
 

1 

نقد و بررسي دادنامه ( منجز تغيير خواسته و لزوم اخذ توضيح درباره خواسته غير
 )ديوان عالي كشور 10شعبه  28/8/1393مورخ  9309970907000541شماره 

 *حسن محسني
 **نرگس حيدري

 14/11/1399: تاريخ پذيرش               14/09/1399: تاريخ دريافت

 چكيده
هـاي متقابـل دادرس و    بخشـي بـه نقـش    در دادرسي اصولي حاكم است كه گاه به دنبال تعـادل 

هـاي طـرفين در آغـاز و انجـام      و گاه به دنبال مديريت اقدامات و نقش استطرفين در دادرسي 
بـودن رأي و   نيـز در راسـتاي تضـمين حقـوق دفـاعي و آزادي دفـاع و علنـي        يدادرسي و گاه

حـق طـرفين در    اصل ابتكار عمل خصوصي كه بيانگر. گيرد مي محيط دادرسي را دربر ،دادرسي
دادن دادرسي است، از حقوق اصحاب دعوا است و رعايت آن نيز از تكـاليف   نمودن و پايان آغاز

اساس، دادگاه بايد به خواسته خواهان هرچنـد كـه تغييـر يافتـه باشـد، در       اين بر. دادرس است
چارچوب شرايط قانوني رسيدگي كند تا اين اصل امري حاكم بـر آيـين دادرسـي مـدني نقـض      

تغيير خواسته را به خـالف تصـوري كـه از رأي    . نشود و عدالت اجرا گردد و خصومت فصل شود
شعبه ده ديوان عالي كشور پديد آمده، نبايد با عدم تنجيز خواسته و نيز جزمـي نبـودن دعـوا كـه     

نبودن  ي منجزااجر همچنين در اينكه ضمانت. دارند آميخت ي متفاوتيااجر آثار، احكام و ضمانت
 .بايد در اين نوشته بررسي شود ،خواسته اخذ توضيح از خواهان يا وكيل او است يا خير

 .اصول دادرسي ،اخذ توضيح ،تغيير خواسته ،تنجيز خواسته :كليدي واژگان
  

                                                           
 .)نويسنده مسئول( تهراندانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه  دانشيار* 

hmohseny@ut.ac.ir 
 .دانشجوي دكتري حقوق خصوصي پرديس البرز دانشگاه تهران **

nargessheydari@ut.ac.ir 
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 مقدمه

اصل ابتكار عمـل خصوصـي در    ،نخست :پردازيم در اين نوشته به كاركرد دو اصل مي
از اصـول مهـم حـاكم بـر آيـين      ـ كردن دادرسي كه از اصل تسلط طرفين بر دعـوا    آغاز

قـانون آيـين    2و در مـاده  ) 1399محسـني،  : ك.ر(گيـرد   ت مـي أنشـ  ـ  دادرسي مـدني 
اشاره قرار گرفته است و به دنبال اين مـاده و پيـرو اصـل ابتكـار      دادرسي مدني نيز مورد

همـان قـانون    3پي خواهد داشت، مـاده   شدن دعوا را در عمل خصوصي كه حق شنيده
ها تكليف صدور حكم برابر قانون يـا فصـل خصـومت را مقـرر نمـوده       ي قضات دادگاهابر

از حقوق بنيـادين   ،باشد قانون اساسي مي 167و  34اي از اصول  اين ماده كه جلوه. است
 .ي ارزش حقوق اساسي استابشر و دار

قانون آيين دادرسي مدني است كه  98ده از جمله آثار اصل ابتكار عمل خصوصي، ما
امـا   ،خواهان اجازه داده شده خواسته خود را در تمام مراحل دادرسي كم كنـد  در آن به

افزودن به آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست را منـوط بـه دو شـرط دانسـته     
شـد و دوم  شده مربوط باشـد و منشـأ واحـدي داشـته با     اول اينكه با دعواي طرح: است

 .اينكه تا پايان اولين جلسه دادرسي انجام شود
» واحـد داشـتن   أمنش«و » مربوط بودن دو دعوا«، »تغيير نحوه دعوا«در مورد مفهوم 

ات حقوقي مختلفي بيان شـده اسـت كـه بـراي     يولي نظر ،قانون ما توضيحي ارائه نكرده
نحـوه دعـوا عبـارت از     1:دآي از مجموع آنها چنين برمي، 98تفسير هماهنگ مفاهيم ماده 

يعني عمل و واقعه حقوقي يا مبناي قانوني كه بر اساس آن حقي  ؛همان سبب دعوا است
 .گيرد خواهان تعلق مي به

بـا سـبب دعواسـت و عبـارت اسـت از اسـاس و مبنـاي دعـوا و          دعـوا متفـات   أمنش
به عنوان مثال در دعواي تخليه مغـازه   .صورت سبب دعوا جزئي از منشأ دعواست اين در
عقد اجاره مبنا و منشأ دعوا و انتقـال بـه غيـر سـبب دعواسـت       ،استناد انتقال به غير به
 .)184ـ185، صص 1391مقصودپور، (

 65قيد شده است تا اختيـارات مـاده    98شرط مربوط بودن نيز به اين دليل در ماده 
 ،زمـان تقـديم دادخواسـت قابـل اجراسـت      در كـه صـرفاً  را قانون آيين دادرسـي مـدني   

زاده و فتحي،  و نيز حسن  1394احمدي، : ك.ي مطالعه بيشتر رابر(محدودتر كرده باشد 
 .)79ـ99 ص، ص1399

                                                           
 .633ـ645 صص ،1395 هرمزي،: بنگريداين باره در . 1
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 ،شـود  دوم اصل تنجيز خواسته كه در برخي موارد با جزمي بـودن دعـوا مشـتبه مـي    
 .ه كامالً متفاوتندلحاظ مفهوم، آثار و ضمانت اجراي قانوني دو مقول حال آنكه به

قانون آيـين   84ماده  9شرايط اقامه دعواست كه در بند  ءاصل جزمي بودن دعوا جز
كه اثبات شود دعوايي جزمي نبـوده و    صورتي دادرسي مدني مورد اشاره قرار گرفته و در

يـك از دعواهـاي جزمـي و     هـر . ظني و احتمالي است، قابليت اسـتماع نخواهـد داشـت   
لذا رابطه بين جزمـي بـودن و    .منجز باشد ند به دو صورت منجز و غيرتوا جزمي مي غير
 .وجه است بودن دعوا عموم و خصوص من منجز غير

اشـاره   قانون آيين دادرسي مدني مـورد  51ماده  5و  4، 3تنجيز خواسته در بندهاي 
 2بلكـه در بنـد    ،استماع بودن دعوا نيست قابل قرار گرفته و ضمانت اجراي اوليه آن غير

 .بيني شده است همان قانون اخطار رفع نقص پيش 54و نيز ماده  53ماده 
 .گذرد در اين نوشته نخست گزارشي از پرونده و سپس نقد و بررسي آن از ديدگان شما مي

 خالصه جريان پرونده. 1
 :ده استشاي به شرح زير طرح  در اين پرونده خواسته

مـوكلين از پرداخـت ديـون موضـوع دادنامـه شـماره        صدور حكم بر احراز برائت ذمه
و  2دادگاه جزائي و الزام خواندگان رديـف   104شعبه  29/3/1392مورخ  920300273

 الوكاله وكيل مقـوم بـه   عالوه خسارت دادرسي و حق پرداخت جمع ديون مذكور به به 3
 .ريال 000/000/51

 :خواسته خود را چنين تغيير داده است خواهان
 .بوشهر به شركت ط. انتقال ذمه موكلين از پرداخت تسهيالت پرداختي بانك ماحراز 

و انتقال ذمه خوانـدگان رديـف دوم و سـوم دادخواسـت بـه پرداخـت مطالبـات مـذكور         
مـورخ   90400320اسـتناد دادنامـه قطعـي شـماره      شرح مندرج در دادخواسـت بـه   به

 .5/5/1387خ دادگاه حقوقي بوشهر و قرارداد مور 4شعبه  18/4/1390
بوشـهر امـالك موضـوع سـند     . در اين پرونده، وكيل خواهان اذعان كرده كه بانـك م 

قبال  بوشهر را در... دفتر اسناد رسمي شماره  23/8/1385مورخ  152397رهني شماره 
و عدم پرداخت كامل اقساط به ثمن بخس تملـك كـرده    .ي به شركت طيتسهيالت اعطا

دادخواسـتي  .) ف.و ص .ش.آقايـان ف (كور و موكلين طرفيت شركت مذ است و سپس به
ريـال   649/353/611/4 خواسته صدور حكم بـر محكوميـت آنـان بـه پرداخـت مبلـغ       با
 911091استناد قراردادهاي داخلي بانكي به انضمام خسارت طرح كرده كه با كالسه  به
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وميـت  دادگاه جزائي بوشهر مورد رسيدگي قـرار گرفتـه و حكـم بـر محك     104در شعبه 
ضـمن اينكـه    ،مطالبه دين از دو محل خالف صريح قانون است. موكالن صادر شده است

 4شـعبه   18/4/1390مـورخ   90400320استناد دادنامه قطعي شـماره   ب به.آقاي الف
در قبـال پرداخـت اقسـاط     .دادگاه حقوقي بوشهر مبادرت به خريـداري كـل شـركت ط   

مقـام   در.) بانـك م (خوانده . كور نموده استبا رضايت بانك مذ .شركت مذكور به بانك م
ايراد عدم پرداخت هزينه دادرسي توسط خواهـان توجـه و    دفاع بيان كرده كه دادگاه به

ولي هزينه دادرسي وفـق قـانون پرداخـت نگرديـده و      ،دستور رفع نقص نيز صادر نموده
دو خواسـته ضـمن    اوالً ،نظر از اين مـورد  صرف. دعوا با اين كيفيت قابل رسيدگي نيست

دوم  ؛شده و بايد در هر مورد هزينه دادرسي جداگانه پرداخت شود يك دادخواست جمع
حكـم صـادر كـرده و     در ماهيت دعواي حاضر قـبالً  دادگاه حقوقي بوشهر 4اينكه شعبه 

همـين دادگـاه    91091با همين استدالالت در پرونـده كالسـه    سوم اينكه خواهان سابقاً
بـر ايـن اسـتدالل     9200373و دادگاه طي دادنامه شماره است رداخته دفاع از خود پ به

نتقال سهام شـركت و عـين مرهونـه    گاه با ا همچنين بانك هيچ .طالن كشيده استب خط
به مواد مطروحه رسيدگي و  دادگاه نيز قبالً... .  خوانده رديف دوم موافقت نكرده است به

تواند رأي قبلي خود را فسخ نمايـد   نمي ها صادر كرده است و حكم به محكوميت خواهان
. رسـيدگي شـده اسـت    معني رسيدگي مجدد به دعوايي است كه قبالً و دعواي جديد به

 .لذا تقاضاي رد دعوا را داشته است
ضمن انعكاس خالصه جريـان   22/12/92مورخ  301133دادگاه طي دادنامه شماره 

جزائـي   1045شعبه  1091/91نده كالسه در پرو با اين استدالل كه دادگاه سابقاً ،پرونده
هـا بـه نحـو تضـامني بـه پرداخـت        موجب دادنامه مذكور حكم به محكوميت خواهان به

تـا   30/10/91ريال بابـت اصـل خواسـته و خسـارت تـأخير از تـاريخ        649/353/611/4
شـعب اسـتان    .الوكاله وكيل در حق بانـك م  الوصول و پرداخت هزينه دادرسي و حق يوم

چنانچه مـدعي   اوالً ،بنابراين با اين وصف ؛بوشهر صادر گرديده كه تاكنون قطعيت نيافته
در  ثانيـاً  .شده تجديدنظرخواهي نمايند توانند نسبت به دادنامه ياد برائت ذمه هستند مي

لـذا دادگـاه دعـواي آنـان را      ؛اند فيه دليلي نيز بر برائت ذمه خويش تقديم ننموده مانحن
 197قانون مـدني و مـاده    1257به ماده  مستنداً ،وارد تشخيص كيفيت مطروحه غير هب

 .نمايد قانون آيين دادرسي مدني حكم به بطالن آن صادر مي
كه دادگاه محترم به خواسته دادخواست بدوي اينجهت  وكيل خواهان از رأي مذكور به

ده است كه كرخواهي  ده، فرجامبا توجه به تغيير و اصالح در جلسه اول دادرسي توجه ننمو
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رأي شـماره  طـي  شـود و ايـن شـعبه     پرونده به شعبه دهم ديوان عالي كشـور ارجـاع مـي   
 :دهد چنين رأي مي 28/8/1393مورخ  9309970907000541

 ديوان عالي كشوررأي شعبه 
هـا از پرداخـت ديـون موضـوع      گرچه خواسته خواهان از حيث احراز برائت ذمه خواهـان 

ــماره   ــه ش ــورخ  92300273دادنام ــعبه  29/3/92م ــاه جزا 104ش ــدادگ ــهر ي ي بوش
طي اليحه تقديمي به شماره وارده  21/12/92را در جلسه ) بوشهر. ادعاي بانك م مورد(

ها به احراز انتقال ذمه  به احراز انتقال ذمه توسط وكيل خواهان 2002389ـ   15/12/92
و اشـتغال ذمـه    .بوشهر بـه شـركت ط  . پرداخت تسهيالت پرداختي بانك م هها ب خواهان

اسـتناد   لبات مذكور به شرح دادخواست و بهخواندگان رديف دوم و سوم به پرداخت مطا
دادگـاه حقـوقي بوشـهر و     4به شعبه  14/4/90مورخ  90400320دادنامه قطعي شماره 

ب خوانـده رديـف دو تغييـر و    .قاي الفها و آ مابين خواهان تنظيمي في 15/7/87قرارداد 
خواسته در بيان خواسـته قسـمت اول خواسـته     اصالح نموده اما دادگاه در دادنامه فرجام

را مورد استدالل و حكم بـه بطـالن آن صـادر نمـوده     ) احراز برائت ذمه(ها را كه  خواهان
شـماره   هـا بـه شـرح اليحـه تقـديمي بـه       كه اين قسـمت از خواسـته خواهـان     حالي در

 نظر از اينكـه خواسـته تغييـر    تغيير و اصالح يافته صرف 15/12/92مورخ  922002399
 يافته تقويم نشده اقتضاي رسيدگي به خواسته جديـد داشـته اسـت كـه دادگـاه اساسـاً      

مورد تغيير خواسته اظهارنظري ننموده است بنا به مراتب هرچنـد خواسـته خواهـان     در
اشــد و معلــوم نيســت خواهــان ب ييــر منجــز نمــيچــه در دادخواســت و چــه پــس از تغ

اي را مورد مطالبه قرار داده لذا اقتضا داشت دادگاه با اخـذ   خواسته است و چه نتيجه چه
و نتيجـه آن از دادگـاه و اينكـه    ها پس از بيـان صـريح خواسـته     توضيح از وكيل خواهان

سپس رسـيدگي  باشد  كسي موردنظرش به محكوميت و به چه مبلغ و از چه جهت مي چه
قـانون   401بـه بنـد الـف مـاده      نمود بنا به مراتب مستنداً به آن به صدور رأي مبادرت مي
خواسته كه بـدون توجـه بـه جهـات و معـاني فـوق صـادر         آيين دادرسي مدني رأي فرجام

 .نمايد گرديده نقض پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صادركننده رأي منقوض ارجاع مي
 أينقد و بررسي ر. 2

توانـد   دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي ،قانون اساسي 34مطابق اصل 
 ،همـان قـانون   167هاي صالح رجوع نمايد و مطابق اصـل   منظور دادخواهي به دادگاه به
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 ،قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعـوا را در قـوانين مدونـه بيابـد و اگـر نيابـد      
توانـد   تاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايـد و نمـي  استناد به منابع معتبر اسالمي يا ف با
از رسيدگي بـه دعـوا و صـدور     ،بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه به

قـانون آيـين دادرسـي مـدني      3همين مضمون به نحو ديگر در مـاده   .حكم امتناع ورزد
دور حكم بـه داليـل   كه قاضي از رسيدگي به دعوا و ص  صورتي بيني شده است و در پيش

مستنكف از احقـاق حـق شـناخته شـده و بـه مجـازات        ،مذكور در اين ماده امتناع ورزد
 .شود محكوم مي

قانون آيين دادرسي مدني كه به خواهان اين اختيار را داده كه  98بر اين بنياد، ماده 
شـده   به شرطي كه با دعـواي طـرح   دهد دعوا در تا پايان اولين جلسه دادرسي تغييراتي

) 1390 ،مقصـودپور : ك.ي مطالعـه بيشـتر ر  ابر(مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد 
نيز با در نظر گرفتن اين مورد كه تغيير خواسته دعوا در ايـن پرونـده مصـداق همـين      و

صدور حكم بر احراز برائت ذمه موكلين از پرداخت ديـون  « ماده است و خواسته خواهان
ـ دادگـاه جزا  104شـعبه   29/3/1392مـورخ   920300273موضوع دادنامه شماره  ي و ئ
عالوه خسـارت دادرسـي و     به پرداخت جمع ديون مذكور به 3و  2الزام خواندگان رديف 

احراز انتقال ذمـه مـوكلين از   « به بود كه» ريال 000/000/51 به الوكاله وكيل مقوم حق
و انتقال ذمه خوانـدگان رديـف    .بوشهر به شركت ط. پرداخت تسهيالت پرداختي بانك م

پرداخت مطالبـات مـذكور بـه شـرح منـدرج در دادخواسـت       «دوم و سوم دادخواست به 
دادگاه حقـوقي   4شعبه  18/4/1390مورخ  90400320استناد دادنامه قطعي شماره  به

تغيير يافته بود كه هم داراي وحدت منشأ هسـتند و  » 5/5/1387بوشهر و قرارداد مورخ 
 تسـلط  اصـل  و خصوصـي  عمـل  ابتكار اصل اساس بربايد  ار از ارتباط، دادگاههم برخورد

 ايـن  بنابراين. شنيد مي تغييرات چارچوب در را خواهان دعواي موضوعي، امور بر طرفين
 3 و 2هاي بند مصداق، ننموده خواهان خواسته تغيير به توجهي بدوي دادگاه كه لهئمس
 خـواهي  فرجـام  قابـل  را رأي دادگاه نخستين و بوده مدني دادرسي آيين قانون 371 ماده
 ...« :اند آورده چنين بندها اين. است نموده
 .رأي صادره خالف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شودـ 2
كـه    صـورتي  عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقـوق اصـحاب دعـوا در   ـ 3

 »... .ار قانوني بيندازداي از اهميت باشد كه رأي را از اعتب درجه به
در رأي فرجامي اشاره به منجز نبودن خواسته خواهان و نيز لزوم اخـذ   ،افزون بر اين

در اين باره توجـه  . ده استشمنجز  توضيح دادگاه از وكيل خواهان در مورد خواسته غير
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منجز اسـت كـه خواهـان شـرايط مـذكور در       خواسته زماني غير: به دو مطلب الزم است
 ،براي نمونـه  .قانون آيين دادرسي مدني را رعايت نكرده باشد 51ماده  5و  4، 3بندهاي 

. بهاي خواسته مالي تعيين نشده يا عقد و تعهد منشأ خواسته خود را بيان ننمـوده باشـد  
زيرا مواردي كه  ؛شود موارد مذكور ديده نمينشدن  هيچ اثري از رعايت ،فرض پرونده در

نبودن خواسته بيان شده است از شرح پرونـده اسـتنباط    در رأي فرجامي در مورد منجز
يافته را پرداخت  شود جز آنكه در پرونده ادعا شده است خواهان بهاي خواسته تغيير نمي

وجـود برداشـت ايـن رأي     پس با. موارد مذكور در اين ماده نيست ءنكرده كه اين هم جز
منجز نيست و نقـض رأي طبـق    مورد از موارد غير ،موضوع، به باور نگارندگان فرجامي از

از  زيرا خواسـته چـه قبـل    ؛قانون آيين دادرسي مدني صحيح نيست 401ماده  )الف(بند 
 98مطابق مـاده   به شكل دقيق بيان شده است و صرفاً ،تغيير نحوه دعوا و چه پس از آن

تغيير يافتـه كـه مجـوز قـانوني داشـته و مشـمول       نحوه دعوا  ،قانون آيين دادرسي مدني
منجـز بـودن    گردد و نبايد مفهوم تغيير نحوه دعـوا بـا غيـر    بودن خواسته نمي منجز غير

 .شد خواسته دعوا خلط مي
صورتي هم كـه مطـابق آنچـه در رأي فرجـامي      حتي در ،با در نظر گرفتن مورد فوق
اجراي آن به خـالف آنچـه در رأي   منجز بوده باشد، ضمانت  ذكر شده است خواسته غير

زيرا اخذ توضيح دادگـاه مشـمول مـواد     ؛درخواست توضيح از وكيل خواهان نيست ،آمده
نبـودن   ي منجـز رااجـ   حـال آنكـه ضـمانت    ،بعد قانون آيين دادرسي مدني اسـت  به 94

توجه قـرار گيـرد    فرض اينكه قبل از جلسه دادرسي توسط دفتر دادگاه مورد خواسته در
مطـابق   .متفاوت خواهـد بـود   ،آن توجه شود جلسه دادرسي توسط قاضي دادگاه بهيا در 
منجـز بـودن خواسـته     ضمانت اجراي غير ،قانون آيين دادرسي مدني 54و  53 هاي ماده

قانون آيين دادرسي مـدني در مرحلـه    51ماده  5و  4، 3دعوا يعني عدم رعايت بندهاي 
باشـد، صـدور    دادخواست نزد دفتر دادگاه مي از آغاز جلسه دادرسي يعني زماني كه قبل

اخطار رفع نقص است كه مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقـايص دادخواسـت را كتبـي و    
دهـد تـا    مـدت ده روز بـه او مهلـت مـي     خواهان اطالع داده و از تاريخ ابالغ به مفصل به
دادخواسـت   ،را رفع نمايد و چنانچه در مهلت مقرر اقـدام بـه رفـع نقـص ننمايـد      نقايص

در فرضي كه دادگـاه در جريـان رسـيدگي     كنونا. شود موجب قرار دفتر دادگاه رد مي به
 .بازگرداند دادگاه دفتر به را پرونده بايد باز، منجز بودن خواسته شود متوجه غير

منجز بـوده و وظيفـه قاضـي دادگـاه      اينكه در رأي فرجامي اشاره شده كه خواسته غير
هـا پـس از بيـان صـريح خواسـته و نتيجـه        توضيح از وكيل خواهـان  بدوي است كه با اخذ
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 و شـود  محكوم بايد كسي چه كه بگويد و بخواهد را خود موردنظر در آن، از دادگاه خواسته
 .ندارد مدني دادرسي آيين قانون مواد در پايگاهي چندان، است چقدر محكوميت ميزان

رأي دادگاه بدوي به دليل عدم رعايت اصـول   ،در نهايت اينكه مطابق توضيحات فوق
قـانون آيـين دادرسـي مـدني      371ماده  3و  2 هايدادرسي و مقررات قانوني مطابق بند

گـرفتن اصـول و مقـررات     خـواهي بـوده و نقـض آن نيـز بـه دليـل نديـده        قابل فرجـام 
ولي توضيحات مذكور در  ،كننده حقوق خواهان بوده است كه موافق عدالت است تضمين
قـانون آيـين دادرسـي مـدني      401مـاده   )الف(جمله نقض آن رأي مستند به بند  آن از
 عـالي  ديـوان  ديگر، بيان به. به داليلي كه گفته شد، با مقررات قانوني همخواني ندارد بنا
 .رأي بزند نقض به دست قانون، اين 371ماده  3 و 2 بندهاي استناد به توانست مي

بـوده،   خواهـان  خواسـته  تغييـر  به دادگاه توجه عدم كه نقض علتكه  گفت وانت مي
 خواسـته  تغيير به دادگاه توجهي بي و رأي است نقضبراي  دقيقي و درست سبب و علت
ــا ــه از دادرســي اصــول ب ــار اصــل جمل ــرفين تســلط اصــل و خصوصــي عمــل ابتك  ط
ـ  بـه  خواهـان  حقوق نافي نتيجه در و دارد آشكار مغايرت موضوعي امور بر  از يكـي ه مثاب

 خواسـته  نبـودن  منجزاجراي  ضمانت درباره عالي ديوان شعبه دعواست، اما نظر اصحاب
 نقــض قــانوني مســتند بــه شــعبه ايــن اســتناد همچنــين. رســد نمــي نظــر بــه صــحيح

 دادرسـي  آيـين  قانون 401 ماده )الف( بند جاي هب داشت جا و است برانگيز گفتگو رأي
 .شد مي استناد مدني دادرسي آيين قانون 371 ماده 3 و 2 بندهاي به، مدني
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