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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق باا
مصادیق واقعی تاا حادودی باا آنداه در کاال هاای تووریاک دانشاگاههاا باه
دانشجویان حقوق آموزش داده می شود متفااوت اسات البتاه روناد آموزشای و
طریق ارائه مطالب در کال های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل
تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به صورت تواوری و بادون تطبیاق باا
مصادیق عملی کفایت میکند .به این ترتیاب معماوالً چاون امکاان انجاام کاار
عملی حاین تحصایل در دانشاگاه بارای دانشاجویان ایان رشاته وجاود نادارد
فارغالتحصیالن وقتی مشغول به کار میشاوند باا کمباود آگااهی و اطالعاات از
رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاهها مواجاه هساتندل لایکن
اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر های فاارغالتحصایل
حقوقی پوشیده نیست .بی تردید تنها منباع آماوزش عملای وکالات ،قضااوت و
به طورکلی رشته حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلساات رسایدگی،
رویه های قضائی می باشدل به عبارت دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخهاا
و اختالف نظرهای کسانی که هر روز بهصورت عملی در حال انطبااق قاوانین باا
مصااادیق واقعاای هسااتند ماایتوانااد اطالعااات کاااربردی و عملاای را در اختیااار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعاه رویاه قضاائی نیازمناد
هستندل اما هی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیااز از مطالعاه و
تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمیباشدل زیرا رویه قضائی درواقع محار
رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول میباشد و غفلت از این حاوزه
موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد .ازاینرو

ناشااران تخصصاای ایاان حااوزه ،هرکاادام بااه طریقاای نساابت بااه جمااعآوری و
انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقادام مایکنناد کاه
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی
خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویاه قضاائی باهصاورت
منظم و منحصربهفرد با ویژگی های مخصوص برای هار دعاوا طای یاک کتاا
جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعاوا اقادام نمایاد
لذا در راستای تأمین ایان هادف ،مجموعاهای از کتاا هاا تحات عناوان کلای
«دعوای ...در رویه دادگاهها» کاه شاامل ماوارد زیار اسات تادوین و تاألیف
خواهد شد:
 .1آراء وحدت رویهل
 .2آرای اصراریل
 .4آراء شعب دیوانعالی کشورل
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظرل
 .0نشستهای قضائیل
 .0نظریههای مشورتیل
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوعل
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شاده اسات رویاه قضاائی کشاور در خصاوص هار دعاوا
به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محتارم در
مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلو خاود را
یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسایار آراء دادگااههاا (دادگااه بادوی و

تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره
در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همدنین در سایر مواردل مثل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا باا
توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قارار
گیرد.
مختصر ویژگیهای کتا :
 .1تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوال
 .2تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالبل
 .4ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعهل
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرستل
 .0دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالاب
حقوقی موجود نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیادتر
شدن مجموعه در چاپهای بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرساندی خواهاد
بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در
مورد هرکدام از موضوعات به صورت (کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ماا را در
پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی دعاوی معامله به قصد
فرار از دین و نمونه دادخواست

دعاویمعاملهبهقصدفرارازدین
ماده  4۳8سابق قانون مدنی در خصوص معامله بهقصد فرار از دین اشاعار
می داشت« :هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده
است آن معامله نافذ نیست ».این مااده در اصاالحیه دیمااه  ۳۱۳۳از
ق.م .حذف گردید و با توجه به خأل چشمگیری که ایجاد شده بود ،مقانن
مجدداً ماده  4۳8ق.م .را به این شرح اصالح نمود« :هرگاه معلوم شوود
که معامله بهقصد فرار از دین بهطور صوری انجام شده آن معاملوه
باطل است ».این اصالحات به جای تعیین حکم معامله به قصاد فارار از
دین صرفاً حکم معامله صوری را مشخص نمود ،در حالی که احکام ایان
نوع معامالت مشخص و روشن استل زیرا مطابق قاعاده «العقوود تابعوه
للقصود» و بهموجاب ماواد  ۳۳0و  ۳۳۳و  ۳۳۳و  2۳۱و  ۳۳2۳ق.م .باه
دلیل فقدان قصد ،این نوع معامالت باطل می باشند.
در حال حاضر در خصوص وضعیت معامالت به قصد فارار از دیان مقانن
صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از ماواد قاانونی ازجملاه
ماده  ۳۱قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محساو نماوده کاه
نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.
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نگارنده معتقداست وضعیت حقوقی معامله به قصاد فارار از دیان در ساه
حالت مختلف قابل بررسی است که به تشریح آن می پردازیم:
حالت اول -معامله به انگیزه فرار از دین بهصورت واقعی و بدون ذکر این
انگیزه در قرارداد انجام می شود ،این معامله از باا تضارر دیاان ،مطاابق
ماده  ۳۱قانون مدنی «غیر نافذ» میباشد.
حالت دوم -معامله با انگیزه فارار از دیان باوده و در قارارداد هام ذکار
می شود :این معامله «باطل» اسات ،اوالً :مطاابق مااده  ۳7قاانون نحاو
اجرای محکومیتهای مالی مصو سال  ،۳۱۳2عمل جرم محسو شدهل
ثانیاً :جهت معامله که بر اسا

ماده  ۳۳۳قانون مدنی از شرایط اساسای

صحت معامله محسو میشود در این قرارداد نامشروع (نامشروع قاانونی)
میباشد و در قرارداد هم ذکر شده است.
حالت سوم -معامله بهقصد فرار از دین و باهصاورت صاوری واقاع شاده
باشاد « .به عبارتی دیگر ،چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود
نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است ».صرفنظار از هار
نوع جهتی برای معامله.

 .1ر.ک .ماده  812قانون مدنی.

۳

