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

هاا باه    هاای تووریاک دانشاگاه    با مصادیق واقعی تا حدودی با آنچه در کاالس 

شود متفاوت است البتاه روناد آموزشای و     دانشجویان حقو  آموزش داده می

ای طای  های درسی هم به شاکلی اسات کاه بار     طریق ارائه مطالب در کالس

صاورت تواوری و بادون     مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت باه 

کند. به این ترتیاب معماوالً چاون امکاان      تطبیق با مصادیق عملی کفایت می

انجام کار عملی حین تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان ایان رشاته وجاود    

گااهی و  شاوند باا کمباود آ    التحصیالن وقتی مشاغول باه کاار مای     ندارد فارغ

هاا مواجاه    اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملای دادگااه  

هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر هیچ 

تردیاد تنهاا منباع آماوزش عملای       التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بای  فارغ

هاا و   عملی در دادگاهطورکلی رشته حقو ، قبل از حضور  وکالت، قضاوت و به

؛ به عبارت دیگر، مطالعه تصامیمات،  استهای قضائی  جلسات رسیدگی، رویه

صاورت عملای در    نظرهای کسانی کاه هار روز باه    ها و اختالف پرسش و پاسخ

تواناد اطالعاات کااربردی و     حال انطبا  قوانین با مصادیق واقعی هستند مای 

 عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقو  بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمناد   چه فارغاگر

نیاز از مطالعاه   بی هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقو  قضائی

؛ زیارا رویاه قضاائی درواقاع     نیسات و تحقیق و تفحص در این حاوزه علمای   

این و غفلت از  استمحرک رشته حقو  است که دائم در حال تغییر و تحول 

ماندگی از علم واقعی حقاو  و جامعاه حقوقادانان خواهاد      حوزه موجب عقب

رو ناشاران تخصصای ایان حاوزه، هرکادام باه طریقای نسابت باه           شد. ازاین

بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضاائی اقادام    آوری و انسجام جمع



 01 مقدمه

خشای از  کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجاام ب  می

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

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

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالاب هار    طی یک کتاب جداگانه به

ها تحت  از کتاب ای مجموعه ،دعوا اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف

که شامل موارد زیر است تادوین   «ها دعوای... در رویه دادگاه»عنوان کلی 

 و تألیف خواهد شد:

 آراء وحدت رویه؛. 3

 آرای اصراری؛. 9

 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان .1

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه. 7

 های قضائی؛ نشست. 6

 های مشورتی؛ نظریه. 5

 مقررات مرتبط با موضوع؛قوانین و . 4

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .8

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

صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضاات محتارم    به

در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجاه مطالاب مطلاوب    

هاا )دادگااه    و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگااه خود را یافته 

بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت 

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

ط باه موضاوع   عالی کشور، موارد مرتب موارد؛ مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان
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ذکر شده است تا با توجه 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؛ .3

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .9

 نه دادخواست در اول مجموعه؛ارائه معرفی دعوا و نمو .1

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .7

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .6

انتشاارات مفتخار خواهاد شاد از تجربیاات، آراء و ساایر       « گروه پژوهشی»

مطالب حقوقی موجاود نازد اسااتید، وکاال، حقوقادانان و ساایر همکااران در        

های بعدی استفاده نماید. لاذا موجاب    استای مفیدتر شدن مجموعه در چاپر

خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و 

صاورت )کتبای یاا از طریاق      خود در مورد هرکدام از موضوعات به ها پیشنهاد

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

 مدیر مسئول انتشارات

 ششنود و یک هزار و سیصد و 
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 نامه وصیتابطال  وتنفیذ  معرفی دعوای
انشاء امری است که اثرر آن  » توان گفت: میوصیت  در معرفی اجمالی

معلق به فوت است خواه این امر تملیک رایگان و مستقیم مال یرا  

باشد، دستور تصرف در آن یا فک ملک و اسقاط حق و نصب وصی 

مبنای آنچه در بیان  بر ۶«ها باشد. ادای واجبات مالی و مانند اینخواه 

عمر  حقروقی   » گفات:  تاوان  گفته شده در تعریف آن میوصیت  جوهر

مستقیم یا در نتیجره تسرلی     طور بهآن شخص  موجب بهاست که 

 «کند. دیگران در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت تصرف می

 ها آن یحقوقو ماهیت وصیت  مبحث اول: انواع
 گفتار اول: انواع وصیت

 شود. وصیت به دو گروه تملیکی و عهدی تقسیم می

 یاا  عاین  کسی اینکه از است عبارت تملیکی وصیت تملیکی:وصیت  .3

 فوتش از بعد زمان خود برای غیرمنقولاعم از منقول یا  مال از را منفعتی

بعد از ایجاب، قبول نیاز دارد در وصیت  این کند. تملیک مجاناً دیگری به

 وصریت  موجرب  به تملیک»مقرر داشاته:   . .م 8۷۲این خصوص ماده 

پس باید « موصی فوت از پس له موصی قبول با مگر شود نمی محقق

 به عقد نزد است.وصیت  گفت ماهیت این نوع

 یاا  یاک  شخصای  اینکاه  از است عبارت عهدی وصیت عهدی:وصیت  .9

. نمایاد  مای  ماأمور  دیگاری  تصرفات یا اموری یا امر انجام برای را نفر چند

 اسات  شاده  او نفاع  باه  تملیکای  وصریت  کاه  کسی موصی، کننده وصیت
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 ولای   عهادی  وصیت موجب به که کسی و به موصی وصیت مورد له، موصی

در  .شاود  مای  نامیاده  وصای   شاود  مای  داده قارار  صاغیر  بر یا ثُلث مورد بر

 لیکن معلق به فوت اسات و در  ؛عهدی ماهیت وکالت داردوصیت  حقیقت

 زناده    مُوصی که مادام تواند میوصی  لیکن ؛نیست شرط قبول وصیت این

 حاق  آن از بعاد  نکارد  رد   وصیم فوت از قبل اگر و کند رد را وصایت است

 ۶.باشد بوده وصایت بر جاهل چه اگر ندارد رد

 ذاتی وصیت های ویژگیگفتار دوم: 

وصف ذاتی و مهم برای این عمال   سهدر قانون مدنی وصیت  طبق تعریف

 :شود حقوقی استنباط می

 شود. انشاء میبرای زمان بعد از فوت موصی وصیت  تعلیق به فوت: .3

تواناد   تملیک مستقیم موصی به رایگان اسات و نمای  رایگانی تملیک:  .9

 معامله معوض درآورد. صورت بهرا وصیت  در برابر عوض قرار گیرد و

به اختیار موصای در   8۶8و  8۷۳قانون مدنی در مواد  قابلیت رجوع: .1

 تصریح کرده است.وصیت  رجوع از

 گفتار سوم: ماهیت حقوقی وصیت

قاانون مادنی: تملیاک     8۷۲وفاق مااده    تملیکری: وصریت   در مورد .3

پس از فوت موصی  له موصیشود مگر با قبول  محقق نمیوصیت  موجب به

نقص سبب است که پاس از   ۀنشان له موصیمنوط ساختن تملیک به قبول 

آید پس باید پذیرفت که کمال سابب در   و فوت به وجود میوصیت  انشاء
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