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 مقدمه

جهت انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی ها در استنباط از قوانین و مقررات در  معموالً رویه عملی دادگاه

شود متفاوت اسات البتاه    ها به دانشجویان حقوق آموزش داده می های تئوریک دانشگاه با آنچه در کالس

های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی  روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس

کند. به ایان   و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت میصورت تئوری  صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان ایان رشاته وجاود    

شوند با کمبود آگاهی و اطالعاات از رویاه قضاائی و شایوه      التحصیالن وقتی مشغول به کار می ندارد فارغ

ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و  دگاهاستدالل و استنباط عملی دا

تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت، قضااوت و   التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بی فعالیت بر هیچ فارغ

« هاای قضاائی   رویاه »هاا و جلساات رسایدگی،     طورکلی رشته حقوق، قبل از حضور عملی در دادگااه  به 

  نظرهای کسانی کاه هار روز باه    ها و اختالف به عبارت دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخباشد؛  می

تواند اطالعات کااربردی و عملای را در    صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 اختیار خوانندگان قرار دهد.

ضائی نیازمند هستند؛ اماا هایچ قشاری از    التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه ق اگرچه فارغ

باشد؛ زیارا   نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در این حوزۀ علمی نمی جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی  بی

باشاد و غفلات از ایان     رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول مای 

و جامعه حقوقدانان خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی ماندگی از علم واقعی حقوق  حوزه موجب عقب

بخشی به مطالب و موضوعات راجع باه رویاه    آوری و انسجام این حوزه، هرکدام به طریقی نسبت به جمع

کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی  قضائی اقدام می

فارد باا     صورت مانظم و منحصاربه   بندی مطالب رویه قضائی به ه تدوین و جمعخود در نظر دارد نسبت ب

صورت کاربردی و باا دسترسای آساان باه      های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به ویژگی

هاا تحات عناوان کلای      ای از کتاب مجموعه ، در راستای تأمین این هدف ؛ ل امطالب هر دعوا اقدام نماید

 که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد: «ها رویه دادگاهدعوای... در »

 . آراء وحدت رویه؛۸

 . آرای اصراری؛۲

 عالی کشور  . آراء شعب دیوان۵



 01 مقدمه 

 های بدوی و تجدیدنظر؛ . آراء دادگاه4

 های قضائی؛ . نشست۳

 های مشورتی؛ . نظریه2

 . قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛7

 معرفی دعوا. . نمونه دادخواست و۱

صاورت منساجم و مانظم     در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصاوص هار دعاوا باه    

گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهتارین  

ها )دادگاه بادوی و   اء دادگاهوجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آر

تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفااوت آراء صاادره در موضاوع نموناه در     

عاالی کشاور، ماوارد      ؛ مثل آراء وحدت رویه، آراء دیاوان  قسمت رأی آورده شود و همچنین در سایر موارد

یاات ایاان آراء مااورد اسااتفاده خوانناادگان و ماارتبط بااه موضااوع ذکاار شااده اساات تااا بااا توجااه بااه اهم

 کنندگان عزیز قرار گیرد. مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 . تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛۸

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ . تقسیم۲

 . ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛۵

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

 . دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.۳

انتشارات مفتخر خواهد شاد از تجربیاات، آراء و ساایر مطالاب حقاوقی موجاود نازد        « گروه پژوهشی»

اساتفاده  های بعادی   اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ

نماید. ل ا موجب خرسندی خواهاد باود کاه خواننادگان عزیاز از هار صانف ضامن ارساال انتقاادات و           

صورت )کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی( ما را در پرباار   پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به

 کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

هفتیک هزار و سیصد و نود و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی و نمونه دادخواست معرف

اجراییه دعوای ابطال

 اول فصل 



 



 

 اجراییهمعرفی دعوای ابطال 

سند رسمی یاا عاادی کاه بادون صادور حکام از       »آمده است: ا االجر سند الزمدر تعریف 

« رسمی طلب و چاک برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند یه یاجرا دادگاه قابل صدور

ضامن صاحه گ اشاتن بار      کناد  اعطاء مای  االجرا الزم ویژگی یسندبه زمانی که مقنن 

نفع ایان   اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی

ی و طی پروسه طوالنی رسایدگی  است که بدون مراجعه به محاکم قضائاسناد اجازه داده 

، دس تور اج را  کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعاه و باا اخا      به مرجع تنظیم

 را درخواست نماید.یه اجرای صدور

نفاع فاقاد شارایط قاانونی      از سوی ذی عملیات اجرایییا  دستور اجرااما ممکن است 

مطابق قاوانین و مقاررات ثبتای اجارا نشاود در ایان        عملیات اجراییباشد یا تشریفات 

متضارر شاده    دس تور اج را  یا ثالثی که با صدور اجراییه  علیه صورت متضرر یا محکوم

باا توجاه باه ناوع خواساته و       تواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید کاه  است می

 ، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود.اعتراض

 اجراییهرو صدو  ور اجرادستمبحث اول : 

دستور به اجرای سند رسمی )و یا در حکم سند رسامی مانناد چاک(     ،یعنی ،دستور اجر

 .  شود کننده سند صادر می که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم

  دستور اجراگفتار اول: شرایط قانونی الزم برای صدور 

قانون اصالح قانون ثبات و قاانون دفااتر اساناد     فرصتی است با تحلیل و بررسی ماده یک 

رسمی، شرایط الزم برای صدور دستور قانونی اجرا استخراج تا در صورت فقدان هریک از 

 شرایط بتوانیم دستور صادره را  قابل ابطال بدانیم.



هییابطال اجرا یو نمونه دادخواست دعوا یمعرف   01 

 دس تور اج را   أمنشا  جرا یا اسناد در حکم آن باشد:الا اوالً: سند باید رسمی الزم

اگار ساندی    ،بنابراین ؛باشد« یا در حکم آن االجرا الزم»از اسناد دارای خاصیت  باید الزاماً

نسبت به آن صادر گردد باید دستور را قابال ابطاال    دستور اجرافاقد این شرایط باشد و 

 کنیم. باشد اشاره می االجرا می در ذیل به بعضی از اسنادی که دارای خاصیت الزم .دانست

 )موضوع داند می جرا اال الزم منقول، اموال سایر و دیون به راجع رسمی اسناد کلیه مدلول. ۸

 .(۸۵۸0 سال ق.ث.ا.ا ۳۲ ماده

 محااکم  باه  مراجعاه  بادون  ،شاده  ثبات  امالک معامالت به راجع رسمی اسناد کلیه.  ۲ 

 .(۸۵۸0 سال ق.ث.ا.ا ۳۵ ماده )موضوع است االجرا الزم

 باشاد  مای  آن اجارای  باه  مکلاف  ثبات  اداره و االجراست الزم بورس داوری تهیئ یرأ. ۵

 .(۸۵4۳ مصوب بهادار اوراق بورس سیستأ قانون ۸۸ ماده موضوع)

 عاوارض  مورد در شهرداری و دیمؤ اختالف وضوع رسیدگی بهمبا  77 ماده کمیسیون. 4

 .(۸۵۵4 مصوب شهرداری قانون اصالح قانون ۸۸0 و ۸0۵ و 77 مواد موضوع) رسیدگی

 )مااده نقادی   هاای  جریمه و خسارت و بیمه حق بابت مین اجتماعیتأسازمان  مطالبات. ۳

 .(۸۵۳4 مصوب اجتماعی مینتأ قانون ۳0

 .(۸۵۱۲قانون صدور چک با اصالحات  ۲)مطابق ماده  وجه چک مطالبه. 2

ساند مخاالف باا     دستور اج رای اگر باید مطابق مفاد سند باشد:  دستور اجراثانیاً: 

ساکه   ۸00»تسلیم عاین معینای مانناد     در صورتی که مفاد سند ،مثالً ؛مفاد سند باشد

( صادر شده است این دستور نسبت به قیم )صد میلیون تومانیه اجرای ، ولیبوده« مهریه

 باشد. مخالف مفاد سند بوده و قابل ابطال مییه اجرای و

سندی مخالف قانون باشد  دستور اجرایاگر  مخالف قانون نباشد: دستور اجراثالثاً: 

های سارقفلی   مانند اینکه موجر به موجب سند رسمی اجاره درخواست تخلیه اجاره محل

 دستور اجرارا بنماید و براساس آن  ۸۵۳2مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

صادر شود این دستور مخالف صریح قانون فوق بوده و قابل ابطال است یا اینکاه تعهادی   



  01 هادعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه

خالف قانون باشد مانند اینکاه تعهاد باه پرداخات مبلا  باه        ،ای صدور سند بودهکه مبن

 صورت ربوی در این صورت نیز این دستور قابل ابطال است.

بایاد نسابت باه     دس تور اج را   اجرا وارد نشود: ایرادی به اصالت سند منشأ رابعاً:

مبنای بار جعلای     ل ا اگر ایارادی  ؛سندی داده شود که اصالت خود را از دست نداده است

وارد  دس تور اج را  صادور   ن یا باطل بودن به سند مورد منشأبودن یا خالی از وجه بود

 شود باید آن دستور را قابل ابطال دانست.

 گفتار دوم: صدور اجراییه

مفااد   یدرخواست اجارا  ،۸۵۱7مصوب  االجرا نامه اجرایی اسناد الزم آیین ۲ مادهمطابق  

 آید اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می

االجرا نسبت به دیون و اموال منقول و امالک ثبت شاده   در مورد اسناد رسمی الزم (الف

و نیز امالک مورد وثیقه و اجاره )مشمول قانون رواباط ماوجر و مساتأجر( اعام از اینکاه      

ای که سند را ثبت  ز دفترخانهملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد ا

کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به امالکی که ثبت در دفتر امالک نشده است بارای  

 نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند اجرا مفاد سند ذی

در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصال و   (ب

وض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محال داده شاود. در   قب ۀتصویر گواهی شد

 شود تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده می

در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طاالق و رجاوع شاده نسابت باه       (ج

اموال منقول و سایر تعهدات )به استثنای غیرمنقول( از دفتری که ساند را تنظایم کارده    

است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر امالک به ثبت رسیده اسات از دفتار اساناد    

 دکننده سن رسمی تنظیم
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علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیاه ماورد اجااره را    ه در مواردی که موجر ب (د

کننده سند مراجعه نماید بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم


