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

هرا بره    هرای تووریرک دانشرگاه    کالسبا مصادی  واقعی تا حدودی با آنچه در 

شود متفاوت است البته رونرد آموزشری و    دانشجویان حقوق آموزش داده می

های درسی هم به شکلی اسرت کره بررای طری      طری  ارائه مطالب در کالس

صرورت توروری و بردون     مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بره 

ن ترتیب معمروالً چرون امکران    کند. به ای تطبی  با مصادی  عملی کفایت می

انجام کار عملی حین تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان این رشرته وجرود   

شروند برا کمبرود آگراهی و      التحصیالن وقتی مشغول بره کرار مری    ندارد فارغ

هرا مواجره    اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگراه 

ضائی با اشتغال بره کرار و فعالیرت برر     هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه ق

تردید تنها منبع آموزش عملی  التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بی هیچ فارغ

هرا و   طورکلی رشته حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه وکالت، قضاوت و به

باشرد؛ بره عبرارت دیگرر، مطالعره       هرای قضرائی مری    جلسات رسیدگی، رویره 

صرورت   نظرهای کسانی که هر روز بره  تالفها و اخ تصمیمات، پرسش و پاسخ

توانرد اطالعرات    عملی در حال انطباق قوانین با مصادی  واقعری هسرتند مری   

 کاربردی و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنرد   اگرچه فارغ

نیاز از مطالعره   بی حقوق قضائی هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته

باشد؛ زیررا رویره قضرائی درواقرع      و تحقی  و تفحص در این حوزه علمی نمی

باشد و غفلرت از   محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می

مانردگی از علرم واقعری حقروق و جامعره حقوقردانان        این حوزه موجب عقب

حوزه، هرکدام به طریقی نسبت بره   رو ناشران تخصصی این خواهد شد. ازاین

بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقردام   آوری و انسجام جمع



 01 مقدمه

کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشری از   می

بندی مطالب رویره   وظایف فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع

های مخصوص برای هر دعروا   فرد با ویژگی صربهصورت منظم و منح قضائی به

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هرر   طی یک کتاب جداگانه به

هرا   ای از کتراب  مجموعره  ،دعوا اقدام نماید لذا در راستای تأمین ایرن هردف  

که شامل موارد زیرر اسرت    «ها دعوای... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 تدوین و تألیف خواهد شد:

 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

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .9

در این مجموعه سعی شده است رویه قضرائی کشرور در خصروص هرر دعروا      

صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محتررم   به

در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالرب مطلروب   

)دادگراه  هرا   خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه

بدوی و تجدیردنظر  در برخری مروارد حرداکعر سرعی برر آن بروده از مروارد         

متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شرود و همچنرین   

عالی کشور، موارد مرتبط بره   در سایر موارد؛ معل آراء وحدت رویه، آراء دیوان



 00 دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در رویه دادگاه ها

د اسرتفاده  موضوع ذکرر شرده اسرت ترا برا توجره بره اهمیرت ایرن آراء مرور          

 کنندگان عزیز قرار گیرد. 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؛ .3

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

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

انتشرارات مفتخرر خواهرد شرد از تجربیرات، آراء و سرایر       « گروه پژوهشی»

مطالب حقوقی موجود نرزد اسراتید، وکرال، حقوقردانان و سرایر همکراران در       

لذا موجرب  های بعدی استفاده نماید.  راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ

خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسرال انتقرادات   

صورت )کتبی یا از طریر    و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به

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

 مدیر مسئول انتشارات



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی دعوا معرفی ونمونه دادخواست

الزام به تنظیم سند سرقفلی

 فصل اول



 



 

 سرقفلیرسمی اجاره و تنظیم سند  معرفی دعوای الزام به 

 و مروجر  روابط قانون در را مدت اتمام یا نامه اجاره وجود عدم گذار قانون

 «مادنی  قاانون  در اجااره » عقد عمومات برخالف ۸۵۳6 سال مستأجر

 شرده  یراد  قرانون  ۸ ماده ذیل در و ندانسته استیجاری رابطه قطع در مؤثر

 یاا  ماوجر  باا  تراضای  برحسب متصرف که صورتی در»...  :عبرارت 

 عناوان  هار  یاا  و مناافع  صلح یا اجاره عنوان به او قانونی نماینده

 اجااره  ماورد  باه  نسبت اینکه از اعم باشد اجاره منظور به دیگری

 مقاررات  مشامول  باشد نشده یا شده تنظیم عادی یا رسمی سند

 حتری  کره  اسرت  موضوع این به ناظر آورده است و «باشد می قانون این

 امرا  ؛زند نمی اجاره عقد به ای لطمه طرفین مابین فی نامه اجاره وجود عدم

 شرمول  در ها آن گرفتن قرار و ها اجاره نوع این پذیرش صرف به گذار قانون

 بره  کره  قانون همان 7 ماده در و نکرده اکتفا مستأجر و موجر روابط قانون

 اجرازه  طرفین به است یافته اختصاص بها اجاره تعیین و نامه اجاره تنظیم

 یرا  اجراره  مردت  انقضراء  یرا  ناماه  اجاره وجرود  عدم صورت در است داده

 مراجعره  دادگراه  بره  نامه اجاره تنظریم  به نسبت خصوص این در اختالف

 در: »دارد مری  مقررر  یادشرده  قرانون  7 مراده  خصروص  ایرن  در کره  کنند

 در مساتججر  عناوان  باه  را ملک که کسی و موجر بین که مواردی

 آن مادت  ،شاده  تنظیم اگر یا نشده تنظیم نامه اجاره دارد تصرف

 و اجاره تعیین یا نامه اجاره تنظیم به راجع طرفین و گشته منقضی

 تعیاین  بارای  توانناد  مای  هریک باشند داشته اختالف آن شرایط

 تنظایم  و( نباشاد  باین  در ناماه  اجااره  کاه  مواردی در) بها اجاره

 اسرتنباط  شرده  یراد  مراده  از آنچه« ...کند مراجعه دادگاه به نامه اجاره
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 تنظریم  جهرت  دادگراه  بره  مراجعره  در طررفین  کره  اسرت  ایرن  شرود  می

 «...توانناد  مای  طرفین از هریک... » :عبارت ندارند، الزامی نامه اجاره

 تنظریم  جهرت  دادگراه  بره  مراجعره  در مسرتأجر  و مروجر  اختیرار  به ناظر

 توافر   خصوص این در طرفین که صورتی در بنابراین ؛باشد می نامه اجاره

 رسرمی  ناماه  اجااره  تنظریم  بره  الزام یادعو طرح به نیازی باشند داشته

 روابرط  قرانون  آمرره  قواعرد  مخرالف  که حدی در طرفین توافقات و نیست

 .داشت نخواهد منعی نباشد مستأجر و موجر

 و مروجر  مرابین  فی مشترک دعاوی جزء نامه اجاره تنظیم به الزام یادعو

 طررح  به نسبت توانند می طرفین از هرکدام سخن دیگر به. است مستأجر

 تنظریم  کره  آنجرا  از لریکن  ؛نماینرد  اقردام  همردیگر  علیره  دعوایی چنین

 بررای  آن جرواز  و تصررف  بر دال رسمی مدرک وجود با رسمی نامه اجاره

 بره  تمایرل  بیشرتر  ینمسرتأجر  غالباً و دارد اهمیت موجر از بیش مستأجر

 حروزه  در را رسرمی  نامه اجاره تنظیم به الزام یادعو دارند دعوا این طرح

 ولی ؛کنیم می بررسی تر مفصل شود می مطرح مستأجر سوی از که دعاوی

 هرر  سروی  از بحث مورد قانون 7 ماده مجوز به که بها اجاره تعدیل یادعو

 علیره  مروجر  معمرول  دعراوی  جرزء  اسرت  طررح  قابل اجاره عقد طرف دو

 .شد خواهد طرح مستأجر

  


