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آراء قضایی نتیجه تالش دادرسانی است که در راستاي تحقق عدالت، پس از بررسی و 

  گردد. انجام تحقیقات الزم صادر می

ها ادگاههایی هستند که موضوعات مطرح شده در دقوانین مدونه همچون قالب

ها جاي گرفته و تطبیق پیدا کنند. این مسئله، یعنی تشخیص بایست در یکی از این قالبمی

ها و مراجع قضایی است. در همین راستا، انطباق قوانین با موضوعات، در شأن دادگاه

  تواند به سایر منابع همچون عرف، قواعد حقوقی و ... نیز تمسک جوید.دادرس می

امر تطبیق این قوانین، قواعد حقوقی، عرف و ... با موضوعات در صورتی که در 

ها با موضوعات مشابه، یک شکل باشد یا اکثر آنها از یک رویه ها، رویه دادگاهدادگاه

  توان گفت رویه قضایی شکل گرفته است.خاص پیروي کنند، می

 47و  46با مواد قانون ثبت اسناد و امالك، سند باید مطابق  48به عنوان مثال طبق ماده 

همین قانون به ثبت برسد. در غیر این صورت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Email:hamidassaidi90@gmail.com 



  رویه قضایی (حقوق خصوصی)ي فصلنامهدو /2

  1395بهار و تابستان ، 1هشمار

ها دعواي الزام فروشنده به نخواهد شد. با این حال یکی از موضوعات رایج در دادگاه

نامه عادي است. حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال ملک طی سند رسمی به استناد بیع

ها در این مورد صدور حکم به شرح خواسته است؛ زیرا که هدف قانون ی دادگاهرویه فعل

ثبت اسناد و امالك تثبیت مالکیت افراد و جلوگیري از اختالف در مالکیت است این دعوا 

ها در دعواي خلع ید از دارد. از سوي دیگر رویه دادگاهنیز در همین راستا گام بر می

نامه عادي غیر قابل استماع بودن این دعاوي است، استناد بیع امالك غیرمنقول ثبت شده، به

عالی کشور هیات عمومی دیوان 10/10/1383مورخ  672چنانکه رأي وحدت رویه شماره 

  نیز بر همین مبنا صادر گردیده است.

ناگفته پیداست هر دو رویه، در راستاي قواعد حقوقی و نظم اجتماعی است که منتج به 

گردد. تبیین و تحلیل یک رأي قضایی آثار مهم و اساسی بر روند صدور نظم عمومی می

رأي توسط دادرسان و حتی بهبود رویه قضایی در مراجع قضایی ایجاد خواهد کرد. از 

جمله دیگر آثار نقد رأي، آشنایی خود صادرکنندگان آراء و دادرسان با اشکاالتی است 

وند. آراء قضایی از جهات و ابعاد که ممکن است در صدور یک رأي با آن مواجه ش

توانند در بوته نقد و بررسی قرار گیرند. این جهات خود به دو دسته تقسیم مختلفی می

  گردند: شکلی و ماهويمی

 نقد شکلی .1

 نقد شرایط دعوا .1- 1

ترین عوامل در نقد رأي شکلی است. شرایط دعوا، اعم از شرایط دعوا یکی از مهم

ذي نفعی خواهان، ذي حقی خواهان، ذي سمت بودن خواهان،  شرایط عمومی همچون

اهلیت طرفین و شرایط اختصاصی مانند اقامه دعوا در مهلت معین در برخی از دعاوي 

در  یا نماینده به عنوان اصیل او سمت، احراز جهت اقامه دعوا مدعی اهلیت قانونیاست. 
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 حمید اسدي

در مقام نقد شکلی باید به آن توجه و ذینفع بودن ایشان از مواردي است که نویسنده دعوا 

  کند.

 نقد ادبی متن رأي .2- 1

تواند هدف از نقد، بررسی ادبیات و نگارش متن رأي صادر شده است. این نوع نقد می

پیرامون نحوه نگارش رأي، استفاده از عبارات حقوقی دقیق و مرتبط با مفاهیم آن و نیز 

  جایگاه مطالب بیان شده در متن رأي باشد.

 نقد ماهوي. 2

 نقد ارکان دعوا .1- 2

نقد ارکان دعوا تاثیر بسزایی بر روند بررسی و تحلیل یک راي دارد. هر دعوایی اعم از 

حقوقی و کیفري از دو یا چند رکن برخوردار است. شناخت ارکان دعوا به دادرس در 

نماید. این نحوه صحیح رسیدگی و مدیریت پرونده تا صدور حکم کمک شایانی می

ارکان حسب مورد می تواند مرتبط با هر یک از طرفین دعوا یا موضوع دعوا باشد. به 

  عنوان مثال، در دعواي خلع ید احراز دو رکن این دعوا کلیدي است:

 احراز مالکیت رسمی خواهان 

 تصرفات بالجواز (غیرقانونی) خوانده  

 نقد استداللی .2- 2

کند. لذا این بخش در قوام و استحکام دادرس با استدالل قضایی رأي خود را توجیه می

نماید. گاه در روند صدور یک راي استدالل اشتباه دادرس منجر رأي نقش اساسی ایفاء می

گردد. رویه قضایی در صدور رأي بر این است که استدالل به صدور یک رأي ناصحیح می

 گردد.دعوا قبل از استنادات آن درج می
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 نقد استنادي .3- 2

حقوقی به منظور مشروعیت  -ن رأي به مواد قانونی و قواعد و اصول فقهیمستند نمود

تر تر و کاملبخشیدن به رأي و پوشاندن لباس قانون به آن است. لذا هر چه مستندات دقیق

تر و برعکس اگر ناقص یا غیر مرتبط باشد ظاهري پریشان خواهد باشد ظاهر راي آراسته

  داشت. 

گردیم. نقد استنادي ستنادات اشتباه از سوي دادرس مواجه میدر نقد استنادي، گاه با ا

گردد. گاه نقد استنادي از آن جهت وارد است که قاضی به خود به چند دسته تقسیم می

ارتباط با موضوع دعوا استناد جسته است. همچنین گاه یک قانون و ماده ناصحیح و بی

د دهد لکن آن قانون یا مواد خاص ممکن است، قاضی به یک قانون مرتبط با دعوا استنا

دارد فصل اول قانون آیین دادرسی مدنی اعالم می 789منسوخ باشد. به عنوان مثال ماده 

منسوخ است. حال قاضی محترم در صورتی که به اشتباه به یکی  1313قانون اعسار مصوب 

  ردد. گاستناد دهد مشمول همین نقد می 1313از مواد فصل اول قانون اعسار مصوب 

 نقد نتیجه رسیدگی (دعوا) .4- 2

  گردد.در روند رسیدگی به یک دعوا قاضی با دو جنبه مواجه می

بایست به عواملی همچون صالحیت رسیدگی شکلی: در رسیدگی شکلی قاضی می

دادگاه در رسیدگی به دعوا، صالحیت و اهلیت طرفین دعوا و ... توجه نماید. در این حالت 

  ر رد دعوا، قرار عدم صالحیت و ... صادر نماید.قاضی ممکن است قرا

بایست رسیدگی ماهیتی: در رسیدگی ماهیتی قاضی به ماهیت دعوا ورود نموده و می

  حکم صادر نماید.

بایست مورد در صورتی که قاضی پس از رسیدگی ماهیتی قرار شکلی صادر نماید می

هاي خود نتواند به خوبی داللنقد واقع شود. همچنین در صورتی که از استنادات و است

  استنتاج نموده و حکم ناصحیح صادر نماید مشمول همین نقد است. 
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 حمید اسدي

شود براي هر شیوه نقد، آراي مربوط آورده حال با توجه به انواع یاد شده، تالش می

  شود:

  

  د و بررسیـذکر چند رأیجهت نق

  خواندهسوگند توسط  يدادگاه پس از ادا يریگمینحوه تصم - نمونه نخست 

صادره از شعبه  12/6/1391مورخ  9109970220600636در رأي شعبه بدوي به شماره 

  خوانیم:دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین می 180

به ).ع. ش(به طرفیت(ر.م.ي.)درخصوصدعوي

 10 خواستهصدورحکمبرالزامخواندهبهاستردادعینطالجاتموجوددر

مغاباشدبامراجعهبهسابقایشانمیفقرهفاکتورکهخواهانمدعیاستخواندهدعویکههمسر

یۀ اار ایشاناقدامبهبرداشتنعینطالهایمذکورنمودهاستوبهدلیلعدمزة

انسوگندخواندهراازدادگاهنمودهکهخواندیتمدارکواسنادجهتاثباتادعایخویشتقاضایا

 4 قانونمدنیوبند 1331 لذابهاستنادماده؛ادعایخواهانراردنمود،هدعویباادایسوگند

 ماده

رأیصادر.نمایددادگاهقراررددعویخواهانراصادرواعالممی،یمدنیقانونآییندادرس84

  .هقابلتجدیدنظرخواهیاست

چنین  9.  30/19با تجدیدنظر صورت گرفته، شعبۀ تجدیدنظر استان در دادنامه مدنی 

  تصمیم گرفت:

-874 نسبتبهدادنامهشماره).ع. ش(به طرفیتخانم(ر. م.)تجدیدنظرخواهیآقاي

ادگاه عمومی حقوقی تهران د180 صادرهازشعبه 30/9/90

مبنیبرصدورقراررددعویتجدیدنظرخواهبه 
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خواستهالزامخواندهتجدیدنظربهاستردادعینطالجاتبه 

زیراخواهانبه ؛باشداستناددهفقرهفاکتورواردمی

لحاظفقددلیالثباتیوانکارخواندهجهتاثباتادعابهسوگندخواندهاستنادکردهودادگاهبد

ویبه 

انسوگندخواندهراصادرکردهلیکنپسازسوگنیتیقرارااستنادمقرراتقانونآییندادرسیمدن

دخواندهبرعدمصحت 

قراررددعویصادرکردهنظربهاینکهدع،رغمرسیدگیماهیتیعلیادعایخواهانمرجعبدوی

ه ویازحیثمقرراتشکلیب

رسیدگیماهیتیوصدورحکمداشتهلذامستنداًبهبندینحوصحیحطرحشدهوموضوعاقتضا

 353 وماده 348 هـماده

دنامهتجدیدنظرخواستهرانقضنمودهوپروندهجهترسیدگیماهیتیقانونآییندادرسیمدنیدا

  .اینرأیقطعیاست.شودمرجعمحترمبدویاعادهمیه ب

  تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد:این رأي از جهات زیر می

اول اینکه قاضی دادگاه بدوي به رغم رسیدگی ماهوي و ورود در ماهیت، به نحو 

عوا صادر کرده است، در حالی که احراز شرایط شکلی اتخاذ تصمیم نموده و قرار رد د

باشد. لذا از آنجایی که ورود در شکلی دادخواست و دعوا مقدم بر ورود در ماهیت می

  شد.بایست حکم صادر میماهیت نموده است، می

بایست با توجه به خواسته خواهان به دعوي رسیدگی در واقع در این مقام دادگاه می

حقی خواهان نسبت به استرداد ن سوگند از سوي خوانده، حکم بر بیکرد و پس از اتیامی

نمود. همچنین عدم درج مشخصات فاکتورها و ادله خواهان و نیز عدم طالجات صادر می

  درج گردشکار در رأي، اشکال دیگري است که به این رأي وارد است.
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 حمید اسدي

است. همسر  نقد دیگري که به این رأي وارد است نحوه نگارش رأي در ابتدا رأي

سابق فرد خواهان بودن، هیچ تأثیري در رویه دادگاه و صدور رأي ندارد و لزومی به درج 

  این مساله نیست؛ زیرا که خواسته رأي نیز ارتباطی به این مساله ندارد.

دادرس محترم در حالی عدم ارائه اسناد و مدارك از سوي خواهان، جهت اثبات 

فقره  10نموده است که در بند دوم از استناد خواهان به ادعاي خویش را در متن رأي درج 

کند. حال جاي این سوال است که نقش فاکتورها در این دعوا خواه در مقام فاکتور یاد می

عدم پذیرش آن از سوي قاضی محترم و چه در مقام تأیید خالی است. همچنین سوگند 

گري نداشته باشند در حالی که شود که خوانده و خواهان دلیل دیزمانی دلیل محسوب می

  در ابتداي این رأي مستند دعوا را فاکتورها ذکر نموده است.

در این رأي، قاضی محترم ابتدا رسیدگی ماهوي نموده است و در مقام صدور حکم 

قرار رد دعوا صادر نموده است که صحیح نیست. در واقع نقد این بخش با همان بخش اول 

تبط است. در صورتی که هدف قاضی صدور قرار رد دعوا یعنی شرایط شکلی دعوا مر

باشد نباید در دعوي ورود ماهوي کند و چون در این رأي ورود ماهوي نموده است نباید 

  کرد.رأي بر قرار رد دعوي صادر می

  حکم رد دعواي طالق و اعتبار امر مختومه  نمونه دوم:

چنین  12/6/91مورخ  1118ماره دادگاه عمومی خانواده تهران به ش 268در رأي شعبه 

  آمده است:

به ).ع. و(بهطرفیت(م.ر.)و.)ر. ر(باوکالت).م(فرزند).ش. م(درخصوصدادخواست

 ،خواستهطالقباعنایتبهمحتویاتپروندهوکپیسندنکاحیه

باشدتدایمبهسببعقدنکاحدایممحرزومسلممیوجودعلقهزوجی .

 26/10/90 درموردخواستهباتوجهبهاینکهدرمورخه

قاظهارنظرشدهوازنظرمقنندرخصوصموضوعرسیدگیشدهاظهارنظرمدرخصوصطال
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باشدوباعنایتبهاینکهاتفاقجدیدیهمازتاریخصدوررأیدادگاهدفاقدوجاهتقانونیمیجد

لذادعویخواهانبرابرباقانونطرحنشدهواعتبارامرمخ؛دشودرخندادهتاموجبرسیدگیمجد

 84 ماده 6 تومهداردودادگاهبهاستنادبند

رأیصادرهحضوریوفقمقرراتظ.نمایدررددعویصادرواعالممیقانونآییندادرسیمدنیقرا

  .باشدرفمدتبیستروزقابلتجدیدنظردرمحاکممحترمتجدیدنظراستان تهرانمی

تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره  47با تجدیدنظر خواهی دادبافته، شعبه 

  چنین راي صادر نمود: 24/3/91مورخ  910396

 نسبتبهرأیموضوعدادنامهشماره(م. ر.)لتآقايباوکا).ش. م(تجدیدنظرخواهیخانم

 268 صادرهازشعبه 910396-24/3/91

 84 ماده 6 دادگاهعمومیخانوادهکهبرصدورقراررددعویبهاستنادبند

قانونآییندادرسیمدنیاشعارداردبه 

توانندزیرادرطالقحادثیبعدکههرزمانسببآنفراهمگرددهریکاززوجینمی،نظروارداست

تواندمشموالعتبابنابراینموضوعنمی،ادگاهتسلیمنماینددادخواستطالقعلیهیکدیگربهد

لذابانقضقرارصادرهپروندهجهترسیدگیماهیتیبهدادگاهصادرکنند؛رامرمختومهگردد

 20 اینرأیظرف.گرددهقرارارسالمی

. این راي از جهات زیر عالیکشوراستقابلرسیدگیفرجامیدردیوان،روزازتاریخابالغ

  قابل نقد است:

کند که اتفاقات جدیدي هم از تاریخ صدور رأي چنین بیان می در بند چهارم متن رأي

پیشین دادگاه رخ نداده است تا موجب رسیدگی مجدد شود. در واقع کلید واژه صدور این 

توان در اینجا یافت که چون اتفاق جدید حادث نگردیده است پس این دعوا رأي را می

ه دادرس محترم نگاه محدود به مشمول اعتبار امر مختومه است. کامال مشهود است ک
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قوانین را بر رأي صادر شده حاکم نموده است. باید به این نکته توجه داشت که هدف و 

  قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ 84ماده  6غایت قانون گذار از بند 

اگر هدف تنها این باشد که چون طرفین دعوا همان طرفین سابق هستند و موضوع 

باید قرار رد دعوا صادر نمود.  84ماده  6ق است پس مستند به بند رسیدگی آنها نیز طال

اي که حائز اهمیت است ماهیت دعواي طالق است. طالق یکی از مفاهیم مهم لکن مساله

در حقوق خانواده است که مصادیق و علل مختلفی دارد. در مقام بیان تفاوت طالق و سایر 

  کنیم:دعاوي مثالی ذکر می

خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی است و قبال رأي صادر شده  در یک دعوا که

گردد. است در زمان طرح مجدد این دعوا قرار رد دعوا به دلیل اعتبار امر مختومه صادر می

تواند مصادیق مختلفی را در برگیرد. طالق ممکن است به جهات لکن دعواي طالق می

که به خواسته او رسیدگی ماهوي شود. طالق مختلفی مطرح شود و این حق خواهان است 

ممکن است به دلیل عسر و حرج ناشی از اعتیاد یکی از زوجین مطرح شود و در طرح 

مجدد، دلیل خواهان برأي طالق عدم حس معاشرت باشد که این دو ارتباطی باهم ندارند. 

لی یکسان بایست با دعواي قبیک از ارکان اعتبار امر مختومه جهت دعوا است که می

توان چنین پنداشت که یکی از جهات موجد حق طالق که قبال باشد. در دعواي طالق نمی

در رابطه با آن حکم صادر گردیده است موجب اسقاط حق خواهان نسبت به طرح دعواي 

گردد. به عنوان مثال حتی ممکن است دعواي طالق به دلیل اعتیاد مجدد در همان زمینه می

سال مجدداً این دعوا  2ن اعتیاد در دادگاه اثبات نگردد. حال پس از زوج باشد لکن ای

تواند مطرح شود و دالیل و مستندات آن به دادگاه ارائه گردد. در این دعواي ثانی می

  بایست مجدداً دالیل و مستندات خواهان را بررسی و اقدام به صدور رأي نماید.دادگاه می

  ت نامه در دعواي اعسارعدم رعایت شرایط شهاد نمونه سوم:

  خوانیم:چنین می 12/6/91مورخ  1133دادگاه خانواده به شماره  250در رأي شعبه
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. ز(به طرفیتخواندهخانم).ي(فرزند).پ. ح(درخصوصدعویتقدیمیخواهانآقاي

) مهریه( بهبه خواستهاعساروتقسیطمحکوم).ع(فرزند).ج

 1618 تدادنامهشمارهنظربهمالحظهدادخواستتقدیمیوضمایمپیوستازجملهرونوش

 صادرهازشعبه 901136 درپروندهکالسه

 312 به،بهمیزانیهمبنیبرپرداختمحکومئدادگاهخانوادهیکواجرا250

بهواستشجایمحکومسکهتمامبهارآزادیواستماعاظهاراتخواهانمبنیبرعجزازپرداختیک

مطرنمالیویواستماعمدافعاتخوانده،دادگاهدعویچهارنفرازگواهانمبنیبرعدمتمکّۀهادی

 و«وحهرامقرونبهصحت تشخیصوبااستنادآیهشریفه

 23و 20و1 ومواد»نکانذوعسرهفنظرهالیالمیسرهإ

1بهمارالذکر،قانوناعسار،ضمنپذیرشاعسارحکمبهتقسیطمحکوم- 

الباقیبه  -2 ،پیشقسطپرداختبیستویکعددسکهتمامبهارآزادي

حقخواندهصبهتوسطخواهاندرپرداختماهیانهنیمسکهبهارآزادیتااستهالککاملمحکوم

گردداعسارصادرهمانعازتوقیفاموالبالمعارضخواهانتوسطخواندهنمیادرواعالممی

 20 رأیصادرهحضوریظرف،گردد

  .باشدقابلتجدیدنظردردادگاهمحترمتجدیدنظرمرکزاستانمی،روزازتاریخابالغ

چنین راي  28/4/91مورخ  659تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 47شعبه 

  دهد:می

 نسبتبهدادنامهشماره).ج. ز( بهطرفیتخانم).پ. ح(تجدیدنظرخواهیآقايدرخصوص

دادگاهعمومی  250 کهبهموجبآنشعبه 659-28/4/91

1618 بهدادنامهشمارهتهرانحکمبهاعسارتجدیدنظرخواهانوتقسیطمحکوم 

 79 قانونآییندادرسیمدنیمصوب 2 نظربهاینکهمطابقماده. صادرکردهاست

راداردکهرسیدگیبهآنبرابرقانوندرخواستشدهباشدادگاهدرصورتیحقرسیدگیبهدعوا

 23 دوباتوجهبهاینکهمطابقماده
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نامهپیوستدادخواستاعسارعالوهبرتصریحبهسایرمواردمندرقانوناعساربایددرشهادت

فیهمقرراتمادهیادشدهمراعابهنیزتعیینگرددکهدرمانحنُجدرمادهمذکورمبلغمحکوم

رایندادنامهواجدایرادتشخیصوبهتبناب،تنشدهاستلذامورداقتضایصدورقرارراداشتهاست

 358 وبااستنادبهصدرماده 348 جویزتبصرهذیلماده

همینقانونضمننقضدادنامهتجدیدنظرخواستهقراررددعوایخواهاناعسارصادرواعالمم

  است. اینرأیقطعی.گرددي

  در رأي دادگاه بدوي اشکاالت شکلی زیر موجود است:

  ز استماع اظهارات خواهان اضافه گردد.در متن رأي، بند چهارم باید کلمه پس از، قبل ا

اي نامانوس و غیر مستعمل در ادبیات و نگارش فارسی است. در بند پنجم مدافعات واژه

هاي جایگزین همچون دفاعیات خوانده و حتی اظهارات در این زمینه نیز استفاده از واژه

  تر است.خوانده مناسب

» ي مطروحه را مقرون به صحت تشخیصدعوا«در بند پنجم استفاده از عبارت دادگاه 

رسد. هدف از ذکر این عبارت اعالم پذیرش خواسته اعسار و تقسیط الزامی به نظر نمی

شود، به است از طرفی در صورت بیان چنین عبارتی که در برخی از آراء دیده میمحکوم

  نمود.تري همچون محمول به صحت استفاده میبهتر بود از عبارت دقیق

رسد. این رأي پیرامون د ششم استفاده از کلمه مارالذکر حشو و زائد به نظر میدر بن

به یعنی همان مهریه است. در این رأي یک خواسته زوج مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم

به وجود دارد که در ابتداي رأي ذکر شده است. پس لزومی به ذکر این عبارت در محکوم

  باشد.ادامه نمی

رسد. این پرداخت از سوي زوج عبارت پیش قسط صحیح به نظر نمی 6بند  در همان 

گیرد و نه پرداخت ثمن معامله و یا نهادي مشابه آن. به همین براي تأدیه دین صورت می
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دلیل مناسب بود در این مقام، از همان عبارت پیش پرداخت، تعداد بیست و یک عدد سکه 

  شد. تمام بهار آزادي استفاده می

رسد عدم شفافیت نوع سکه بهار آزادي است کال دیگري که در همین بند به نظر میاش

که در بند سوم هم به آن اشاره شده است. سکه بهار آزادي در بازارهاي خرید و فروش در 

بایست قاطع دعوا، شفاف شوند. از طرفی رأي دادگاه میدو طرح جدید و قدیم معامله می

باشد. همچنین امروزه هیچ یک از این دو نوع سکه بهار آزادي  و به دور از هرگونه ابهام

بایست در متن رأي به صراحت گردد. به همین دلیل میمشمول انصراف ذهنی مخاطب نمی

  نمود.نوع این سکه بهار آزادي را مشخص می

واژه استهالك امروزه مستعمل نیست. مناسب بود از همان عبارت پرداخت کامل 

  نمود.ده میمحکوم به استفا

ترین نقدهاي ماهوي نسبت به این رأي، نظر دادگاه تجدیدنظر است. یکی از مهم

دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور قرار رد دعواي خواهان اعسار نموده است. این رأي 

قانون اعسار چنین بیان  23قانون اعسار است. ماده  23دادگاه تجدیدنظر مستند به ماده 

ر باید شهادت کتبی الاقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و مدعی اعسا"کند:می

نامه مذکور باید اسم و ضمیمه نمایند در شهادتحال خودزندگانی او مطلع باشند به عرض

به یا دین با تعیین شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او براي پرداخت محکوم

 "تصریح شود.مبلغ آن

رأي دادگاه تجدیدنظر است قسمت انتهاي این ماده است که تعیین مبلغ  آنچه که مستند

داند. لکن سوال اصلی اینجاست که آیا عدم ذکر مبلغ در نامه الزامی میرا در شهادت

  تواند موجب صدور قرار رد دعوا گردد. نامه یا همان برگه استشهادیه مذکور میشهادت

مذکور و در سایر قوانین مرتبط ضمانت اجرایی با توجه به این که در متن ماده  الف:

رسد چنین ضمانت اجراي سنگینی از براي این عدم ذکر مبلغ تعیین نشده است، به نظر می

  سوي دادگاه ناروا باشد.
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که به پیوست بوده، ذکر شده است  1618مبلغ محکوم به (مهریه) در دادنامه شماره  ب:

  ادت نامه نیست.و از این نظر نیازمند ذکر مجدد در شه

اي را مد نظر قرار دهد، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر نگاه سخت گیرانه ج:

توانست قرار رفع نقص صادر نموده و به دادگاه بدوي ارجاع دهد. این مورد از مصادیق می

توانست در دادگاه بدوي نیز رفع گردد. لکن حال با عدم رفع آن رفع نقص بوده که می

  دوي، سزاوار نیست دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوي صادر نماید.توسط دادگاه ب

  



  


