
 

 

 

 

 

 نـهر فک یوادع

 ها در رویه دادگاه

 
 

 مهدی زینالی
وکیل پایه یک دادگستری



 کلیفهرست 

 7 ............................................... مقدمه

 44 ........................... رهن فک دادخواست نمونه و دعوا یمعرف

 43 ............................................................................................... رهن فک یدعوا یمعرف

 33 .......................... کشور یعال وانید ء آرا در رهن فک یدعوا

 7۳ ........................................................... کشور یعالوانید هیرو وحدت آراء در رهن فک :اول مبحث

 47 ................................................................ کشور یعال وانید یاصرار آراء در رهن فک :دوم مبحث

 ۱۳ ................................................................. کشور یعال وانید شعب آراء در رهن فک :سوم مبحث

 81 ...................... دنظریتجد و یبدو دادگاه آراء در رهن فک یدعوا

 474 ........................... یقضائ یها نشست در رهن فک یدعوا

 313 ........................... یمشورت یها هینظر در رهن فک یدعوا

 346 ........................ یقانون مقررات و نیقوان در رهن فک یدعوا

 7۸۱ ........................................................................................................... یمدن قانون از

 777 ........................................................................................... یمدن یدادرس نییآ قانون از

 77۵ ............................................................................................ یمدن احکام یاجرا قانون از

 77۳ ................................................................................................ یاسالم مجازات قانون از

 776 ........................................................................................... یفریک یدادرس نییآ قانون از

 7۵4 .......................................................................................................... تجارت قانون از

 7۵2 ............................................................................................ امالک و اسناد ثبت قانون از

 7۵۳ ................................................................................. امالک و اسناد ثبت قانون نامه نییآ از

 74۳ ........................................ تیشکا به یدگیرس طرز و االجرا الزم یرسم اسناد مفاد یاجرا نامه نییآ از

 760 .............................................................................................. ها آپارتمان تملک قانون از

 363 ......................................... مآخذ و منابع

  



 

 یجزئفهرست 

 7 ........................................... مقدمه

 44 ........................ رهن فک دادخواست نمونه و دعوا یمعرف

 ۸۵ .................................................................................... رهن فک یدعوا یمعرف

 ۸۵ ................................................................................................................ مقدمه

 70 .............................................................................. رهن فک به الزام دادخواست نمونه

 7۸ .............................................رهن فک همراه به یرسم سند میتنظ به الزام دادخواست نمونه

 33 ........................ کشور یعال وانید ء آرا در رهن فک یدعوا

 7۳ .............................................. کشور یعالوانید هیرو وحدت آراء در رهن فک :اول مبحث

. 7۳ ................................................................... راهن یسو از مرتهن حق یمناف معامالت ۸

. 7۳ .................................................. قهیوث یرسم سند در مصرح تعهد فاءیا با رهن فک لزوم 7

 47 ................................................... کشور یعال وانید یاصرار آراء در رهن فک :دوم مبحث

. 47 .................................................... انتقال یرسم سند میتنظ و رهن فک به فروشنده الزام ۸

. ۳۳ .................................................راهن یبده استهالک جهت رهن مورد ملک فروش اجازه 7

 ۱۳ .................................................... کشور یعال وانید شعب آراء در رهن فک :سوم مبحث

. ۱۳ .................................. .شود ینم مالک تیملک از آن خروج موجب مال گذاشتن رهن و قهیوث ۸

 81 .................... دنظریتجد و یبدو دادگاه آراء در رهن فک یدعوا

. ۳7 ................................................................. مرتهن بانک تیطرف بدون رهن فک یدعوا ۸

. ۳۵ .................................... یرهن سند ابطال یدعوا رشیپذ شرط رهن عقد ابطال یدعوا طرح 7

. ۳۳ ............................... رهن فک و یرسم سند میتنظ به الزام یدعوا بر مرهونه مال فیتوق آثار ۵

. ۳۳ ................................................... رهن فک موضوع با خواسته ارزش اساس بر تمبر ابطال 4

. ۸0۸ ................................... تین حسن با ثالث دارنده به ضمانت چک یدیتجر وصف اختصاص ۳

. ۸06 ............................. یماهو یدگیرس یبرا دنظریتجد دادگاه یرأ از یبدو دادگاه تیتبع لزوم 6

. ۸0۳ ........................................... عیمب انتقال تعهد موقع به انجام عدم التزام وجه مطالبه شرط 2

. ۸۸7 ..................................................................... یقانون مهلت از خارج یداور یرأ ابالغ ۱

. ۸۸۳ .......................................... فسخ آثار مطالبه از قبل قرارداد فسخ اثبات یدعوا طرح لزوم ۳

. ۸۸2 ............................... ثالث توسط رهن در ملک به نسبت انتقال یرسم سند میتنظ یدعوا ۸0

. ۸۸۱ ....................................................................... مرهونه امالک انتقاالت و نقل جواز ۸۸

. ۸70 ............................ تقابل دادخواست بدون دفاع مقام در معامله بودن یصور یادعا استماع ۸7

. ۸7۵ ....................................... خواهان خود توسط یبازداشت ملک یرسم سند میتنظ یدعوا ۸۵



 

. ۸72 ................................................................... عیمب بودن رهن در وجود با عیب صحت ۸4

. ۸7۳ .... .امدهین عمل به رهن فک ملک از که یحالت در یرسم سند میتنظ به خوانده الزام جواز عدم ۸۳

. ۸۵4 ..................................................... سند در شده وصف عیمب میتسل به عیبا بودن ملزم ۸6

. ۸4۵ .......................................................... مرهونه ملک انتقال یرسم سند میتنظ به الزام ۸2

. ۸4۳ ................................................................. مرتهن حقوق حفظ با مرهونه مال انتقال ۸۱

. ۸42 ............................................................................... مرهونه مال به نسبت معامله ۸۳

. ۸4۳ .......................................... انتقال یرسم سند میتنظ به الزام یدعوا در خواسته شیافزا 70

. ۸۳0 ............................................................ ثالث شخص به یداور قرارداد موضوع انتقال 7۸

. ۸۳4 ............................................................................................... تعهد لیتبد اثر 77

. ۸۳6 ...................................................................................... خواهان از حیتوض اخذ 7۵

. ۸۳2 ................................................................................. رهن فک یدعوا خواندگان 74

. ۸۳۳ ............................................................. عیمب از رهن فک به الزام یدعوا طرح نحوه 7۳

. ۸67 ..................................................................................... رهن فک و سند میتنظ 76

. ۸6۳ ....................................................... متعدد قیوثا وجود فرض در رهن فک درخواست 72

. ۸2۸ ........................................................... رهن در عیمب به مربوط تعهدات انجام مطالبه 7۱

 474 ........................ یقضائ یها نشست در رهن فک یدعوا

. ۸26 ................................................................. عیب عقد عنوان تحت عیمب یاقساط فروش ۸

. ۸2۱ ...................................... معامله مورد بودن رهن در به توجه با یرسم سند میتنظ به الزام 7

. ۸2۳ ........................................................................................... مرهونه ملک معامله ۵

. ۸۱۸ .................................................. طلب یفایاست در طلبکاران ریسا بر مرتهن بودن مقدم 4

. ۸۱7 .................................................................................. قانون برخالف احکام صدور ۳

. ۸۱۵ ................................................................رهن عقد در ثالث شخص به وکالت ضیتفو 6

. ۸۱۳ .............................................. مرتهن تیرضا بدون راهن توسط مرهونه نیع انتقال جواز 2

. ۸۱6 ................................................................................... رهن فک به فروشنده الزام ۱

. ۸۳۳ ...................................................................... یرمالیغ ای است یمال رهن فک یدعو ۳

 313......................... یمشورت یها هینظر در رهن فک یدعوا

. 704 ............................................................................. رهن فک دعوا در خواسته یبها ۸

. 704 .................................................... لهممحکوم از یکی یسو از مقدم بستانکار طلب هیتأد 7

. 706 ................ سند یامضا از هیعل محکوم یخوددار صورت در رهن فک و سند ابطال حکم یاجرا ۵

. 706 .............................................................. هییاجرا قبال در فیتوق و الرهانهحق پرداخت 4



 

. 70۱ ........................................... مرهونه مال خصوص در صادره حکم ییاجرا اتیعمل یبررس ۳

. 70۱ ........................................................ ساختمان باب کی دانگ شش به مربوط یبانک وام 6

. 70۳ ........................................ مرهونه مال خصوص در بستانکاران ریسا به نسبت مرتهن تقدم 2

. 7۸0 ...................حکم صدور ضمن رهیغ و یشهردار و ییدارا یها نهیهز و رهن فک نهیهز مطالبه ۱

. 7۸0 ............................ یمال یها تیمحکوم یاجرا نحوه قانون 7 ماده مشمول رهن فک به تعهد ۳

. 7۸۸ ................................................... رهن فک یتقاضا و نید هیتأد جهت راهن مباشرت ۸0

. 7۸۸ .................................. مال فروش با مرتهن موافقت صورت در یرسم سند میتنظ به الزام ۸۸

. 7۸7 ................................................................................ رهن بر مازاد فیتوق صحت ۸7

. 7۸۵ ......................... رهن فک ای هییاجرا ابطال و ییاجرا اتیعمل فیتوق یدعوا یدادرس نهیهز ۸۵

. 7۸۵ ........................................... رهن مبلغ زانیم به هیعل محکوم اموال ریسا فیتوق یتقاضا ۸4

. 7۸4 ................................................ نیمرتهن گرید دی در مال ارزش بر مازاد فیتوق یبررس ۸۳

. 7۸4 ....... یرسم سند میتنظ یبرا الزم یها نهیهز ریسا و حسابمفاصا و رهن فک یها نهیهز هیتأد ۸6

 346 ...................... یقانون مقررات و نیقوان در رهن فک یدعوا

 7۸۱ ............................................................................................. یمدن قانون از

 777 ............................................................................. یمدن یدادرس نییآ قانون از

 77۵ .............................................................................. یمدن احکام یاجرا قانون از

 77۳ ................................................................................. یاسالم مجازات قانون از

 776 ........................................................................... یفریک یدادرس نییآ قانون از

 7۵4 ........................................................................................... تجارت قانون از

 7۵2 ..............................................................................امالک و اسناد ثبت قانون از

 7۵۳ ................................................................... امالک و اسناد ثبت قانون نامه نییآ از

 74۳ ........................... تیشکا به یدگیرس طرز و االجرا الزم یرسم اسناد مفاد یاجرا نامه نییآ از

 760 ............................................................................... ها آپارتمان تملک قانون از

 363 ..................................... مآخذ و منابع



 

 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق باا مصاادیق    معموالً رویه عملی دادگاه

دانشاجویان  ها باه   های تئوریک دانشگاه واقعی تا حدودی متفاوت است، با آنچه در کالس

هاای   شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالاب در کاالس   حقوق آموزش داده می

درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به ساااالت  

به ایان ترتیاب معماوالً     .کند صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می به

چون امکان انجام کار عملی قبل از خروج از دانشگاه برای دانشجویان ایان رشاته وجاود    

شوند با کمبود آگاهی و اطالعاات از رویاه    التحصیالن وقتی وارد مرحله کار می ندارد فارغ

از  ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگااهی  قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه

 .التحصیل حقوقی پوشیده نیسات  رویه قضائی با ورود به میدان کار و فعالیت بر هیچ فارغ

طورکلی حقوق، بعد از حضور عملی  تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت، قضاوت و به بی

باشاد؛ باه عباارت دیگار مطالعاه       ها و جلسات رسیدگی، همین رویه قضائی می در دادگاه

صورت عملی در حال  نظرهای کسانی که هر روز به ها و اختالف ختصمیمات، پرسش و پاس

تواند اطالعات کاربردی و عملای را در اختیاار    انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 .خواننده قرار دهد

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هساتند؛ اماا    اگرچه فارغ

نیااز از مطالعاه و تحقیاق و     تواند بای  رگ رشته حقوق قضائی نمیهیچ قشری از جامعه بز

تفحص در این حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقاع روح زناده و محارک رشاته حقاوق      

مانادگی   باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقب است که دائم در حال تغییر و تحول می

از این رو ناشران تخصصای ایان    .داز علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد ش

بخشای باه مطالاب و موضاوعات      آوری و انساجام  حوزه، هرکدام به طریقی نسبت به جمع

کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راساتا و بارای    راجع به رویه قضائی اقدام می
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بنادی مطالاب    انجام بخشی از وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جماع 

های مخصوص برای هار دعاوا طای     فرد با ویژگی  صورت منظم و منحصربه رویه قضائی به

 .صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نمایاد  یک کتاب جداگانه به

 ...دعووای »ها هرکدام تحت عنوان کلی  ای از کتاب در راستای تأمین این هدف مجموعه

 :رد زیر تدوین و تألیف خواهد شدشامل موا «ها در رویه دادگاه

 آراء وحدت رویه؛ .4

 آرای اصراری؛ .3

 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان .3

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .8

 های مشورتی؛ نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 .نمونه دادخواست و معرفی دعوا .9

صاورت   شده است رویاه قضاائی کشاور در خصاوص هار دعاوا باه       در این مجموعه سعی 

منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محتارم در مراجعاه باه رویاه     

 .قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافتاه و اساتفاده نمایناد   

یدنظر( در برخی ماوارد حاداک ر   ها )دادگاه بدوی و تجد با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه

سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود  

عالی کشور، موارد مارتبط باه    ؛ م ل آراء وحدت رویه، آراء دیوان و همچنین در سایر موارد

ان و موضوع ذکر شده اسات تاا باا توجاه باه اهمیات ایان آراء ماورد اساتفاده خواننادگ          

 .کنندگان عزیز قرار گیرد مراجعه

  



 9 هادعوای فک رهن در رویه دادگاه

 :های کتاب مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .4

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .3

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

 فهرست؛صورت خالصه در  ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 .دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان .8

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و ساایر مطالاب حقاوقی    « گروه پژوهشی»

موجود نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیادتر شادن مجموعاه    

خواهد بود که خوانندگان عزیز از  لذا موجب خرسندی .های بعدی استفاده نماید در چاپ

صورت  هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به

 .)کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند

 مدیر مسئول انتشارات



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نمونه ی دعوامعرف

 دادخواست فک رهن

 فصل اول



 



 

 معرفی دعوای فک رهن

 مقدمه

 .، باید بدانیم رهان چاه ناوع عقادی اسات     «فک رهن دعوای الزام به»قبل از ورود به 

موجب آن مادیون   رهن را عقدی تعریف کرده که به .م.ق 22۸خوشبختانه مقنن در ماده 

دهاد رهان دهناده را راهان و طارف دیگار را مارتهن         مای  دائان به وثیقه  مالی را برای

لایکن   ،باشاد  گویند و در ادامه مقرر داشته که قبض مرتهن بر مال مرهون شارط مای   می

 .استمرار آن الزم نیست

 الف( شرایط و تشریفات عقد رهن

مارتهن   نسبت به مرتهن جاایز و نسابت باه راهان الزم اسات و بناابراین،       «عقد رهن»

تواند قبل از اینکه دیان خاود را    قت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمیتواند هر و می

باه   و همچنینادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بریء شود رهن را مسترد دارد 

تواناد   ولی در صورت فوت مرتهن راهان مای   ،شود موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی

شاود داده   تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثال ی که به تراضی او و ورثه معاین مای  

در اداماه بایاد    .شاود  در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین مای  .شود

ونه متذکر شد که ید مرتهن امانی محسوب شده و در صورت تلف یا ناقص شدن مال مره

به شرط تقصیر مسئولیت خواهد داشت البته اگر بعد از پرداخت دین از ساوی مادیون و   

، این مهم انجام نگیرد مسائولیت مارتهن از فارض تقصایر باه      فک رهن درخواست رفع

فرض مسئولیت مطلق یعنی مسئولیت )بدون توجه به تقصیر مرتهن با فرض تلاف شادن   

یاد مارتهن از حالات اماانی باه حالات        ،دیگار  به عبارت ؛مال مرهونه( منتقل خواهد شد

 .ضمانی تبدیل خواهد شد
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 ب( مال مرهونه و متعلقات آن

متعلقاات   عناوان  باه که در عقد بیع بدون قید صریح  یزیهر چعالوه بر خود مال مرهونه 

ا مقارر  .م.ق 2۱6شود جزء مال مرهونه است در این خصوص ماده  جزء مبیع محسوب می

ن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صوورتی کوه   ثمره ره» :دارد می

متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهون  

و از  «.است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقورر شوده باشود   

پرداخت کند حاق مطالباه هماان مقادار از ماال       سویی اگر راهن مقداری از دین خود را

 .مرهونه را ندارد البته توافق و تراضی طرفین ممکن است

 ج( دعوای راهن علیه مرتهن

 الوزام بوه  »دعوایی است که موضوع این نوشته را به خود اختصاص داده و تحت عناوان  

شود و ممکن است به صاورت مساتقل یاا باه       یاد می قضائیاز آن در مراجع « فک رهن

مطرح گاردد کاه در ذیال باه      قضائیمی در مراجع همراه دعوای الزام به تنظیم سند رس

 :پردازیم می ها آنتوضیح 

در این حالت راهن یکی از اموال خود را در  :باشد خواسته دعوا صرفاً فک رهن می .4

 )مانند بانک( قرار داده و با وجود پرداخات تماام دیاون و برائات ذماه      رهن شخص ثال ی

کناد   از ماال مرهوناه محال نمای    ن فوک رهو   )مرتهن( به تعهاد خاود مبنای بار     بانک

باا ایان اساتدالل کاه     بانوک   شاود کاه   مشاهده میبانک  که در رویه عملی طوری همان

از ماال مرهوناه   فوک رهون    د حاضر باه رهای دیگری دا شخص راهن در حال حاضر وام

از حالت امانی به ضمانی بانک  ید :اوالًدر این حالت  .باشد مربوط به وام تسویه شده نمی

و « الوزام بوه فوک رهون    » تواند دادخواستی تحات عناوان   شده و راهن نیز می تبدیل

« به همراه خسارات قانونی و قوراردادی فک رهن  المثل ایام عدم پرداخت اجرت

 .صالح تقدیم نماید ذی قضائیرا به مرجع 



 41 هادعوای فک رهن در رویه دادگاه

حاالتی را   :خواسته دعوا فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند رسومی باشود   .3

 آن را در رهان ملک  )اصوالً سازندگان امالک( قبل از فاروش  فروشنده شود که شامل می

ای آن را به خریدار منتقل و متعهاد   نامه قولبا تنظیم و دهند  برای اخذ وام قرار میبانک 

ه مال مرهونه، سند رسمی با فک رهن  ضمن نامه، شود در مهلت زمان مندرج در قول می

 .نام خریدار تنظیم نمایند

 .نحوه تنظیم خواسته این دعوا سه نظریه بدین شرح وجود دارده در بتال

خاود   فوک رهون   چون ؛اک ریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه معتقد بودند

در واقع موجب انحالل عقد رهن و یک رابطه حقاوقی  فک رهن  ست و الزام بهنوعی دعوا

عناوان   تنظیم سند، به الزام به دادخواستلذا ضرورت دارد که خواهان ضمن تقدیم  ؛است

فوک   لیکن اقلیت عقیده داشتند با توجه باه اینکاه   ؛را هم بخواهدفک رهن  دعوای دوم

حساب شهرداری مالیاتی از لوازم اجارای حکام تنظایم ساند رسامی       همانند مفاصارهن 

موضاوع  ملک  کاه  کننده استحضار دارد است و نیز فرض بر این است که دادگاه رسیدگی

لذا به هنگام صدور حکم الزام به تنظیم ساند رسامی باا آوردن قیاد      ؛تدعوا در رهن اس

در ایان  ست و نیاز باه طارح دعاوای جداگاناه     حفظ حقوق مرتهن در حکم مورد خاص ا

 .باشد خصوص نمی

ی ارویه دیگری که در بعضی از محاکم ما جاری است )رویه چهارم( این اسات کاه دعاو    

 ؛ها قابل پاذیرش اسات   مرهونه مطلقاً در دادگاهملک  به تنظیم سند رسمی راجع به الزام

اگار خریادار، فروشانده را باا      ،بناابراین  ؛مقدمه تنظیم سند رسمی اسات فک رهن  زیرا

تضامن و از بااب   قرار دهد، از بااب قاعاده    ابه تنظیم سند رسمی، طرف دعو ی الزامادعو

لزام است، باید عملی شاود  که مقدمه افک رهن  لوازم آن است والتزام به شیء، التزام به 

است، فروشانده   و اگر کسی محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی شود که در رهن

را از رهن خاارج، )ماانع را بار طارف کناد( ساپ  ساند        ملک  متعهد، مکلف است ابتدا
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پرداخات  حسااب مالیااتی،    کما اینکه تکلیف به اخذ مفاصا .نام خریدار نمایده مالکیت را ب

، نیاازی  باشند که همگی از مقدمات تنظیم سند رسمی می ...ملک  شهرداری، تفکیک عوارض

ملک  فروشنده فک رهن الزام قانونی و قراردادی ،بنابراین ؛ی مستقلی ندارندابه طرح دعو

رساد نظار فاوق     به نظر مای  .( نداردفک رهنی مستقل )ا)راهن( هم نیازی به طرح دعو

 ۸«.باشد گشا می قانونی و راه

عالی کشور که مقارر   از دیوان 7/۱/۸۵26مورخ  670بعد از صدور رأی وحدت رویه شماره 

چه رهن موجب خوروج عوین مرهونوه از    مطابق مواد قانون مدنی گر» :داشات  می

لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق  ؛شود مالکیت راهن نمی

موال مرهونوه طلوب خوود را     تواند از محل فوروش   نماید که می تقدم ایجاد می

استیفاء کند و معامالت مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منوافی حوق   

اعم از اینکه معاملوه راهون بالفعول منوافی حوق       ،مرتهن باشد نافذ نخواهد بود

ی که بعد از تحقق رهن، مرتهن القوه، بنا به مراتب مذکور در جایمرتهن باشد یا ب

اهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مال مرهونه را به تصرف ر

مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن، از جمله تصرفاتی است که با حق 

عوالی   ی شعبه چهاردهم دیووان ات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأمرتهن مناف

کشور که با این نظر موافقت دارد بوه اکثریوت آراء صوحیا قوانونی تشوخیص      

مصووب   قضوائی ی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه این رأ .ودش می

هوا در مووارد مشوابه     عوالی کشوور و دادگواه    برای شوعب دیووان   4339ماه تیر

به جای پایاان پاذیرفتن اختالفاات دامناه مناقشاات و تفسایرهای        «.االتباع است الزم
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