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 چکیده

ــی« و در  ــش تبع ــات »پژوه ــوب ۱۳۱۸( جه ــی )مص ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 50۳ قان در م
ــی  ــون کنون ــی« در قان ــود. »فرجام تبع ــده ب ــر ش ــی« ذک ــون »فرجام تبع ــان قان ــاده 5۴۴ هم م
آییــن دادرســی مدنــی جایــگاه خــود را حفــظ نمــوده، امــا در ایــن عرصــه تنهاســت و ایــن تنهایــی 
موجــب شده اســت در مفهــوم و معیــار آن  تردیدهایــی پدیــد آیــد. ایــن فرجام خواهــی فرصتــی 
بــه فرجام خوانــده می دهــد تــا ضمــن پاســخی کــه بــه دادخواســت فرجامــی اصلــی می دهــد از 
حکمــی کــه مورِدشــکایت فرجامی اســت، نســبت بــه جهتــی کــه آن را به ضــرِر خــود و مخالــف 
قانــون می دانــد، تبعــاً درخواســت رســیدگی فرجامــی نمایــد. مفهــوم نفــع در فرجام تبعــی و آییــن 
دادرســی آن و نیــز تصمیــم دیوان عالی کشــور پــس از اینکــه ایــن نــوع فرجــام را موجــه می دانــد 

از نــکات گنــگ و مبهــم قانــون اخیرالذکــر اســت کــه در ایــن نوشــته بررســی می شــود. 

کلید واژگان: 
فرجام تبعی  نفع  حرفه وکالت  اسناد معارض



سالهفتادویکمشماره۲4۲تابستان۱39۸

۱۱9

 بخش نخست ـ گردش کار
ــقز  ــتان س ــی شهرس ــی حقوق ــعبه دوم دادگاه عموم ــادره از ش ــماره 0۷۶۳ ص ــه ش ــِب دادنام به موج
دربــاره دعــوای اداره کل زمین شــهری اســتان کردســتان به طرفیــِت آقــای ع ف به خواســته ابطــاِل ســنِد 

مالکیــِت رســمی حکــم بــه رد دعــوای آن اداره کل صــادر می شــود. 
ــه مــاده ۳۸5  ــز مســتند ب ــده نی ــد کــه فرجام خوان ــن رأی فرجام خواهــی می نمای ــاً آن اداره از ای متعاقب
قانــون آییــن دادرســی مدنــی درمقــاِم تبــادل لوایــح »فرجام خواهــی تبعــی« می کنــد و خواســته ابطــال 
ســند مالکیــت معــارض مأخــوذه اداره کل زمین شــهری اســتان کردســتان، موضــوع تبصــره مــاده 5 الیحــه 

قانونــی راجــع بــه اشــتباهات ثبتــی و اســناد مالکیــت معــارض )مصــوب 1333( را مطــرح می نمایــد. 
پرونــده بــه دیوان عالی کشــور ارســال و بــه شــعبه دهــم دیــوان ارجــاع می شــود. آن شــعبه درراســتای 
ــای  ــاِب اعط ــدوی درب ــر دادگاه ب ــط دفت ــی توس ــه قانون ــف محول ــرای وظای ــده و اج ــل پرون تکمی
ــه  ــده تبعــی«، مســتند ب ــاِل »فرجام خوان ــی درقب ــه شــخص فرجام خــواه اصل ــح ب ــادل لوای فرصــت تب
قســمت اخیــر مــاده ۴۱۳ قانــون آییــن دادرســی مدنــی دســتور ارســال پرونــده را بــه دفتــر دادگاه 

ــد.  ــادر می نمای ــدوی ص ب
پرونــده پــس از ارســال بــه دفتــر دادگاه بــدوی و انجــام تبــادل لوایــح تکمیــل و مجــدداً بــه دیــوان 

ــود.  ــال می ش ارس
شــعبه دهــم دیــوان  پــس از احــراز تکمیل بــودن پرونــده مبــادرت بــه صــدور رأی نهایــی بــه شــرح 

ــد:  ــل می نمای ذی
»اوالً، فرجام خواهــی اصلــی اداره کل زمین شــهری اســتان کردســتان نســبت بــه دادنامــه شــماره 
00۷۶۳ مــورخ ۱۳۹2/۷/2 صــادره از شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی ســقز منطبــق بــا هیچ یــک 
ــق  ــادره مطاب ــد و رأی ص ــی نمی باش ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده ۳۷۱ قان ــدرج در م ــوارد من از م
ــون اشــعاری  ــاده ۳۷0 قان ــه م ــی صــادر گردیده اســت، علی هــذا مســتنداً ب ــن شــرعی و قانون موازی
ــای ع ف به خواســته اعمــال  ــاً، فرجام خواهــی تبعــی آق ــرام می گــردد؛ ثانی دادنامــه فرجام خواســته اب
تبصــره مــاده 5 الیحــه قانونــی راجــع بــه اشــتباهات ثبتــی و اســناد مالکیــت معــارض )مصــوب 1333( 
ــق فرجام تبعــی نمی باشــد  ــع ایشــان صــادر شده اســت از مصادی ــه نف ــاً ب ــه آنکــه رأی تمام باتوجه ب

و از ایــن حیــث اقدامــی نــدارد.«
دربــاره ایــن رأی ازمنظــِر مفهــوم فرجام تبعــی و نیــز معیــار نفــع در آن می تــوان نوشــت و کارکــرد 
آن را بررســی کــرد، چراکــه بــه نظــر می آیــد ایــن نهــاِد ارزشــمند بســیار مهجــور و غریــب درگوشــه ای 

افتــاده  اســت، حال آنکــه مزایــای بســیاری بــرای تضمیــن امنیــت قضایــی دارد۱. 

ــه کار  ــور ک ــر کش ــتری ه ــرح در دادگس ــاوی قابلِ ط ــواع دع ــناخت ان ــا ش ــت ب ــر اس ــا براب ــع در دادخواهی ه ــناخت نف ۱ . ش
ســاده ای نیســت. شــاهد آن هســتیم کــه نفــع متأثــر از تحــوالت اجتماعــی هــر کشــور و جامعــه، دگرگــون و متنــوع می شــود 
ــه  ــده از نفــع در ایــن مقال ــای پیچی ــا ممنــوع شــناخته می شــوند. ایــن معن ــواع و اقســام دعــاوی قابل ِطــرح ی و براین اســاس ان

ــد: ــر مراجعــه کنن ــه زی ــه مقال ــرای مطالعــه بیشــتر ب ــد ب ــدگان می توانن مورِدنظــر نیســت و خوانن
نفــع در دادخواهی هــا: بررســی دکتریــن حقوقــی و رویــۀ قضایــی فرانســه حســن محســنی، مجلــۀ مطالعــات حقوقــی دانشــگاه 

شــیراز، بهــار ۱۳۹۸، د ۱۱، ش ۱، ص 2۶۶-2۳۷.
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 بخش دوم ـ مفهوم فرجام تبعی و کارکرد آن 
ــدور  ــل از ص ــده قب ــه فرجام خوان ــت ک ــی فرجامی اس ــی مدن ــی در دادرس ــه فرجام تبع ــد ک ــه ش گفت
رأی فرجامــی و در مهلــت تبــادل لوایــح نســبت بــه حکــم مورِدشــکایت در قســمتی کــه آن را 
ــو آنکــه  ــد، ول ــِل فرجام خــواه اقامــه می کن ــد درمقاب ــون می دان ــف قان ــه حــال خــود و مخال مضــر ب
مــدت مقــرر بــرای درخواســت فرجــام در اصــل حــق فرجامــی نســبت بــه او گذشــته باشــد2. پــس 
ــام  ــه در مق ــل شده اســت ک ــده قائ ــرای فرجام خوان ــاً ب ــه قانونگــذار صرف فرجام تبعــی حقی اســت ک
تبــادل لوایــح بــه آن قســمتی از دادنامــه کــه مضــر حــال خــود تشــخیص می دهــد فرجام خواهــی را 
به طرفیــِت فرجام  خــواه مطــرح نمایــد. فرجام خواهــی یکــی از محکوم علیهــم و دارنــدگان ایــن حــق 
یــا فرجام خواهــی به طرفیــِت یکــی از محکوم لهــم، آن چنان کــه در مــاده ۶۱۴ ناظــر بــر مــاده ۱0۱0 
ــد،  ــه« می گوین ــی »برانگیخت ــدان فرجام خواه ــت۳ و ب ــه آمده اس ــی فرانس ــی مدن ــن دادرس ــد آیی ک
موضــوع حکــم مقنــن ایرانــی نیســت. شــخصی نیــز کــه طــرف دعواســت امــا طــرف فرجام خواهــی 
اصلــی نیســت می توانــد فرجام خواهــی برانگیختــه بخواهــد. مزیــت فرجــام برانگیختــه ایــن اســت 
ــی او را  ــق فرجام تبع ــوی ح ــر به نح ــرِف دیگ ــدادِن ط ــا فرجام خوانده قرارن ــد ب ــی نمی توان ــه کس ک
ازبیــن ببــرد. البتــه ایــن نقیصــه تاحــدی بــا پیش بینــی مــاده ۴0۴ قانــون آییــن دادرســی مدنــی کــه 
امــکان تســری رأی در آرای غیرقابل ِتجزیه و تفکیــک ســخن گفتــه تــا حــدی مرتفــع شــده، امــا همانــی 

نیســت کــه در حقــوق فرانســه آمده اســت۴. 
فرجام تبعــی یکــی از طــرق اعتراضــی بــه دادنامــه معترض عنــه محســوب می شــود کــه جنبــه 
بازدارنــده و پیشــگیرانه دارد، بدیــن معنــا کــه یــک طــرف می توانــد از رأیــی کــه حــق فرجام خواهــی 
ــه  ــا همین ک ــد، ام ــام نده ــن کاری انج ــز چنی ــل نی ــرف مقاب ــا ط ــد ت ــی نکن ــدان دارد فرجام خواه ب
ــاز بــه  او بــه ایــن تســلیم طــرف مقابــل توجهــی نکــرد و حــق فرجام خــود را اعمــال کــرد، مقنــن ب
ــی  ــود حــق فرجام تبع ــه رأی قطعــی فرجــام نخواســته ب ــت دادن ب ــا هــدف رضای ــه ب ــن طــرف ک ای
ــر ول  ــم« اســتوار اســت. اگ ــت کن ــا ول ــن ت ــم ک ــاده »ول ــر منطــق س ــی ب ــس فرجام تبع می دهــد. پ

ــه!  ــه، ن ــر ن ــی، ول می شــوی و اگ کن
پــس به طــوِر غیرمســتقیم طرفیــن بــه قبــول رأی اصــداری تشــویق شــده اند، امــا اگــر یکــی فرجــام 
خواســت، دیوان عالی کشــور بــه رســالت اصلــی خــود مســتتر در اصــل ۱۶۱ قانــون اساســی و مــاده 
ــن در  ــح قوانی ــرای صحی ــر اج ــه ب ــارت همه جانب ــتای نظ ــی درراس ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ۳۶۶ قان
محاکــم به نحــِو مطلــوب، کامــل و جامــع جامــه عمــل می پوشــاند و فرجام تبعــی را نیــز در دســتور 

ــد.  ــرار می ده ــیدگی ق رس

2 . ترمینولوژی حقوق ص ۴۹۷، ش ۳۹۶۶.
۳ . برای دیدن متن فارسی کد آیین دادرسی مدنی رک:

آیین دادرسی مدنی فرانسه حسن محسنی، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۹5، ج ۱، چ ۴ / ۱۳۹۴، ج 2، چ ۱.
۴ . دربارۀ آیین دادرسی دعاوی غیرقابل ِتجزیه وتفکیک رک:

مفهوم و آیین دادرسی دعوا و رأی غیرقابل تجزیه وتفکیک حسن محسنی، فصلنامه حقوق خصوصی، ۱۳۹۷، د ۱5، ص 2۱۹-
2۳۹، ش 2.

معیار نفع در فرجام تبعی
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 بخش سوم ـ مفهوم ذی نفع در فرجام تبعی 
تحلیــل ذی نفــع در فرجام تبعــی نیازمنــد تأمــل در متــن مــاده ۴۱۳ قانــون آییــن دادرســی مدنی اســت 
ــن  ــدی از متداعیی ــرای اح ــی« را ب ــذار »فرجام تبع ــود. قانونگ ــده می ش ــام در آن دی ــی ابه ــه نوع ک
ــی تلقــی  ــن شــرعی و مقــررات قانون ــا خــالف موازی کــه دادنامــه فرجام خواســته را به ضــرِر خــود ی

ــت:  ــاز شمرده اس ــد مج می نمای
»فرجام خوانــده می توانــد فقــط درضمــِن پاســخی کــه بــه دادخواســت فرجامــی می دهــد از حکمــی 
ــن  ــالف موازی ــا خ ــود ی ــرِر خ ــه آن را به ض ــی ک ــه جهت ــبت ب ــت نس ــکایت فرجامی اس ــه مورِدش ک

ــد.« ــد تبعــاً درخواســت رســیدگی فرجامــی نمای شــرعی و مقــررات قانونــی می دان
ــد کــه »الزم نیســت فرجام تبعــی از حکــم دادگاه متضــرر  ــن باورن ــر ای ــان ب امــا برخــی از حقوق دان
شــده باشــد تــا بتوانــد تبعــاً درخواســت رســیدگی فرجامــی کنــد«5 درحالی کــه برخــی دیگــر معتقدنــد 
ــواه...  ــت فرجام خ ــه دادخواس ــی ب ــخ کتب ــن پاس ــز ضم ــده، نی ــی فرجام خوان ــر، یعن ــرف دیگ »... ط
ــا بــه ادعــای خــالف شــرع  می توانــد راجــع بــه بخــش محکومیــت خــود در حکــم فرجام خواســته ی

ــد«۶.  ــی کن ــاً فرجام خواه ــودن آن تبع ــا مغایرقانون ب ی
ــده صــادر شــود  ــاً به نفــعِ فرجام خوان ــک دادنامــه تمام ــو آنکــه ی براین اســاس می شــود پذیرفــت ول
ولیکــن فرجام خوانــده بــا تلقــی آنکــه دادنامــه برخــالِف مقــررات قانونــی یــا موازیــن شــرعی صــادر 
ــد  ــدگاه معتقدن ــن دی ــتادان به خــالِف ای ــی را دارد. برخــی از اس ــکان طــرح فرجام تبع شده اســت ام
کــه »فرجــام اصلــی بایــد در مــدت قانونــی خواســته شــود. طــرف، یعنــی فرجام خوانــده، می توانــد 
فقــط در ضمــن پاســخی کــه بــه دادخواســت فرجامــی می دهــد از حکمــی کــه مورِدشــکایت 
ــت  ــد درخواس ــون می دان ــف قان ــود و مخال ــرِر خ ــه به ض ــمت ک ــه آن قس ــبت ب ــت نس فرجامی اس
رســیدگی فرجامــی نمایــد«۷. ایــن دیــدگاه در آثــار برخــی دیگــر از اســتادان نیــز آمده اســت: »حکــم 
نســبت بــه قســمتی مضــر بــه حــال فرجام خوانــده باشــد و مخالــف قانــون نیــز باشــد«۸. پــس دســته 
دوم اســتادان اعتقــاد دارنــد کــه »یــا«ی منــدرج در مــاده ۴۱۳ قانــون آییــن دادرســی مدنــی درواقــع 

ــت.  ــای »واو« اس به معن
قانونگــذار فرانســوی در مــاده ۶0۹ کــد آییــن دادرســی مدنــی مســتقیماً بــه ایــن موضــوع وارد شــده و 
ــرره  ــر مق ــی اگ ــد، حــق فرجام خواهــی دارد حت ــع باش ــه ذی نف ــی ک ــه »هــر طرف ــرر نموده اســت ک مق
مخالــف منافــع او ســودی بــرای طــرف مقابــل نداشــته باشــد« و بدین ترتیــب بــه عادی تریــن مفهــوم نفــع 
ــای  ــه معن ــرد، ورود نموده اســت و در فرجام خواهــی ب ــرار می گی ــرر ق ــِل ض ــه درمقاب در دادخواهــی، ک
دیگــری از نفــع کــه الزامــاً درمقابــِل ضــرر نیســت اشــاره می کنــد. ایــن مفهــوم بــا خاصیــت فرجام خواهــی 
ــون آییــن دادرســی  ــون و شــرع آمــده )مــاده ۳۶۶ قان ــا قان کــه در حقــوق مــا تضمیــن مطابقــت رأی ب
مدنــی( منطبــق بــه نظــر می رســد، گرچــه قانونگــذار ایرانــی بــه ایــن تأکیــد خــود را بی نیــاز دیده اســت. 
چنیــن بــه نظــر می رســد کــه مقصــود مقنــن در مــاده ۴۱۳ مرقــوم همیــن معناســت که خــواه شــخص 
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متضــرر باشــد یــا نباشــد، حــق فرجام خواهــی دارد و ذی نفــع در ایــن مــاده، درمقابــِل کســی کــه ضــرر 
ــماره 002۹۶  ــه ش ــه در دادنام ــی مرقوم ــِت حکم ــمت ازجه ــن قس ــس ای ــت. پ ــد نیس ــل می کن را تحم
ــع  ــده مان ــعِ فرجام خوان ــاً به نف ــه تمام ــدور دادنام ــد و ص ــر نمی رس ــه نظ ــح ب ــور صحی دیوان عالی کش
ــون و شــرع  ــد اگــر رأی را برخــالِف قان اعمــال حــق طــرح فرجام خواهــی تبعــی او نیســت و او می توان
می دانــد، هرچنــد ایــن نفــع فایــده ای بــرای طــرف مقابلــش نداشــته باشــد، همچنــان فرجام خواهــی کنــد. 

 بخش چهارم ـ آیین دادرسی فرجام تبعی و هزینه دادرسی آن 
ــرای  ــی را ب ــده حقوق ــح پرون ــِو صحی ــاب به نح ــعبه دهــم دیوان عالی کشــور دراین ب ــه ش همان طورک
تکمیــل و تبــادل لوایــح بــه دادگاه بــدوی ارســال نمــوده قانونگــذار در مــواد ۴۱۳ تــا ۴۱۶ قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی آییــن رســیدگی بــه »فرجام تبعــی« را بیــان کــرده کــه تبــادل لوایــح مربــوط حســب 

مــورد برعهــده دادگاه بــدوی یــا دادگاه تجدیدنظــر اســت. 
ــه  ــی شــود، به نحوی ک ــه فرجــام اصل ــر دیوان عالی کشــور وارد رســیدگی ب اگ
رأی را در نتیجــه فرجــام اصلــی تأییــد یــا نقــض نمایــد، الزامــاً بایــد دربــاره 
کــه  ایــن موضــوع  در  کنــد. مع الوصــف  رأی صــادر  نیــز  فرجام تبعــی 
ــان  ــی ایش ــی، فرجام خواه ــام اصل ــه فرج ــیدگی ب ــا رس ــور ب دیوان عالی کش
را بــا هیچ یــک از مــوارد منــدرج درمــاده ۳۷۱ قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
منطبــق ندانــد و وفــق مــاده ۳۷0 همــان قانون رأی بــه تأیید و ابــرام دادنامه 
ــز  ــی نی ــاِب فرجام تبع ــه درب ــت ک ــد، بدیهی اس ــادر نمای ــته ص فرجام خواس

ــل و موجــه رأی مقتضــی بدهــد.  ــا رســیدگی مدل بایسته اســت ب
پــس در ایــن پرونــده شــعبه دهــم دیوان عالی کشــور می بایســت در قســمت 
»فرجام تبعــی« مســتند به بنــد »ج« مــاده ۴0۱ قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
پرونــده را بــرای رســیدگی قضایــی ماهــوی بــه شــعبه هم عــرض دادگاه 
ــتند  ــز مس ــعبه دادگاه نی ــود و آن ش ــال می نم ــی ارس ــده رأی قطع صادرکنن
ــا لحــاظ رأی دیوان عالی کشــور و مندرجــات پرونــده  ــه مــاده ۴0۶ قانــون آییــن دادرســی مدنــی ب ب
زمانی کــه احــراز نمــود کــه ســند مالکیــت مأخــوذه اداره کل راه و شهرســازی اســتان کردســتان مطابــق 
قانــون وشــرع صــادر نشده اســت حکــم بــه ابطــال ســند مالکیــت مأخــوذه آن اداره صــادر می نمــود. 
دربــاِب هزینــه دادرســی فرجام تبعــی نیــز بــا امعــان نظــر در منطــوق مــاده ۴۱۶ قانون آیین دادرســی 
مدنــی ممکــن اســت گفتــه شــود کــه قانونگــذار صرفــاً »فرجام تبعــی« را از شــرایط حاکــم مقــرر در 
آن مــاده مبنــی بــر عدم ترتــب شــرایط حاکــم در مــواد ۳۸0 و ۳۸۱ آن قانــون مســتثنی نموده اســت، 
پــس بایــد ایــن هزینــه توســط فرجام خوانــده پرداخــت شــود. گرچــه دراین بــاره نیــز اختــالف هســت 
و برخــی بــاور دارنــد کــه: »نتیجــه حاصلــه از مــاده ۴۱۶ ایــن اســت کــه بــرای فرجام تبعــی تقدیــم 
ــه  ــته اند ک ــر نوش ــی دیگ ــت«۹ و برخ ــی الزم نیس ــه دادرس ــت هزین ــن پرداخ ــت و همچنی دادخواس

۹ . نگاهی به آئین دادرسی مدنی ص ۴۶۶.

 مقصود مقنن در 
ماده 413 مرقوم 
همین معناست 
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متضرر باشد 
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فرجام خواهی دارد 
و ذی نفع در این 

ماده، درمقابِل کسی 
که ضرر را تحمل 
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ــاز  ــم دادخواســت نمی باشــد بدیهی اســت نی ــه اینکــه فرجام خواهــی تبعــی مســتلزم تقدی »باتوجه ب
بــه پرداخــت هزینــه دادرســی فرجام خواهــی نیــز نمی باشــد«۱0. 

ــوب  ــده« محس ــراض بازدارن ــی »اعت ــی نوع ــه فرجام تبع ــِل آنک ــد به دلی ــر می رس ــه نظ ــاره ب دراین ب
می شــود، به جــای آنکــه فرجام خوانــده بیــش از آنکــه در مقــام اعتــراض بــه دادنامــه برآمــده باشــد، 
بیشــتر درجهــِت استحکام بخشــیدن بــه رأی معترض  عنــه و جلوگیــری از طــرح فرجام خواهــی واهــی 
ــی  ــاً فرجام تبع ــد. مضاف ــی می نمای ــرح فرجام تبع ــه ط ــادرت ب ــواه مب ــط فرجام خ ــاس توس و بی اس
نیــز در صــورت اســترداد دادخواســت فرجــام اصلــی بی اثــر می گــردد و حقــی بــرای فرجام خوانــده 
ایجــاد نمی شــود. همچنیــن هرچنــد قانونگــذار در اصــول ۳۴ و ۱5۹ قانــون اساســی »اصــل مراجعــه 
ــوده و  ــان نم ــام بی ــی و ع ــق همگان ــواِن ح ــع« را به عن ــراد ذی نف ــط اف ــی توس ــع قضای ــه مراج ب
ســپس دعــاوی ای کــه مســتلزم پرداخــت هزینــه دادرســی هســتند در ســایر قوانیــن برشــمرده، لیکــن 
»فرجام تبعــی« را جــزء مــوارد حصــری آن دعــاوی در آن قوانیــن ندانسته اســت و نهایتــاً فرجام تبعــی 
ــع  ــه مراج ــت ب ــم درخواس ــاً تقدی ــوالً و قاعدت ــس اص ــت. پ ــرح اس ــت« قابل ِط ــِب »درخواس به موج
ــتلزم  ــی« مس ــرح »فرجام تبع ــن ط ــد. بنابرای ــی نمی باش ــه دادرس ــت هزین ــتلزم پرداخ ــی مس قضای
پرداخــت هزینــه دادرســی بــرای فرجام خوانــده اصلــی نیســت، آن چنان کــه درعمــل نیــز ایــن رویــه 

ــده می شــود.  ــی دی ــزد مراجــع قضای ن

 بخش پنجم ـ نقد و بررسی رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور
آن چنان کــه دیدیــم شــعبه دهــم بــا ایــن اســتدالل کــه رأی فرجام خواســته تمامــاً به ســوِد فرجام خــواه 
تبعــی صــادر شــده و ازاین جهــت قابل ِرســیدگی نیســت آن را مــردود اعــالم کرده اســت، امــا بــه بــاور 
نگارنــدگان دیــوان بایــد دربــاره ایــن فرجام خواهــی رســیدگی می کــرد. پــس پرســش ایــن اســت کــه 

چــرا فرجام تبعــی شایســته رســیدگی قضایــی بــود؟ 
ــه  ــوان  در منطــوق دادنامــه پرداخت ــوای اســتدالل قضــات دی ــه مفــاد و محت ــد ب ــن نوشــته بای در ای
ــی  ــه قانون ــاده 5 الیح ــره م ــتناد تبص ــه اس ــی ب ــر دادگاه تال ــه اگ ــت ک ــی آن اس ــؤال اساس ــود: س ش
راجــع بــه اشــتباهات ثبتــی و اســناد مالکیــت معــارض صرفــاً دربــاِب خواســته مطروحــه دارنــده ســند 
مالکیــت مؤخرالصــدور رســیدگی کــرده و حکــم بــه رد دعــوای ابطــال ســند مالکیــت دارنــده ســند 
ــا ابطــال ســند مالکیــت  ــا ی ــاِب ابق ــاً درب ــا نفی ــاً ی مالکیــت مقّدم الصــدور صــادر کــرده ولیکــن اثبات
معــارض هیچ گونــه حکمــی صــادر نکــرده باشــد، آیــا بازهــم آن دادنامــه تمامــاً به نفــعِ دارنــده ســند 

ــود؟  ــوب می ش ــدور محس ــت مقّدم الص مالکی
چنیــن بــه نظــر می رســد کــه بــا تحّقــق چهــار شــرط عنــوان ســند مالکیــت معــارض تحّقــق می یابــد: 
ــد؛ 2. هــر دو ســند مالکیــت در  ــا ســند رســمی ادعــای مالکیــت در ملــک نماین ــک ب ۱ هــر دو مال
زمــان تعــارض دارای اعتبــار باشــند؛ ۳. مفــاد هــر دو ســند مالکیــت در یــک موضــوع واحــد صــادر 

شــده باشــند؛ ۴. ســند مالکیــت معــارض می بایســت وجــود داشــته باشــد. 

۱0 . مختصرآئین دادرسی مدنی ص ۴02، ش 20۷۷.
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بــا احــراز تحّقــق چهــار شــرط، کــه بــا امعــان نظــر در اســناد و مــدارک ابــرازی هــر دو مالــک توســط 
رئیــس اداره ثبــت محــرز می گــردد، موضــوع بــه نماینــده و نقشــه بردار اداره ثبــت ارجــاع می شــود. 
ســپس بــا مراجعــه نماینــده و نقشــه بردار اداره ثبــت بــه محــل وقــوع ملــک نقشــه و گــزارش ثبتــی 
تهیــه و خدمــت رئیــس ثبــت ارائــه می شــود. اگــر وجــود ســند مالکیــت معــارض محــرز شــود، رئیــس 
ــه  ــد، به نحوی ک ــزارش اعــالم می کن ــه طــی گ ــه دفترخانه هــای اســناد رســمی تابع ــب را ب ــت مرات ثب
از آن تاریــخ بــه بعــد دارنــده ســند مالکیــت مؤخرالصــدور حــق انجــام معاملــه نســبت بــه مایملــک 
خــود را نــدارد و فقــط می توانــد حقــوق متصــوره خــود را بــه دیگــری انتقــال دهــد. ســپس موضــوع 
بایــد در هیئت نظــارت ثبــت اســتان مطــرح شــود و اگــر آن هیئــت وجــود ســند مالکیــت معــارض 
ــه  ــد ک ــالم می کن ــاً اع ــت را صریح ــند مالکی ــارض دو س ــب تع ــد، به موجــِب رأی مرات ــق بدان را محق
ــز قابل ِاعتــراض در شــورای عالی ثبــت اســت. پــس از آنکــه به موجــِب رأی قطعــی وجــود  آن رأی نی
ــت  ــند مالکی ــده س ــه دارن ــب را ب ــالک مرات ــناد و ام ــت اس ــد، اداره ثب ــرز گردی ــی مح ــارض ثبت مع
مؤخرالصــدور اعــالم می کنــد کــه ظــرف مهلــت دو مــاه پــس از اعــالم رســمی اداره ثبــت مبــادرت بــه 
طــرح دعــوا بــه خواســته »ابطــال ســند مالکیــت مقّدم الصــدور« در دادگاه عمومــی حقوقــی محــل 

وقــوع ملــک نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه اداره ثبــت مربــوط تقدیــم کنــد. 
ــت  ــند مالکی ــده س ــط دارن ــوا توس ــرح دع ــورت عدم ط ــدور در ص ــت مقّدم الص ــند مالکی ــده س دارن
موخرالصــدور ضمــن ارائــه گواهــی دادگاه صالــح بــه اداره ثبــت مبنــی بــر عدم تقدیــم دادخواســت 
توســط دارنــده ســند مالکیــت موخرالصــدور، از اداره ثبــت درخواســت می کنــد کــه مســتقالً مبــادرت 
ــت  ــند مالکی ــال س ــه ابط ــادرت ب ــز مب ــد. آن اداره نی ــدور نمای ــت موخرالص ــند مالکی ــال س ــه ابط ب
موخرالصــدور می کنــد. متقابــالً اگــر دارنــده ســند مالکیــت موخرالصــدور مبــادرت بــه طــرح دعــوا 
ــک  ــوع مل ــی محــل وق ــت مقّدم الصــدور در دادگاه عمومــی حقوق ــه خواســته ابطــال ســند مالکی ب
ــت  ــناد مالکی ــی و اس ــتباهات ثبت ــه اش ــع ب ــی راج ــه قانون ــاده 5 الیح ــتناد تبصــره م ــه اس ــد، ب نمای
معــارض )مصــوب 1333( مقــام قضایــی رســیدگی کننده بــه دعــوا پــس از رســیدگی های الزم ســندی 
ــت  ــام شده اس ــاً انج ــررات صحیح ــون و مق ــِق قان ــی آن برطب ــان ثبت ــد جری ــخیص می ده ــه تش را ک

ــد.  ــه ابطــال ســند دیگــر صــادر می کن ــن و حکــم ب تعیی
به بیان دیگــر اگــر خواهــان »دارنــده ســند مالکیــت معــارض« خواســته ابطــال ســند مالکیــت 
ــد  ــد و دادگاه پــس از انجــام رســیدگی های قضایــی شایســته احــراز کن مقّدم الصــدور را مطــرح نمای
ــار  ــالً ســند مالکیــت در اختی کــه ســند مالکیــت مقّدم الصــدور مطابــق قانــون صــادر شــده و متقاب
ــادر  ــت را ص ــند مالکی ــال آن س ــم ابط ــد، حک ــده باش ــادر نش ــاً ص ــون صحیح ــق قان ــان مطاب خواه
می نمایــد. گرچــه بــه حکــم مــواد 2 و ۴۸ قانــون آییــن دادرســی مدنــی ابطــال هــر ســند مالکیــت 
مســتلزم طــرح دعــوا ازجانــِب »ذی نفــع« می باشــد، درحالی کــه قانونگــذار در منطــوق تبصــره مــاده 
ــن  ــوب 1333( از ای ــارض )مص ــت مع ــناد مالکی ــی و اس ــتباهات ثبت ــه اش ــع ب ــی راج ــه قانون 5 الیح
قاعــده کلــی تجــاوز و تخطّــی نمــوده و بــه صراحــت متذکــر شده اســت کــه اگــر ســند مالکیــت در 
یــد خواهــان دعــوا مطابــق قانــون اخــذ نشــده باشــد، آن ســند مالکیــت ابطــال می گــردد، ولــو اینکــه 
ــع  ــل« از مرج ــا تقاب ــط ی ــوای مرتب ــوان »دع ــته ای را تحت ِعن ــن خواس ــی چنی ــوای اصل ــده دع خوان
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قضایــی مطالبــه نکــرده باشــد. 
ــه اشــتباهات ثبتــی و اســناد مالکیــت معــارض )مصــوب 1333(  ــاد الیحــه قانونــی راجــع ب براین بنی
به عنــوان »قانــون خــاص« مجــوز طــرح چنیــن دعوایــی و صــدور رأی مبنــی بــر ابطــال ســند مالکیــت 
ــن  ــون آیی ــر دانســته. قان ــرد ذی نفــع را امکان پذی ــِب ف ــی مســتقل ازجان ــه طــرح دعوای ــاز ب بدون نی
دادرســی مدنــی )مصــوب 1379( نیــز به عنــواِن »قانــون عــام« طــرح دعــوا بــه خواســته ابطــال ســند 

مالکیــت را منــوط بــه طــرح دعــوا ازجانــِب شــخص ذی نفــع دانسته اســت. 
لــذا بدیهی اســت کــه قانــوِن عــاِم الحــق ناســِخ قانــوِن خــاِص ســابق 
ــری  ــه تعبی ــق را ب ــاِم الح ــوِن ع ــابق قان ــاِص س ــوِن خ ــه قان ــد، بلک نمی باش

ــت.  ــالً قابل ِاجراس ــابق کام ــاص س ــون خ ــد و قان ــص می زن تخصی
به عــالوه اگــر ایــن قانــون خــاص مصــوب ۱۳۳۳ را نیــز بــا قانــون عــام آییــن 
دادرســی مدنــی مصــوب ۱۳۱۸ لحــاظ نماییــم، به دلیــِل آنکــه قانــون خــاص 
ــون خــاص  ــی قان ــه طریــق اول ــون عــام ســابق می باشــد، ب الحــق ناســخ قان

قابل ِاجراســت. 
ــود،  ــدا می ش ــور هوی ــادره از دیوان عالی کش ــه ص ــکال دادنام ــاد اش براین بنی
ــی شهرســتان ســقز  ــه به رغــم آنکــه شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوق چراک
ــتان(  ــتان کردس ــازی اس ــان )اداره کل راه و شهرس ــی خواه ــراز بی حق ــا اح ب

حکــم بــه رد دعــوای ایشــان صــادر نمــوده ولیکــن دربــاِب ابطــال ســند مالکیــت معــارض در اختیــار 
ــدوی.  ــر دادنامــه ب ــن امــر اشــکال اساسی اســت ب ــدوی حکمــی صــادر نکرده اســت و ای خواهــان ب
پــس به دلیــِل آنکــه دادنامــه بــدوی در ایــن قســمت به ضــرِر فرجام خوانــده صــادر شده اســت، بایــد 
ایشــان ایــن حــق را داشــته باشــند کــه بــا طــرح فرجام تبعــی بــه مقصــود برســند. دیوان عالی کشــور 
نیــز دراین صــورت به جهــِت آنکــه مرجــع تشــخیص انطبــاق یــا عدم انطبــاق رأی معترض عنــه 
ــاً  ــد، الزام ــوی نمی کن ــیدگی ماه ــا رس ــه پرونده ه ــت و ب ــررات قانونی اس ــرعی و مق ــن ش ــا موازی ب
ــرای  ــده را ب ــی پرون ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده ۴0۱ قان ــد »ج« م ــل از منطوق بن ــار حاص ــا اختی ب
رســیدگی ماهــوی بــه شــعبه هم عــرض شــعبه صادرکننــده رأی قطعــی ارســال می نمایــد. آن شــعبه 
ــت مأخــوذه  ــاِب ابطــال ســند مالکی ــون رأی مقتضــی درب ــاده ۴0۶ آن قان ــه م ــز مســتند ب دادگاه نی
ــا و مفهــوم نفــع کــه منطبــق  اداره کل راه وشهرســازی اســتان کردســتان را صــادر می کنــد. ایــن معن
اســت بــا مقصــود و ذات فرجام خواهــی در ایــن پرونــده مورِدتوجــه نبوده اســت و رأی از ایــن منظــر 

ــت.  ــد نیس قابلِ تأیی

 نتیجه گیری
»فرجام تبعــی« نیــز یکــی از طــرق شــکایت از رأی اســت کــه شــخص فرجام خوانــده صرفــاً در 
ــته آن را  ــده رأی فرجام خواس ــی از دادگاه صادرکنن ــت کتب ــِب درخواس ــح به موج ــادل لوای ــگام تب هن
می خواهــد. از آنجاکــه ایــن اعتــراض و شــکایت بــا درخواســت کتبــی انجــام می شــود، بدون پرداخــت 

ــت.  ــتماع اس ــی قابل ِاس ــه دادرس هزین

 نفع در 
فرجام خواهی هم 
به معنای ضرر است و 
هم به معنای مخالفت 
رأی با قانون یا شرع، 
حتی اگر مستند 
فرجام خواهی سودی 
برای طرف مقابل 
نداشته باشد
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ــز ــری مـــرکــ ــای دادگستــ ــون وکــ ــه کـانــ مـجـلــ
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ــا  ــون ی ــا قان ــت رأی ب ــای مخالف ــم به معن ــت و ه ــرر اس ــای ض ــم به معن ــی ه ــع در فرجام خواه نف
شــرع، حتــی اگــر مســتند فرجام خواهــی ســودی بــرای طــرف مقابــل نداشــته باشــد. بــر همیــن بنیــاد 
در ایــن پرونــده دیدیــم کــه بــه اســتناد »الیحــه قانونــی راجــع بــه اشــتباهات ثبتــی و اســناد مالکیــت 
معــارض«، کــه قانونــی خــاص اســت، حتــی اگــر دارنــده ســند مالکیــت موخرالصــدور دعــوای ابطــال 
ــه  ــد ک ــراز نمای ــی اح ــن دادگاه حقوق ــد ولیک ــوده باش ــرح نم ــدور را مط ــت مقّدم الص ــند مالکی س
ســند مالکیــت مأخــوذه خواهــان مطابــق بــا قانــون و شــرع صــادر نشــده، دادگاه عــالوه بــر آنکــه 
می بایســت بــه خواســته مطروحــه خواهــان اصلــی دایــر بــر »ابطــال ســند مالکیــت مقّدم الصــدور« 
رســیدگی کنــد و حکــم بدهــد، بایــد حتــی بدون تقدیــم دادخواســت یــا درخواســت ازجانــِب خوانــده 
دعــوا حکــم بــه ابطــال ســند مالکیــت معــارض خواهــان صــادر نمایــد )مــاده 5 الیحــه فــوق(. ایــن 
موضــوع استثنایی اســت بــر منطــوق مــواد 2 و ۴۸ قانــون آییــن دادرســی مدنــی کــه ریشــه در همــان 

اصــول و مبانــی دادرســی مدنــی و اصــل درخواســت دارد. 
ــگام  ــد در هن ــده می توان ــی صــادر نشــود، فرجام    خوان ــِب دادگاه تال ــی ازجان ــن رأی پــس هــرگاه چنی
تبــادل لوایــح مبــادرت بــه طــرح »فرجام تبعــی« بــا موضــوع ابطــال ســند مالکیــت مأخــوذه 

فرجام خــواه اصلــی بنمایــد. 
ــدازه از  ــن ان ــی و ای ــرد فرجام تبع ــن کارک ــه ای ــه ب ــور ک ــم دیوان عالی کش ــعبه ده ــن رو رأی ش  از ای

ــت.   ــد نیس ــت قابل ِتأیی ــه ننموده اس ــر توج ــده حاض ــی در پرون ــده تبع ــع فرجام خوان نف
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