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 مقدمه
به  نیاو، دادگاه مکلف است موافق قوان ندةینما ای نفعيشخص ذ يبا طرح دعوا از سو 
 یحکم مقتض یکند و به عبارت نییطور خاص تعبه را آن فیتکلکرده و  یدگیرس وادع

کرده  میدادخواست تقد کیرا ضمن  يمتعدد يدعاو ،د. ممکن است خواهانکنرا صادر 
به آنها  یدادرس کیارتباط کامل نداشته باشند اما دادگاه بتواند ضمن  گریکدیو هرچند با 

 يرطا يمحتمل است دعاو کهنیا ای)؛ یمدن یدادرس نییقانون آ 65کند (ماده  یدگیرس
از صدور آراء متعارض  يریگشیپ ياند در راستاطور مستقل مطرح شدهکه به یمرتبط ای

به بعد همان قانون) و در  132و  103(مواد  رندیقرار گ یدگیتوامان مورد رس گریکدیبا 
 يریگمیها) تصمخواسته ینسبت به هر دو دعوا (تمام يرأ کیصورت دادگاه در  نیا

 يریگمیاز خواسته تصم یاحتمال وجود دارد که دادگاه نسبت به قسمت نیاما ا کرد،خواهد 
 ياخواسته فیاست که تکل پرسش نیپاسخ به ا ینوشتار در پ نیرو، ا نینکرده باشد. از ا

سخن  گریبه د ست؟ینشده، چ يریگمیتصم آن بهمسکوت مانده و نسبت  يکه در رأ
اظهارنظر کرده اما نسبت  يمنطوق رأ، در شده طرحاز خواستۀ  یدادگاه نسبت به قسمت

 در ایآ ح،یتوض نیکرده است. حال با ا اریاز آن سکوت اخت گرید یبخش رشیپذ ایبه رد 
 تیمرجع صالح نیاست؟ کدامشده ینیبشینقص پ نیو مقررات ما راهکار جبران ا نیقوان
خصوص در  ایشود یها مموضوع شامل تعدد خواسته نیا ایبدان را دارد؟ آ یدگیرس

 دیبا ایدارد  انیجر جانیدر ا یمالزمۀ اثبات فیتکل ایکند؟ آخواستۀ منفرد هم صدق می
که  یبا فرض يرأ یهیذکر کردن خواسته در اسباب توج ایآ د؟یشیگر اندید ياگونهبه

 ؟کندشده باشد حکم مساله را متفاوت نمیحیخواستۀ مسکوت فقط در دادخواست تصر
بازگرداندن پرونده به «قرار گرفته که  یمورد نقد و بررس ثیح نیانتخاب شده از ا يرا

از ورود  شیعنوان راهکار جبران در نظر گرفته است. حال پرا به »يدادگاه صادرکننده را
) و سپس به کمی(بخش  یمورد نقد معرف ياست در ابتدا رأ ستهیبحث، شا تیدر ماه
 موصوف (بخش دوم) پرداخته شود. يراهکار انتخاب شده در رأ یبررس
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 مورد نقد يو شرح رأ ی: معرفکمیبخش 
 شدهمورد نقد  يپرونده که منجر به صدور رأ انیابتدا در خصوص جر بخش نیدر ا
 میپردازیمکشور  یعال وانید يرأ ذکر بهشود و سپس یمختصر آورده م یگزارش است
 .ینگارش -یادب يرادهایا بهگاه و آن

 پرونده انیجر ) خالصه1بند 

د.  -1و خانمها  انیآقا یبخش کوهنان یشعبه دادگاه عموم 700060در پرونده کالسه [«
م. فرزندان ص. با  یك. شهرت همگ -8ش.  -7گ.  -6پ.  -5م.  -4ن.  -3ف.  -2

ب.م. فرزندان الف. به خواسته  -2ب.  -1 انیآقا تیبه طرف یم.ب. دادخواست يوکالت آقا
 خیالمثل از تارو مطالبه اجرت یواقع در جغابل کونان یشراکت یضارا کیو تفک میتقس

دادگاه نموده، ضمن  میتقد الیر 51000000حکم مقوم به  ياجرا تیلغا 1380/1/1
. باالصاله و بالوارثه در باشندیوراث مرحوم ص. م نیداده: موکل حیدادخواست توض

مرحوم ص. به  تیاز مالک یقسمت. باشندیم یرسم تیمالک يدارا یکونان یپالك... اصل
مرحوم ص. بوده  تیهمچنان در مالک یاز خواهانها به نام د. م. منتقل و الباق ينام احد

نامه وکالت یط لیبا وکالت و وکالت در توک یکه به خواهانها منتقل شده است که جملگ
اس اند. براسوکالت نموده ابه احد از خواهانها د.م. جهت طرح دعو یمیتقد یرسم
سو و  کیو مورث خواندگان از  نیمورث موکل نیمابیف یمیو توافقنامه تنظ نامهمیتقس

فرض به صورت  کی، میبه دو فرض تقس نیمابیف یمشاع یاز شرکاء اراض گریدو تن د
ا و مرحوم الف. م. مورث خواندگان همشترك در حصه مرحوم ص.م. مورث خواهان

 نیتاکنون ا امورث اصحاب دعو نیمابیف نامهمیتقس. با وجود ردیگیبالمناصفه قرار م
. چراکه عمالً در تصرف باشدیم یفینشده و در بالتکل میتقس یامالك به صورت عمل

 نیمابیف نامهمیقرارداد و تقس ضاًی، ایمیتقد یخواندگان قرار دارد. لذا به استناد سند رسم
از شرکاء و به شرح  کیسهم هر  کیو تفک میتقس ياستدعا يمورث اصحاب دعو
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دادنامه  یسرانجام ط یدگیسلسله رس کیخواسته مورد استدعا است. دادگاه پس از 
ضمن انعکاس خواسته خواهانها و اظهارات و مدافعات  1393/6/20 - 700105شماره 

شده و در تصرف قرار گرفته،  میامالك مورد ادعا سالها قبل تقس کهنیبر ا یخواندگان مبن
چون قطعه موسوم به چغابل ارزش  کنیشده شامل شش قطعه بوده ل میامالك تقس

 یقطعه هم سهم نیاز ا یواه يبا طرح دعو خواهندیکرده، خواهانها م دایپ یمسکون
از  يداشته باشند. لذا دادگاه با توجه به اظهارات خواهانها به خصوص اظهارات احد

 یاست که کل قطعات و اراض نیا از یکه حاک 1393/6/15خواهانها به نام د.م. در جلسه 
قطعه بوده سه قطعه در تصرف  6خواهانها و خواندگان که شامل  نیمورث یمشارکت

 92 - 728به دادنامه شماره  تیخواهانها و سه قطعه در تصرف خواندگان است و با عنا
استان لرستان که به علت تصرف مالکانه خواندگان در قطعه  دنظریشعبه سوم دادگاه تجد

صادر  يحکم بر بطالن دعو دیبر خلع یها مبنوسوم به چغابل در مورد خواسته خواهانم
مورث خواهانها و  یعنی 1335/12/14مورخ  نامهمیاست، با مداقه در تقس دهیگرد

دارد، خواسته خواهانها مقرون به صحت  یامالك مشاع میاز تقس یخواندگان که حاک
 .]»دینمایخواهانها صادر و اعالم م ياندانسته، حکم بر بطالن دعو

 کشور یعال وانیشعبه دهم د 9309970907000679شماره  ي) رأ2بند 

گرچه [«است:  نیچن شدهکشور صادر  یعال وانیمورد نقد که از شعبه دهم د يمتن رأ
المثل در دادخواست و و مطالبه اجرت میو تقس کیخود را به تفک يخواه دعوفرجام

جلسه مورد خواسته قرار داده، اما دادگاه به موجب دادنامه شماره  نیولا یمیتقد حهیال
 ينموده، حکم به بطالن دعو ياتخاذ رأ کیو تفک میراجع به تقس 1393/6/2 - 7000105

صادر ننموده، با وصف فوق  ياثباتًا رأ ای اً یالمثل نفمذکور صادر نموده، در مورد اجرت
قرار نگرفته و در  يالمثل) مورد لحوق رأکه (اجرت يادر مورد خواسته یخواهفرجام

از دو مورد  کیچی، هباشدیم یرمالیغ ي) که از دعاوکیو تفک می(تقس گریمورد خواسته د
 نییاز قانون آ 367نداشته و از شمول ماده  یخواهفرجام یدگیرس يطرح برا تیقابل
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، یخواهطرح بودن فرجام رقابلی. بنا به مراتب به جهت غباشدیخارج م یمدن یدادرس
 .]1»شودیاعاده م يپرونده به دادگاه صادرکننده رأ ست؛ین یفیشعبه مواجه با تکل نیا

 ینگارش – یادب يرادهای) ا3بند 

دهد و یم يکننده رویدگیاز مراجع رس شده صادردر آراء  ینگارش يرادهایکه ا میدانیم
در جهت دفع و رفع آنها برداشته  یرو تالش بر آن است که با اشاره بدانها گام نیاز ا

 شود.
 انیها با فعل مناسب پاجمله یبهتر بود که بعض مینیبیمورد نقد م يکه در متن رأناهمچن
 يمتعدد يهاشود و گزارهینم دهید یفعل چیموصوف ه يرأ انیو از ابتدا تا پا شدیم هداد

 کردهوصل  گریبه همد رگولیو یداشته باشد با عالمت نگارش یانیپا هکنیرا بدون ا
-یدر سطر دوم م» صادر نموده...«...و » نموده... ياتخاذ رأ«...مثال پس از  ياست؛ برا

بودن عبارت  سیسل يدر راستا نیدهد. همچن انیجمله را پا» است«توانست با کلمۀ 
-تنها نسبت به خواسته يدر قسمت منطوق رأ«... داشت:  انیب گونهنیتوان ایموصوف م

که حکم بر بطالن آن دو خواسته  حیتوض نیگرفته شده، با ا میتصم کیو تفک میتقس يها
 ».است... شدهصادر 

 یفارس زبان در کهنیا به نظر ،)109 ،1401 ،ي(خسرو شده انیب که چنان گرید يسو از
 بهتر جاها، یبرخ در جز »يدعو« يجابه »دعوا« واژه از استفاده میندار مقصوره الف
 .است

 يو نقد ماهو یبخش دوم: بررس
است در  ستهیکشور، با یعال وانید ياز پرونده و اشاره به متن رأ يپس از شرح مختصر

موضوع  نیموصوف، ابتدا به ا يرد راهکار در نظر گرفته شده در رأ ای دییتا يراستا

                                                           
 . 14/11/1393مورخ  9309970907000679. دادنامه شماره 1
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کدام است و سپس  ییقضا هیو رو یمدن یدادرس نییکه حکم مساله در قانون آ میبپرداز
 راهکار مدنظر نگارنده پرداخته شود. انیبه ب

 نیو دکتر ییقضا هی) حکم مساله در قانون، رو1بند 

است  نکرده انیحکم مساله را به صراحت ب 1یمدن یدادرس نییخصوص، قانون آ نیدر ا
 يهادادخواست، خواسته کیق.آ.د.م. ضمن  65ماده  زیخواهان به تجو کهنیاعم از ا
 ایکرده باشد  میمثال دادخواست فسخ معامله و مطالبه ثمن تقد يبرا کردهاقامه  يمتعدد

از  یدادگاه تنها نسبت به قسمت یجنس بوده ول کیاز  یخواسته منفرد و به عبارت کهنیا
داشت  انیب گونهنیتوان ایفرض را م نینمونه اگرفته باشد؛  میتصم يآن در منطوق رأ

است اما دادگاه نسبت به  -تومان ونیلیپنجاه م-وجه  ینیکه خواسته دعوا مطالبه مبلغ مع
دانان حقوق انیموضوع م نیا کهنی. افزون بر اکند اقدامتومان به صدور حکم  ونیلیم یس

 شود.ینم دهیهم د یمنسجم ییقضا هینظر واقع شده است رومورد اختالف
 نیاند؛ بدشده کیبه تفک لیبودن و نبودن حکم صادر شده قا یقطع انیاز استادان م یبرخ
اند دفاع کرده یخواهفرجام ایو  دنظرینباشد از امکان تجد یکه حکم قطع یدر فرض انیب

حکم،  تیاند و در فرض قطعشده برشمرده ادی تیامر را از جهات طرق شکا نیو ا
قرار  یدگیکه مورد رس رااعتبار امر قضاوت شده را نسبت به آن قسمت از دعوا  رشیپذ

اند موافق ندانسته یبا اصول دادرس ،نوشتار مسکوت مانده است نیدر فرض ا اینگرفته 
 ). 352، 1387(شمس، 

در خصوص خواستۀ مسکوت ندانسته  یدگیرا مجاز به رس دنظریدادگاه تجد گرید یبرخ
 ی؛ بعض)112، 1385اند (زراعت، نسبت به آن دفاع کرده نیدگاه نخستدا یدگیو از رس

رفتار کند که  گونهنیا دیمورد با نیدر ا دنظریاند که دادگاه تجدداشته انیب نیچن گرید
خواهان نسبت به خواستۀ مسکوت صادر کرده  یحقیبر ب يرأ نیدادگاه نخست ییگو

                                                           
 . از این پس: ق.آ.د.م.1



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /344 

 

مجاز  دنظریبدان معناست که در هر حال دادگاه تجد نی) و ا574، 1392، یاتیاست (ح
 یدنظرخواهیدر خصوص خواستۀ مسکوت در فرض تجد يو اصدار رأ یدگیبه رس

وارد  دنظریباورند که هرچند دادگاه تجد نیبر ا زین گرید ی. بعضبود خواهدنسبت به آن 
حال  نیبا ا یشود ولینم ته،قرار گرف نیکه موضوع حکم دادگاه نخست يآن بخش از رأ

 يو صدور رأ یدگیدر مقام رس دنظریکه مرجع تجد نیستق.آ.د.م. مانع از آن  349ماده 
شده و اظهارنظر کند  یدگیتذکر داده و نسبت به امر مسکوت وارد رس نیبه دادگاه نخست

 ).89، 1380، ي(مهاجر
ه خواستۀ نسبت ب يصدور رأ يبرا نیداندن پرونده به دادگاه نخستازگراز ب زین ياعده

ق.آ.د.م. آن  349گروه به استناد ماده  نیو عمده استدالل ا اندکرده يمسکوت طرفدار
و اظهارنظر کند که هم دادگاه  یدگیرس دیبا ينسبت به امر دنظریاست که مرجع تجد

قرار گرفته باشد  یدنظرخواهیصادر کرده باشد و هم مورد تجد ينسبت به آن رأ نینخست
 ). 642و  641، 1394زاده، وسفیو  205، 1398، ي(ابهر
 463راستا به ماده  نیو در ا دانسته يرأ حیموضوع را از موارد تصح نیا گرید یبرخ

؛ البته 2)117، 1392اند (پوراستاد، استناد جسته 1فرانسه یمدن یدادرس نییقانون آ
را مقرر  یطیاقدام شرا نیا يبراکشور  نیا ییقضا هیشده است در رو انیطور که بهمان
توان به استناد ماده مذکور یم یکه تنها زمان انیب نی)؛ بد165، 1393، یاند (محسنکرده

                                                           
 . از این پس: ق.آ.د.م.ف. 1
تواند رأي خود را بدون مرجع قضایی که نسبت به عنوانی از خواسته رأي صادر نکرده می«دارد: . این ماده بیان می2

ي دقیق که بیان خالصهي رأي نسبت به دیگر عناوین خواسته، تکمیل کند مگر آنلطمه به اعتبار امر قضاوت شده
سال پس از زمان تحصیل هات دفاعی ایشان ضروري باشد. درخواست باید حداکثر یکادعاهاي متقابل طرفین و ج

سال پس از تاریخ صدور رأي رد آن اعتبار امر قضاوت شده تصمیم یا، در صورت فرجام خواهی از این عنوان، یک
د. او پس از استماع دهمطرح شود. دادرس با تقاضاي ساده یکی از طرفین یا با تقاضاي مشترك این کار را انجام می

گیرد. به این تصمیم در نسخه اصلی رأي و رونوشت مطابق با اصل اظهارات طرفین یا فرخواندن آنان تصمیم می
شود. این تصمیم همچون رأي ابالغ شده و همان طرق شکایتی که براي آن فراهم است بر این تصمیم آن اشاره می
 ). 201و  200، 1395(محسنی، » باشدنیز مفتوح می
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به خواستۀ مسکوت  يکه دادگاه در قسمت اسباب موجهه رأ کردصادر  »یلیتکم يرا«
 باشدو مغفول مانده  نکردهنسبت به آن  ياظهارنظر چیاشاره کرده اما در بخش منطوق ه

وارد  ياخواستۀ مورد حکم خدشه نیعناو گرینسبت به د دینبا يرأ لی، تکمیاز طرفو 
 اشاره کرده است.  ریموضوع اخ نیشده به ا ادیکه نص ماده ناکند همچن
که در  حیتوض نیابراز داشته است؛ با ا یمتفاوت يهانظر زین هییقوه قضا یاداره حقوق

در دادگاه  دیخصوص آن قسمت از خواسته که مورد لحوق حکم قرار نگرفته است ابتدا با
و  یدگیمورد رس دنظریدر دادگاه تجد یدنظرخواهیو سپس در صورت تجد نینخست

 یتمام بهچه نسبت ناشده است که چن انیب نیچن گرید ي؛ در نظر1ردیصدور حکم قرار گ
در خصوص  دنظریدر دادگاه تجد یصادر شده ول يرأ نیها در دادگاه نخستخواسته
 309ماده  قیمورد از مصاد نیا کهنیده باشد به لحاظ اشصادر ن ياز خواسته، رأ یقسمت

از نو نسبت به طرح دعوا و اقامۀ دادخواست درباره  دیرو دادبرده با نیاز ا ستیق.آ.د.م. ن
 يبرا نیندن پرونده به دادگاه نخستگرداازاز ب گرید ي. در نظر2خواستۀ مسکوت اقدام کند

کند می يرویپ ریاخ هیغالب دادگاهها از نظر هی. کنون رو3اظهارنظر سخن گفته شده است
گرداندن ازاستان تهران به رغم ب دنظریاز دادگاه تجد ییاست که در را نیو البته جالب ا

که در دادخواست  يادر مورد خواسته »یاصالح يرا«از صدور  نیپرونده به دادگاه نخست
 . 4آمده، نظر داده شده است یدگیجلسه رسدر صورت نیو همچن

                                                           
 .24/12/1384مورخ  -9346/7. نظریه شماره 1
 . 21/01/1386مورخ  138/7نظریه شماره  .2
به نقل از: (پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی،  02/06/1374مورخ  1833/7. نظریه شماره 3

1397 ،257 .( 
. به طرفیت ن. ل. ي. نسبت به دادنامه در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. س[«. متن رأي موصوف چنین است: 4

مبنی بر صدور  847شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک در پرونده کالسه  06/11/1392مورخ  1603شماره 
حکم طالق به درخواست زوجه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد 

عیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأي صادر شده دادگاه بدوي بر الیحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفا
اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا عمده اعتراض تجدیدنظرخواه به عدم رسیدگی به 
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 یچه قاضناق.آ.د.م. چن 3سوال به ذهن متبادر شود که حسب ماده  نیممکن است ا
مستنکف از احقاق حق شناخته  نکندصادر  یاز خواسته حکم مقتض ینسبت به قسمت

 ,VERGESاند (موضوع نظر داده نیبه ا ياکه در حقوق فرانسه عدهناشود همچنیم

 یانتظام یاست که دادگاه عال یدر حال نی)؛ اما ا165، 1393، یبه نقل از محسن 35 ,2007
 کی«از  یدر خصوص بخش »یدگیپس از رس«نکردن دادگاه  فیتکل نییقضات تع
از  رینسبت به چهار شع فیتکل نییکه تع انیب نیرا تخلف ندانسته است؛ بد» خواسته

. اما 1دانسته است رینسبت به ده شع فیتکل نییتع» بالمالزمه«مورد ادعا را  ریچهارده شع
فرض  نیرا در ا یتوان قاضی) نم167، 1393، یشده است (محسن انیگونه که بهمان

که  یدر صورت«دارد یم انیق.آ.د.م. بصراحت ب 3مستنکف از احقاق حق شمرد چه ماده 
و صدور  یدگیاز رس نیتعارض قوان اینقص  ایابهام  ایاجمال  ایبه بهانه سکوت  یقاض

توان یم یدر صورت نیشود؛ بنابرایم» حکم امتناع ورزد مستنکف از احقاق حق شناخته...
 کهنیبوده، نه ا رموجهیغ ای يعمد يداد که امتناع و فریرا به اتهام موصوف ک یقاض
 از خواسته غافل شده باشد. یسمتق يِریگمیاشتباه نسبت به تصم ياز رو ای يسهو
 جادیا تواندیچه ماما آن ستین یشود شکیها مموضوع شامل تعدد خواسته کهنیدر ا
قضات  یانتظام یدادگاه عال يکند نسبت به خواستۀ منفرد است و آنگونه که از رأ دیترد
 نییتع رشیبه پذ لیکند البته اگر قاها صدق نمیقسم از خواسته نیدر خصوص ا دیآیبرم

                                                           
رغم درخواست در باشد که دادگاه بدوي علیدرخواست زوجه نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی می

پرونده نسبت به آن رسیدگی ننموده و در رأي  71و  70مندرج در صفحات  14/11/1393ه مورخ جلسصورت
قانون آیین دادرسی  349جا که بر اساس ماده گونه اظهارنظري نکرده است و از آنصادر شده هم نفیاً یا اثباتاً هیج

تواند اظهارنظر و رأي صادر کند می دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر فقط در مواردي
که دادگاه بدوي در آن قسمت رأي صادر گردیده باشد و با توجه به مراتب یاد شده پرونده جهت رسیدگی به 
درخواست اعمال نصف دارایی و صدور رأي اصالحی در آن و نیز در مورد تعیین تکلیف مهریه به دادگاه بدوي 

 »]کندارسال می
 دادگاه تجدیدنظر استان تهران).  24صادر شده از شعبه  9209982922500847(دادنامه شماره 

 ). 234، 1340محکمه عالی انتظامی قضات به نقل از: (شهیدي،  29/02/1310-879. حکم شماره 1
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است  شده اشاره 29/02/1310-879که در حکم شماره ناهمچن میبالمالزمه باش فیتکل
نسبت  فیتکل نییاز دعوا (خواستۀ منفرد)، مالزمه با تع ینسبت به قسمت فیتکل نییتع

 . 1هم دارد گریبه قسمت د

 دهی) راهکار برگز2بند 

 رفتیصورت مطلق پذشده را به شنهادیپ يکارهاکدام از راهچیتوان هیرسد نمینظر مبه
 یمورد بررس يترشد که موضوع را به نحو مبسوط و کامل ینظر با استادانهم دیبلکه با

 ).168و  167، 1393، یاند (محسنشده لیقا زینوع خواسته تما سه انیو م قرار داده
است اگر خواسته فقط در دادخواست مطرح شده باشد و  نیکه فرض اول ا انیب نیبد 

اند که دادگاه گو و مجادله نشدهونسبت به آن وارد گفت یدادرس ندیدر فرا نینه تنها طرف
فرض بنا به  نیه باشد؛ در انکردبدان اشاره  يرأ یهیهم در قسمت مقدمه و اسباب توج

صورت نگرفته  یدگیرس چیخواسته ه نیدر مورد ا کهنیق.آد.م. و با توجه به ا 7ماده 
در خصوص خواستۀ  یدگینسبت به رس دنظرینداشتن دادگاه تجد تیاست از صالح

راجع به خواستۀ مغفول مانده، صادر  یاند و چون حکم قطعکرده يمسکوت طرفدار
شمول اعتبار امر قضاوت شده بر آن  ادشدهیقانون  84ماده  6مستند به بند  نینشده بنابرا

 است. یقد محمل قانونفا زین
 یدادرس انیخوانده در جر یاست که خواسته در دادخواست عنوان شده ول نیفرض دوم ا

 ندیسخن، به رغم مطرح شدن آن در فرا گرینکرده باشد و به د یاعتراض چینسبت به آن ه
در  کهنیو دادگاه هم با وجود ا نکردهاما خوانده اقدام به دفاع در برابر آن  یدگیرس

، يبدان اشاره کرده است اما در بخش منطوق را يرأ یهیقسمت مقدمه و اسباب توج
                                                           

نصب امین «هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین آمده است:  21/12/1368 – 32که در رأي شماره . همچنان1
قانون امور حسبی غیر از  130و  126قانونی مدنی و مادتین  1012براي اداره اموال غایب مفقود االثر وضوع ماده 

 1قوقی ماده الیحه قانون دادگاه مدنی خاص قید شده و صالحیت دادگاههاي ح 3باشد که در بند ضم امین می
 ». شودرسیدگی به امور غایب مفقود االثر بالمالزمه شامل تعیین امین براي اداره اموال غایب نیز می
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را به صراحت  هیحکم قض یعبارتنکرده و به ياظهارنظر چیآن ه رشیپذ اینسبت به رد 
 قیموضوع تصد« ای 1»خواستۀ اعتراض نشده«فرض از  نیباشد که در ا نکردهمشخص 

به نقل   ,1964MOTULSKY ,235ه است (در حقوق فرانسه سخن رانده شد 2»شده
خاص حکم  يابتوان به استناد ماده کهنی). در حقوق ما از ا168، 1393، یاز محسن

اقدام  نیا کردن یشود و اقرار تلقینم دهید افتیخواستۀ اعتراض نشده را بصراحت 
ممکن  کرده حیآن را تصر طیکه اقرار و شرا یقانون مدن 1262و  1259خوانده با مواد 

اقرار را مستلزم اعالم اراده ولو به صورت  ياخبار تیمواجه شود چه ماه دیاست با ترد
). اما در فرض ما خوانده 281، 1389؛ شمس، 195، 1395، انیاند (کاتوزدانسته یضمن

سخن، به  گرینشده و به د يامجادله و مذاکره گونهچیاز خواسته وارد ه ینسبت به قسمت
 اریو نسبت به آن سکوت اخت نکرده یدفاع چیه ،یدادرس انیدر جر رغم مطرح شدن آن
فرض برخالف حقوق  نی) در ا169، 1393، یشده (محسن انیگونه که بکرده است. همان

 يامناقشه چیکه خوانده نسبت به آن ه يااثبات خواسته يبرا لیفرانسه که آوردن دل
دادگاه جهت  اریحقوق ما بتوان در ابتدا از اخترسد در ینظر ماند بهننموده را الزم نداسته

نبودن خواستۀ موصوف دفاع کرد و سپس مستند به  ایراجع به وارد بودن  قیانجام تحق
قسم از  نیترکه را مقرر داشته است ا »یقبول ضمن«که  3یقانون امور حسب 242ماده 

از  کیم حضور هرعد«ق.آ.د.م.  95که ماده نافرض کرد؛ همچن» شده قیتصد«خواسته را 
 »میو اتخاذ تصم یدگی(را) مانع رس یآنان در جلسه دادرس لیوک ایاصحاب دعوا و 
 انیخواسته در دادخواست عنوان شده، در جر کهنیسان نظر به انیندانسته است. بد

در قسمت مقدمه  زینکرده و دادگاه ن یخوانده بدان اعتراض یول شدههم مطرح  یدگیرس
                                                           

1. Làllégation non- contesté. 
2. La fait constant. 

قبول صریح آن است که به موجب سند ، قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی«دارد: . این ماده بیان می3
قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه کنند که کاشف از ا عادي قبول خود را به دادگاه اطالع بدهند، رسمی ی

کشف از قبول ترکه  قبول ترکه و اداي دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح
 ».نماید
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وجود دارد  يرأ حیو تصح لیبه آن اشاره نموده است امکان تکم يرأ یهیو اسباب توج
 نیسهو قلم دانست و از ا ایفرض را مشمول اشتباه  نیق.آ.د.م. ا 309و مستند به ماده 

حال  نیرد آن باشد و در ع ایخواهان  يادعا رشیناظر بر پذ تواندیم یاصالح يرو رأ
تر شیطور که پخدشه وارد کند. همان رگیتواند به اعتبار امر قضاوت شدة قسمت دینم

گرداندن ازاستان تهران از ب دنظریدادگاه تجد 24صادر شده از شعبه  يسخن رفت در رأ
 نظر داده است.  »یاصالح يرا«دادگاه به صدور  نیا فیو تکل نیپرونده به دادگاه نخست

 یدادرس ندیدر فرا نیفرض سوم آن است که خواسته در دادخواست عنوان شده و طرف
به  يرأ یهیاند و دادگاه هم در قسمت مقدمه و اسباب توجنسبت به آن مجادله کرده

 نکردهنسبت به آن  ياظهارنظر چیدر قسمت منطوق ه یخواستۀ موصوف اشاره کرده ول
شده است  انیگونه که بهمان میدر فرض دوم باش ياصالح رأ رشیبه پذ لیاست؛ اگر قا

، ی(محسن رفتیرا پذ يرأ لیراهکار اصالح و تکم دیبا یاول قیدر فرض سوم به طر
 زیآن به خوانده ابالغ شده است، اصل تقابل ن میدادخواست و ضما رای)؛ ز170، 1393

به خواسته اشاره کرده  زین يشده و در رأ یدگی، دادگاه وارد رسشده تیحسب ظاهر رعا
 است.  نشدهنسبت به آن اظهارنظر  ياشتباه، در منطوق رأ ایو تنها در اثر غفلت 

است که اگر در فروض دوم و سوم،  نیمطرح شود ا تواندیکه م یحال سوال
 ای حیتصح ایآ ست؟یچ دنظریدادگاه تجد فیصورت گرفته باشد تکل یدنظرخواهیتجد
 يخواستۀ اعتراض نشده به معنا رشیپذ ای؟ آستیچدادگاه  نیا تیدر صالح يرأ لیتکم

 تواندیم دنظریدادگاه تجد ایاست؟ اگر پاسخ مثبت است آ »دهیخواستۀ به اثبات رس«
 یشود؟ و اگر پاسخ منف يو صدور رأ یدگیقسمت از خواسته وارد رس نینسبت به ا

 ؟ بود خواهد دنظریدادگاه تجد يرو شیپ ياست چه راهکار
به  یدگیبودن رس يابه اصل دو درجه قیدق ینگاه ازمندیپاسخ به فرض مطرح شده ن

است. وفق ماده  دهیو مفهوم خواستۀ به اثبات رس یدنظرخواهیتجد ی، اثر انتقاليدعاو
دادگاه  تیدر صالح یدنظرخواهیدر فرض تجد نینخست يرأ حیق.آ.د.م. تصح 309
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نسبت به خواستۀ  نینخست ياست که در رأ نیکه وجود دارد ا يااست اما نکته دنظریتجد
 نیا فیرو تکل نینشده و از ا ياظهارنظر چیموردِ اعتراض ه يمسکوت در منطوقِ رأ

. ستیمشخص ن دنظریدادگاه تجد يآن برا رشیپذ ایقسمت از خواسته در خصوص رد 
را  نینخست يرأ یدر صورت دنظریقانون مذکور دادگاه تجد 351، مطابق ماده ياز آن سو

خواستۀ «در خصوص  نینخست يدر رأ یخواهد کرد که از قلم افتادگ دییضمن اصالح، تا
اعداد، ارقام، سهوقلم، مشخصات  لیاز قب یاشتباهات رازیغ«...باشد و  »دهیبه اثبات رس

خواستۀ به اثبات «منظور از  دید دیسان بانی؛ بد»مالحظه نکند يگری....اشکال دنیطرف
  ست؟یچ »دهیرس

 انیب نیبا ا استطرح است: نظر اول همان فرض دوم فوق خصوص قابل  نیدو نظر در ا
 یدگیکه در دادخواست عنوان شده و مورد رساست که عالوه بر آن ياکه منظور خواسته

 یول کردهبدان اشاره  يرأ یهیهم در مقدمه و اسباب توج نیقرار گرفته و دادگاه نخست
آن  گرینکرده باشد. نظر د نییرا تع اشتباه در قسمت منطوق، حکم آن ایدر اثر غفلت 

است که مورد لحوق حکم قرار  يا، خواستهدهیاست که منظور از خواستۀ به اثبات رس
است. اگر نظر اول  دهینظر را برگز نیهم زیمورد نقد ن يکه در رأناگرفته باشد همچن

تۀ رد خواس ای رشینسبت به پذ دیبا يرأ حیدر مقام تصح دنظریشود دادگاه تجد رفتهیپذ
رفتن حق  نیکار سبب از ب نیاست که ا یهیموصوف حکم صادر کند و البته بد

شده است  انیگونه که بسان هماننیخواهد شد. بد هیعلمحکوم یدنظرخواهیتجد
توان یکه منادارد نظر دوم است همچن یچه با اصول همخوان) آن171، 1393، ی(محسن

؛ 1دیرس جهینت نیبه ا 05/10/1368مصوب  نکهااقانون نحوة وصول مطالبات ب 2از ماده 

                                                           
اجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و مندرج در خصوص دعاوي که قبالً ر« دارد: . این ماده بیان می1

جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن ها و متفرعات و به صدور حکم شده است و هزینه
را از مرجع صادرکننده حکم توانند تقاضاي تصحیح حکم به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها می

ند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. بنمای
 ».شوداین قانون در مورد دعاوي که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می مقررات
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 ایبر رد  ریاظهارنظر دا نینخست يدر منطوق رأ ياچه نسبت به خواستهناچن انیبن نیبر ا
 ،باشد شدهارسال  دنظریپرونده به دادگاه تجد یدنظرخواهیآن نشده و با تجد رشیپذ

موضوع  نیسخن، ا گریدادگاه وجود ندارد و به د نیتوسط ا يرأ لیتکم ای حیامکان تصح
از  يرأ لیتکم ای حیراهکار تصح نی. بنابراردیگیقرار م نیدادگاه نخست تیتنها در صالح

شود ممکن است دادگاه  دهیبرگز نیاز ا ریغ يقابل دفاع است چه اگر نظر رین گرید یجهت
در  کند اقداممتعارض  يبه صدور رأ يرأ گریصادرکننده برخالف قسمت د ای نینخست
 نیاست و ا حیاگر راهکار فوق انتخاب شود اقدام دادگاه فقط در حدود تصح که یحال

مرتبط  يمثال در دعاو يوجود آورد؛ برابه يرأ تیدر اساس و ماه یتواند خللیعمل نم
 ای( ياز دعاو یکیاند اگر دادگاه نسبت به توام شده گریکدیمستقل با  يکه دو دعوا

در قسمت منطوق  گرید يکند و در خصوص دعوا يها) اقدام به صدور رأخواسته
تواند ی، نمیاصالح ياظهارنظر نکرده باشد در مقام برگرداندن پرونده جهت اصدار رأ

 اتخاذ کند. گرید يدر خصوص دعوا يبا منطوق رأ ریمغا یمیتصم
 يرأدر  یگرداندنِ پرونده به دادگاه تالازراهکارِ ب دیآیچه از نوشتار فوق برمآن نیبنابرا

با توجه  رایز ست؛ین دییفروض فوق قابل تا انیم زیصورت مطلق و بدون تمامورد نقد به
نسبت به خواستۀ  ایکرد که آیم نییتع وانیگانۀ باال، بهتر بود شعبۀ محترم دسه کیبه تفک

خواسته فقط  نیا ایآ ر؟یخ ایصورت گرفته است  یدگیالمثل)، رسمسکوت مانده (اجرت
 یقاتیاقدام تحق چیه یدادرس ندیمجلس عنوان شده و در فرادر دادخواست و در صورت

 اریسکوت اخت کهنیا ایو  کردهخوانده در برابر آن دفاع  اینسبت بدان انجام نشده است؟ آ
نسبت به آن اقدامات الزم انجام شده و فقط در منطوق  یدگیرس ندیدر فرا ای؟ آاستکرده 

 نیبود ایم ستهیشا نینشده است؟ بنابرا نییغفلت، حکم آن تع ایدر اثر اشتباه  يرأ
 .شدیم انیآن ب اتییو جز کیتفک
 يطرح برا تیقابل یوارد بوده آن است که اگر موضوع يرأ نیکه بر ا يگری، نقد داما
 نیق.آ.د.م. و همچن 4و  3کشور را نداشته باشد مستند به مواد  یعال وانیدر د یدگیرس



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /352 

 

 یموضوع کهنینقض؟ ا ایمرجع در ابرام خواهد بود  نیا میهمان قانون، تصم 395ماده 
 یخواهفرجام نشدن دهیشن يبه معنا ایخارج بدانند آ ادشدهیقانون  367را از شمول ماده 

 میتصم يبه معنا »ستین یفیمواجه با تکل«عبارت  ایمورد اعتراض است؟ آ يرأ دییو تا
 باشد؟یعمل آمده مبه یخواهدر خصوص فرجام گرفتن

خواستۀ مسکوت  فیتکل ،يأر کنندهگرداندن پرونده به دادگاه صادراز، با بياز آن سو
تنها نسبت  یخواهشود آن است که فرجامیمورد نقد استنباط م يچه از رأشود؟ آنیچه م

در  کهنیقرار گرفته باشد و حال ا ياست که مورد لحوق رأ ریپذامکان يابه خواسته
و شعبۀ  نکرده ياظهارنظر چینوشتار دادگاه در مورد خواستۀ مورد فرجام ه نیفرض ا

 نیا وانید يمضمون رأ ایکشور فقط به اعاده پرونده نظر داده است! حال، آ یعال وانید
 ایام کند کرده و به صدور حکم اقد یدگیاز نو رس دیبوده است که دادگاه صادرکننده با

قسمت از خواسته با  نیا کهنیا ایمبادرت ورزد؟  يرأ لیتکم اینسبت به اصالح  کهنیا
از  دیاقدام بدان معناست که معترض با نیا ایشود؟ آینم فیتکل نییهم تع یمالزمۀ اثبات

خواسته، احتمال  نیمجدد به ا یدگیرس ایشود؟ آ یدگینو دادخواست داده و خواستار رس
 شود؟ یرا منجر نم دهیبه اثبات رس يهاخواسته گریمتعارض با د يصدور رأ
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 نتیجه:
 یاو حکم مقتض ندةینما ای نفعيشخص ذ يدادگاهها موظف هستند با طرح دعوا از سو

 گونهچیه ياصدار يها در رأاز خواسته یصادر کنند. اما ممکن است دادگاه نسبت به برخ
 انیمطرح و ب» خواستۀ مسکوت«نوشتار تحت عنوان  نیباشد که در ا نکرده ياظهارنظر

دانان حقوق انیو م امدهیصراحت نهمساله ب نیحکم ا یمدن یدادرس نییشد که در قانون آ
گرداندن پرونده از، اکنون بشیاز پ ییقضا هیبودن رونظر است و به رغم آشفته اختالف

غالب درنظر گرفته شده است عنوان راهکار طور مطلق بهبه يبه دادگاه صادرکننده رأ
سه نوع خواسته  انیم دیرسد که باینظر مشد. اما به دهید زیمورد نقد ن يکه در رأناهمچن

 کیتفک وفق یمدن یدادرس نییآ قانون 309 ماده اصالح ن،یا تبع به وشد  کیکبه تف لیقا
که اگر خواسته فقط در دادخواست مطرح  حیتوض نی؛ با اشودیم شنهادیپ مقنن به لیذ

اند گو و مجادله نشدهونسبت به آن وارد گفت یدادرس ندیدر فرا زین نیشده باشد و طرف
 نیباشد در ا نکردهبدان اشاره  يرأ یهیو دادگاه هم در قسمت مقدمه و اسباب توج

قسمت  نیدر خصوص ا یدگیرس تیصالح دنظریق.آد.م. دادگاه تجد 7فرض بنا به ماده 
خواسته صورت نگرفته است و به  نیدر رابطه با ا یدگیرس چیاز خواسته را ندارد چه ه

 ندارد.  یقانون هیتبع، شمول اعتبار امر قضاوت شده نسبت به آن توج
خوانده اقدام به دفاع در  یدگیرس ندیاما اگر خواسته در دادخواست عنوان شده و در فرا

، اما در بخش يرا یهین در قسمت مقدمه و اسباب توجو به رغم ذکرآ نکردهبرابر آن 
از  دینشده باشد موضوع را با ياظهارنظر چیآن ه رشیپذ ای، نسبت به رد يمنطوق را

 يرو رأ نیدانست و از ا يرأ لیتکم ای حیق.آ.د.م. و مشمول تصح 309ماده  قیمصاد
تواند یحال نم نیرد آن باشد و در ع ایخواهان  يادعا رشیناظر بر پذ تواندیم یاصالح

 خدشه وارد کند.  گریبه اعتبار امر قضاوت شدة قسمت د
 ندیهم در فرا نیفرض آخر آن است که اگر خواسته در دادخواست عنوان شده، طرف

 یهیباشند و دادگاه هم در قسمت مقدمه و اسباب توج نسبت به آن مذاکره کرده یدادرس
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نسبت به  ياظهارنظر چیدر قسمت منطوق ه یاره کرده ولبه خواستۀ موصوف اش يرأ
 نی. در ارفتیرا پذ يرأ لیراهکار اصالح و تکم زین شیمانند فرض پ دیباشد با نکردهآن 

عمل آمده باشد نظر به و خواستۀ مسکوت به ياگر اعتراض نسبت به رأ ریدو فرض اخ
و مفهوم خواستۀ  یدنظرخواهیتجد ی، اثر انتقاليبه دعاو یدگیبودن رس يااصل دو درجه
توسط مرجع باالتر  يرأ لیتکم ای حیق.آ.د.م. امکان تصح 351در ماده  دهیبه اثبات رس

قرار  يدادگاه صادرکننده رأ تیموضوع تنها در صالح نیسخن، ا گریوجود ندارد و به د
ه دادگاه بر بازگرداندن پرونده ب یمورد نقد مبن يدر رأ دهیراهکار برگز نی. بنابراردیگیم

 .ستین دییمورد تا ،شده ادیسه نوع خواستۀ  انیم کیصادرکننده بدون تفک
نوشتار، مستنکف از احقاق حق  نیرا در فرض ا یتوان قاضیاست که نم یگفتن نیهمچن

 یتوان اتهام موصوف را متوجه قاضیم یق.آ.د.م. در صورت 3مطابق ماده  رایشمرد ز
اشتباه نسبت  ياز رو ای يسهو کهنیبوده، نه ا رموجهیغ ای يعمد يدانست که امتناع و

 از خواسته غافل شده باشد. یقسمت يِریگمیبه تصم
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Determination of Undecided Relief Sought in a Judgment  
(A Critique and Review of the Judgment No. 9309970907000679, February 3, 

2015 Made by Branch 10 of the Supreme Court) 

Behnam Shekoohi Mashhadi1  

Abstract: 
One of the duties of the court is to make a decision in accordance with 
the laws regarding each case in question, even if several reliefs are 
sought in a lawsuit (Articles 3 and 4 of the Civil Procedure Code). 
In the latter case, the court may not make a decision on a part of the 
claims raised in the judgment. In other words, the court has not made a 
decision on that part. The Civil Procedure Act does not have a ruling in 
this regard. The judgment that is being criticized has unconditionally 
chosen the solution of returning the case to the trial court. 
 In this article, three assumptions have been considered that 
differentiate the ruling of the issue in the case where the relief sought is 
only mentioned in the statement of case from the assumptions that the 
reliefs are mentioned in the preamble and ratio decidendi section of the 
judgment. 

KeyWords: explicit meaning of a judgment, undecided relief, correction of 
a judgment, ratio decidendi, proven relief.  
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 کلرادو التیا داگالس دادگاه از شده صادر طالق حکم ياجرا و ییشناسا
  کایامر کشور

 1انیصانع اصغر یعل

 :دهیچک
 گذارقانون يسو از یمدنقانون 972ماده در رانیا حقوق در یخارجيدادگاهها احکامياجرا امکان
 مصوب یمدناحکامياجرا قانون نهمفصل در آن بهراجع فاتیتشر و موانع ط،یشرا اما شده،زیتجو

هم و یحقوق پژوهشگران آثار در مزبور قواعد يریگکار به و ریتفس در. است شده نییتع 1356
 و يوجود فلسفه درنظرگرفتن باآنها به توجهکه دارد وجود یتأملقابل نکات یقضائ هیرو نیچن
 کمک آن شتریب شناختبه تواندیم ،یخارج احکام ياجرا و ییشناسا نهاد يکارکردها نیچنهم
 خیتار به که يادادنامه در. شود برداشته آن يایمزا از يمندبهره و توسعه يراستا در یگام و کرده

 13 شعبه از کایامر کشور داگالسدادگاه ازشده  صادر طالقحکم ياجراموضوع با 03/03/1400
 نکات به یالمللنیب و یداخل یحقوق منابعبه استناد با شده، صادر مازندراناستان دنظریتجد دادگاه

 است، استواریدادخواه نیادیبنحق بر یمبتنکه خواهانمکتسب حقبه احتراملزوم رینظ يارزشمند
 وندیپ نیهمچن و قانونبه نسبت تقلب حکم، کنندهصادر دادگاهتوسط دعوا بر حاکم قانون انتخاب

 است؛ ریتقد سزاوار و رینظکم خود نوع در که پرداخته، یحقوق قواعد و یاجتماعيرخدادها انیم
 مزبور يرأ در که موضوع يایزوا از یبرخ به پرداختن کنار در آن یمعرف و نقد ن،یا وجود با

 احکامياجرا و ییشناسا نهاد تحققلیتسه و توسعهبه تواندیم ،استگرفته قرار اشاره مورد
 .کند کمک کشور یحقوق نظام يارتقا جهینت در و ایدن یحقوق شرفتهیپينظامها با همسو یخارج

 قانون مکتسب، حق ،یدادخواه حق ،یخارج حکم ییشناسا ،یخارج حکم ياجرا: هادواژهیکل
 .قانون به نسبت تقلب دعوا، بر حاکم
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