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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاهها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق باا
مصادیق واقعی تاا حادودی باا آنداه در کاالسهاای تئوریاک دانشاگاههاا باه
دانشجویان حقوق آموزش داده می شود متفااوت اسات البتاه روناد آموزشای و
طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل
تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به صورت تئاوری و بادون تطبیاق باا
مصادیق عملی کفایت میکند .به این ترتیاب معماوالً چاون امکاان انجاام کاار
عملی حاین تحصایل در دانشاگاه بارای دانشاجویان ایان رشاته وجاود نادارد
فارغالتحصیالن وقتی مشغول به کار میشاوند باا کمباود آگااهی و اطالعاات از
رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاهها مواجاه هساتندل لایکن
اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر های فاارغالتحصایل
حقوقی پوشیده نیست .بی تردید تنها منباع آماوزش عملای وکالات ،قضااوت و
به طورکلی رشته حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلساات رسایدگی،
رویه های قضائی می باشدل به عبارت دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخهاا
و اختالف نظرهای کسانی که هر روز بهصورت عملی در حال انطبااق قاوانین باا
مصااادیق واقعاای هسااتند ماایتوانااد اطالعااات کاااربردی و عملاای را در اختیااار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغالتحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعاه رویاه قضاائی نیازمناد
هستندل اما هی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیااز از مطالعاه و
تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمیباشدل زیرا رویه قضائی درواقع محارک
رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول میباشد و غفلت از این حاوزه
موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد .از ایان

رو ناشران تخصصی ایان حاوزه ،هرکادام باه طریقای نسابت باه جماعآوری و
انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقادام مایکنناد کاه
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی
خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویاه قضاائی باهصاورت
منظم و منحصربه فرد با ویژگی های مخصوص برای هار دعاوا طای یاک کتاا
جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعاوا اقادام نمایاد
لذا در راستای تأمین ایان هادف ،مجموعاهای از کتاا هاا تحات عناوان کلای
«دعوای ...در رویه دادگاهها» کاه شاامل ماوارد زیار اسات تادوین و تاألیف
خواهد شد:
 .4آراء وحدت رویهل
 .3آرای اصراریل
 .3آراء شعب دیوانعالی کشورل
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظرل
 .8نشستهای قضائیل
 .6نظریههای مشورتیل
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوعل
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شاده اسات رویاه قضاائی کشاور در خصاوص هار دعاوا
به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محتارم در
مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلو خاود را
یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسایار آراء دادگااههاا (دادگااه بادوی و

تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره
در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همدنین در سایر مواردل مثل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا باا
توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قارار
گیرد.
مختصر ویژگیهای کتا :
 .4تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوال
 .3تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالبل
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعهل
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرستل
 .8دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقوقی
موجود نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه
در چاپ های بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز
از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خاود در ماورد هرکادام از موضاوعات
به صورت (کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضار یااری
فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات

فصلاول

معرفی شرط مساحت معین

معرفیشرطمساحتمعین
گاه اتفاق میافتد که شخص عین خاارجی را باهعناوان مقادار معاین باه
دیگری میفروشد ،سپس معلوم میشود که مبیع کمتر یا بیشتر از مقادار
تعیین شده است که معموالً این امر باعاث ایجااد اخاتالف باین طارفین
قرارداد میگردد و اختالف مذکور به صورت دعوای شرط مسااحت معاین
نمود پیدا میکند .نظار باه اینکاه موضاوع دعاوا یکای از آثاار عقاد بیاع
میباشد ،ابتدائاً به تعریف عقد بیع و ذکر آثار آن میپردازیم:

مبحثاول :عقدبیعوآثارآن
گفتار اول :تعریف عقد بیع
در تعریف عقد بیع ماده  ۵۵۱قانون مدنی مقرر مایدارد« :بیعع عبعارت
است از تملیک عین به عوض معلوم» که پس از توافق بایع و مشاتری
در مبیع ،عقد بیع به ایجا و قبول واقع می شود .ممکن است بیع باه داد
و ستد نیز واقع گردد کاه در ایان ارتبااط فروشانده را باایع و خریادار را
مشتری و موضوع معامله را مبیع و عوض معامله را ثمن مایگویناد .عقاد
بیع از جمله عقود الزم محسو میشود که برخالف عقود جایز با فاوت و
حجر و سفه یکی از طرفین بیع منحل نمی شودل بنابراین عالوه بار اینکاه
متبایعین مکلف به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی این عقد میباشند در
صورت فوت یکی از اطراف قرارداد ،ورثه ملزم به انجام تعهد ماور خاود
میباشند.
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گفتار دوم :آثار عقد بیع
قانون مدنی آثار بیع را در ماده  ۵62با عبارات زیر بیاان مایدارد« :آثعار
بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
« . 4به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و یا بعایع مالعک ثمعن
میشود . 3 .عقد بیع ،بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضعامن
درک ثمن قرار میدهد .3.عقد بیع ،بایع را به تسلیم مبیعع ملعزم
میکند .4.عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند».

