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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاهها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق بدا مصدادیق
واقعی تا حدودی متفاوت است ،با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها بده دانشدجویان
حقوق آموزش داده می شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالدب در کدالسهدای
درسی هم به شكلی است کده بدرای طدی مراحدل تحصدیلی صدرف مطالعده و پاسدخ بده
پرسشات به صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت میکند .به این ترتیدب
معموالً چون امكان انجام کار عملی قبل از خروج از دانشگاه برای دانشجویان ایدن رشدته
وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی وارد مرحله کار میشوند با کمبود آگاهی و اطالعدات از
رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاههدا مواجده هسدتند لدیكن اهمیدت
آگاهی از رویه قضائی با ورود به میدان کدار و فعالیدت بدر هدیر فدارغالتحصدیل حقدوقی
پوشیده نیست .بی تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت ،قضاوت و بهطورکلی حقوق ،بعد
از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،همین رویه قضائی میباشدد بده عبدارت
دیگر مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز بدهصدورت
عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و عملی
را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغالتحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هسدتند امدا
هیر قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمیتواند بدینیداز از مطالعده و تحقیدق و
تفحص در این حوزه باشد زیرا رویه قضائی در واقدع روح زندده و محدر رشدته حقدوق
است که دائم در حال تغییر و تحول میباشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقبمانددگی
از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد شد .از این رو ناشران تخصصدی ایدن
حوزه ،هرکدام به طریقی نسبت به جمعآوری و انسدجامبخشدی بده مطالدب و موضدوعات
راجع به رویه قضائی اقدام می کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راسدتا و بدرای
انجام بخشی از وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمدعبنددی مطالدب
رویه قضائی بهصورت منظم و منحصربه فرد با ویژگیهای مخصو برای هدر دعدوا طدی
یک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نمایدد.
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در راستای تأمین این هدف مجموعهای از کتابها هرکدام تحت عنوان کلی «دعووای...
در رويه دادگاهها» شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد:
 .7آراء وحدت رویه
 .0آرای اصراری
 .9آراء شعب دیوانعالی کشور
 .7آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
 .6نشستهای قضائی
 .6نظریههای مشورتی
 .1قوانین و مقررات مرتبط با موضو
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویده قضدائی کشدور در خصدو هدر دعدوا بدهصدورت
منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محتدرم در مراجعده بده رویده
قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافتده و اسدتفاده نمایندد.
با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاهها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی مدوارد حدداکثر
سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضو نمونه در قسمت رأی آورده شدود
و همچنین در سایر موارد مثل آراء وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مدرتبط بده
موضو ذکر شد ه اسدت تدا بدا توجده بده اهمیدت ایدن آراء مدورد اسدتفاده خواننددگان و
مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .7تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا
 .0تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب
 .9ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه
 .7ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سدایر مطالدب حقدوقی
موجود نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همكاران در راستای مفیددتر شددن مجموعده
در چاپهای بعدی استفاده نماید.
مدير مسئول انتشارات -يک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی دعوا و نمونه دادخواست
دعوای تنفیذ قرارداد

مبحثاول:معرفیدعوایتنفیذقرارداد
گفتار اول :مفهوم دعوای تنفیذ قرارداد

1

تنفیذ قرارداد عنوان کلی است که در خصو

هر نو قرارداد که به صورت عادی بدین

طرفین تنظیم می شود مصداق خواهد داشت و لذا برای هر یک از عقود مختلفدی کده در
قالب قراردادهای عادی با موضو بیع (قولنامه) رهن ،صلح ،هبه ،مضاربه ،جعالده و غیدره
منعقد میشوند میتواند دعوای مستقل مربوط به آن موضو را مطرح نمود مثالً ،دعوای
تنفیذ قولنامه یا دعوای تنفیذ صلحنامه یا امثال آنهدا کده مدی تواندد مصدادیق مختلفدی
داشته باشد و لذا تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن بده مفداد و محتدوای قدرارداد
بین اشخا و به عبارت دیگدر ،بده اعدالم وقدو معاملده اطدالق مدیشدود کده در قالدب
قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یدک طدرف قدرارداد جهدت اسدتفاده از آثدار
حقوقی اعتبار قرارداد ،متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگدر مدیگدردد تدا از ایدن
طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد این دعوا با عنداوین دیگدری همچدون
«اعالم صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیدز قابلیدت طدرح در محداکم قضدائی داشدته و
عموم ًا تحدت عندوان یكدی از عنداوین فدوق مطدرح مدیگدردد کده البتده ارکدان دعدوا و
خواسته های مطروحه در همه آنها یكسان بدوده و در اسداس بررسدی تئوریدک و نتدایج
حاصله از آنها تفاوتی وجود ندارد
در خصو دعوای مذکور اختالفنظرهای اساسی در جامعه حقوقی حاکم است به نحوی
که رسیدگی به این دعوا در محاکم قضائی بیشدتر بده شدان و اقبدال خواهدان بسدتگی
داشته و ممكن است طرح دعوای مذکور از نظر برخدی محداکم مدردود و برخدی محداکم
 .1مطالب این نوشته عموماً از محتوای کتاب «طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد» نوشته مؤلف استخراج و عیناً ذکر شده است و از
آنجا که برخی از دوستان پیشنهاد نمودند که رویه قضائی حاکم در سیستم قضائی ایران صرفنظر از مباحث تئوریک

و دانشکها ی

صرفاً در قالب آراء دادگاه ای بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور گردآوری و برای استفاده عملی در محاکم ارائه شود از این
رو مبنای گردآوری مطالب این کتاب شکل گرفت.
خوانندگان محترم میتوانند برای آشنایی بیشتر با مباحث علمی و نحوه عملی طرح و دفاع از دعوی تنفیذ قرارداد در محاکم قضائی
و اطالع از مشروح اختالفنظر ای حقوقدانان و قضات محاکم در خصوص اصل و ما یت دعکوای تنفیکذ قکرارداد بکه کتکاب ذیکل
مراجعه و مطالعه فرمایند:
مهدی قاسمی ،طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد ،چاپ اول ،تهران ،چراغ دانش.1931 ،
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دیگر مقبول گردد و لذا طرح دعوای تنفیذ قرارداد در محاکم دادگستری بدیش از آنكده
تابع اتفاقنظر قضات باشد تابع قرائتها و استنباطهای شخصی قضات بوده و عمالً سالیق
قضات دادگاه ها نقش اصلی در پذیرش یا عدم پذیرش دعوای مذکور دارد و البتده روشدن
است که وابستگی یک دعوا به سلیقه و اسدتنباط شخصدی قضدات نتیجدهای جدز ایجداد
بدگمانی عموم مردم و تقویت مواضع تهمت نسبت به قضدات و دسدتگاه قضدائی نخواهدد
داشت .چه این که عموم مردم بر اساس منطق اجتماعی ،تشدتت آراء را برنتابیدده و آن را
محصول جانبداری قضات میپندارند.
بر این اساس در این نوشته سعی شده است برای اطال و آشنایی بیشتر از رویده قضدائی
جاری در کشور در خصو

تنفیذ قراردادها ،نمونهای از آراء و نظرات مرتبط با تنفیوذ

قرارداد جمعآوری و ارائه گردد.
گفتار دوم :هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد
اشخاصی که قصد طرح دعوای تنفیذ قرارداد را دارند معموالً به دلیل رسیدن به یكی از
اهداف ذیل به محاکم دادگستری مراجعه مینمایند:
اخذ تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قرارداد منعقد شده.
اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن.
ضرورت اخذ حكم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانونگذار در مدوارد مشدخص قدانونی
(موارد اجباری طرح دعوای تنفیذ قرارداد) که به شرح ذیل میباشد:
ماده  17قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال  7966اصالحی 7991/77/01
تبصره مادۀ  1قانون زمین شهری مصوب سال 7966

