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

هکا بکه    هکای تووریکک دانشکگاه    کوسبا مصادیق واقعی تا حدودی با آنچه در 

شود متفاوت است البته رونکد آموزشکی و    دانشجویان حقوق آموزش داده می

های درسی هم به شکلی اسکت ککه بکرای طکی      طریق ارائه مطالب در کوس

صکورت توکوری و بکدون     مراح  تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سلاالت بکه 

ن ترتیب معمکوالً چکون امککان    کند. به ای تطبیق با مصادیق عملی کفایت می

انجام کار عملی حین تحصی  در دانشگاه برای دانشجویان این رشکته وجکود   

شکوند بکا کمبکود آگکاهی و      التحصیون وقتی مشغول بکه ککار مکی    ندارد فارغ

هکا مواجکه    اطوعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگکاه 

ضائی با اشتغال بکه ککار و فعالیکت بکر     هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه ق

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

هکا و   طورکلی رشته حقوق، قب  از حضور عملی در دادگاه وکالت، قضاوت و به

باشکد؛ بکه عبکارت دیگکر، مطالعکه       هکای قضکائی مکی    جلسات رسیدگی، رویکه 

صکورت   نظرهای کسانی که هر روز بکه  توفها و اخ تصمیمات، پرسش و پاسخ

توانکد اطوعکات    عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعکی هسکتند مکی   

 کاربردی و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

التحصیون حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنکد   اگرچه فارغ

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

باشد؛ زیکرا رویکه قضکائی درواقکع      و تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمی

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

مانکدگی از علکم واقعکی حقکوق و جامعکه حقوقکدانان        این حوزه موجب عقب

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

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



 

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

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

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

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

هکا   ای از کتکاب  مجموعکه  ،دعوا اقدام نماید لذا در راستای تأمین ایکن هکدف  

که شام  موارد زیکر اسکت    «ها دعوای... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 شد: تدوین و تألیف خواهد

 آراء وحدت رویه؛ .1

 آرای اصراری؛ .0

 عالی کشور؛ آراء شعب دیوان. 4

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .1

 های مشورتی؛ نظریه. 0

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .8

خصکوص هکر دعکوا     در این مجموعه سعی شده است رویه قضکائی کشکور در  

صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکو، حقوقدانان و قضات محتکرم   به

در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالکب مطلکوب   

هکا )دادگکاه    خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه

ر سکعی بکر آن بکوده از مکوارد     بدوی و تجدیکدنظر( در برخکی مکوارد حکداکث    

متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شکود و همچنکین   

عالی کشور، موارد مرتبط بکه   در سایر موارد؛ مث  آراء وحدت رویه، آراء دیوان



 

موضوع ذککر شکده اسکت تکا بکا توجکه بکه اهمیکت ایکن آراء مکورد اسکتفاده            

 ار گیرد.کنندگان عزیز قر خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

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

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .0

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .4

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

 دسترسی سه  و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .1

انتشکارات مفتخکر خواهکد شکد از تجربیکات، آراء و سکایر       « گروه پژوهشی»

مطالب حقوقی موجود نکزد اسکاتید، وککو، حقوقکدانان و سکایر همککاران در       

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

د که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسکال انتقکادات   خرسندی خواهد بو

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

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

 مدیر مسئول انتشارات

 ششیک هزار و سیصد و نود و 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اقاله  اثباتمعرفی دعوای 

ها رویه دادگاه

 اولفصل 



 



 

 اقاله اثبات  معرفی دعوای

کند، یککی از ایکن    را بیان می سقوط دعواکه طرق  .ق.م 86۱ ماده 8بند 

نمایکد و   نمیاقاله  کند و در ادامه قانون تعریفی از مطرح میاقاله  طرق را

تواننکد بکه    دارد که بعد از معامله طکرفین مکی   مقرر می 82۹ صرفاً در ماده

فقکط بکه   اقاله  کنند. قانون مدنی در مبحثتفاسخ  واقاله  آن را تراضی

هکا پرداختکه اسکت و در مکورد      شرایط صحت و احکام عوضین و منافع آن

 باید به کتب حقوق مدنی مراجعه نمود.اقاله  مفهوم و ماهیت

 گفتار اول: مفهوم لغوی و حقوقی اقاله

معامله بکا رضکایت، بخشکیدن و    فسخ  در لغت به معنای برهم زدن، اقاله

بـر   طـر  عقـد  تراضی دو »و در اصطوح حقوقی  ۵گذشت آمده است

تفاسـخ   یااقاله  شده است.  تعریف 8«انحالل و زوال آثار آن در آینده

یکککی از طککرق انحککول قراردادهاسککت و بککه همککین دلیکک  غالبککاً در آثککار  

 ؛شکود  نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمکال حقکوقی آورده مکی   

ــه  بنککابراین عملککی حقککوقی اسککت و ناشککی از اراده طککرفین اسککت و  اقال

آیکد یکک عمک  طرفینکی      برمیتفاسخ  طور که از نام دیگر آن یعنی همان

                                                           
 ، ذیل واژه اقاله.1131امیرکبیر،  تهران،، چاپ ششم، فرهنگ معین، معینمحمد  1.

چاپ  شرکت سهامی انتشار،تهران، ، اعمال حقوقی، دوره مقدماتی حقوق مدنی کاتوزیان،ناصر  2.

 .111 ص ،1131چهارم،



ها دادگاه هیاثبات اقاله در رو یدعوا یمعرف  61 

دهد ککه دو طکرف عقکدی را منعقکد      زمانی رخ میاقاله  لذا عموماً ۵است.

نموده باشند و سپس قصد دارند به توافق هم عقد مذکور را برهم زنند. به 

اقالـه   درهمین دلی  نیاز به وجود سبب خاصی جهکت بکرهم زدن عقکد    

کننکدگان عقکد، جهکت بکرهم زدن آن ککافی      صرف توافق منعقدنیست و 

 است.

 و تفاسخانفساخ و فسخ  گفتار دوم: بررسی مفهوم

 همگی اسباب انحول اعمکال حقکوقی هسکتند و   انفساخ و فسخ  تفاسخ،

اراده یککی از طکرفین رخ    طرفکه قکرارداد اسکت ککه بکا      انحول یکک فسخ 

و انفسکاخ،   از خیارات قانونی. دهد، مانند اختیار برهم زدن معامله ناشی می

طکور مثکال    انحول قهری و قانونی قرارداد است که ناشی از قانون است به

 گردد. بیع میانفساخ تلف مبیع باعث 

در میکان نویسکندگان حقکوق    تفاسـخ   یکا اقاله  در مورد مفهوم و ماهیت

قکانون مکدنی    82۹مدنی اختوف است، برخی نویسکندگان از مفکاد مکاده    

معاملـه پیشـین اسـت و    تفاسـخ   اقاله»اند که  تنباط نمودهچنین اس

نویسکند:   نظر مذکور می دکتر کاتوزیان در مورد 8«عقدی جدید نیست.

معامله جدید نیست و اقاله  این گفته را باید چنین اصالح کرد که»

ایـن  »نماینکد:   سپس اضافه می« قطع معامله پیشین و آثار آن است.

                                                           
 آورند. تفاسخ از باب تفاعل و اصوالً عمل طرفینی را در این باب می .1

 .123 ص ،1 اسالمیه، ج تهران،، حقوق مدنی، امامیسید حسن  2.


