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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاهها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصرادیق واقعری
تا حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشجویان حقوق آموزش داده مریشرود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شرکلی اسرت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بدون تطبیرق
با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیرب معمرو ًال چرون امکران انجرام کرار عملری حرین
تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار
می شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاههرا
مواجه هستند؛ لیکن اهمیرت آگراهی از رویره قضرائی برا اشرتغال بره کرار و فعالیرت برر هری
فارغ التحصیل حقوقی پوشیده نیست .بی تردیرد تنهرا منبرع آمروزش عملری وکالرت ،قضراوت و
به طورکلی رشته حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رویههرای قضرائی
میباشد؛ به عبارت دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی کره هرر
روز به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کراربردی
و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هسرتند؛ امرا هری
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیاز از مطالعه و تحقیرق و تفحرص در ایرن حروزه
علمی نمیباشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق است کره دائرم در حرال تغییرر و
تحول میباشرد و غفلرت از ایرن حروزه موجرب عقربمانردگی از علرم واقعری حقروق و جامعره
حقوقدانان خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی ایرن حروزه ،هرکردام بره طریقری نسربت بره
جمعآوری و انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع بره رویره قضرائی اقردام مریکننرد کره
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگری خرود در نظرر
دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضرائی برهصرورت مرنظم و منحصرربه فررد برا
ویژگیهای مخصوص برای هر دعوی طی یک کتاب جداگانه بهصورت کراربردی و برا دسترسری
آسان به مطالب هر دعوی اقدام نماید؛ لذا در راستای تأمین این هدف  ،مجموعهای از کترابهرا
تحت عنوان کلی «دعوی ...در رویه دادگاهها» که شرامل مروارد زیرر اسرت تردوین و ترألیف
خواهد شد:
 .1آراء وحدت رویه؛
 .7آرای اصراری؛
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 .0آراء شعب دیوانعالی کشور؛
 .0آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .0نشستهای قضائی؛
 .0نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوی.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعوی برهصرورت منسرجم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمتررین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسریار آراء
دادگاهها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مروارد متفراوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شرود و همچنرین در سرایر مروارد؛ مثرل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .1تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوی؛
 .7تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .0ارائه معرفی دعوی و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .0ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .0دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقروقی موجرود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شردن مجموعره در چرا هرای
بعدی استفاده نماید؛ لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیرز از هرر صرنف ضرمن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصرورت (کتبری یرا از طریرق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی ونمونه دادخواست
دعوای مطالبه طلب

معرفیدعویمطالبهطلب
طلب تعهدی است به نفع کسی بر ذمه دیگری ،منشأ این تعهد کلی است ،ممکرن اسرت
۸
وجه یا جنس باشد و از سوی دیگر ممکن است حال باشد یا مؤجل.
اگر طلب مستند به سند رسمی الزماالجرا یا سندی که در حکم آن است (ماننرد چرک)
باشد برای اجبار متعهد ،مراجعه به دادگاه الزم نیسرت و متعهرد مریتوانرد از اداره ثبرت
اسناد اجرای مفاد سند رسمی را تقاضا کند؛ ولی اگرر سرند الزماالجررا در میران نباشرد
متعهدله برای اجبار متعهد به انجام تعهد باید به دادگاه مراجعره کنرد مجرالی اسرت بره
تعریف سند و انواع آن به اختصار بپردازیم.

مبحثاول:ارکاندعویمطالبهطلب
گفتار اول :مستند بودن طلب به سند
اولین رکن این دعوی ،وجود سند یا مدرکی که داللرت برر مطالبرات خواهران نمایرد در
تعریف سند مقنن در ماده  ۸2۱1قانون مدنی اشعار میدارد« :سند عبارت است از هر
نوشته که در مقام دعوی یا دفکا قابک اسکتناد باشکد ».اسرناد از حیرث مقرام
تنظیمکننده آنها به بر دو قسماند:
الف) سند رسمی :بهموجب ماده  ۸2۱7قانون مدنی اسنادی که در ادارات ثبرت اسرناد
و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مرأمورین رسرمی در حردود صرالحیت
آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشد رسمی است البته بره بعضری از اسرناد
عادی قانونگذار اعتبار اسناد رسمی اعطاء کرده است در این خصوص ماده  ۸23۸قرانون
مدنی اعالم مریدارد« :اسناد عادی در دو مورد اعتبکار اسکناد رسکمی را داشکته
درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است:

 .1محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوقی ،تهران ،گنج دانش ،شماره  ،1531 ،6352ص .711
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 .1اگر طرفی که سند علیه او اقامه شکده اسکت صکدور آن را از منتسکبالیکه
تصدیق نماید؛
 .7هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفکی ککه آن را تککذیب یکا
تردید کرده فیالواقع امضاء یا مُهر کرده است ».که ما از آنها به اسناد در «حککم
سند رسمی» نام میبریم.
ب) سند عادی :هرگاه سند بهوسیلۀ یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیره شرده،
لیکن مأمور صالحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرررۀ قرانونی را در
تنظیم سند نکرده باشد ،سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد ،عرادی
است در همین خصوص مقنن در ماده  ۸2۱3قانون مدنی مقرر میدارد« :غیر از اسناد
مذکوره در ماده  1787سایر اسناد عادی است»؛ بنابراین ،باید گفرت حتری سرندی
که یکی از ارکان الزمه برای تنظریم در آن رعایرت نشرده باشرد سرند عرادی محسروب
می شود .البته اسناد عادی نیز خودشان بره اسرناد عرادی تجراری و غیرتجراری تقسریم
میشوند در حقوق ایران با عنایت به ماده  ۵۸۱قانون تجارت ،برات ،فقره طلرب و چکک
جزء اسناد تجاری است.
گفتار دوم :حال و منجز بودن طلب
دومین رکن برای طرح دعوی مطالبه طلب؛ حال و منجرز برودن طلرب اسرت؛ بنرابراین،
خواهان نمی تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به
چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند البته در خصوص اسناد تجراری
مانند چک شروط مندرج در متن چک حتی در صورت عردم محقرق شردن نمریتوانرد
مانعی برای عدم کارسازی وجه چک در مقابل دارنده با حسن نیت باشرد در ایرن مرورد
ماده  ۵قانون صدور چک مقرر میدارد« :هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخکت
ذکر شده باشد ،بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد».
گفتار سوم :عدم سقوط طلب موضو دعوی
پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می شود این تعهد ممکن است به
دالیلی که ماده  261قانون مدنی به شرح ذیرل برر شرمرده اسرت از برین بررود در ایرن

