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 آراي وحدت رویه

  از تقاضـاي   قبل  اگر معترض  ثبت  قانون 18  ماده  : در خصوص موضوع

  باشد دیگر موجبی  نموده  بتعقی  درخواست  دعوي  صدور قرار سقوط

 . نیست  دعوي  اسقاط  براي
 2/10/1337صدور:   تاریخ 2912:  رأي  شماره

  ثبـت   مسـتدعی   تقاضاي  صدور قرار را مفید به  که  ثبت  قانون 18  ماده  از ذیل  مستنبط«
اشـد،  ب  کـرده   تعقیـب   درخواست  معترض  سقوط  از تقاضاي  اگر قبل  که  است  این  نموده

 .» نیست  دعوي  صدور قرار اسقاط  براي  دیگر موجبی
 

  بـه   رسـیدگی   حکم  له محکوم  ثبت  تقاضاي  به  دولت  : اعتراض موضوع

  بـوده   دعـوي   خود طـرف   حکم  آن  در موضوع  که  واگذاري  امالك

و از اعتبار   مدنی  آیین دادرسی  قانون 198  ماده 4بند  باشد از مصادیق

 . بها برخوردار است  کومامر مح
 3/8/1338صدور:   تاریخ 3746:  رأي  شماره

  که  واگذاري  امالك  به  نسبت  اشخاص  دعاوي  به  راجع  قانون 6  ماده  صریح  به  توجه با«
یـا    واگـذاري   امـالك   عـین   بـه   نسـبت   یا وقفیت  از مالکیت  (اعم  هر عنوان  به  کس هر

با   و تصرفات  عملیات  به  راجع  ادعا و یا شکایتی  و حقا به  یا قنوات و  و حدود آن  متعلقات
  مقـرر در قـانون    ترتیـب   تواند بـه  باشد می  داشته فقید  حضرت اعلی  یا بالواسطه  واسطه

نمایـد) و بـا در نظـر      شـکایت   قانون  در آن  شده  بینی پیش  رسیدگی  هاي هیأت  مزبور به

  عنـوان   بـه   مقصـود از تصـرف   «  کـه  ایـن   مذکور به  قانون 15  ادهم  دوم  تبصره  گرفتن
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  بـه   واگـذاري   امالك  به  رسیدگی  هاي هیأت  که  محرز است» باشد می  یا وقفیت  مالکیت
  مـورد دعـوي    یا وقفیت  مالکیت  عنوان  به  تصرف  فوق  شرح  به  که  شاکی  ادعاي  کیفیت

قهـراً    است  بوده  دولت  در هر حال  دعاوي  این  طرف  چوننمایند و  می  باشد رسیدگی می
  بـه   دولـت   اعتـراض   خواهد بـود بنـاء علیـه     ملحوظ  مورد نزاع  خالصگی  ادعایی  موضوع

خـود    حکـم   آن  موضوع در  که واگذاري  امالك  به  رسیدگی  حکم  له محکوم  ثبت  تقاضاي
آیـین    قـانون  198  از مـاده  4بنـد    از مصـادیق   اسـت  بوده  دعوي  طرف  مرقوم  کیفیت به

بـا    مـورد منطبـق    عالی کشور در ایـن  دیوان  پنجم  شعبه  باشد لذا رأي می  مدنی  دادرسی
 1328  مـاه  تیر  مصوب  قضائی  رویۀ وحدت  قانون  موجب  به  رأي  این  است  قانونی  موازین

 »باشد. می  االتباع الزم  در موارد مشابه
 

  مـوات   اراضی  ثبت  الیحه 3  استناد ماده  به  دولت  ثبت  : ابطال موضوع

 . است  قانون  خالف  شهر تهران  اطراف
 27/4/1339صدور:   تاریخ 1309:  رأي  شماره

 تیـر  25  مصوب  شهر تهران  اطراف  موات  اراضی  ثبت  قانونی  الیحه 1  ماده  طبق  چون«
  قبـول  1331  مـاه  مـرداد  28  از تاریخ  مجلسین  ستريدادگ  مشترك  کمیسیون 1334  ماه

در حدود   (واقع  شهر تهران  اطراف  و موات  بائر بالمالک  از اراضی  اشخاص  ثبت  تقاضاي
  اسـت   گردیـده   مکلـف   دولت  مزبور فقط  قانون 2  ماده  و طبق  ممنوع ) ماده  مذکور در آن

واگـذار    ساختمانی  بانک  به  سرمایه  عنوان  و به  ودهنم  ثبت  تقاضاي  اراضی  این  به  نسبت

  ادعـائی   اراضـی   این  به  نسبت  که  کسانی  قانون  آن 3  ماده  طبق این که  نماید و نظر به
و یـا    رسـیده   فروش  مزبور به  اراضی  که  در صورتی  در محاکم  از ثبوت  باشند پس  داشته

خواهند بود   بهائی  دریافت  باشد مستحق  واگذار گردیده  قانون  مذکور در آن  مؤسسات  به
  نیز بانک  صورت  این و در غیر  داشته  دریافت  زمین  قیمت  عنوان  به  ساختمانی  بانک  که

و   و یـا اسـترداد زمـین     از مرغوبیـت   قبل  بهاي  و پرداخت  زمین  در نگاهداري  ساختمانی
  عالی کشـور در ایـن   دیوان  ششم  شعبه  روحکم  از این باشد مخیر می  تشرف  حق  دریافت

  وحـدت   قـانون   واحـده   مـاده   موجب  به  رأي  . این است  از اشکال  و خالی  صحیح  قسمت
 » االتباع است الزم 1328  تیرماه  هفتم  مصوب  قضائی  رویه

 

  ثبت  قانون 117  ماده -معارض  : معامله موضوع
 10/8/1351صدور:   ختاری 43:  رأي  شماره

،  اسـناد و امـالك    ثبـت   قـانون  117  مـاده   مشـمول   بزه  تحقیق  : شرط  که  این  نظر به«

  ثبـت   کـه   در نقـاطی  باشـد و  ، مـی  مـال   یک  به  یا تعهد نسبت  دو معامله  تعارض  قابلیت
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 47  مـاده   ولبنـد ا   موجـب   ، به غیرمنقول  اموال  عقود و معامالت  به  اسناد مربوط  رسمی
  همـان  48  مـاده   ، طبـق  اموال  آن  معامله  به  راجع  باشد، سند عادي  مزبور اجباري  قانون

،  با سـند رسـمی    تعارض  و قابلیت  نشده  ، پذیرفته و محاکم  از ادارات  یک  ، در هیچ قانون
 . نخواهد داشت

اسناد، قبالً   رسمی  ثبت  بودن  جباري، با وجود ا نقاط  قبیل  ، در این کسی  ، چنانچه بنابراین
  موجـب   بـه   دهد و سـپس  ، انجام سند عادي  وسیله  به  غیرمنقول  مال  به  نسبت  اي معامله

او از   سـازد، عمـل    واقع  مال  در مورد همان  اول  با معاملۀ  معارض  اي ، معامله سند رسمی
احراز سوء   بر فرض  است  ، ممکن ، بلکهنخواهد بود اسناد،  ثبت  قانون 117  ماده  مصادیق

 »باشد.  انطباق  ، قابل دیگري  کیفري  ، با ماده نیت
 

در   اسـناد رسـمی    بـه   مربـوط   دعاوي  بودن  : در مورد مسموع موضوع

  دادگستري  هاي دادگاه
 16/3/1360صدور:   تاریخ 12:  رأي  شماره

  در قـانون   کـه   جـز آنچـه   هفلذا ب  است  يدادگستر  عمومی  تظلمات  مرجع این که  نظر به
  و قبـوض   اسـناد رسـمی    بـه   مربـوط   دعاوي  از جمله  دعاوي  مختلفه  انواع  شده  مستثنی

  و حکـم   اسـت   و رسـیدگی   اسـتماع   قابل  دادگستري  هاي االجراء در دادگاه الزم  اقساطی
  بـه   راجـع   اسناد رسـمی   کلیه  دلولم این که بر  مبنی  اسناد و امالك  ثبت  قانون 92  ماده

  االجـراء اسـت   الزم  دادگستري  از محاکم  حکمی  احتیاج  بدون  منقول  و سایر اموال  دیون

نـدارد و    دادگسـتري   هـاي  در دادگـاه   دعـوي   و اختیـار اقامـۀ   بـا حـق    و مغایرتی  منافات
در نظـر    اسـنادي   چنـین   بـراي   در قـانون   که  است  اسناد مزبور مزیتی  االجراء بودن الزم

  داننـد بـراي   مـی   ومقتضی  مصلحت  که  بتوانند از هر طریقی  حق  صاحبان تا  است  گرفته
نظـر    بر وفق  که تهران  صلح  دادگاه  نهم  شعبۀ  رأي  نمایند، بنابراین  خود اقدام  حق  احقاق

 . است  قانونی  موازین  و مطابق  صحیح  صادر گردیده  فوق
  مـرداد مـاه    مصـوب   کیفري  آیین دادرسی  قانون  به  شده  اضافه 3  ماده  بر طبق  رأي  ینا

 . االتباع است الزم  ها در موارد مشابه دادگاه  براي 1337
 

  محــاکم  عــام  صــالحیت  ثبــت  قــانون  اصــالحی 147  : مــاده موضــوع

 کند. نمی  را نفی  دادگستري
 21/12/1369 صدور:  تاریخ 551:  رأي  شماره

  موقت  مدت  براي  که  آن  هاي و تبصره 1365  ماه تیر  مصوب  ثبت  قانون  اصالحی 147  ماده

  اسـت   داده  قانون  مقرر در این  هاي هیأت  سند را به  متقاضی  مراجعه  اجازه  معین  و با شرایط
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در   کـه   ملـک   انتقـال   به  الزام  کند و لذا دعوي نمی  را نفی  دادگستري  محاکم  عام  صالحیت
  از شـعب   قـرار گیـرد و آراء صـادره     شود باید مورد رسیدگی می  اقامه  دادگستري  هاي دادگاه

 شود. می  تشخیص  دارد صحیح  نظر مطابقت  با این  عالی کشور که دیوان  و پانزدهم  ششم

  مالکیت  در اصل  متداعیین  اختالف  به  محاکم  : رسیدگی موضوع
 10/10/1370صدور:   تاریخ 569:  رأي  مارهش

  و نهم  صد و پنجاه یک  باشد و اصل می  و شکایات  تظلمات  به  رسیدگی  مرجع  دادگستري
  بـه   مـالکین   قـانونی   دارد. الـزام  امر تأکید  بر این  ایران  اسالمی  جمهوري  اساسی  قانون

  از ایـن   مـانع   شـده   آگهـی   امـالك   یعمـوم   ثبت  که  خود در نقاطی  ملک  ثبت  تقاضاي
  که  ملکی  مالکیت  در اصل  متداعیین  اختالف  به  دادگستري  عمومی  محاکم  باشد که نمی

نظر   با این  عالی کشور که  دیوان 22  شعبه  رأي  نمایند. بنابراین  رسیدگی  نرسیده  ثبت  به
 شود. می  تشخیص  دارد صحیح  مطابقت

  دیوان  شعب  براي 1328  مصوب  قضائی  رویه  وحدت  قانون  واحده  ماده  طبق بر  رأي  این
 .  االتباع است الزم  ها در موارد مشابه عالی کشور و دادگاه

 

  قـانون  2  مـاده   موضوع  اختالف  حل  رأي  به  رسیدگی  : مرجع موضوع

ـ   از قـانون   مـوادي   و حـذف   اصـالح   قانون 2و  1مواد   اصالح ...  تثب

 . است عمومی  دادگاه

 18/1/1377صدور:   تاریخ 623:  رأي  شماره

و   اصـالح   قـانون  3و  2و  1 مـواد   اصالح  قانون 2 اخیر ماده  قسمت  مقررات  به  با توجه
 21  مصـوب   آن  بـه   موادي  الحاق و 65  سال  اسناد و امالك  ثبت  از قانون  موادي  حذف

  هیأت  رأي  به  نسبت  اعتراض  به  رسیدگی  مرجع)  اصالحی 148  (ماده 1370  ماه شهریور
  پانزدهم  شعبه  رأي  وصف  و با این  است  عمومی  مذکور، دادگاه  ماده  موضوع  اختالف  حل

 شود. می  تشخیص  و قانونی  صحیح  است  مطلب  این  متضمن  عالی کشور که  دیوان
 

در مورد   قانونی  اتخاذ تصمیم  رايب  عمومی  دادگاه  : صالحیت موضوع

آنهـا در اثـر     اسـناد ثبتـی    که  امالکی  صدور اسناد مالکیت  نحوه  قانون

 اند. رفته  و... از بین  جنگ
 9/4/1377صدور:   تاریخ 626:  رأي  شماره

  صـدور اسـناد مالکیـت     نحـوه   قـانون   بـا مقـررات    مطروحـه   دعاوي این کهنظر از   قطع
و   سـیل  ، ماننـد زلزلـه    غیرمترقبـه   یـا حـوادث    جنـگ  اثـر  آنها در  اسناد ثبتی  که امالکی
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نـدارد،    مطابقت)  اسالمی  شوراي  مجلس 17/2/1370 (مصوباند رفته  از بین  سوزي آتش
  طرفیـت   به  مورد نظر آنان  رقبات  اسناد عادي  تأیید اصالت  خواسته  ها به خواهان  دعاوي

  ماده  ذیل 3  تبصره  موجب  زیرا اساساً به باشد، نمی  استماع  قابل  و امالكاسناد   ثبت  اداره
آنها   یا اعتراض  بوده  فاقد سابقه  که  ثبت  معترضی  هاي پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده

 متقاضـیان   درخواسـت   قبـول   مهلت )25/2/1373 (مصوبرفته  بین از  قضائی  در مراجع
اسـناد و    ثبت  از قانون  موادي  و حذف  اصالح  قانون 3و 2 و 1مواد   مقررات  اعمال  براي 

  ایـن  7  مـاده  2  تبصره  موجب  به  که) 21/6/1370 (مصوب آن  به  موادي  و الحاق  امالك
  کـه   ایـن   بـه   و با توجه  است دیگر تمدید گردیده  دو سال  مدت  بار به  آخرین  براي  قانون

 در  پـذیرش   موقعیـت   بوده  قانونی  مهلت از انقضاء  ها پس خواهان  هاي استدادخو  تقدیم
  اطـالق   به  عنایت و با  بنابراین  است اخیرالذکر را نداشته  قانون  یک  مذکور در ماده  هیأت

  عالی کشور کـه  دیوان  اول  شعبه  ، رأي و انقالب  عمومی  هاي دادگاه  تشکیل  قانون 3  ماه

  دادگـاه   صـالحیت   را در عهـده   مطروحـه   در دعـاوي   قـانونی   اتخاذ تصمیم  آن  شرح  به
  داده  تشـخیص   قـانونی   بـا مـوازین    و منطبق  آراء صحیح  اتفاق  ، به است  دانسته  عمومی

 شود. می
 دیوان  شعب  براي 1328 مصوب  قضایی  رویه  وحدت  قانون  واحده  ماده  برطبق  رأي  این

 . االتباع است الزم  ها در موارد مشابه ر و دادگاهعالی کشو 
 

  ناظر بـه  1310  مصوب  و اختراعات  عالئم  ثبت  قانون 27  : ماده موضوع

 باشد. نیز می  دارویی  و اکتشافات  ابداعات

 19/1/1376صدور:   تاریخ 615:  رأي  شماره

  پـذیرش   طـور اطـالق    بـه  1310  ماه تیر  مصوب  و اختراعات  عالئم  ثبت  قانون 27ماده
  جدیـد یـا اعمـال     هـر وسـیله    جدید و کشف  صنعتی  هر محصول  ابداع «  ثبت  تقاضاي

  اسـتفاده   را جهت»  یا محصول  نتیجه  یک  تحصیل  جدید براي  طریق  به  موجوده  وسائل
 و  ابـداعات   نـاظر بـه    بالنتیجـه   کـه   تجویز نمـوده   قانون  این 26 مقرر در ماده  از مزایاي

 موصـوف   قـانون  28  مـاده  3  مـاده  3باشـد. بنـد    نیز مـی   داروئی  و اکتشافات  اختراعات
و   هـر دارو بـوده    دهنده  مواد و اجزاء تشکیل  صرفاً ناظر به » دوائی  ها و ترتیبات فرمول«

 . است  و اختراعات  عالئم  ثبت  قانون 27  از موارد مذکور در ماده  منصرف
  ثبـت «عالی کشـور   دیوان  و سوم  اول  در شعب  مطروحه  دعاوي  خواسته ؛این که  نظر به

الـذکر   فـوق   قـانون  27  در حدود مفـاد مـاده  » جدید  داروئی  مواد و ترکیبات  تهیه  طریقه
  اسـت   معنـی   ایـن   مـآالً متضـمن    عالی کشور که دیوان  اول  شعبه  رأي  باشد، بنابراین می

 گردد. آراء تأیید می  اتفاق  به  قریب  و با اکثریت  تشخیص  قانونی  با موازین  موافق


