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 مقدمه

مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  ها در استنباط از قوانین و معموالً رویه عملی دادگاه

شاود   ها به دانشاجویان حقاوق آماوزش داده مای     های تئوریک دانشگاه حدودی با آنچه در کالس

های درسی هم به شاکلی اسات    متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس

صورت تئوری و بادون تطبیاق    که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

کند. به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل  با مصادیق عملی کفایت می

شوند  التحصیالن وقتی مشغول به کار می در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هاا مواجاه    باط عملای دادگااه  با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اساتن 

التحصایل   هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیات بار هایا فاارغ    

طاورکلی رشاته    تردید تنها منبع آموزش عملی وکالات، قضااوت و باه    حقوقی پوشیده نیست. بی

باشد؛ به عبارت  یهای قضائی م ها و جلسات رسیدگی، رویه حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه

صاورت عملای    نظرهای کسانی که هر روز به ها و اختالف دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ

تواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیاار   در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 خوانندگان قرار دهد.

رویه قضائی نیازمناد هساتند؛ اماا هایا      التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیاق و تفحاص در ایان حاوزه      بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق اسات کاه دائام در حاال تغییار و       علمی نمی

حقوق و جامعه حقوقدانان  ماندگی از علم واقعی باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب تحول می

آوری و  خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکادام باه طریقای نسابت باه جماع      

کنناد کاه انتشاارات چاراغ      بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقادام مای   انسجام

نسابت باه   دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خاود در نظار دارد   

های مخصاوص   فرد با ویژگی  صورت منظم و منحصربه بندی مطالب رویه قضائی به تدوین و جمع

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هار دعاوا    برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به

 دعووای... »ها تحت عنوان کلی  ای از کتاب مجموعه ،اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف

 که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد: «ها در رویه دادگاه

 آراء وحدت رویه؛ .4

 آرای اصراری؛ .3



 

 عالی کشور  آراء شعب دیوان .3

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .8

 های مشورتی؛ نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 ست و معرفی دعوا.نمونه دادخوا .9

صاورت منساجم و    در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هار دعاوا باه   

منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضاائی در کمتارین   

ر آراء زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعادد بسایا  

ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از ماوارد متفااوت    دادگاه

؛ مثال آراء   آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود و همچناین در ساایر ماوارد    

اهمیات   عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به  وحدت رویه، آراء دیوان

 کنندگان عزیز قرار گیرد. این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .4

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .3

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .۵

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .8

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقاوقی موجاود   « گروه پژوهشی»

هاای   پنزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شادن مجموعاه در چاا   

بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننادگان عزیاز از هار صانف ضامن      

صاورت )کتبای یاا از طریاق      ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات باه 

 ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات
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 معامله ابطالمعرفی دعوای 
حکم وضاعی قراردادهاا   معامله الزم است در خصوص  ابطال قبل از ورود در بحث دعوای

معاملاه   ابطالتوضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای 

 .را به بحث بنشینیم

، غیرنافذ کاه باه ایان    باطلیک قرارداد از سه حال خارج نیست: صحیح،  وضعیت حقوقی

کناد   میشود حکم وضعی قرارداد را قانون مشخص  ها حکم وضعی قرارداد گفته می حالت

و البته وضعیت یک قرارداد ممکن است از یک حالت به حالت دیگاری تبادیل شاود باه     

 تبدیل شود. باطلعنوان مثال قرارداد غیرنافذ ممکن است به 

 های وضعی قرارداد  حالت مبحث اول:
ای است که شارایط ذیال در آن رعایات     معامله صحیح معاملهبند اول( معامله صحیح: 

 :شده باشد

قاانون مادنی احصااء     ۸۳2شرایط اساسای معاملاه در مااده     :شرایط اساسی معامله. 4

گردید و مقنن صراحتاً صحت هر معامله را منوط به وجاود چهاار شارط منادرج در ایان      

 .ماده کرده است که مفصل مورد بحث قرار خواهند گرفت

خواهد بود حاال آنکاه بارای     باطلهر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد 

صحت هر معامله وجود این شرایط کافی نیست بلکه در صورتی که معامله در قالاب عقاد   

 معین باشد شرط دوم هم الزم است.

الزم است  ،در عقود معین عالوه بر شرایط عمومی صحت معامله :شرایط عقود معین .3

باه   .اسات  باطلصورت قرارداد  در غیر این ،شرایط اختصاصی هر قرارداد نیز رعایت شود

قانون مدنی در صورتی که در عقد رهن شرط شود که مرتهن  77۱عنوان مثال برابر ماده 

قاانون مادنی بیاع     ۵4۱است و مطابق مااده   باطلحق فروش عین مرهونه را ندارد عقد 

 است. باطلچیزی که بایع قدرت به تسلیم آن ندارد 

شود به  که از آن تحت عنوان بیع فاسد هم یاد می باطلمعامله  :باطلعامله مبند دوم( 

درسات   باطول  ۀمعامل« اثری در تملک ندارد»قانون مدنی: مثابه عدم است و به تعبیر 
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یاا فاقاد یکای از شارایط      باطول به دیگر سخن معاملاه   .نکته مقابل معامله صحیح است

 اساسی معامله است و یا از عقود معین بوده و یکی از شرایط اختصاصی معامله را ندارد.

نفوذ در لغت به معنای اثر داشتن و عادم نفاوذ باه مفهاوم      معامله غیرنافذ: بند سوم(

ز اما اصطالحاً عنوان معامله و عقدی ناقص است که برخی حقوقادانان ا  ؛اثر بودن است بی

رغام داشاتن تماام شارایط یاک       اند که علای  آن تحت عنوان معامله صحیح هم یاد کرده

ای تغییار   معامله صحیح هنوز کامل نیست و امکان دارد وضعیت حقاوقی چناین معاملاه   

طورکه گفته شد در صورت عدم وجود یکی  همان تبدیل شود. باطلپیدا کند و به معامله 

اما در صورتی که فارد بارای معاملاه     ؛له حتمی استمعام بطالناز شرایط اساسی معامله 

لیکن با توجاه باه نااقص     ؛اما رضا نداشته باشد آن معامله صحیح است ؛قصد داشته باشد

مثال ماوردی کاه فاردی در اثار تهدیاد خاودش یاا          ؛بودن اثر حقاوقی نخواهاد داشات   

باا وجاود قصاد     ای اگرچاه  کند که چنین معاملاه  ای می اش اقدام به انجام معامله  خانواده

ای تنهاا زماانی آثاار     چناین معاملاه   ،تواند منشأ اثر حقوقی باشد لیکن نمی ،نیست باطل

 کند که مکره بعد از رفع اکراه نسبت به آن اعالم رضایت نماید. حقوقی پیدا می

  


