دادگاه یدگیرس یشکل راداتیا از ،»ج« و »ب« يدعاو
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 مرتبط يدعاو و تقابل دادخواست به یدگیرس در دادگاه تیصالح -2-1-2

 تیصالح دیبا ابتدا دعوا، به یدگیرس در دادگاه ،1تیبر صالح تیصالحبراساس قاعده 
 راجع باشند، متعدد يدعاو نیا که یصورت در سپس و کند احراز را خود یمحل و یذات
 استقالل اصل به توجه با نیهمچن. ردیبگ میتصم يدعاو به جداگانه ای توأمان یدگیرس به

 یمدن یدادرس نییآ قانون 103 و 65 مواد يفحوا از رانیا یحقوق نظام در که يدعاو
 اصوالً  دادگاهها ،)106: 1386 ،یمحسن و یغمام و 75: 1391: یمحسن( است استنباط قابل
 يدعاوتوأمان  یدگیرس يبرا یقانون نص کهنیا مگر ستندین يدعاو کردن توأم به مجاز
 کرد مشخص را »ج« و »ب« يدعاو تیماه که است الزم ابتدا. باشد داشته وجود متعدد

 .کرد یبررس را يدعاو به توأمان یدگیرس امکان و تیصالح آن، يمبنا بر و

 »ج« و »ب« يدعاو تیماه یبررس -1-2-1-2

 ي(دعوا یاصل ياعم از خواسته دعوا») ب« يتقابل (دعوا دادخواست در خواهانخواسته 
 عنوان به زین) یمتوف(دختر  نبیز ،یاصل يدعوا خواهان بر عالوه و باشدیم») الف«

 نییآ قانون 141 و 17 مواد استناد به لذا. 2است شده نییتع تقابل دادخواست در خوانده
                                                           

1. En: Competence – Competence / Fr: Competence sur le Competence. 
قانون آیین دادرسی مدنی با این تعبیر بیان  26قاعده صالحیت بر صالحیت (صالحیت نسبت به صالحیت) در ماده 

دگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دا«شده است: 
 ».دادگاه است

مورخ  9309970220400791اي مشابه طی دادنامه شماره دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده 4شعبه  .2
هرچند تجدیدنظرخواه {زوج} معتقد است تجدیدنظرخوانده «.... گونه انشاء رأي کرده است: این 22/06/1393
باشد، لکن این ادعا است و وي در واقع نمایندگی سند رسمی را دارا می زوجه} پولی از بابت مورد معامله نداده{

نظر اش بررسی موارد و صدور حکم بر ابطال سند رسمی به لحاظ خروج از اختیارات نمایندگی است و صرفالزمه
است و تجدیدنظرخواه {زوج} بر فرض صحت ادعا که دلیلی بر نماینده بودن خانم {زوجه} ارائه نشده از این
خوانده {زوجه} و نیز به طرفیت فروشنده سابق تحت عنوان جلب ثالث اقامه دعوي بایست به طرفیت تجدیدنظرمی
 22که برابر ماده کرد لکن در مانحن فیه دادخواست تقابل کالً تقدیم شده و در حال رسیدگی است، عنایتاً به اینمی

که سند رسمی ابطال نشده است، اعمال حق مالک کسی است که دارنده سند رسمی است و مادامی قانون ثبت
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 در. البته خواهان شودینم محسوب تقابل يدعوا عنوان به »ب« يدعوا ،یمدن یدادرس
و  2شماره  يمربوط به آپارتمانها يهاخواسته ،1 شماره آپارتمان بر عالوه، »ج« يدعوا

 و »ب« يدعاو نیبنابرامطرح کرده است.  مجدداًرا  يسوار يدرودستگاه خو کیو  3
 يمرتبط با دعوا ي، به عنوان دعوا1راجع به آپارتمان شماره  يهاصرفًا در خواسته »ج«
 . شودیمحسوب م» الف«

  یمدن یدادرس نییآ قانون 16 و 15 مواد به دادگاه استناد نقد -2-2-1-2
به  ،يدعاو هیکل به توأمان یدگیجهت رس تیدر احراز صالح دنظریتجد و يبدودادگاه 

 . انددهکراستناد ن یمدن یدادرس نییقانون آ 16و  15مواد 
 رمنقولیغ و منقول اموال به راجع دعوا اگر ،یمدن یدادرس نییآ قانون 15 ماده موجب به

 در دعوا که است منقولریغ مال وقوع محل دادگاه یمحل تیصالح در یشرط به باشد،
 از کی هر خصوص در که است یحال در نیا. باشد 1»منشأ کی« از یناش قسمت دو هر

) يسوار يخودرو دستگاه کی و آپارتمان دستگاه سه از(اعم  دعوا موضوع اموال
 یمختلف اشخاص از اموال نیا و است شده میتنظ ياجداگانه يهانامهعهیمبا و قراردادها

 سه و يسوار يخودرو دستگاه کی به مربوط يدعوا منشأ نیبنابرا. است شده يداریخر
 روابط و هانامهعهیمبا و قراردادها موضوع کدام هر کهنیا ثیح از آپارتمان، دستگاه
 اتحاد از منظور که شود گفته است ممکن البته. است متفاوت اند،بوده جداگانه یحقوق
 رضایعل و(زوجه)  الله نیمابیف یندگینما رابطه حاضر، پرونده موضوع يدعاو در منشأ

 که است یندگینما رابطه نیهم هیپا بر و است مشتركآنها  یهمگ در که است(زوج) 
 الله نام به تیمالک اسناد و قراردادها و شده پرداخت(زوج)  رضایعل توسط معامالت ثمن

                                                           
مالکیت با دارنده سند رسمی است و مورد تقاضا در پرونده خلع ید است ادعاي تجدیدنظرخواه هر زمان به اثبات 

از قانون آیین دادرسی مدنی  358اده تواند منشاء اثر باشد. لذا تجدیدنظرخواهی وارد نبوده و به استناد مبرسد، می
 »شود... عنه با وصف وجود سند مالکیت و اعتبار قانونی آن تأیید میدادنامه معترض

دعوا به معناي عمل یا واقعه حقوقی است که حق مورد ادعاي خواهان از آن پیدایش » سبب«یا » جهت«یا » منشأ. «1
 ). 65: 1401قی: یافته و دعواي وي بر آن استوار است (پور صاد
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 اموال به نسبت الله يظاهر تیمالک و رضایعل یواقع تیمالک و شده میتنظ و امضاء
 يدعاو نیب منشأ وحدت دادگاه دهیعق به دیشا نیهمچن. باشدیم اثبات قابل دعوا موضوع

 مرحومه ترکه موضوع اموال تیمالک يادعا به یجملگ کهاست  داشته وجود جهت نیا از
 عنوان به ترکه موضوع اموال تیمالک در نیطرف اختالف و شودیم مربوط(زوجه)  الله
 انگریب شتریب مذکور ياستداللها حال نیا با. باشد شده گرفته نظر در منشأ وحدت لیدل

 که است مطروحه يدعاو انیم »یحکم و یموضوع جهات تشابه« ای »مشترك نفع« وجود
 یاصل رادیا رسدیم نظر به). 65-62: 1401: یصادق پور( است متفاوت »منشأ وحدت« با

 به راجع دادگاه استدالل یموضوع جهات نییتب و حیتوض عدم بخش، نیا در دادنامه
 . باشد منشأ وحدت
منقول ریراجع به اموال غ »ادعا کی«هر گاه  ،یمدن یدادرس نییآ قانون 16 ماده برابر
 کیبه هر  تواندیاند، خواهان مواقع شده مختلف یقضائ يهاکه در حوزه باشد يمتعدد

 در تنها مذکور 16 ماده به استناد نیبنابرا. کندمراجعه  ادشدهی يهاحوزه ياز دادگاهها
 مطرح متعدد رمنقولیغ اموال به راجع(دعوا)  »ادعا کی« که است ریپذامکان يموارد
 آپارتمان دستگاه سه ،یقبل فراز در شده ادی ياستداللها طبق که است یحال در نیا. باشد

. است شده يداریخر مجزا یحقوق رابطه سه و نامهعهیمبا فقره سه اثر در پرونده موضوع
 گرفت نظر در(ادعا)  دعوا کی عنوان تحت راآنها  به راجع يادعاها توانینم رو،نیا از
 . کرد یتلق یمدن یدادرس نییآ قانون 16 ماده مشمول را آن و
 ،يسوار يخودرو دستگاه کی به راجع »ج« و »ب« يدعوا خصوص در اساس نیا بر

 از کی هر اقامت محل دادگاه یمدن یدادرس نییآ قانون 11 ماده اساس بر صالح دادگاه
 از. رمنقولیغ مال وقوع محل دادگاه نه است) فاطمه ای نبیز اقامت(محل  خواندگان

 شماره يآپارتمانها وقوع محل نیهمچن و خواندگان اقامت محل کهنیا به توجه با ،یطرف
 یدادرس نییآ قانون 65 و 12 مواد به مستنداً است، تهران شهرستان یقضائ حوزه در 2 و 1

 »ب« يدعاو به یدگیرس تیصالح) تهران یعموم دادگاه 79(شعبه  يبدو دادگاه ،یمدن
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 يسوار يخودرو دستگاه کی و 2 و 1 شماره يآپارتمانها به مربوط يهاخواسته در »ج« و
 دادگاه همان با مذکور، يدعاو به توأمان یدگیرس امکان و ارتباط صیتشخ و داشته را

 و ارتباط صیتشخ مرجع ،یمدن یدادرس نییآ قانون 103 ماده وفق نیهمچن. بود خواهد
 يهاخواسته در »ج« و »ب« ي(دعاو مذکور يدعاو و »الف« يدعوا به توأمان یدگیرس

 ای اول شعبه سیرئ ،)يسوار يخودرو دستگاه کی و 2 و 1 شماره يآپارتمانها به مربوط
 راجع يدعاو کهنیا از نظرصرف ن،یبنابرا). 167: 1389 پور،(مقصود است) ارجاع( معاون

 ندیفرا ر،یخ ای است منشأ وحدت يدارا ای مرتبط يدعاو ریسا با آپارتمانها از کی هر به
 مواد مطابق تهران، یعموم دادگاه 79 شعبه در يدعاو نیا به توأمان یدگیرس و ارجاع

 ،15 مواد به استناد کنیل و است حیصح یمدن یدادرس نییآ قانون از 103 و 65 ،12 ،11
 . است اشکال محل دادگاه تیصالح احراز يبرا یمدن یدادرس نییآ قانون 17 و 16
 در(واقع  3 شماره آپارتمان به مربوط يهاخواسته در »ج« و »ب« يدعوا خصوص در

 16 ،15 مواد شمول از موضوع مذکور حاتیتوض طبق کهنیا به توجه با ،)نور شهرستان
 ارتباط« دادگاه کهنیا به تیعنا با و است بوده خارج یمدن یدادرس نییآ قانون 17 و

 اموال ریسا به راجع يدعاو با را) نور شهرستان در(واقع  3 شماره آپارتمان يدعوا 1»کامل
 65 ماده منطوق و 12 ماده به مستنداً لذا است، نکرده یاستدالل باره نیا در و نکرده احراز

 تیصالح در پرونده به یدگیرس ،یمدن یدادرس نییآ قانون 141 ماده ریاخ قسمت و
 تا دیآ یم الزم و بود خواهد) رمنقولیغ مال وقوع(محل  نور شهرستان یعموم دادگاه

                                                           
قانون آیین دادرسی مدنی، بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک  141. برابر ماده 1

گونه استدالل کند که با توجه به تشابه اسباب موجهه توانست اینموثر در دیگري باشد. در مانحن فیه، دادگاه می
نسبت به اموال به استناد پرداخت ثمن معامالت توسط وي)، صدور حکم به کلیه دعاوي (اثبات مالکیت خواهان 

اثبات مالکیت در خصوص یکی از اموال، مالزمه با صدور حکم اثبات مالکیت در سایر اموال موضوع دعوي و 
حکم رد دعواي خلع ید (دعواي الف) دارد و نتیجه هر کدام از دعاوي مطروحه در ضمن دادخواست، بر نتیجه 

و غیر همسو (بین دعواي ») ج«و » ب«ي در دعاوي دیگر تأثیر خواهد داشت و نوعی ارتباط همسو (بین دعاوي رأ
 ). 60-59: 1401وجود دارد (پور صادقی، ») ج«و » ب«با دعاوي » الف«
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 یستگیشا به تیصالح عدم قرار ،یمدن یدادرس نییآ قانون 27 ماده استناد به دادگاه
 1.دارد ارسال مرجع آن به یدگیرس يبرا را پرونده و صادر نور شهرستان یعموم دادگاه

واقع  3آپارتمان شماره  به راجع يدعوا انیم کامل ارتباط وجود به اعتقاد دادگاه اگر ،يآر
 65 ماده مخالف مفهومموضوع مشمول  باشد، داشته يدعاو ریسا بادر شهرستان نور 

وجود دارد و  يدعاو هیتوأمان به کل یدگیو امکان رس است یمدن یدادرس نییقانون آ
 يدعاو هیکلتوأمان به  یدگیرس بر یمبن دنظریو تجد يدادگاه بدو میتصم توانیم نیبنابرا
 قانون 16 و 15 مواد از استدالل یحکم جهات رییتغ با، را) 3 شماره آپارتمانجمله (من
 . کرد قلمداد حیصح قانون، همان 65 و 12 ،11 مواد به یمدن یدادرس نییآ

 یاصل يدعوا خواندگان عنوان به اموال فروشندگان گرفتن قرار دعوا طرف لزوم -2-1-3

 ستین الزم) »ج« و »ب« ي(دعوا تیمالک اثبات يدعوا در که است معتقد يبدو دادگاه
 ورثه انیم تیمالک در تنازع و اختالف اوالً رایز. ردیگ قرار دعوا طرف ملک فروشنده که

 فروشنده تیطرف به ییادعا ثیح نیا از و است رضایعل و) نبیز و(فاطمه  الله مرحومه
 باشد الزم تا معامله وقوع اثبات نهو  است تیمالک اثبات خواسته اًیثان است؛ نشده طرح

 تیمالک یمدع ثالثاً رد؛یگ قرار دعوا طرف زین(زوجه)  الله مرحومه به اموال فروشنده
 نشده) الله( داریخر و فروشنده انیم معامله ارکان و داریخر عنوان متعرض) رضای(عل

                                                           
مرتبط  (واقع در شهرستان نور) 3چه دادگاه بدوي اعتقاد داشته باشد که دعواي مربوط به آپارتمان شماره . چنان1

قانون آیین دادرسی مدنی و رسیدگی توأمان به همه  103با سایر دعاوي مطروحه نزد آن مرجع است، اجراي ماده 
اند که با توجه به مالك دانان بر این عقیدهشود. برخی حقوقدعاوي در یک مرجع قضایی با اشکاالتی مواجه می

شود تا مرجع صالح را تعیین و کلیه ن عالی کشور ارسال میها به دیواقانون آیین دادرسی مدنی، پرونده 28ماده 
اند که موضوع مشمول ). در مقابل گروه دیگر بر این عقیده172: 1389پور، دعاوي به آن دادگاه ارجاع شود (مقصود

یک  چه دعاوي مرتبط به موجبقانون آیین دادرسی مدنی بوده و با توجه به مفهوم مخالف این ماده، چنان 65ماده 
دادخواست اقامه شود و دادگاه نسبت به یکی از دعاوي داراي صالحیت محلی بوده باشد و نسبت به دعواي دیگر 
صالحیت محلی نداشته باشد، مکلف به رسیدگی به همه دعاوي خواهد بود و صدور قرار عدم صالحیت نسبت به 

 ).106: 1401ناپذیر است (پور صادقی، برخی از آنها، توجیه
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) رضای(عل يو حساب به یول(زوجه)  الله نام به معامله که است یمدع واقع در و است
 شخص در فروشنده اشتباه ،)عی(ب معامله یحقوق تیماه به توجه با رابعاً. است گرفته انجام
 الله نه است بوده(زوج)  رضایعل معامله یواقع طرف که مسأله نیا کشف و معامله طرف

 دادنامه دییتأ با زین دنظریتجد دادگاه. ندارد معامله آثار و صحت در يریتأث ،(زوجه)
 . است داده قرار رشیپذ مورد عمالً را مذکور استدالل ،يبدو
 يماهو مباحث در شهیر) چهارم و سوم دوم، استدالل ژهیبو( فوق ياستداللها پاسخ
 يماهو قواعد ثیح از دنظریتجد و يبدو دادگاه يرأ یبررس و نقد هنگام و داشته پرونده

 خود ياستداللها آثار دنظریتجد و يبدو دادگاه که کرد میخواه مالحظه ،)-5-1-3(بند 
 . اندگرفته دهیناد یشکل حقوق در را پرونده يماهو مسائل به راجع

 »تیمالک سند ابطال« يدعوا رد بر یمبن دادگاه میتصم نوع -2-1-4

 اوالً  باشد، تیمالک سند ابطال يدعوا موضوع که یصورت در ،ییقضا هیرو به توجه با
 ،است بوده تیمالک سند صدور يمبنا که یانتقال سند ابطال ت،یمالک سند ابطال بر عالوه

 و دهندهانتقال هیعل دیبا دعوا اًیثان 1شود؛ نییتع دادخواست در خواسته عنوان به دیبا
 يدعوا خواهان که میهست شاهد حاضر پرونده در حال نیا با 2.شود مطرح رندهیگانتقال

 ذکر به و نکرده مطرح را انتقال یرسم سند ابطال يدعوا تنها نه) رضای(عل »ج« و »ب«
 عنوان به زین را اموال نیا فروشندگان بلکه است، کرده اکتفا »تیمالک سند ابطال« خواسته

                                                           
دادگاه تجدیدنظر  51شعبه  30/09/1392مورخ  9209970269401251توان به دادنامه شماره عنوان نمونه می . به1

 9109970220301190و شماره  29/08/1391مورخ  9109970220301153هاي شماره استان تهران و دادنامه
 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود. 3شعبه  20/09/1391مورخ 

دادگاه تجدیدنظر  18شعبه  27/12/1393مورخ  9309970221801711توان به دادنامه شماره وان نمونه می. به عن2
دادگاه تجدیدنظر استان تهران،  10شعبه  04/05/1393مورخ  9309970221000578استان تهران، دادنامه شماره 

نظر استان تهران، دادنامه شماره دادگاه تجدید 18شعبه  06/12/1392مورخ  9209970221801740دادنامه شماره 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  6شعبه  21/10/1392مورخ  9209970220601346
 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود.  18شعبه  08/03/1392مورخ  9209970221800308
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 شده، ادی جهات به »تیمالک سند ابطال« خواسته نیبنابرا. است نداده قرار دعوا طرف
 داشته وجود آن به نسبت حکم صدور امکان اً ینف ای اثباتاً تا ستین يماهو یدگیرس قابل
 عدم قرار شده، ادی لیدل دو به امر، تیماه از نظرصرف دادگاه، که بود ستهیشا. باشد

 . کردیم صادر خواسته نیا مورد در را دعوا استماع

 سابقه يدارا امالك در تیمالک اثبات يدعوا رامونیپ ییقضا هیرو در موجود يچالشها -2-1-5
 یثبت

 يدارا کهرا  یرمنقولیغ مال تیمالک اثبات يدعوا یتوجه قابل موارد در ییقضا هیرو
 يدعوا رشیپذ عدم در محاکم استدالل عمده. است داشته اعالم مردود را باشد یثبت سابقه
 محاکم و ستین یترافع امر تیمالک اثبات يدعوا اوالً که است نیا تیمالک اثبات

 یط مستلزم مهم نیا و ستندین اشخاص تیمالک بر یگواه صدور مرجع يدادگستر
 تیبر اثبات مالک يصدور رأ جهینت اً یثان است؛ یثبت یدگیرس و ملک ثبت یمقدمات اتیعمل

 اسناد مقابل در یرسم ریغ مدارك و دالئلدادن به  تیرسم ،یاز مالک رسم ریغ یاشخاص
 بلکه است، ثبت قانون 48 و 47 ،46 ،22 مواد حیصر نص ریمغا تنها نهکه  است یرسم

  1شود.یم يمواز تیمالک ینوع جادیا مآالً و یو اسناد رسم دادگاه يرأ نیموجب تعارض ب
                                                           

دادگاه تجدیدنظر  3شعبه  29/01/1394مورخ  9409970220300061توان به دادنامه شماره . به عنوان نمونه می1
دادگاه تجدیدنظر استان تهران،  29شعبه  19/07/1393مورخ  9309970222900809استان تهران، دادنامه شماره 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  4شعبه  22/06/1393مورخ  9309970220400791دادنامه شماره 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  17شعبه  19/05/1393مورخ  9309970221700609
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  16شعبه  12/05/1393مورخ  9309970221600539
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  18شعبه  24/03/1393مورخ  9309970221800339
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  46شعبه  15/02/1393مورخ  9309970224600130
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  59شعبه  29/08/1392مورخ  9209970270401015
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  56شعبه  28/11/1391مورخ  9109970270101379
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  7شعبه  29/09/1391مورخ  9109970220701003
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  61شعبه  30/08/1391مورخ  9109972130601072
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  دنظریتجد دادگاه يرأ مختص مسائل -2-2

 یدگیرس مورد بدواً که است يامر کردن قضاوت دوباره ،یاصطالح يمعنا در دنظریتجد
 قضاوت دنظریتجد دادگاه. است نینخست دادگاه اعمال ینیبازب ،ینوع به و گرفته قرار

 316: 1394 شمس،( دهدیم انجام نینخست دادگاه ماتیتصم و اعمال ینیبازب با را دوباره
 آن به دنظر،یتجد دادگاه يرأ از یبخش چیه در پرونده، نیا در حال نیا با). 317 –

 شهادت به استناد نیهمچن و یضمن شروط استنباط به ناظر که يبدو دادنامه از قسمت
 اًینف ای اثباتاً واست  نشده اشاره بوده، يبدو يرأ موجهه اسباب و جهات عنوان به شهود
 دنظریتجد دادگاه يرأ چند هر یطرف از. است امدهین عمل به ياظهارنظر آن به نسبت
 دادگاه قضات که شودیم مشخص آن مالحظه با کنیل است، يبدو دادنامه دییتأ متضمن
 اسباب معامالت، معمول هیرو و عرف و یمدن قانون 196 ماده به استناد با دنظریتجد

 شود، يرأ جهینت در تفاوت به منجر کهآن بدون را، يبدو يرأ) یحکم(جهات  موجهه
 با دنظریتجد دادگاه و است رادیا از یخال یشکل قواعد نظر از امر نیا البته. اندداده رییتغ

 دادگاه حکم تواندیم ،یمدن یدادرس نییآ قانون 403 و 355 ،351 مواد مالك به استناد
  1.سازد استوار و دییتأ موجهه، اسباب اصالح با را يبدو

                                                           
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  28شعبه  30/07/1391مورخ  9109970222801024
دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره  29ه شعب 29/07/1391مورخ  9109970222900858
 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود.  3شعبه  15/06/1391مورخ  9109970220300744

خواسته (منطوق رأي) چه مفاد رأي فرجامقانون آیین دادرسی مدنی، چنان 373. در رسیدگی فرجامی، مطابق ماده 1
اي که داراي معناي دیگري است تطبیق ابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با مادهبا یکی از مواد قانونی مط

عرض، با شود. نقض رأي توسط شعبه دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به شعبه همشده، رأي یاد شده نقض می
که با عنایت به اینتوجه به نوع رسیدگی و شأن دیوان عالی کشور قابل توجیه است. اما در مرحله تجدیدنظر، 

بینی امر مزبور به عنوان جهات نقض تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن و بازبینی رأي بدوي است و نظر به عدم پیش
 توان قایل به نقض رأي بدوي از این جهت بود. رأي تجدیدنظرخواسته، نمی
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  يماهو قواعد منظر از دنظریتجد و يبدو دادگاه يرأ یبررس و نقد -3
 سپس و میکن یم یبررس را دنظریتجد و يبدو دادگاه يرأ مشترك يماهو مسائل ابتدا

 قرار لیتحل و هیتجز مورد جداگانه طور به را مذکور آراء از کی هر مختص مسائل
 . میدهیم

 مشترك مسائل -1-3

 کرديرو است، تیاهم زیحا آن یبررس و نقد که دنظریتجد و يبدو يرأ از جنبه نیترمهم
 حقوق در 1 »نشده افشا لیاص« و »یندگینما« هینظر به نسبت دنظریتجد و يبدو دادگاه

 نظر به دنظر،یتجد و يبدو دادگاه استدالل و یمبان به یاجمال ینگاه با. است قراردادها
 و ییقضا وجدان غلبه و یباطن اراده به یبخشاصالت ثیح ازشده  صادر يرأ رسدیم

 یفقه معتبر يفتاو و منابع و قراردادها یعموم قواعد با منطبق ،يظاهر ادله بر یقاض علم
 يبرا دنظریتجد و يبدو دادگاه استدالل کنیول. است ریتقد قابل ثیح نیا از و باشد
 قابل اشکاالت واجد لیذ جهات از ن،یطرف یباطن اراده کشف و يظاهر اراده از عبور
 .است یتوجه

  یرسم سند اعتبار اصل -3-1-1

 اصل استناد بهشده  يبدو دادگاه و شده اشاره اصل نیا به يبدو دادنامه متن در چند هر
 نظر به اما است، کرده اعالم مردود را دعوا موضوع تیمالک اسناد ابطال يدعوا مذکور

 حیتوض. باشد تعارض در یرسم اسناد اعتبار اصل با همچنان صادره يرأ که رسدیم
قانون ثبت  73 و 72 ،71 ،70 ،48 ،47، 46، 22مواد  در که یرسم اسناد اعتبار اصل کهنیا

                                                           
1. Undisclosed Principal. 

شود. براي مطالعه این اصیل پنهان یا نمایندگی پنهان نیز یاد می از نظریه اصیل افشا نشده با تعابیر دیگري نظیر
-Muller-Ferienfels,1953: 299و  9-1: 1399 ال ر.ك. آقایی بجستانی و فخار،نظریه در نظام حقوقی کامن

 )Reynolds, 1983: 119-140و  317
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 مورد 1395توسعه کشور مصوب  يهابرنامه یمیقانون احکام دا 62و ماده  1310مصوب 
 اعتبار اول،: است یبررس قابل منظر دو از است، گرفته قرار گذارقانون ییشناسا

 امالك يبراشده  صادر تیمالک یرسم سند اعتبار دوم امالك؛ به راجع یرسم يقراردادها
 مندرجات دادگاه، يرأ در حال نیا با). 123-131: 1398 ،ياخو سادات و یی(طباطبا
است  نشده شناخته معتبر(زوجه)  الله نام بهشده  صادر تیمالک سند و انتقال یرسم سند
 يخوددار اموال مالک و داریخر عنوان به او ییشناسا از انتقال، سند يمحتوا خالف بر و
 اصل به احترام است یهیبد. است شده صادر(زوج)  رضایعل تیمالک اثبات به حکم و ،

 نبوده سند ابطال به حکم صدور از دادگاه يخوددار يمعنا به صرفاً ،یرسم سند اعتبار
 اقتضاء را دادگاه توسط آن مندرجات تیرعا و سند يمحتوا به دادن اثر بیترت واست 
 . کندمی
حکم ابطال اسناد  کهنیدادگاه بدون ا که شودیم مالحظه مذکور، حاتیتوض به توجه با

اثر  بیابطال اسناد مذکور را که ترت یصادر کند، اثر عمل را تیانتقال و اسناد مالک یرسم
 است. کردهاجرا  باشد،یسند م مندرجات وبه مفاد  ندادن

 معامالت استحکام اصل -3-1-2

 هایمشارال دیکن فرض. بردیم سئوال ریز به زین را معامالت استحکام اصل دادگاه يرأ
 اشخاص به یرسم طور به را حاضر يدعوا موضوع اموال خود اتیح زمان در(زوجه) 

 به نسبت رضایعل تیمالک اثبات خصوص در را دادگاه استدالل اگر. کردیم منتقل ثالث
 و بوده رنافذیغ ثالث شخص با هایمشارال معامله که شودیم نیا جهینت م،یریبپذ اموال نیا
 شخص و(زوجه)  الله نیمابیف انتقال یرسم سند ،(زوج) رضایعل توسط معامله رد با

 از یاطالع و علم چیه ثالث شخص که است یحال در نیا. باشد اعتباریب و باطل ثالث
 یرسم سند اعتبار به و نداشتهزوجه  يظاهر تیمالک و(زوجه)  رضایعل یواقع تیمالک
 ترزیبرانگچالش یموضوع زمان .است کرده معامله يو با الله نام بهشده  صادر تیمالک
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در  يکه اموال مذکور چند مرتبه مورد نقل و انتقال قرار گرفته و اشخاص متعدد شودیم
 خوردن هم بر ،يکرديرو نیچن یعمل اثر است یهیبدمالکانه داشته باشند.  دیآن وضع 

 قرار اشخاص عهده به را طاقیماال فیتکل نیا و بود خواهد معامالت تیامن و نظم
 یقبل انتقاالت و نقل سلسله در و نکرده اعتماد تیمالک یرسم اسناد ظاهر به که دهدیم

 داریخر شخص توسط یقبل معامله ثمن که کنند حاصل نیقی و علم تا کرده کنکاش
 !يگرید ای است یواقع مالک او و شده پرداخت) یفعل(فروشنده 

 ییپولشو با مبارزه قانون تیرعا لزوم -3-1-3

مشخص  یبیکه به هر ترت ی، معامالتییپولشو با مبارزه قانون 7ماده  لیتبصره ذ 3وفق بند 
معامله مشکوك  قیاست، از مصاد يگریبوده و مالک شخص د يظاهر ای يشود صور

 الله مرحومه يظاهر تیمالک بر دهیعق ،يبدو محترم دادگاه کهنیا به توجه با. است
 یمال اتیعمل و معامله لذا ،است داشتهزوج  رضایعل يآقا یواقع تیمالک و(زوجه) 

 شودیم گرفته نظر در مشکوك یمال اتیعمل ای معامالت زمره درزوج  وزوجه  نیمابیف
 اطالعات مرکز به را موضوع تا دارد وجود دادگاه یقاض عهده به یقانون فیتکل نیا و
 از ياثر حال، نیا با. کند گزارش ییپولشو با مبارزه قانون مکرر 7 ماده موضوع یمال
  1.شودینم مشاهده پرونده اتیمحتو وشده  صادر يرأ در یقانون فیتکل نیا تیرعا

 زوجه و زوج اقرار به دادگاه توجه عدم -3-1-4

 به نسبتزوجه  تیمالک رشیاثبات زوج اقرار به پذ يبرا) یمتوف(مادر  فاطمه يوکال
 یممض 01/11/1396 مورخ يعاد جلسهصورت فقره کی است، داشته دعوا موضوع اموال

                                                           
» معامالت مشکوك«موظفند گزارش قانون مبارزه با پولشویی، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی  7. براساس ماده 1

اجراي کیفري (انفصال موقت را به مرکز اطالعات مالی ارسال کنند. تخلف از انجام این تکلیف نیز مقید به ضمانت
و جزاي نقدي درجه شش براي کارکنان دستگاههاي اجرایی و جزاي نقدي درجه شش براي مدیران و کارکنان 

 غیردولتی) شده است.سایر دستگاههاي حاکمیتی و بخشهاي 
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 يازا در تا است کرده توافق رضایعل آن یط که اندداده ارائه فاطمه و رضایعل يامضا به
 تومان اردیلیم دو مبلغ ،)بالعزل وکالت ياعطا قیطر(از  ماترك از فاطمه االرثسهم انتقال

 فاطمه يوکال استدالل. کند يداریخر را فاطمه االرثسهم واقع در و بپردازد فاطمه به
 سند، لیذ امضاء با رضایعل کنیل ،است نشده عمل سند نیا مفاد به چند هر که است نیا
 به فاطمهجمله (من ورثه تیمالک بالتبع و الله مرحومه تیمالک رشیپذ به یضمن طور به

 دادگاه حال نیا با. است کرده اقرار دعوا موضوع اموال به نسبت) یمتوف مادر عنوان
 ،یمدن قانون 755 ماده استناد به و کرده یتلق صلح درخواست منزله به را سند نیا ،يبدو

 ییاعتنا اقرار نیا به زین دنظریتجد دادگاه. داندینم اقرار منزله به را صلح درخواست
 . است اوردهین عمل به آن رشیپذ ای رد در یاستدالل و نداشته
 :است نقد قابل جهت دو از باره، نیا در دادگاه استدالل

 اردیلیم دو مبلغ يازا در فاطمه االرثسهم دیخر بر یمبن رضایعل درخواست -3-1-4-1
. است زوج تیمالک ینف به اقرار متضمن که است »کیتمل درخواست« ینوع به تومان،

 ،ی(نجف بکند درخواست را »حاصل لیتحص« درخواست یکس که ستین معقول رایز
 اما شودینم یتلق اقرار منزله به صلح درخواست چند هر واقع، در 1).242.ق.: ه 1403
 وارث عنوان به(فاطمه  مخاطب(زوج)  ندهیگو که است نیا کیتمل درخواست از ظاهر

 1408 ،یحل محقق و 329 -328: 1386 ان،یکاتوز( شناسدیم مالک را) زوجه مقامقائم و
 استناد نیبنابرا). 413.ق.: ه 940 ،یثان محقق و 272 .ق.:ه 1414 ،یحل عالمه و 101.ق.: ه

 با الله، مرحومه تیمالک به رضایعل اقرار ینف در یمدن قانون 755 ماده به يبدو دادگاه
 . است یشرع نیمواز خالف بر و بوده تعارض در مرقوم ماده یفقه یمبان

                                                           
أما لو قال: بعنی أو ملکنی «کند: صاحب جواهر در کتاب جواهر الکالم، استدالل مذکور را با این عبارت بیان می .1

 ».کان إقراراً فی عدم کونه ملکاً له، الستحالۀ طلب تحصیل الحاصل
و إن قال: بعنیها، أو َهبْها «داند: امیه میالفقها این نظر را منسوب به مشهور فقهاي ام . عالمه حلی در کتاب تذکرة2

 ». منّی، فالمشهور: إنّه إقرار؛ ألنّه صریح فی التماس التملیک
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 ،یمدن قانون 755 ماده به استناد و يبدو دادگاه استدالل در موجود تناقض -3-1-4-2
 دادگاه کهجا آن شود؛یم آشکار است، »الف« يدعوا به راجع که دادنامه از بخش آن در
) الله مرحومه(مادر  فاطمه توسط مطروحه دی خلع يدعوا رد جهت استدالل هنگام يبدو
 مورخجلسه (صورت مذکور يعاد سند امضاء و میتنظ ،(زوج) رضایعل تیطرف به

 و تیرضا به نامبرده اقرار منزله به را) الله مرحومه(مادر  فاطمه توسط) 01/11/1396
 اتخاذ. است کرده یتلق دعوا موضوع اموال در(زوج)  رضایعل تصرفات بودن غاصبانه ریغ
 مذکور يعاد سند رشیپذ ثیح از واحد یاثبات لیدل با مواجهه در دوگانه کرديرو نیا
 عدم و رضایعل تصرفات بودن رغاصبانهیغ يادعا اثبات جهت) رضای(عل طرف کی نفع به
 اموال به نسبت فاطمه تیمالک يادعا رد جهت(فاطمه)  گرید طرف ضرر به آن رشیپذ

 . است رادیا محل دعوا، موضوع

 ) زوجتعلق ثمن به  لیدل به زوج يبرا(انعقاد قرارداد  یقانون مدن 197ماده  به استناد -3-1-5

 توسط تماماً  معامالت ثمن یکارشناس هینظر طبق«: است آمده يبدو دادنامه از یبخش در
 بخواهد تا نداشته یاشتغال و درآمد(زوجه)  الله مرحومه و شده پرداخت(زوج)  رضایعل
را منظور داشته  نیمع نیع ،یقانون مدن 197چند ماده  هر. کند يداریخر را اموال نیا
که  ينه ظاهر شود،یمنعقد م اتیواقع يکند که معامله بر مبناداللت می نیبر ا کنیل

 یمدن قانون 197 ماده به صراحتاً دنظر،یتجد دادگاه. »نموده است جادیفضول آن را ا
 زوج تیمالک احراز به ناظر که دنظریتجد دادنامه از بخش آن اما است، نکرده استناد
 197 ماده در مقرر حکم اوست، توسطآنها  ثمن پرداخت لیدل به اموال کل به نسبت
 . کندمی ذهن به متبادر را یمدن قانون

 ریمتعلق به غ نیمثمن معامله ع ایکه ثمن  یدر صورت« ،یمدن قانون 197 ماده به توجه با
 لیمعاوضه تبد قتیحق اساس،نیبرا .»خواهد بود نیصاحب ع يباشد آن معامله برا

از ملک هر  نیاز عوض کیکه در عقد معوض هر  یمعن نیعوض و معوض است؛ به ا
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 نیا با). 269: 1383 ،ی. (امامشودیدر ملک او داخل م گریکس خارج شود، عوض د
 معامله کهنیا اثبات يبرا ماده نیا در مقرر حکم به دادگاه استناد رسدیم نظر به حال
 :است قرار نیا از راداتیا عمده. باشد اشکال محل شده، منعقد) رضای(عل زوج يبرا

 نیع« مثمن ای ثمن که است یفرض به ناظر یمدن قانون 197 ماده حکم -3-1-5-1
 معامالت در ثمن که است یحال در نیا). 269:  1383 ،ی(امام باشد ریغ به متعلق و »نیمع

 ذمه به که نامهعهیمبا موضوع تعهد يفایا به نسبت زوج و است الذمهیف یکل ه،یفمتنازع
 یبده ثالث، شخص که یصورت در است یهیبد. است کرده اقدام گرفته، تعلق زوجه
 شخص و بوده ونیمد ریغ جانب از نید يفایا عنوان مشمول موضوع بپردازد، را ونیمد

 حق ،یمدن قانون 267 ماده در مندرج طیشرا اثبات با) زوج حاضر پرونده(در  ثالث
 1.باشدیم دارا است، کرده پرداخت چهآن بابت را زوجه به رجوع

 هیامام فقه در یفضول معامالت احکام از یکی انیب یمدن قانون 197 ماده -3-1-5-2
 که یفرض به را ماده نیا در مقرر حکم توانینم نیبنابرا). 83: 1388 ان،ی(کاتوز است
 نام به انتقال اسناد میتنظ و قرارداد انعقاد به را خود تیرضا معامله، ثمن پرداخت با زوج
 . داد يتسر کرده، اعالم زوجه

 پرداخت لهیوس و است نبوده(زوج)  رضایعل به متعلق معامله ثمن اساساً -3-5-1-3
 لهیوس ای محلتأمین  صرف است یهیبد. است او به متعلقشده)  صادر يها(چک ثمن

 کنندهپرداخت به متعلق معامله ثمن کهنیا بر ،(زوج) ثالث شخص هیناح از ثمن پرداخت
 فرض گونهنیا است ممکن رایز. ندارد داللت باشد، شده انجام يو يبرا معامله و بوده
 داده قرض زوجه به را مذکور مبلغ معامله، ثمن بابت چک صدور هنگام در زوج که شود

                                                           
که زوجه . در رویه قضایی مشاهده شده که دادگاه پرداخت ثمن معامله از سوي زوج به جاي زوجه، با علم به این1

نی از انعقاد معامله را دلیل بر این تلقی کرده که قصد توانایی بازپرداخت آن را به زوج ندارد و گذشت مدت طوال
توان شده تشخیص نداده است. به عنوان نمونه میمشترك زوجین هبه بوده و زوج را محق به مطالبه وجه پرداخت

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود.  13شعبه  25/09/1393مورخ  9309970221301267به دادنامه شماره 
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 ای). یمدن قانون 648(ماده  است نموده پرداخت را ثمن خود مال از زوجه نیبنابرا و
 داده انجام ون،یمد ریغ جانب از نید يفایا باب از را ثمن پرداخت زوج شود ادعا کهنیا
 احتمال یحت ای) یمدن قانون 267(ماده  است پرداخته را معامله ثمن بابت زوجه یبده و

 . شود مطرح هبه
) رضای(عل زوج يبرا معامله که معناست نیا به یمدن قانون 197 ماده به استناد -3-5-1-4

. است شده جادیا يو ییدارا ظرف در زین آن از یناش تعهدات و حقوق مآالً و شده منعقد
. نظر بود خواهد زوج باشد، زوجه کهنیا يجا به فروشنده، برابر در يقرارداد متعهد لذا
 تیموقع ،یمدن قانون 197 ماده استناد به زوج يبرا قرارداد انعقاد رشیپذ با کهنیبه ا

 و تعهد و کرده دایپ رییتغ ندهینما به لیاص اززوجه در مقابل طرف معامله  یحقوق
اموال  وشندهلذا الزم بود تا فر شود،یم(زوج)  لیاص متوجه قرارداد از یناش يتهایمسؤول

به  یدگیو رس شدیفرا خوانده م یحداقل مجلوب ثالث به دادرس ایبه عنوان خوانده  زین
 یقرار نگرفته، با مانع شکل اکه فروشنده اموال طرف دعو ثیح نیاز ا» ج«و » ب« يدعوا

 معامله طرف تیشخص کهنیا ثیح از معامله نیطرف یتراض یبررس لزوم. استمواجه 
 شده نیطرف یتراض قلمرو وارد معامله طرف تیشخص کهنیا ای بوده عقد عمده علت
 ممکن البته. سازدیم چندان دو را فروشنده گرفتن قرار دعوا طرف تیاهم ر،یخ ای است
 است، داده ارائه یمدن قانون 196 ماده از عمل در که يریتفس با را رادیا نیا دادگاه است
 و يبدو دادگاه که کرد میخواه مالحظه) -1-3-3(بند  مقاله ادامه در دهد؛ پاسخ
 ندهینما يظاهر اراده اصالت هینظر به لیقا ،یمدن قانون 196 ماده ریتفس در دنظریتجد

 قرارداد طرف مقابل در را عنهمنوب و ندهینما انیم یحقوق رابطه ه،یپا نیا بر و هستند
 . دانندینم استناد قابل(فروشنده) 

 پرونده به یدگیرس ياثنا در 2 و 1 شماره آپارتمان یرسم انتقال به ندادن اثر بیترت -3-1-6

 فقره دو یط پرونده، به یدگیرس ياثنا در فاطمه شد، انیب مقاله مقدمه در که گونههمان
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) و يدادگاه بدو يقبل از صدور رأ یعنی( 24/06/1398 يخهایتار به انتقال یرسم سند
دادگاه  يو قبل از صدور رأ يدادگاه بدو يبعد از صدور رأ یعنی( 03/10/1398
 صدور زمان در نیبنابرا. است کرده منتقل رضا به را 2 و 1 شماره آپارتمان ،)دنظریتجد
 دنظریتجد دادگاه يرأ صدور زمان در و 1 شماره آپارتمان تیمالک سند ،يبدو دادگاه يرأ

 .است نبوده فاطمه نام به 2 و 1 شماره آپارتمان تیمالک سند
 و یدادرس ياثنا در مذکور انتقال یرسم سند فقره دو میتنظ ایآ که است نیا پرسش حال
 را صادره يرأ و دادگاه یدگیرس ادامه اسناد، نیا به دنظریتجد و يبدو دادگاه توجه عدم
 در دادگاه حکم گفت دیبا پرسش نیا به پاسخ در است؟ ساخته مواجه یقانون رادیا با

 اثبات حکم صدور با و دارد یاعالم جنبه ،یرسم سند میتنظ و تیمالک اثبات خصوص
 انتقال یرسم اسناد میتنظ خیتار بر مقدم(زوج)  رضایعل تیمالک خیتار ت،یمالک

 اسناد میتنظ زمان در فاطمه دادگاه نظر از نیبنابرا و بوده) 03/10/1398 و 24/06/1398(
 است نداشتهآپارتمان  یمالک واقع 2 و 1 شماره آپارتمان به نسبت یتیمالک انتقال، یرسم
 اعتباریب و یفضول معامله مصداق دادگاه نظر از مذکور اسناد لذا. دهد انتقال را آن بتواند تا

 انتقال تبع به دعوا انتقال مورد، خصوص در که شد نیا به لیقا توانینم واست  بوده
 شودیم حاصل جهینت نیا مذکور حاتیتوض از 1است؛ گرفته صورت دعوا موضوع ياراد

از اشکال  یو خال حیشده، صح ادی يهااثر ندادن به نقل و انتقال بیاقدام دادگاه در ترت
 . است

الزام «در بخش  ییسند انتقال اجرا میحکم دادگاه و تنظ ياجرا کهنیا به نظر حال، نیا با
(رضا) در  هیالدرج نام منتقل لی، به دل»2و  1شماره  انتقال آپارتمان یسند رسم میبه تنظ

 یدگیرس انیجر در زین(زوج)  رضایعلمواجه بوده و  یدفتر امالك اداره ثبت، با مانع عمل
                                                           

صورتی که در اثناي رسیدگی به دعوا، موضوع دعوا به صورت ارادي به دیگري منتقل شود، مطابق اصل  . در1
گذار براي دهنده شده و همان حقوق و تکالیف قانونی را دارد که قانونالیه جانشین انتقالمقامی، منتقلقائم
ین حال، انتقال دعوا به تبع انتقال موضوع ). با ا132-111: 1400دهنده مقرر داشته است (محسنی و قائدي، انتقال

 شود که انتقال موضوع دعوا به ناقل صحیح باشد. دعوا به شرطی محقق می
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 ریناگز نساخته، مطرح را امالك انتقال و نقل منع بر یمبن موقت دستور درخواست دعوا به
(اسناد  مذکور یرسم سند فقره دو ابطال و معامله بطالن اعالم يدعوا طرح با تا است
) یمتوف(مادر  فاطمه تیطرف به) رضا به فاطمه از 2 و 1 شماره آپارتمان دستگاه دو انتقال

 .کند برطرف را ییاجرا انتقال سند میتنظ مانع ،)هیال(منتقل رضا و

 يبدو دادگاه يرأ مختص مسائل -3-2

 رابطه در را شرط سه ،یقاض علم و شهود شهادت به استناد با يبدو دادگاه محترم دادرس
 و يداریخر زوجه نام به تیزوج دوران در که یاموال خصوص در زوجه و زوج انیم

 هر نقد و یبررس به قسمت نیا در. است کرده احراز شده، پرداخت زوج توسط آن ثمن
 . میپردازیم فوق موارد از کی

 شهود شهادت به استناد -3-2-1

 يبرا ییاماره قضا نیبراساس شهادت شهود ا«: است آمده يبدو دادنامه از یبخش در
کمتر  يکه به جهت مشغله کار يکه اشخاص، مخصوصاً افراد است شده جادیدادگاه ا

اموال خود را به نام  ت،یالفت و مودت در رابطه زوج جادیهمراه خانواده هستند، جهت ا
. معامله ستیباشد، ن ی(زوجه) مالک قطع شانیا کهنیا يبه معنا نیکنند و ایهمسرشان م

زوج که ثمن را پرداخته است،  يبر وقوع معامله برا نیزوج انجام شده و قصد طرف يبرا
حال دادرس محترم  نیبا ا. »شودیم ذکر نامهعهیمبا در شانیا همسر نام کنیل باشد؛یم

) داریفروشنده و زوجه (خر ایزوج و زوجه است  ن،یکه مقصود از طرف اندشخص نکرده
 نکرده استنباط را موضوع نیا شهود اظهارات از دادگاه کهنیا مضافاً زوج؟ و فروشنده ای

 به يرأ موجهه اسباب در که بوده خاطر نیهم به و شده انجام یندگینما به معامله که
 به شهود شهادت استماع از پس دادگاه واقع در. است نکرده استناد یمدن قانون 196 ماده

 زوجه و شود میتنظ زوجه نام به هانامهعهیمبا داشته قصد زوج که است دهیرس جهینت نیا
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 نیب گونهنیا و نباشد یقطع تیمالک نیا یول شود، هانامهعهیمبا موضوع اموال مالک
 ،یحقوق رابطه نیچن تیماه که است یهیبد. است شده توافق) زوجه و(زوج  نیطرف
 ذهن به متبادر را هبه عقد باشد، هیشب يکارالعملحق ای وکالت عقد به کهآن از شتریب

 از رجوع حق ،)زوجه عنوان به الله( متهب به تیمالک انتقال وجود با آن، در کهکند می
 استناد 1).یمدن قانون 803(ماده  است محفوظ) زوج عنوان به رضای(عل واهب يبرا هبه

 امکان زوجه، نام به سند میتنظ يبرا نیزوج نیمابیف الفت و انس جادیا به محترم دادرس
 . کندمی تیتقو را هبه عقد قالب در نیزوج یحقوق رابطه نییتب

 یضمن شروط استنباط -3-2-2

 موضوع اموال به نسبت زوج یواقع تیمالک اثبات مقام در يبدو دادگاه استدالل از یبخش
 وقوع جهت به یمراودات نیچن عرف به خود که دادگاه دادرس«: است شرح نیبد دعوا
 یتیمالک نیچن کهآن فرض بر که است باور نیا بر است آگاه مشابه يهاپرونده در آن

 انیم یضمن شرط سه ،ینیچننیا مراودات با شود، رفتهیپذ زوجه يبرا اموال به نسبت
 اذن زوج کهآن دوم ندارد؛ ریغ به را اموال انتقال حق زوجه کهآن اول: دارد وجود نیزوج
 زوج که وقت هر است متعهد زوجه کهآن سوم دارد؛ گانیرا صورت به تصرف در

 آن به نسبت و نموده منتقل بخواهد، زوج که کس هر ای شانیا به را اموال آن بخواهد،
 . »باشد نداشته ییادعا

 يبه عرف مراجعه و برا ه،یفاموال متنازع یمالک واقع ییدادرس محترم جهت شناسا
استنباط  کنیاز شهادت شهود استناد کرده است. ل یناش ییعرف به اماره قضا نیاثبات ا

در  نیاست. ا کرده عرف از خود ییقضا ریمذکور را حمل بر باور و تفس یشروط ضمن
استنباط شروط سه  ،یعرف نیچن رشیپذ ضبا فر یحت ل،یذ لیدال به بنااست که  یحال

                                                           
. الزم به ذکر است اگر ماهیت رابطه حقوقی را عقد هبه تلقی کنیم، با توجه به فوت زوجه (متهب)، مستنداً به 1

 دارد. قانون مدنی، زوج به عنوان واهب حق رجوع ن 805ماده 
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 :است یگانه فوق از عرف مذکور، بر خالف اصول و قواعد حقوق
 تیبه وجود ربط و تبع لیخواه قا عقد، و شرط نیب نسبت و ارتباط نظر از -3-2-2-1

وجود عقد الزمه  م،یبدان تیبر ظرف ینسبت شرط و عقد را مبتن ای میشرط و عقد باش نیب
 یضمن ای حیوجود داشته باشد تا شرط صر يعقد دیبا گر،یوجود شرط است. به عبارت د

در ظرف عقد) پا به عرصه وجود  قل(چه به عنوان تابع عقد و چه به عنوان التزام مست
 نی). پرسش ا144: 1389 مقدم، یلیوک و ینیقزو يعلو و 114: 1387 ان،یگذارد (کاتوز

زوج و زوجه،  نیمابیف یشروط در رابطه حقوق نیاست که دادگاه محترم جهت استنباط ا
 استنباط عقد کدام ضمن را نظر مورد شروط و کردهقرارداد را احراز  ایوقوع کدام عقد 

 يکارالعملحق ایعقد وکالت  ای) داریفروشنده و زوجه (خر نیمابیف عی؟ عقد باست کرده
 اموال ع،یب انعقاد با همزمان زوج کهنیا ای)؟ الله) و زوجه (مرحومه رضایزوج (عل نیمابیف

 هبه عقد ضمن نظر مورد شروط و کرده) ی(شفاه هبه زوجه به را عیب عقد موضوع
 نیمابیعقد نکاح ف در یالحاقط شر مثابه به شروط، نیااساساً  ای است؟ بوده) ی(شفاه
 است؟  گرفته قرار ي) مدنظر دادگاه محترم بدوالله( زوجه) و رضای(عل زوج
 ایشرط  نیچن قتاًیحق اگر عالوه بهسئوال داده نشده است.  نیبه ا یپاسخ يبدو يدر رأ
است که  نیدادگاه، منوط به ادر عالم واقع وجود داشته باشد، احراز آن توسط يعقد

از  یکیعنوان شرط موردنظر را به ایاثبات وقوع عقد » ج«و » ب« يخواهان در دعوا
 يدعاو خواهان جانب از ياخواسته نیچن حاضريدعوا در کهها مطرح کرده باشد خواسته
 و 1یمدن ياصحاب دعوا تیبا توجه به اصل حاکم رو، نیا از. است نشده عنوان مذکور
 115-114: 1387 استاد،(پور  است مذکوراصل لوازم از که خواسته از يتعد منع قاعده

احراز وقوع عقد و شرط ضمن  ثیح از دادگاه یدگیرس ،)91: 1386 ،یمحسن و یغمام و
 »ب« يدعاو) روبه رو بوده و الزم است که خواسته از تجاوز و ي(تعد یآن، با مانع شکل

 دادگاه است ممکن البتهقرار عدم استماع مردود اعالم شود.  صدوربا  ثیح نیاز ا »ج« و

                                                           
1. Le principe dispositive. 
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 در التزام، ای تضمن داللت به نظر، مورد شرط ای عقد وقوع احراز که باشد دهیعق نیا بر
 . ستین جداگانه خواسته نییتع به ازین و ردیگیم قرار »تیمالک اثبات« خواسته محدوده

 یحقوق راداتیا، است کرده استنباطکه دادرس  یشروط يدر محتوا یاز طرف -3-2-2-2
 خالف باشد، نداشته را اموال انتقال حق ت،یمالک وجود با زوجه کهنیا اوالً: دارد وجود
 تیمالک بودن مطلق آثار از که طیتسل اصل ای قاعده براساس چون. است تیمالک يمقتضا
) 106-105: 1392 ان،ی(کاتوز باشدیم دارا را خود تیملک از مال اخراج حق مالک است،

 از مدت ذکر بدون و یکل صورت به حق نیا محترم، دادرس دهیعق به ه،یف مانحن در و
 تنها نه ،)شود ثابت آن وجود کهنیا فرض با ی(حت یشرط نیچن. است شده سلب زوجه

 سلب مصداق یمدن قانون 959 ماده به مستنداً بلکه است، تعارض در تیمالک اوصاف با
 شخص ای زوج به زوجه تیمالک از مال(انتقال  سوم شرط اًیثان. است باطل و بوده حق
 توافق آن موجب به که کرد یتلق اریخ شرط ینوع توانیم را) زوج توسط شدهتعرفه
 قصد زوج که است معتبر یزمان تا باشد زوجه نام به مال کهنیا بر یمبن زوجه و زوج
 مطرح را درخواست نیا زوج که یزمان هر و باشد نداشته ریغ ای خود به را آن انتقال
 به متعهد زوجه و شده منحل زوجه و زوج نیمابیف نظر مورد یحقوق رابطه ای عقد کرد،

 شرط نیا صحت باشد، يو هیناح از شدهتعرفه شخص ای زوج به آن انتقال و مال استرداد
(ماده  است عقد مبطل و باطل مهلت نییتع عدم لیدل به و بوده مواجه یقانون مانع با زین

 نسبت) الله( زوجه تیمالک رشیپذ مذکور، شرط سه هر يمحتوا ثالثاً). یمدن قانون 401
 انتقال حق که شده ییشناسا یمالک عنوان به زوجه اول، شرط در رایز. است اموال به

 زوجه تیمالک موضوع مال در گانیرا تصرف در اذن زوج دوم، شرط در. ندارد را اموال
 شخص ای زوج به را اموال تا است متعهد مالک، عنوان به زوجه سوم شرط در و دارد را

 استنباط توانینم مذکور شروط از کی چیه از رابعاً. کند منتقل زوج هیناح از شدهتعرفه
 از پس همچنان ،است شده احراز دادگاه توسط که نیزوج انیم یحقوق رابطه که کرد
 .شودیم منتقل وراث به مذکور تعهدات و بوده یباق) الله( زوجه فوت
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 اموال به نسبت زوجه تیمالک یضمن رشیپذ با ،يبدو دادگاه محترم دادرس -3-2-2-3
 شرط سه است، زوجه نام به یمیتنظ انتقال اسناد صحت رشیپذ آن یمنطق الزمه که

 موضوع اموال انتقال به متعهد زوجه که است معتقدآنها  استناد به و کرده استنباط را یضمن
 انتقال یرسم سند میتنظ به زوجه ورثه الزام به حکم مبنا نیهم بر و بوده زوج به دعوا
 نسبت زوج تیمالک اثبات در يبدو دادگاه یطرف از. است کرده صادر را زوج نام به اموال
 ثمن چون که است معتقد و کرده استناد یمدن قانون 197 ماده به دعوا، موضوع اموال به

 شده منعقد) رضای(عل يو يبرا معامله پس است، کرده پرداخت(زوج)  رضایعل را معامله
 مالک) الله(مرحومه  زوجه که است نیا) یضمن(شروط  اول استدالل یمنطق جهینت. است
 مقابل در. است) رضای(عل زوج بهآنها  انتقال به متعهد کنیول دعواست موضوع اموال

 و شده انجام زوج يبرا معامله که است نیا) یمدن قانون 197(ماده  دوم استدالل جهینت
 زوج به را اموال نیا که است متعهد ندارد، اموال به نسبت یتیمالک کهنیا لیدل به زوجه
 دوم فرض در وکند می مطالبه را خود ینید حق زوج اول، فرض در واقع در. سازد منتقل

 يرأ يمبنا مذکور، استدالل دو انیم تناقض به توجه با. باشدیم خود ینیع حق دنبال به
 .است تعارض دچار ثیح نیا از دادگاه

 دنظریتجد دادگاه يرأ مختص مسائل -3-3

 196 ماده: است استوار یاصل يمبنا سه بر يماهو قواعد ثیح از دنظریتجد دادگاه يرأ
 يبرا قرارداد(انعقاد  یمدن قانون 197 ماده ،)یندگینما به قرارداد انعقاد(اثبات  یمدن قانون
(ثمن  معامالت معمول هیرو و عرف و) است او به متعلق معامله ثمن ای عیمب که یشخص
 ماده به دادگاه استناد). ثالث شخص نه شودیم پرداخت داریخر توسط معموالً قرارداد

 یبررس و نقد به ادامه در. گرفت قرار یبررس و نقد مورد لیتفص به -5-1-3 بند در 197
 . میپردازیم دنظریتجد دادگاه يرأ یمبان ریسا
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 یقانون مدن 196ماده  به استناد -3-3-1

 بودن معلوم لزوم عدم بر اصل ،یمدن قانون 196 ماده به توجه با رانیا یمدن حقوق در
 يگرید يبرا عقد که نشود حیتصر عقد، يانشا زمان در چهچنان و است لیاص طرف
 بوده يگرید يبرا قرارداد انعقاد کننده،انشاء مقصود که شود ثابت بعداً  یول شده منعقد
 معامله لیاص طرف ماندن مجهول و شودیم واقع لیاص شخص يبرا معامله نیا است،

 ماده طبق رایز). 53: 1388 ان،یکاتوز( سازدینم وارد عقد اعتبار به یخلل عقد، هنگام به
 داشت نخواهد عقد اعتبار به يالطمه معامله، طرف شخص در اشتباه ،یمدن قانون 201
اصوًال  ع،یب رینظ يعقود در واقع،. در باشد عقد عمده علت طرف تیشخص نیا مگر

 لیو وک لیو موضوع اقدام طرف معامله، مواجهه با اعم از اص نیمدلول قصد مشترك طرف
اراده طرف معامله  نیو بنابرا ستیطرف معامله علت عمده عقد ن تیو شخص است

: 1382 ،يدی(شه ردیگیکننده عقد است، تعلق نمءکه انشا یمنحصراً به شخص خاص
136- 138 .( 
 معامله طرف اساساً و نکند حیتصر یندگینمابه قرارداد بدو در عاقد کهییدرجا حال نیا با
 یاصل پرسش شود، ثابت قرارداد انعقاد از پس یندگینما رابطه و نباشد آگاه یندگینما به
 است استناد قابل قرارداد طرف برابر در لیاص و ندهینما انیم یحقوقرابطه ایآ که است نیا
 است؟ یشخص چه عهده به معامله طرف مقابل در قرارداد از یناش تعهدات و تیمسؤول و

 اندکرده ارائه یمدن قانون 196 ماده از یمختلف ریتفاس سئوال نیا به پاسخ در دانانحقوق
 که انددهیعق نیا بر یگروه. شودیم باز یفقه منابع به دیعقا اختالف یاصل شهیر که

 است عنهمنوب و ندهینما نیب یحقوق رابطه حکم انگریب صرفاً ماده نیا در مقرر استثناء
 و ندهینما نیب یحقوق رابطه رو نیا از. قرارداد طرف و ندهینما نیب یحقوق رابطه نه

 دگاهید نیا. ستین استناد قابل نبوده، آگاه یندگینما از که قرارداد طرف ضرر به عنهمنوب
 نظم حفظ در شهیر و است مشهور ندهینما اراده ظاهر اصالت ای يظاهر اراده هینظر به

 دارد غرور قاعده و نیطرف مشترك قصد استصحاب، معامالت، استحکام ،یعموم
 و 284 -283.ق. : ه 1413 ،یثان دیشه و 83: 1382 ،ییصفا و 52: 1388 ان،ی(کاتوز
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 یالنجف و 284 -283ه.ق.: 1419 ،یالعامل ینیالحس و 686.ق.: ه 1423 ،يالسبزوار
 گرید گروه مقابل در). 188: تایب م،یالحک ییالطباطبا و 182.ق.: ه 1373 ،يالخوانسار

 بوده قرارداد طرف و ندهینما نیب یحقوق رابطه حکم انگریب استثناء نیا که دارند دهیعق
 ولو است، استناد قابل زین قرارداد طرف مقابل در عنهمنوب و ندهینما نیب رابطه و است
 یباطن اراده هینظر به دگاهید نیا. باشد آگاهنا یندگینما نیا به نسبت قرارداد طرف کهآن
(عدل،  است اراده تیحاکم اصل آن يمبنا و است مشهور ندهینما اراده باطن اصالت ای

 164.ق.: ه 1408 ،یحل محقق و 138: 1382 ،يدیشه و 269: 1383 ،یامام و 116: 1373
.ق.: ه 1413 ،یحل عالمه و 43.ق.: ه 1420 ،یحل عالمه و 419.ق.: ه 1410 ،یحل عالمه و

 مواد مطابق و هیامام يفقها مشهور نظر به توجه با که گفت دیبا يبندجمع عنوان به). 35
 263 تا 247 مواد(موضوع  یفضول معامالت به راجع مقررات و یمدن قانون 197 و 196
 مورد که نیا مگر است ساخته منعقد را آن که است یکس يبرا ثبوتاً معامله ،)یمدن قانون
 يبرا معامله اول مورد در که کند اراده را ریغ يبرا معامله وقوع عاقد ای باشد نیع معامله
 چهچنان اثبات، مقام در اما. بود خواهدعنه) (منوب ریغ يبرا دوم مورد در و نیع مالک
 کند، ثابت را آن بتواند بعداً  ای باشد کرده حیتصر ریغ يبرا معامله وقوع بر کنندهمعامله
 ). 109: 1394 گران،ید و پناهی(عال شودیم محسوب ریغ يبرا معامله

 به لیقا دنظر،یتجد دادگاه هم و يبدو دادگاه هم که رسدیم نظر به حاضر پرونده در
 بود الزم داشتند، اعتقاد نیا خالف بر اگر رایز. هستند ندهینما يظاهر اراده اصالت هینظر
 داریخر و فروشنده نیب یمیتنظ یرسم سند و نامهعهیمبا ياعتباریب و ابطال به حکم تا

) تیمالک سند ابطال(خواسته  مذکور يدعوا کنیل کردند؛یم صادر تیمالک سند و(زوجه) 
 يبدو دادگاه استدالل. است نشده مطرح اساساً زین هاخواسته ریسا و شده اعالم مردود

 بر یمبتن یرسم سند کهجا آن از«: است توجه جالب ت،یمالک سند ابطال يدعوا رد در
 بوده ملک آن مالک{زوجه}  الله خانم ظاهراً آن حسب که شده صادر يعاد اسناد ظاهر

 زین یموجب و نبوده آن ابطال امکان اسناد ثبت قانون 72 و 70 مواد به مستنداً  لذااست 
 از بخش نیا در} زوج عنوان به رضای{عل خواهان يدعوا لذا ستین آن ابطال يبرا
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 بطالن به محکوم یرسم اسناد اعتبار حفظ اصل و رالذکریاخ مواد به مستنداً خواسته
 اموال فروشندگان ستین الزم که معتقدند مبنا نیهم بر دنظریتجد و يبدو دادگاه. »است
 اثبات دعوا موضوع و رندیگ قرار »ج« و »ب« يدعوا طرف خوانده عنوان به زوجه به

 اموال انتقال یرسم سند میتنظ به زوجه تعهد و زوجه و زوج رابطه محدوده در تیمالک
  1.است زوجه نام به

 فاطمه يسو از هبه يادعا طرح عدم ومعمول در معامالت  هیرو و عرفاستناد به  -2-3-3
 )زوجه(وارث 

 استناد معامالت ثمن پرداخت در معمول هیرو و عرف به دنظریتجد دادنامه از یبخش در
 نیهم. احسان نهموضوع قرارداد کسب سود است  دنظر،یتجد دادگاه دهیعق به. است شده
 نفع چون. ثالث شخص نه شود پرداخت داریخر توسط معامله ثمن کهکند می اقتضا امر

 بدون شود، منتفع معامله از(زوجه)  داریخر که ستین یمنطق رسد،یم داریخر به معامله
(زوج)  ثالث شخص توسط معامله ثمن کل اگر نیبنابرا 2.بپردازد را آن نهیهز کهنیا

 یعمل نیچن هیتوج يبرا را یعلت ای جهت دیبا و بوده متعارف ریغ يامر شود، پرداخت
 تواندیم پرداخت نیا علت. کرد احراز) ثالث عنوان به زوج يسو از ثمن کل(پرداخت 

 معامله که است بوده نیا علت ای باشد ونیرمدیغ جانب از نید يفایا ای قرض ای هبه

                                                           
که منطبق با فقه امامیه . استداللهاي دادگاه بدوي و تجدیدنظر براي پذیرش دعواي اثبات مالکیت، بیشتر از آن1

توانست مستقیمًا دانان در حقوق روم شبیه است. زیرا در روم باستان، اراده نماینده نمیباشد، به استداللهاي حقوق
شد، چنین تحلیل ي توجیه قراردادهایی که به نیابت انجام میعنه ایجاد کند. رومیان براتعهدي له یا علیه منوب

عنه واگذار شود، ولی او باید حقوق حاصل از قرارداد را به منوبکردند که عقد به نام و حساب نماینده بسته میمی
به عهده  عنه در برابر این واگذاري، تحصیل برائت ذمه نماینده از تعهدات ناشی از قرارداد راکند. البته منوب

گرفت. این تحلیل سبب شد که بعدها مسؤولیت و تعهدات قراردادي ناشی از قراردادهاي منعقده توسط نماینده، می
کار و العملعنه از کلیه مسؤولیتهاي مذکور مبرا شود؛ وضعی که شبیه رابطه حقمتوجه شخص وي باشد و منوب
 ). 92 :1394پناه و دیگران، آمر در حقوق تجارت است (عالی

 . من له الغنم فعلیه الغرم.2



 
 293 /... در قرارداد  لیثالث به عنوان اص ییشناسا  

یخراسان یدعلیس  

 

 یدگیرس وارد لیدل نیا به دادگاه. شود انجام) ثمن کنندهپرداخت ثالث(شخص  زوج يبرا
(وارث  فاطمه يسو از ییادعا نیچن که است نشده) هبه ای(قرض  دوم و اول احتماالت به

 و) ونیمد ریغ جانب از نید يفای(ا سوم احتمال به یدگیرس علت و نشده مطرح) زوجه
 آن وقوع يادعا کهاست  بوده نیا) زوج حساب به و زوجه نام به معامله(انجام  چهارم

 اصل به توجه با و شده مطرح(زوج)  رضایعل و) یمتوف(مادر  فاطمه جانب از بیترت به
 صرفاً  دنظر،یتجد دادگاه هم و يبدو دادگاه هم دعوا، یموضوع قلمرو بر نیطرف تسلط

. با دهند قرار یدگیرس مورد را چهارم و سوم احتمال وقوع عدم ای وقوع اندتوانستهیم
 تیرابطه زوج«و » اظهارات شهود«حال ممکن است گفته شود که اگر دادرس از  نیا
، علت پرداخت ثمن معامله توسط زوج و انجام معامله به نام زوجه »و الله رضایعل انیم

بخشش را احراز  ایهبه  یحقوق تیماه تواندیبداند، م نیزوج انیانس و الفت م جادیرا ا
 رایمذکور ارائه کرده باشند. ز نیاز ادله و قرا يگرید فیتوص نیفکه طرکند ولو آن

دوباره  ل،یدل یابیارز ای رشیدر مقام پذ یکه قاض ستیدعوا مانع از آن ن نیطرف فیتوص
اثبات دعوا اشتباه کنند،  لیدال فیدر توص نیکه طرف یدر صورت ایکند  فیآن را توص

قرار  يریگمیارائه کرده و همان را مالك تصم لیخود را از دل فیدارد توصدادرس حق 
 ). 88: 1386 ،یو محسن یدهد (غمام

 مطرح فاطمه جانب از آن وقوع يادعا که) ونیمد ریغ جانب از نید يفای(ا سوم احتمال
 پرسش نیا به رایز. است فیضع ییقضا وجدان اقناع در يرگذاریتأث زانیم نظر از شده،
 با. دهدینم یپاسخ است، بوده چه(زوج)  ثالث جانب از ثمن پرداخت علت ای نفع که
 زوج توسط معامله ثمن پرداخت صرف که میهست ییآرا شاهد ،ییقضا هیرو در حال نیا
 عنوان به. کنندینم یتلق زوج يبرا قرارداد انعقاد و عیمب به نسبت زوج تیمالک بر لیدل را

 22 شعبه 31/06/1394 مورخ 9409970908200150 شماره دادنامه به توانیم نمونه
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شعبه دوازدهم  10/12/1393مورّخ  1808دادنامه شماره  دییتأ(در  1کشور یعال وانید
 . کرد اشارهاصفهان)  یحقوق یدادگاه عموم

 
  

                                                           
تنظیمی در دفترخانه... اصفهان مالکیت آپارتمان...  09/10/1386-که برابر سند رسمی انتقال شماره...نظر به این. «... 1

بخش... مستقیمًا توسط مالکان اولیه و در قالب عقد بیع به خوانده {زوجه} منتقل شده و بر فرض اثبات صرف 
از سوي خواهان {زوج} به عنوان شوهر خوانده در زمان معامله داللتی بر هبه آپارتمان توسط زوج  پرداختن ثمن

که اثبات هبه و رجوع از آن فرع بر مالکیت زوج نسبت به مال موضوع دعوا با توجه به این». به زوجه ندارد... 
 رف پرداخت ثمن معامله است.است، لذا رأي مذکور، به طور ضمنی حاکی از عدم پذیرش مالکیت زوج به ص



 
 295 /... در قرارداد  لیثالث به عنوان اص ییشناسا  

یخراسان یدعلیس  

 

 نتیجه:
 : شودیم حاصل لیذ جینتا دنظر،یتجد و يبدو يهادادنامه یبررس با
 در يرأ منطوق و موجهه اسباب وکار گردش نیب کیتفک که يبدو دادنامه خالف بر -1
 يرأ دو هر. است یکیتفک نیچن فاقد دنظریتجد دادنامه است، شده انجام یدرست به آن
 و مستدل و بوده برخورداراند یمطلوب انسجام از کهنیا وجود با دنظر،یتجد و يبدو

 يبندپاراگراف و يگذارنشانه قواعد تیرعا ثیح از کنیل رسند، یم نظر به زین مستند
 . هستند يادهیعد راداتیا يدارا

 قواعد نظر از يدعاو هیکل به دنظریتجد و يبدو دادگاه توأمان یدگیرس چند هر -2
 نییآ قانون 16 و 15 مواد به دادگاه دو هر استناد کنیل است، هیتوج قابل یمحل تیصالح
 نییآ قانون از 103 و 65 ،12 ،11 مواد تا بود الزم و است اشکال محل ،یمدن یدادرس
 نگرفتن قرار دعوا طرف. گرفتیم قرار استناد مورد تیصالح احراز جهت یمدن یدادرس

 نهیهز کامل پرداخت عدم و خواسته يبها نادرست نییتع نیهمچن و اموال فروشندگان
 قرار صدور یمقتض مورد حسب که دعواست یشکل راداتیا و نواقص گرید از ،یدادرس
 اخطار ای) دعوا خوانده عنوان به فروشندگان نگرفتن قرار ثیح(از  دعوا رد ای استماع عدم
) یدادرس نهیهز و آن يبها و خواسته قسمت در دادخواست نقص ثیح(از  نقص رفع
 . است بوده

 رادیا واجد ،یاثبات ادله یبررس و موجهه اسباب در دنظریتجد و يبدو دادنامه دو هر -3
 لهیوس صرفاً  و بوده الذمهیفیکل معامله ثمن کهنیا به توجه با اوالً رایز.  رسند یم نظر به

 ست،ین یفضول هم بحث مورد قرارداد و شدهتأمین  زوج توسط(چک)  ثمن پرداخت
 معامله انعقاد رشیپذ یشکل اثر اًیثان. ندارد تیموضوع یمدن قانون 197 ماده به استناد
 ثمن پرداخت لیدل به ای) یمدن قانون 196(ماده  یندگینما هینظر استناد به زوج يبرا

 با معامله طرف عنوان به زوج که است نیا ،)یمدن قانون 197(ماده  يو توسط معامله
 حداقل ای خوانده عنوان به اموال فروشندگان تا بود الزم نیبنابرا و شود یتلق فروشنده
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 . گرفتندیم قرار »ج« و »ب« يدعوا طرف ثالث مجلوب
 را آن و آورده عمل به 01/11/1396 مورخ یکتب جلسهصورت از دادگاه که يریتفس -4

 با است، نکرده محسوب اقرار یمدن قانون 755 ماده استناد به و دانسته صلح درخواست
 . باشدیم تعارض در) کیتمل درخواست از اقرار ی(تلق فقها مشهور و دانانحقوق نظر

 تیمالک اثبات يدعوا به یدگیرس از محاکم تنها نه که شد مشاهده زین ییقضا هیرو در -5
 دگاهید ز،ین امر تیماه در بلکه کنندیم اجتناب یثبت سابقه يدارا رمنقولیغ مال به نسبت
 عنوان به. است مخالف یبررس مورد يهادادنامه در مندرج کرديرو با محاکم قضات
 22شعبه  31/06/1394مورخ  9409970908200150شماره  دادنامه به توانیم نمونه

شعبه دوازدهم  10/12/1393خ رمو 1808دادنامه شماره  دییکشور (در تأ یعال وانید
مورخ  9309970220400791دادنامه شماره  واصفهان)  یحقوق یدادگاه عموم

 يادعاها آن موجب به که کرد اشاره تهران استان دنظریتجد دادگاه 4 شعبه 22/06/1393
 زوج توسط معامالت ثمن پرداخت استناد به که دعوا موضوع مال به نسبت زوج تیمالک

 .است شده رد به محکوم بود، شده مطرح
 يهاپرونده در يرأ صدور عواقب و آثار دنظر،یتجد و يبدو دادگاه رسدیم نظر به -6

 دادگاه، میتصم یحقوق ضعف ای قوت از نظرصرف. اندنداده قرار نظر امعان مورد را مشابه
 است یرسم اسناد اعتبار و معامالت استحکام اصل بر خدشه یآرائ نیچن نامطلوب امدیپ

 . سازدیم متزلزل را یعموم نظم و معامالت تیامن که
 هیمنطبق با نظر یاز لحاظ ثبوت دنظریتجد و يبدو دادنامه منطوق و جهینت چند هر -7
از  بحث مورد يهادادنامه کنیل است، یقانون مدن 196و ماده  هیدر فقه امام یندگینما

 در. هستند متناقض ياستداللها متضمن و بوده یقانون و یشرع راداتیا يدارا ینظر اثبات
 دادگاه محترم قضات میتصم که رسدیم نظر به گرفت، قرار یبررس مورد که ياپرونده
 معنا نیا به. است شده اتخاذ ییقضا عرفان و ییشهودگرا محور بر دنظریتجد و يبدو
 عدالت، ری(نظ نیقوان و یحقوق قواعد از ریغ يگرید عوامل يمبنا بر يدعاو جهینت ابتدا که
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 نیا هیتوج جهت يو سپس و بسته نقش دادرس ذهن در) دادرس تیشخص ای اخالق
 و معقول يبرا يابزار عنوان بهآنها  از و شده متوسل نیقوان و یحقوق قواعد به جهینت

 دادرس ،يریگمیتصم روش نیا در. است کرده استفاده خود میتصم دادن نشان یمنطق
 را دعوا جهینت خود یحقوق عرفان در ن،یطرف اظهارات استماع و دعوا مالحظه از پس
 استفاده خود يشهود جهینت هیتوج يبرا یحقوق قواعد و نیقوان از سپس و زندیم رقم
 جنبه پرونده، نیا در دادرس حرکت ریمس واقع در). 92-90: 1392 ،يکند (انصارمی

  .است بوده مقدمات سمت به جهینت از و داشته معکوس
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 منابع:

 یفارس زبان به -الف

 کتاب -1
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Identification of the Third Party as a Principal in a Contract 
Relying upon the Payment of the Transaction Price by a Third 

Party 
Seyed Ali Khorasani1 

Abstract: 
In this article, by providing and criticizing a judgment concerning proof of a 
husband's ownership of a property purchased during the marriage in the name 
of the wife while it was paid for by the husband, we examine the extent of the 
court's attention to the implied terms of the sales contract, discerning the real 
will of the parties to the transaction, identification of the principal party in the 
contract and compliance with the principles and rules of civil procedure (in 
terms of evidence to prove the claim, territorial jurisdiction and determination 
of relief and defendants). Branch 79 of the Tehran General Civil Court and 
Branch 25 of the Appellate Court of Tehran Province considered the notarial 
deed that transfers the property and the issued title to the property in the name 
of the wife as an example of the apparent will and the payment of the total 
price on the part of the husband as evidence of the real will in concluding the 
transaction, made a judgment to establish the husband's ownership and obliged 
the wife (wife's heirs) to draw up a notarial deed in the name of the husband. 
In addition, the Court considered the husband's written request from the wife’s 
heir to buy his share of the inheritance, i.e. the property subject to the dispute, 
as a request for concluding a contract of compromise and not the husband's 
admission of the wife's ownership of the said property. For this purpose, we 
shall break down the judgments handed down by Branch 79 of the Tehran 
General Civil Court and Branch 25 of the Appellate Court of Tehran Province 
into their constituent parts and by relying on an analytical method, we shall 
see in the reconstitution of their constituent parts what objections can be made 
to the reasoning process followed by the trial and appellate courts. It seems 
that most of these objections are due to the fact that the court's decision in this 
case was more the result of the judge's subjective perception, rather than that 
of any logical argument. 

 KeyWords: apparent will, real will, proof of ownership, agent, 
undisclosed principal, payment of price by a third party, plea for 
settlement, judicial subjectivism. 
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