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مقدمه
معموالً رويه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق
با مصاديق واقعی تا حدودی با آنچه در کوسهکای تووريکک دانشکگاههکا بکه
دانشجويان حقوق آموزش داده می شود متفاوت است البته رونکد آموزشکی و
طريق ارائه مطالب در کوس های درسی هم به شکلی اسکت ککه بکرای طکی
مراح تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سلاالت بکهصکورت توکوری و بکدون
تطبیق با مصاديق عملی کفايت میکند .به اين ترتیب معمکوالً چکون امککان
انجام کار عملی حین تحصی در دانشگاه برای دانشجويان اين رشکته وجکود
ندارد فارغالتحصیون وقتی مشغول بکه ککار مکی شکوند بکا کمبکود آگکاهی و
اطوعات از رويه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگکاههکا مواجکه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رويه قضائی با اشتغال بکه ککار و فعالیکت بکر
هیچ فارغالتحصی حقوقی پوشیده نیست .بی ترديد تنها منبع آموزش عملی
وکالت ،قضاوت و بهطورکلی رشته حقوق ،قب از حضور عملی در دادگاههکا و
جلسات رسیدگی ،رويکههکای قضکائی مکیباشکد؛ بکه عبکارت ديگکر ،مطالعکه
تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختوفنظرهای کسانی که هر روز بکهصکورت
عملی در حال انطباق قوانین با مصاديق واقعکی هسکتند مکیتوانکد اطوعکات
کاربردی و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغالتحصیون حقوق بیش از سايرين به مطالعه رويه قضائی نیازمنکد
هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیاز از مطالعکه
و تحقیق و تفحص در اين حوزه علمی نمیباشد؛ زيکرا رويکه قضکائی درواقکع
محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول میباشد و غفلکت از
اين حوزه موجب عقب مانکدگی از علکم واقعکی حقکوق و جامعکه حقوقکدانان
خواهد شد .ازاين رو ناشران تخصصی اين حوزه ،هرکدام به طريقی نسبت بکه
جمعآوری و انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رويه قضائی اقکدام

میکنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشکی از
وظايف فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوين و جمعبندی مطالب رويکه
قضائی بهصورت منظم و منحصربهفرد با ويژگیهای مخصوص برای هر دعکوا
طی يک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هکر
دعوا اقدام نمايد لذا در راستای تأمین ايکن هکدف ،مجموعکهای از کتکابهکا
تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» که شام موارد زيکر اسکت
تدوين و تألیف خواهد شد:
 .1آراء وحدت رويه؛
 .8آرای اصراری؛
 .1آراء شعب ديوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجديدنظر؛
 .5نشستهای قضائی؛
 .0نظريههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .1نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در اين مجموعه سعی شده است رويه قضکائی کشکور در خصکوص هکر دعکوا
به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکو ،حقوقدانان و قضات محتکرم
در مراجعه به رويه قضائی در کمترين زمان به بهترين وجه مطالکب مطلکوب
خود را يافته و استفاده نمايند .با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاههکا (دادگکاه
بدوی و تجديکدنظر) در برخکی مکوارد حکداکعر سکعی بکر آن بکوده از مکوارد
متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شکود و همچنکین
در ساير موارد؛ مع آراء وحدت رويه ،آراء ديوانعالی کشور ،موارد مرتبط بکه

موضوع ذککر شکده اسکت تکا بکا توجکه بکه اهمیکت ايکن آراء مکورد اسکتفاده
خوانندگان و مراجعهکنندگان عزيز قرار گیرد.
مختصر ويژگیهای کتاب:
 .1تدوين و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .8تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .1ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خوصه در فهرست؛
 .5دسترسی سه و آسان به مطلب دلخواه در کمترين زمان.
«گروه پژوهشی» انتشکارات مفتخکر خواهکد شکد از تجربیکات ،آراء و سکاير
مطالب حقوقی موجود نکزد اسکاتید ،وککو ،حقوقکدانان و سکاير همککاران در
راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپهای بعدی استفاده نمايد .لذا موجکب
خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزيز از هر صنف ضمن ارسکال انتقکادات
و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت (کتبی يا از طريکق
ايمی يا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر ياری فرمايند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی دعوای اعمال حق
شفعه و نمونه دادخواست

معرفیدعوایاخذبهشفعه
قانون مدنی تعريفی از حق شفعه ارائه نداده است ولی بکا توجکه بکه مکاده
 808اين قانون میتوان به مفهوم آن پی برد در ايکن مکاده مکیخکوانیم:
«هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشدد و
یکی از دو شریک ،حصه خود را به قصد بیدع بده شدثا ثدال ی
منتقل کند ،شریک دیگر حدق دارد قیمتدی را کده مشدتری داده
است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند .این حق را حق شفعه
و صاحب آن را شفیع میگویند».
زمانی که دو شخص به طور مشاع مالکک مکال غیرمنقکولی هسکتند بکرای
هرکدام از شرکا اين حق بهموجب قانون وجود دارد .در صورتی که يکی از
دو شريک مال خود را از طريق عقد بیع .بکه ثکالعی منتقک کنکد شکريک
ديگر می تواند با پرداخت ثمن معامله (ثمن المسمی) به خريکدار ،قسکمت
فروخته شده (حصه مبیعه) را به تملک خود درآورد.
شهید اول در کتاب لمعه حق شفعه را چنین تعريف میکند:
«و هی استحقاق الشریک الحصه المبیعه فی شرکته»
يعنی حق شريک نسبت به (سهم) و بخشی که در شرکت او با ديگری بکه
کسی فروخته شده باشد .با استناد به اين حق ،شريک (منظور از شکريک،
صاحب حق شفعه يعنی همان شفیع است) حق دارد قیمتی ککه خريکدار

دعوای اعمال حق شفعه در رویه دادگاه ها

51

پرداخته است را بکه وی (خريکدار) بدهکد و حصکه فروختکه شکده توسکط
شريک (فروشنده) را تملک کند.
در خصوص ماهیت حقوقی اخذ به شفعه میتوان گفت:
اخذ به شفعه در زمره اعمال حقوقی است زیرا با اراده فدرد انجدام
می شود .در حالی که در واقعه حقوقی عملی ناخواسته از فرد سدر
میزند.
اخذ به شکفعه ايقکاعی الحکاقی اسکت بکدين معنکی ککه شدفیع تنهکا آن
معامله ای را که بین شريک ديگر و خريدار انجام شده را يا اخذ میکنکد و
يا رضايت میدهد.
همچنین اخذ به شفعه «ایقاع تبعی» نیز محسوب میشود .بدين معنی
که از بیع صحیح تبعیت میکند و اگر بیع بهدرستی انجام نشکده باشکد و
باط باشد ،نمیتوان اخذ به شفعه ککرد .مکاده  813قکانون مکدنی بیکان
میدارد« :در بیع فاسد حق شفعه نیست».
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مبحثاول:ارکانتشکیلدهندهدعوایاخذبهشفعه
با موحظه ماده  808ق.م .وجود ارکان و شرايطی برای تحقق حق شکفعه
استنباط میشود که در ذي به بیان آن خواهیم پرداخت:
گفتار اول :لزوم وجود شرکت یا مشاع بودن مال
حق شفعه تنها در مال مشاع هست ،در مال مفکروز حکق شکفعه وجکود
ندارد .شراکت بین تنها دو نفر ،از مهمترين شکرايط ايجکاد حکق شکفعه
است و اين حق برای جلوگیری از ضرری است که در صورت تعويض يکی
از شرکا به وجود آمده است و هدف آن از بین بردن شراکت جديد است.
نکته مهم در خصوص شراکت اين است که اتصال دو ملک ،زمینکه ايجکاد
حق شفعه را فراهم نمیکند؛ زيرا شراکتی در آن نیست مگر اينکه محک
عبور و مجرای مشکترکی داشکته باشکند ککه در مکاده  810قکانون مکدنی
پککیشبینککی گرديککده اسککت؛ زيککرا اهمیککت راه عبککور و مجککرای مشککترک
بهاندازهای است که دشکواریهکای اشکاعه و تحمیک شکريک ناخواسکته و
ناسازگار در آن وجود دارد.
گفتار دوم :غیرمنقول بودن مال
در خصوص غیرمنقول ذاتی جای ترديدی نیسکت ککه حکق شکفعه در آن
جاری است؛ اما در غیرمنقول تبعی در خصوص درختان و زراعکت و...سکه
فرض متفاوت صورت پیدا میکند:

