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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا
حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشججویان حقجوق آمجوزش داده مجیشجود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شجکلی اسجت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بجدون تطبیجق
با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل
در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار میشوند
با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اسجتنباط عملجی دادگجاههجا مواججه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیجت بجر هجیا فجارغالتحصجیل
حقوقی پوشیده نیست .بیتردید تنها منبع آموزش عملی وکالجت ،قضجاوت و بجهطجورکلی رشجته
حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رویههای قضائی میباشد؛ به عبارت
دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصجورت عملجی
در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیجار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجیا
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بی نیاز از مطالعه و تحقیجق و تفحجص در ایجن حجوزه
علمی نمیباشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق اسجت کجه دائجم در حجال تغییجر و
تحول می باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان
خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکجدام بجه طریقجی نسجبت بجه جمجعآوری و
انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقجدام مجیکننجد کجه انتشجارات چجراغ
دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خجود در نظجر دارد نسجبت بجه
تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضائی بهصورت منظم و منحصربه فرد با ویژگیهای مخصجوص
برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هجر دعجوا
اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان کلی «دعووای...
در رویه دادگاهها» که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد:
 .۸آراء وحدت رویه؛
 .3آراء اصراری؛
 .۵آراء شعب دیوانعالی کشور؛
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 .۱آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .۳نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .۱نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجهصجورت منسججم و
منظم گردآور ی شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در کمتجرین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعجدد بسجیار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت
آراء صاد ره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد؛ مثجل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .۸تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .3تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .۵ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .۱ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .۳دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقجوقی موججود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا هجای
بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجهصجورت (کتبجی یجا از طریجق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پر بار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی و نمونه دادخواست
دعوای تحویل و تسلیم مبیع

معرفیدعوایتحویلوتسلیممبیع
نظر به اینکه موضوع دعوا یکی از آثار عقجد اسجت ،اختصجاراً بجه تعریجف عقجد و انجواع آن
میپردازیم:
واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به کار رفته است ۸.عقد لفظاً به معنجاى
«بستن» است .چنانکه ماده « »189قانون مدنى مىگویجد« :عقود عبوارت اسوت ا
اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر ،تعهد بوه امورن نماینود و
مورد قبول آنها باشد» وجه تناسب معناى اصطالحى و معناى لغوى آن اسجت کجه در
اثر انعقاد عقد ،بین دو نفر رابطه حقوقى ایججاد مجىشجود و آن دو را بجه یکجدیگر مجرتبط
3
میسازد.
قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقجد فقجط در عقجود
معینه استعمال میشود و حال آنکه قرارداد به کلیه عقجود ،خجواه معجین باشجد و یجا غیجر
معین ،که بر طبق ماده  ۸0قانون مدنی که میگوید« :قراردادهای خصوصی نسبت به
کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافوذ
است ».منعقد میگردد ،گفته میشود.

۵

مطابق ماده  ۸۱۱ق.م .عقود و معامالت بجه الزم ،ججایز ،خیجاری ،منججز و معلجق تقسجیم
میشوند .به تعریف اختصاری هریک میپردازیم.
عقد ال م و جایز :عقد الزم آن است که هیایک از طرفین عقد حق فسجخ آن را ججز در
موارد خاصی که قانون معین کرده نداشته باشد( .ماده  ۸۱۳قانون مجدنی) عقجد ججایز آن
است که هریک از طرفین بتواند هجر وقجت بخواهجد آن را فسجخ کنجد ۱.وکالجت ،مضجاربه،
ودیعه ،عاریه ،جعاله از عقود جایز و بیع ،اجاره ،صلح از عقود الزم و رهجن از جملجه عقجود
مختلط (از یک طرف الزم و از طرف دیگر جایز) هستند.

 .1سيد حسن امامى ،حقوق مدنى ،چاپ بيستم ،اسالميه ،تهران ،1831 ،ج  ،1ص .163
.2همان ،ص .696
 .8همان ،ص .169
 .6ماده  136قانون مدني.
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عقد منجز و معلق :عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری
نباشد و اال معلق خواهد بود ۸.در عقد منجز ،عقد منعقد شده و آثار عقد نیز هجمزمجان بجا
انعقاد بر طرفین عقد بار میشود .بهعنوان مثال در عقد بیع بهصورت منجز تملیجک عجین
به عوض معلوم مطابق ماده  ۵۵۱ق.م .محقق شده و طرفین نیز ملجزم بجه رعایجت آثجار و
تعهدات ناشی از عقد میباشند.
عقد بیع از جمله عقود الزم محسوب میشود که برخالف عقود ججایز بجا فجوت و حججر و
سفه یکی از طرفین بیع منحل نمی شود؛ بنابراین عالوه بر اینکه متبایعین مکلف به انجام
تعهدات قراردادی یا قانونی این عقد میباشند در صورت فوت یکی از اطراف قرارداد ،ورثه
ملزم به انجام تعهد مورث خود می باشند .از جمله این تکجالیف و تعهجدات در عقجد بیجع،
تکلیف بایع به تحویل و تسلیم مبیع است .در این خصوص ماده  ۵63قانون مجدنی مقجرر
میدارد« :آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد ا قرار ذیل است:
 .1به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود؛
 .7عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد؛
 .9عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید؛
 .7عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند ».بنابراین ،باید گفت کجه دعجوای
تحویل و تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیع است مشروط بجر اینکجه صجحیحاً واقجع شجده
باشد.

 .1ماده  139قانون مدني.

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در رویه دادگاهها
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مبحثاول:ارکاندعوایتحویلوتسلیممبیع
گفتار اول :وجود عقد بیع و صحیح بودن آن
الف) باید بین خواهان و خوانده این دعوا ،قراردادی تحوت عنووان بیوع وجوود
داشته باشد :در تعریف عقد بیع ماده  ۵۵۱قانون مدنی مقرر مجیدارد« :بیوع عبوارت
است ا تملیک عین به عوض معلوم» که پس از توافجق بجایع و مشجتری در مبیوع و
حقیقت آن ،عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود ممکن است بیع بجه داد و سجتد نیجز
واقع گردد که در این ارتبجاط فروشجنده را «بوایع» و خریجدار را «مشوتری» و موضجوع
معامله را «مبیع» و عوض معامله را «ثمون» مجیگوینجد؛ بنجابراین ،اگجر رابطجه حقجوقی
خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعجوای تحویجل و تسجلیم مبیوع سجالبه بجه انتفجاء
موضوع است.
ب) باید بیع فیمابین خواهان و خوانده دعوا صحیح واقع شود :چرا که بیع فاسجد
اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش
رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بجود؛ بنجابراین اگجر عقجد
بیع به هر علتی (اقاله ،انفساخ ،فسخ) منحل شود یا باطل گردد دعوای تحویجل و تسجلیم
مبیع امکان نخواهد داشت.
گفتار دوم :موجودیت مبیع و شرایط آن
همان طوری که گفته شد عقد بیعی که صحیحاً واقع شده باشد بایع را به تسجلیم مبیوع
ملزم مینماید و این الزام قانونی است و نیازی بهتصریح این موضع در قرارداد نیست البته
ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مَبیع مدتی قرار داده شجود؛ بنجابراین اگجر در
عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع موعدی معین نگشته باشد بیوع قطعجی
محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معامالت
تجارتی وجود شرطی یا موعدی مَعهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
الف) انواع مبیع :با توجه به ماده  ۵۳0قانون مدنی سه نوع عین وجود دارد:
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 .1مبیع عین معین :عین معین ،مبیعی است که جز یک فرد خاص در عالم واقجع هجیا
مشابه دیگری ندارد و هیا چیز دیگری نمی تواند ججایگزین آن باشجد ماننجد خریجد یجک
خانه ،عکس ،یک باغ که ممکن است بهصورت مشاع و مفروز باشد:
 .1-1مبیع عین معین ا نوع مشاع :مالی است که در واقع امر ،یک مجموعجه واحجد و
یکپارچه است .بهعنوان مثال شش دانگ یک آپارتمان ،لیکن مشجتری حصجهای از آن را
خریداری می کند؛ مثالً ،سه دانگ از شش دانگ آپارتمان ،در واقع شریک در مالکیجت آن
مال میشود.
 .1-7مبیع عین معین ا نوع مفرو  :در این حالت خریدار یا مشتری اقجدام بجه خریجد
تمامی حصه مالکیت مال مانند ششدانگ یک باب آپارتمان مینماید.
 .7مبیع کلی در معین :در این حالت مبیع ،مقجدار معجین از مجال متسجاویاالججزاء در
محل مشخص است بهعنوان مثال  ۸0عدد المپ کم مصجرف از صجد المجپ کجم مصجرف
داخل مغازه پالک  .۸۱در جایی که مبیع کلیدرمعین است تکمیجل بجا تعیجین مصجداق
تحقق می یابد؛ مثالً ،اگر شما  ۵0کیلو گندم از یک گونی صد کیلویی خریداری نمودید تا
زمانی که فروشنده  ۵کیلو گندم را وزن نکند و مستقل از آن نگذارد شما مالک  ۵0کیلجو
گندم نشدهاید هرچند که عقد قبالً تحقق پیدا کرده است.
 .9مبیع کلیفیالذمه :هرگاه مبیع حینالعقد در عالم واقع وجود نداشته باشد؛ اما بایع
بپذیرد که بر اساس اوصافی که مشتری مشخص میکند ،آن را محقق سازد ،چنین بیعجی
صحیح بوده و مبیع آن کلیفیالذمه نامیده میشود؛ چرا که آنچه ابتدائاً در بیع به وجود
آمده ،اشتغال ذمه بایع به محقق سجاختن آنچجه مقصجود خریجدار اسجت ماننجد  ۵0کیلجو
خرمای بم؛ بنابراین ،بالعکس مبیع کلجی در معجین ،تملیجک بجا تعیجین مصجداق حاصجل
نمی شود بلکه با تسلیم تملیک حاصل می شود .به فرض مثال زمجانی کجه شجما  ۸0جلجد
کتاب مدنی  6با کتاب فروشی معامله مجی کنیجد ایجن معاملجه عقجد بیوع اسجت و مبیوع
کلیفیالذمه است و هرچند که عقد بیع تحقق پیدا کرده است؛ ولی شما هجیا مجالکیتی
بر کتاب ها پیدا نکرده اید و در صورتی که کتاب ها در راه تلف شود فروشجنده ملجزم اسجت

