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 مقدمه

هدا در اسدتنباط از قدوانین و مقدررات در جهدت       معموالً رويه عملدی دادگداه  

هدای تئوريدک    انطباق بدا مصداديق واقعدی تدا حددودی بدا آنکده در کدالس        

شدود متفداوت اسدت البتده      آموزش داده می ها به دانشجويان حقوق دانشگاه

های درسی هم به شکلی اسدت   روند آموزشی و طريق ارائه مطالب در کالس

صدورت   که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ بده سدالاالت بده   

کندد. بده ايدن ترتیدب      تئوری و بدون تطبیق با مصاديق عملدی کفايدت مدی   

تحصدیل در دانشدگاه بدرای     معموالً چدون امکدان انجدام کدار عملدی حدین      

التحصدیالن وقتدی مشد ول بده کدار       دانشجويان اين رشته وجود ندارد فدارغ 

شوند با کمبود آگداهی و اطالعدات از رويده قضدائی و شدیوه اسدتدالل و        می

ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رويه قضدائی   استنباط عملی دادگاه

لتحصدیل حقدوقی پوشدیده نیسدت.     ا با اشت ال به کار و فعالیت بر هیچ فدارغ 

طورکلی رشته حقدوق،   ترديد تنها منبع آموزش عملی وکالت، قضاوت و به بی

هدای قضدائی    هدا و جلسدات رسدیدگی، رويده     قبل از حضور عملی در دادگداه 

هددا و  باشددد؛ بدده عبددارت ديگددر، مطالعدده تصددمیمات، پرسددش و پاسددخ   مددی

حال انطباق قوانین بدا  صورت عملی در  نظرهای کسانی که هر روز به اختالف

تواندد اطالعدات کداربردی و عملدی را در اختیدار       مصاديق واقعی هستند می

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سايرين به مطالعه رويه قضائی نیازمند  اگرچه فارغ

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

باشد؛ زيرا رويده قضدائی درواقدع     و تحقیق و تفحص در اين حوزه علمی نمی

باشد و غفلت از  محرک رشته حقوق است که دائم در حال ت ییر و تحول می

مانددگی از علدم واقعدی حقدوق و جامعده حقوقددانان        اين حوزه موجب عقب

م به طريقی نسبت بده  رو ناشران تخصصی اين حوزه، هرکدا خواهد شد. ازاين



 01 مقدمه

بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رويه قضائی اقدام  آوری و انسجام جمع

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

بندی مطالب رويه  وظايف فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوين و جمع

های مخصوص برای هر دعدوا   ويژگیفرد با  صورت منظم و منحصربه قضائی به

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر  طی يک کتاب جداگانه به

هدا   ای از کتداب  مجموعده  ،دعوا اقدام نمايد لذا در راستای تأمین ايدن هددف  

که شامل موارد زير اسدت   «ها دعوای... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 تدوين و تألیف خواهد شد:

 وحدت رويه؛ . آراء1

 . آرای اصراری؛۲

 عالی کشور . آراء شعب ديوان3

 های بدوی و تجديدنظر؛ . آراء دادگاه۴

 های قضائی؛ . نشست۵

 های مشورتی؛ . نظريه6

 . قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛7

 . نمونه دادخواست و معرفی دعوا.8

 در اين مجموعه سعی شده است رويه قضائی کشدور در خصدوص هدر دعدوا    

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

در مراجعه به رويه قضائی در کمترين زمان به بهترين وجه مطالب مطلدوب  

ها )دادگداه   خود را يافته و استفاده نمايند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه

وده از مدوارد  بدوی و تجديدنظر( در برخدی مدوارد حدداکسر سدعی بدر آن بد      

متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همکندین  

عالی کشور، موارد مرتبط به  در ساير موارد؛ مسل آراء وحدت رويه، آراء ديوان



 00 دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دادگاه ها

موضوع ذکر شدده اسدت تدا بدا توجده بده اهمیدت ايدن آراء مدورد اسدتفاده           

 کنندگان عزيز قرار گیرد. خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: ر ويژگیمختص

 . تدوين و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛1

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ . تقسیم۲

 . ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛3

 صورت خالصه در فهرست؛ . ذکر عنوان برای هر مطلب به۴

 در کمترين زمان. . دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه۵

انتشارات مفتخدر خواهدد شدد از تجربیدات، آراء و سداير      « گروه پژوهشی»

مطالب حقوقی موجود نزد اسداتید، وکدال، حقوقددانان و سداير همکداران در      

های بعدی استفاده نمايد. لذا موجب  راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ

ارسال انتقدادات   خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزيز از هر صنف ضمن

صورت )کتبی يا از طريق  و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به

 ايمیل يا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر ياری فرمايند.

 مدیر مسئول انتشارات

 ششیک هزار و سیصد و نود و 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی و نمونه دادخواست دعاوی معرف

و ظهرنویسضامن  علیه

 فصل اول



 



 

 و ظهرنویسضامن  معرفی دعوای علیه

 معرفی دعوا علیه ضامن:مبحث اول

عقد ضمان عبارت است از اینکاه  » قانون مددنی:  68۴بر اساس ماده 

 شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را

عنه یاا   ثالث را مضمون و شخص له و طرف دیگر را مضمونضامن 

 «گویند. مدیون اصلی می

 اسدت  ايدن  ظاهر ،698 ماده در مذکور تعريف به توجه با مدنی قانون در 

 مشد ول  ضاامن  ذمده  و بری عنه مضمون ذمه ضمان، انعقاد محض به که

 ذمده  نقدل  موجب ضمان عقد ايران حقوقی سیستم در بنابراين گردد؛ می

 قدانون  ايدن  ۴0۲ مداده  مطدابق  ايران تجارت قانون در البته. است ذمه به

 .است تضامنی ضمان بر اصل

 ضمان عقد خصوصیات و گفتار اول: اوصاف

 اهم اوصاف و خصوصیات عقد ضمان بدين شرح است:

 .ندارد تشريفات به نیازی و است رضايی عقود از ضمان عقد -

 .است الزم عقود از ضمان عقد -

 .است عهدی عقود از ضمان عقد -

  .است تبعی عقود از ضمان عقد -

 . است معوض عقدی ضمان عقد -

 اسداس  ايدن  بدر  ه،م ابند  نه است مسامحه بر مبتنی عقود از ضمان عقد -

 باشدد،  تعیدین  قابدل  که شرطی به قرارداد طرف و موضوع به اجمالی علم

 وجدود  صفقه تبعض خیار و غبن خیار ضمان در همکنین. کند می کفايت

 .ندارد
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 ضمان عقد اختصاصی و اساسی شرایط گفتار دوم:

 همانندد  بندابراين،  اسدت؛  عقد ضمان :ضمان عقد اساسی شرایط (الف

 معدین  اهلیت، رضا، و قصد) معامله صحت اساسی شرايط بايد عقود ساير

 شدرايط  ايدن  از برخی البته. باشد داشته را( مشروع جهت و موضوع بودن

 ؛نددارد  کداربرد  ضمان در که معامله جهت مسل تر، رنگ کم ضمان عقد در

 مسدل  ترندد  پررندگ  برخی و م ابنه نه است مسامحه بر مبتنی ضمان زيرا

 حکم بر بنا زيرا ؛باشد معلق نبايد قصد و باشند منجز بايد که رضا و قصد

 تعلیق و انشا در تعلیق از اعم ضمان عقد در تعلیق. م.ق 699 ماده صريح

 شدخص  سده  حدداقل  ضدمان  عقد در اينکه با. است باطل دو هر منشأ در

 ولدی  ضامن، و( طلبکار) حق صاحب ،(بدهکار) مديون ،يعنی ؛است مطرح

 از بعدد ) طلبکدار  طدرف  يک گردد، می انعقاد شخص دو توسط ضمان عقد

 از بعدد ) اصدلی  مديون و است ضامن ديگر طرف و( گويند له مضمون عقد

 وی رضدای  و نداشدته  دخدالتی  عقدد  انعقداد  در( گويندد  عنه مضمون عقد

 ضمان در: »گويد می. م.ق 68۵ ماده زمینه اين در. ندارد عقد در تأثیری

 رضدای  بددون  ضدمان  اگدر  البتده « نیسات  شرط اصلی مدیون رضای

 مدديون  بده  تواند نمی دين تأديه از پس ضامن ديگر گردد، منعقد مديون

 اراده و ضاامن  اراده بدا  ضمان عقد شد، گفته که طور همان .کند مراجعه

 بدال،،  دو هدر  يعندی  باشدند؛  اهلیدت  دارای بايد که شود می محقق مديون

 در نقشدی  مدديون  کده  آنجدايی  از و باشدند  اختیار صاحب و رشید عاقل،
 چنانکه نیست مطرح نیز مديون اهلیت ،بنابراين ؛ندارد ضمان عقد تحقق

 صاحی   میات  و محجاور  از شدن ضامن» :گويدد  می. م.ق 687 ماده

 «است.


