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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق باا مصاادیق    معموالً رویه عملی دادگاه

ها باه دانشاجویان    های تئوریک دانشگاه واقعی تا حدودی متفاوت است، با آنچه در کالس

هاای   شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالاب در کاالس   حقوق آموزش داده می

ه برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به ساؤاالت  درسی هم به شکلی است ک

کند. به ایان ترتیاب معماوالً     صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می به

چون امکان انجام کار عملی قبل از خروج از دانشگاه برای دانشجویان ایان رشاته وجاود    

کمبود آگاهی و اطالعاات از رویاه    شوند با التحصیالن وقتی وارد مرحله کار می ندارد فارغ

ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگااهی از   قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه

التحصیل حقوقی پوشیده نیسات.   رویه قضائی با ورود به میدان کار و فعالیت بر هیچ فارغ

ز حضور عملی طورکلی حقوق، بعد ا تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت، قضاوت و به بی

مطالعاه   ،باه عباارت دیگار   ها و جلسات رسیدگی، هماین رویاه قضاائی اسات؛      در دادگاه

صورت عملی در حال  نظرهای کسانی که هر روز به ها و اختالف تصمیمات، پرسش و پاسخ

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

 د.خواننده قرار ده

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

نیااز از مطالعاه و تحقیاق و     تواند بای  هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمی

تفحص در این حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقاع روح زناده و محارک رشاته حقاوق      

مانادگی از   ر و تحول است و غفلت از این حوزه به قیمت عقاب است که دائم در حال تغیی

علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد شد. از ایان رو ناشاران تخصصای ایان     

بخشای باه مطالاب و موضاوعات      آوری و انساجام  حوزه، هرکدام به طریقی نسبت به جمع

نیز در همین راساتا و بارای   کنند که انتشارات چراغ دانش  راجع به رویه قضائی اقدام می

بنادی مطالاب    انجام بخشی از وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جماع 

های مخصوص برای هار دعاوا طای     صورت منظم و منحصربه فرد با ویژگی رویه قضائی به

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نمایاد.   یک کتاب جداگانه به



 

دعووای...  »ها هرکدام تحت عنوان کلی  ای از کتاب ستای تأمین این هدف مجموعهدر را

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

هاای   . آراء دادگااه ۱ کشاور عاالی   . آراء شعب دیوان۱. آرای اصراری؛2. آراء وحدت رویه؛۳

. قاوانین و مقاررات   7 مشاورتی؛  هاای  . نظریه۳های قضائی؛ . نشست5 بدوی و تجدیدنظر؛

 . نمونه دادخواست و معرفی دعوا.8مرتبط با موضوع؛

صاورت   در این مجموعه سعی شده است رویاه قضاائی کشاور در خصاوص هار دعاوا باه       

منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محتارم در مراجعاه باه رویاه     

مطلوب خود را یافتاه و اساتفاده نمایناد.     قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب

ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی ماوارد حاداکثر    با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه

سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود  

الی کشور، موارد مارتبط باه   ع و همچنین در سایر موارد؛ مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان

موضوع ذکر شده اسات تاا باا توجاه باه اهمیات ایان آراء ماورد اساتفاده خواننادگان و           

 کنندگان عزیز قرار گیرد. مراجعه

 :های کتاب مختصر ویژگی

 . تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛۳

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ . تقسیم2

 ائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛. ار۱

 صورت خالصه در فهرست؛ . ذکر عنوان برای هر مطلب به۱

 . دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.5

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و ساایر مطالاب حقاوقی    « گروه پژوهشی»

و سایر همکاران در راستای مفیادتر شادن مجموعاه     موجود نزد اساتید، وکال، حقوقدانان

های بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از  در چاپ

صورت  هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به

 ه حاضر یاری فرمایند.)کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموع
 مدیر مسئول انتشارات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی و نمونه دادخواست 

 تعهددعوای الزام به انجام 

 اول فصل



 



 

 تعهدمعرفی دعوای الزام به انجام 
است و در لغت به معنای بر عهده گارفتن و عهاد و   « ع ه د»بر وزن تعفل از ریشه  تعهد

آن شاخص   اسااس  بار ای اسات کاه    در اصطالح فقهی ناظر به رابطاه  ۳پیمان آمده است.

شود اسباب  ملتزم به انتقال یا قسم مال یا منفعت یا حق یا انجام دادن یا ندادن کاری می

 ای ممکن است عقد، ایفاع یا الزامات قهری باشد. ایجاد چنین رابطه

 :)مالی یا غیرمالی( دارای سه رکن اساسی است تعهد

ممکن است مالی مانند انتقال ملکی یاا غیرماالی مانناد     تعهدموضوع  :تعهد. موضوع 4

 انجام یا عدم انجام کار باشد.

 له یک یا دو یا چند نفر باشند.متعهدیا  متعهدممکن است  :تعهد. طرف 3

را ملازم   متعهاد وقی است که طرف نوع رابطه حق تعهدسومین رکن  :. رابطه حقوقی3

کند که ممکن اسات ناشای از    له میمتعهدبه انجام امر یا خودداری از انجام امری به نفع 

 یکی از آثار عقد است. تعهدبنابراین، باید گفت  ؛یک عقد یا یک الزام قانونی باشد

 تعهدارکان دعوای الزام به انجام  :مبحث اول
 وجود الزام قانونی یا قراردادی :گفتار اول

یاا   تعهودات  ایجادکنناده وجود یک عامال   تعهداولین موضوع در دعوای الزام به انجام  

هدات ممکن است قرارداد یا قانون باه شارح   عاین الزامات یا ت منشأباشد البته  الزامات می

 :ذیل باشد

 موجاب  باه ص در ایان صاورت شاخ    :باشود  «عقد»و الزامات  تعهداتایجاد  منشأ. 4

به انجام یا خودداری از انجام یا الزام به انتقال مال یا منفعات یاا حاق باه      متعهدقرارداد 

باشاد ناه    ، قرارداد متعاقدین مای تعهدشود. مبنای این نوع نقل و انتقال و انجام  ثالث می

 حکم قانون.

ضامان قهاری یاا الزاماات      :باشود  «ضمان قهری»و الزامات  تعهداتایجاد  منشأ. 3

کند که شخص به مال یا جان یا حیثیت ثالاث لطماه    خارج از قرارداد زمانی معنا پیدا می
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آورد در این صورت قانون مسابب و مقصار حادثاه را ملازم باه جباران خساارت         وارد می

بناابراین، مبناایی    ؛دیده یاا مسابب حادثاه باشاد     کند بدون اینکه قراردادی بین زیان می

 حکم قانون است نه قرارداد.ضمان 

 صاورت  باه داناد کاه    ق.م موارد ذیل را از موجبات ضمان قهاری مای   ۱07مقنن در ماده 

 :پردازیم ها می اختصاری به تشریح آن

در تعریف غصب آمده است غصب استیال بار   :غصب و آنچه در حکم عقب است .۳-3

حق غیر است به نحو عدوان و از اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب یااد  

 ۳کنند. می

اتالف جمع تلف و به معنی از بین بردن تخریب کردن و ساوزاندن آماده و    :اتالف .3-3

دام باه تخریاب و   اقا  در اصطالح حقوقی به معنای این است که شخصی عماداً یاا ساهواً   

کناد کاه باه دو صاورت اتاالف بالمباشاره و اتاالف         ن اذن مالک میودنابودی مال غیر ب

 تواند مصداق پیدا کند. بالتسبیب می

ولایکن در   2تسبیب در لغت به معناای ریسامان یاا عامال آماده اسات.       :تسبیب .3-3

تسبیب شوخ    در» :اند تعریف نموده گونه ایناصطالح حقوقی سبب را علمای حقوقی 

مستقیم مباشر تلف کوردن موال نیسوت ولوی مقدموه تلوف را فوراهم         طور به

مسائولیت جباران    «سوبب مقودم در توأ یر   » اجتمااع اساباب   صورت در ۱«.آورد می

اجتماع سابب و مباشار، مباشار مسائول اسات ناه        صورت درخسارت را بر عهده دارد و 

 مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتالف مستند به او باشد.

امر دیگری اقدام به عملی نماید کاه عرفااً بارای آن     برحسبهرگاه کسی  :استیفاء .4-3

عمال  عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مساتحق اججارت   

ق.م( و  ۱۱۳)مااده   ع داشاته اسات.  مگر اینکاه معلاوم شاود قصاد ت ب ار      خود خواهد بود

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافات کناد مزلازم     همچنین
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دانسات آن   اگر کسی که اشاتباهاً خاود را م ادیون مای    یا  است آن را به مالک تسلیم کند

 ز کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نمایددین را تأدیه کند حق دارد ا

 له یا مضی مدت انجام متعهداز سوی  تعهددرخواست انجام  :گفتار دوم

له یا مضی متعهداین است که با وجود درخواست  تعهددومین رکن دعوای الزام به انجام 

 خود عمل ننموده است. تعهدبه  متعهدمدت مقرر در قانون یا قرارداد 

 موضوع دعوا تعهدعدم سقوط  :گفتار سوم

شود را برشمرده است کاه باا تحقاق     می تعهداتقانون مدنی عواملی که منجر به سقوط 

لاه حاق مطالباه مجادد آن یاا طارح دعاوای         متعهداز بین رفته و  تعهدها  هرکدام از آن

 مربوطه را ندارد.

شود. البته وفاا   حاصل می تعهد، سقوط متعهداز سوی  تعهدبا انجام  :الف( وفا به عهد

دهاد مالاک یاا ماأذون از طارف       چیزی را که می متعهدشود که  به عهد وقتی محقق می

انجاام شاده محساوب     صورتی درنیز  تعهدمالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و 

یا به کسی که از طارف وی وکالات یاا حاق قابض دارد       دائنشود که دین به شخص  می

 تأدیه گردد.

توانناد باه تراضای آن را     ها با موافقت هم مای  بعد از معامله طرفین یا وراث آن :قالهب( ا

شود که داللت بر به هم زدن معاملاه   اِقاله و تفاسخ کنند. اِقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می

کند. موضوع اِقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقاط مقاداری از ماورد آن. تلاف     

مانع اِقاله نیست در این صورت به جای آن چیازی کاه تلاف شاده اسات      یکی از عوضین 

شود. نمائاات و   قیمی بودن داده می صورت درمِثلی بودن و قیمت آن  صورت درمثل آن 

شاود ماال کسای     منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اِقاله در مورد معامله حادث مای 

ت مزتصله مال کسی است که در نتیجاه  واسطه عقد مالک شده است؛ ولی نمائا است که به

 ۳شود. اقاله مالک می

اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیااد قیمات آن شاود در    

 حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
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نمایاد. اِباراء    نظار  صارف از حق خود به اختیار  دائناِبراء عبارت از این است که  :پ( ابراء

 ۳له برای ابراء ا هلیت داشته باشد.متعهد که شود یم تعهدوقتی موجب سقوط 

 :شود در موارد ذیل حاصل می تعهدتبدیل  :تعهدت( تبدیل 

مقاام آن   جدیادی کاه قاائم    تعهداصلی به  تعهدله به تبدیل مزتعهُّدو  مزتعهدوقتی که . 4

اصالی   تعهود نسابت باه    متعهدشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت  می

 شود؛ بریء می

 را ادا نماید؛ متعهدله قبول کند که دین متعهدوقتی که شخص ثالث با رضایت  .3

 را به کسی دیگر منتقل نماید. متعهدالذّمه  له مافیمتعهدوقتی که  .3

الحق تعلق نخواهاد گرفات مگار اینکاه      تعهدسابق به  تعهدتضمینات  تعهددر تبدیل 

 2طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

هاا باه یکادیگر باه      وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر م دیون باشند بین دیون آن :ث( تهاتر

 شود. طریقی که در ذیل مقرر است ت هاتجر حاصل می

؛ گاردد  اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایناد حاصال مای   ت هاتجر قهری است و بدون 

بنابراین، به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد م دیون شادند هار دو دیان    

ت هاتجر برطرف شده و طرفین باه مقادار آن در    طور بهنماید  ای که با هم معادله می تا اندازه

شاود کاه موضاوع     شوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل مای  مقابل یکدیگر بریء می

 ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختالف سبب. آن

شاود   ذمه او بریء مای  گردد خودالذمه  اگر مدیون مالک ما فی :الذمه ما فی مالکیت( ج

مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فاوت ماورث دیان او باه نسابت      

 شود. ساقط می االرث سهم
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