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مقدمه
معموال رویه عملی دادگاهها در استنباط از قوانين و مقررات در جهت انطباق با مصاادیق واقعای
تا حدودی متفاوت است ،با آنچه که در کالسهای تئوریک دانشاگاههاا باه دانشاجویان حقاوق
آموزش داده می شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسای هام باه
شکلی است که برای طی مراحل تحصيلی صرف مطالعه و پاسخ به سواالت به صاورت تئاوری و
بدون تطبيق با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتيب معموالً چون امکان انجام کار عملی
قبل از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجاود نادارد فاارغ التحصايالن وقتای وارد
مرحله کار می شوند با کمبود آگاهی و اطالعاات از رویاه قضاائی و شايوه اساتدالل و اساتنباط
عملی دادگاه ها مواجه هستند؛ ليکن اهميت آگااهی از رویاه قضاائی باا ورود باه ميادان کاار و
فعاليت بر هيچ فارغ التحصيل حقوقی پوشيده نيست بی تردید تنها منبع آموزش عملی وکالات،
قضاوت و به طور کلی حقوق ،بعد از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسيدگی ،هماين رویاه
قضائی میباشد؛ به عبارت دیگر مطالعه تصميمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهاای کساانی
که هر روز به صورت عملی در حال انطباق قوانين با مصادیق واقعی هستند مایتواناد اطالعاات
کاربردی و عملی را در اختيار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصيالن حقوق بيش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نيازمند هستند؛ اماا هايچ
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمیتواند بینياز از مطالعه و تحقيق و تفحص در این
حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقاوق اسات کاه دائام در حاال
تغيير و تحول میباشد و غفلت از این حوزه به قيمت عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه
حقوقدانان تمام خواهد شد ،از این رو ناشران تخصصی این حوزه هرکدام به طریقای نسابت باه
جمع آوری و انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویاه قضاائی اقادام مایکنناد کاه
انتشارات چراغ دانش نيز در همين راستا و برای انجام بخشی از وظيفه فرهنگای خاود در نظار
دارد نسبت به تدوین و جمع بندی مطالب رویه قضائی به صورت مانظم و منحصار باه فارد باا
ویژگی های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به صورت کااربردی و باا دسترسای
آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید .در راستای تأمين این هدف مجموعهای از کتابها هرکادام
تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» شامل موارد زیر تدوین و تأليف خواهد شد:
 .4آراء وحدت رویه
 .3آراء اصراری
 .3آراء شعب دیوانعالی کشور
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 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
 .8نشستهای قضائی
 .6نظریههای مشورتی
 .7قوانين و مقررات مربوط یا مرتبط با موضوع
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعوا باه صاورت منساجم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمتارین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسايار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده ،از موارد متفااوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت ر ی آورده شاود و همچناين در ساایر ماوارد مثال آراء
وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهميت
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه کنندگان عزیز قرار گيرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .4تدوین و گردآروی منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا
 .3تقسيم بندی موضوعی برای هر کدام از مطالب
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب به صورت خالصه در فهرست
 .8دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربيات ،آراء و سایر مطالب حقاوقی موجاود
در نزد اسااتيد ،وکاالء ،حقوقادانان و ساایر همکااران در راساتای مفيادتر شادن مجموعاه در
چاپ های بعدی استفاده نمایيد .لذا موجب خرسندی خواهاد باود کاه خواننادگان عزیاز از هار
صنف ضمن ارسال انتقادات و پيشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به صورت (کتبی یا
از طریق ایميل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی دعوا و نمونه دادخواست
دعوای اثبات مالکیت

معرفیدعوایاثباتمالکیت
اختالف در مالکيات یکای از مباحاث مهام حقاوقی و موضاوع بساياری از پرونادههاای
دادگستری میباشد .در یک وضعيت معماولی برابار ماواد  99و  08قاانون ثبات ،مالاک
کسی است که سند به نام او در دفتر امالک به ثبت رسيده و یاا کسای کاه ملاک برابار
مقررات به او منتقل شده است؛ اما کم نيست مواردی که باين دارنادگان ساند عاادی و
حتی دارنده سند عادی با دارنده سند رسمی در مالکيت اخاتالف حاادث مایگاردد ،در
چنين وضعيتی طرح دعوای اثبات مالکیت الزم میشود.
اختالفنظر در طرح دعوای اثبات مالکیت
اثبات مالکيت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بين قضات اختالفنظر وجود
دارد؛ اما به نظر می رسد ،غالب قضات در مورد پذیرش چناين دعاوایی در ماورد اماالک
ثبت نشده اتفاق نظار دارناد؛ لايکن در بااب امالکای کاه دارای ساند مالکيات هساتند
دادگاهها مطابق مواد  01و  99فردی را مالک میشناسند که سند اصلی مالکيت باه ناام
اوست و عقيده صاحبنظران مخالف با دعوای اثبات مالکیت در مورد امالک ثبت شاده
بر این است که در صورتی که در مورد اماالک ثبات شاده دعاوای اثباات مالکیات را
بپذیریم با صدور حکم به مالکيت صاحب سند عادی ملک همزمان دارای دو سند رسمی
خواهد بود ،یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده  99دارای اعتبار اسات و دیگاری حکام
قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثباات
مالکیت در مورد امالک دارای سند رسمی مخالفت میکند؛ اما در مورد اراضی و امالک
ثبت نشده ،امکان طرح چنين دعوایی از دید غالب صاحب نظران وجود دارد در پاسخ باه
ایراد حقوق دانان در خصوص عدم قابليت طرح دعاوای اثبات مالکیت در ماورد اماالک
دارای سند رسمی گفته شده که ایراد و انتقاد اظهار شده صحيح به نظر نمیرساد؛ چارا
که با صدور حکم اثبات مالکیت در حقيقت اعتبار سند رسمی قبلی از باين رفتاه و باا
وجود تاریخ مؤخر حکم بر اثبات مالکیت ،سند قبلی اثری ندارد.
به واقع مطلب مطروحه نمی تواند پاسخ کاملی بر انتقاد مخاالفين اثباات مالکیات در
حوزه امالک ثبت شده باشد؛ زیرا در هر حال وجود دو سند متضاد باه ظااهر معتبار در
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مورد یک ملک در ید افراد جامعه چه بسا اعتبار و اهميت اسناد رسمی را زیر سوال ببرد
و مردم را نسبت به این اسناد بی اعتماد نماید؛ اما پر واضح است که پاک کاردن صاورت
مسئله راهکار حل مشکل نيست همانطور که اقليتی از قضات نيز با شرایطی عقياده بار
پذیرش این دعوی دارند.
شرایط دعوای اثبات مالکیت
صرفنظر از اختالفنظرهایی که وجاود دارد دعاوای اثباات مالکیات یکای از دعااوی
معمول در باب امالک است که معموالً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکيت نسابت
به طرح آن اقدام مینماید که به نظر می رسد الزم است شرایط ذیل در دعاوای اثباات
مالکیت وجود داشته باشد:
 .4وجود قرارداد کتبی یا شفاهی
خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجاود قاراردادی مبنای بار
انتقال مالکيت یا ادله ای مبنی بر مالکيت ارائه نماید که معموالً خواهان در این ماورد باا
ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام مایکناد؛ چارا کاه خواهاان دعاوی
اثبات مالکیت بالشک یا دارای سند عادی است یاا دليلای غيار از ساند رسامی مثال
قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخير باید وجود چنين قراردادی را با ساایر ادلاه اثباات
نماید؛ اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادلاهای مبنای
بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نيست.
 .3اثبات اعتبار قرارداد
عنوان انتخاب شده از باب تقرب به ذهن است؛ چرا که با اثباات وجاود یاک قارارداد یاا
اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملاک ،کاار خواهاان دعاوا بارای طارح دعاوای اثباات
مالکیت به اتمام می رسد و مستنداً به اصالت الصحۀ این خوانده دعوا است که بایستی با
ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید و اگر دليلی از طرف خوانده بر بایاعتبااری
قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقالب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نياز بار
عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هسات خواهاد باود؛ چراکاه امکاان دارد قارارداد
معتبری هم تنظيم شده باشد؛ ليکن با جهاتی قانونی بعد از تنظيم فسخ ،اقاله یاا ابطاال

