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 مقدمه

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

هکا بکه    هکای تئوریکک دانشکگاه    مصادیق واقعی تکا حکدودی بکا آندکه در ککوس     

شود متفکاوت اسکت البتکه رونکد آموزشکی و       حقوق آموزش داده می دانشجویان

های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل  طریق ارائه مطالب در کوس

صورت تئکوری و بکدون تطبیکق بکا      تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سلاالت به

کند. به این ترتیکب معمکوالً چکون امککان انجکام ککار        مصادیق عملی کفایت می

ی حکین تحصکیل در دانشکگاه بکرای دانشکجویان ایکن رشکته وجکود نکدارد          عمل

شکوند بکا کمبکود آگکاهی و اطوعکات از       التحصیون وقتی مشغول به کار می فارغ

ها مواجکه هسکتند؛ لکیکن     رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه

التحصکیل   ارغاهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر هکی  فک  

تردید تنها منبکع آمکوزش عملکی وکالکت، قضکاوت و       حقوقی پوشیده نیست. بی

ها و جلسکات رسکیدگی،    طورکلی رشته حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه به

هکا   باشد؛ به عبارت دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ های قضائی می رویه

ی در حال انطبکاق قکوانین بکا    صورت عمل نظرهای کسانی که هر روز به و اختوف

توانککد اطوعککات کککاربردی و عملککی را در اختیککار  مصککادیق واقعککی هسککتند مککی

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیون حقوق بیش از سایرین به مطالعکه رویکه قضکائی نیازمنکد      اگرچه فارغ

نیکاز از مطالعکه و    بی هستند؛ اما هی  قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محکرک   تفحص در این حوزه علمی نمی تحقیق و



 

باشد و غفلت از این حکوزه   رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می

رو  ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد. ازاین موجب عقب

و  آوری ناشککران تخصصککی ایککن حککوزه، هرکککدام بککه طریقککی نسککبت بککه جمککع 

کننکد ککه    بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقکدام مکی   انسجام

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی 

صکورت   بندی مطالب رویکه قضکائی بکه    خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع

ا طکی یکک کتکاب    های مخصوص برای هکر دعکو   فرد با ویژگی منظم و منحصربه

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعکوا اقکدام نمایکد     جداگانه به

هکا تحکت عنکوان کلکی      ای از کتکاب  مجموعکه  ،لذا در راستای تأمین ایکن هکدف  

ککه شکامل مکوارد زیکر اسکت تکدوین و تکألیف         «ها دعوای... در رویه دادگاه»

 خواهد شد:

 آراء وحدت رویه؛ .3

 آرای اصراری؛ .9

 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان. 1

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .5

 های مشورتی؛ نظریه. 0

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .9

در این مجموعه سعی شکده اسکت رویکه قضکائی کشکور در خصکوص هکر دعکوا         

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



 

مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خکود را  

)دادگکاه بکدوی و   هکا   یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسکیار آراء دادگکاه  

تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره 

در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همدنین در سایر موارد؛ مثل آراء 

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا بکا   وحدت رویه، آراء دیوان

کنندگان عزیز قکرار   د استفاده خوانندگان و مراجعهتوجه به اهمیت این آراء مور

 گیرد.

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .3

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .9
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انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالکب  « گروه پژوهشی»

حقوقی موجود نزد اساتید، وکو، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیکدتر  

لذا موجب خرسکندی خواهکد   های بعدی استفاده نماید.  شدن مجموعه در چاپ

بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در 

صورت )کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی( مکا را در   مورد هرکدام از موضوعات به

 پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

ششیک هزار و سیصد و 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل  معرفی دعوای الزام به تعمیرات 

 سرقفلی و نمونه دادخواست

 فصل اول



 

 



 

 مستأجره عین اساسی تعمیرات به الزام یادعو معرفی

 عیین  تعمیکرات  بکه  ۵۹۱6 سکال  مسکتأجر  و موجر روابط قانون 40 ماده

 موجر عهده بر را مستأجره عین اساسی تعمیرات و پرداخته مستأجره

: دارد مککی اشککعار و داده قککرار مسککتأجره عهککده بککر را جزئککی تعمیککرات و

 ییا  بنیا  اصیل  بیه  مربیوط  که اجاره مورد اساسی و کلی تعمیرات»

 حیرارت  هیای  دسیتااه  قبییل  از آن در منصیوبه  عمده تأسیسات

 تعمیکرات  و اسیت  موجر عهده به باشد آسانسور و تهویه و مرکزی

 از بهتیر  اسیتفاده  به مربوط که تعمیری و تزئین همچنین و جزئی

 .«بود خواهد مستأجر با باشد اجاره مورد

 مقکرر  تعمیکرات  به راجع اختوفات تکلیف تعیین در قانون همان 4۵ ماده

 بیه  راجیع  مسیتأجر  و میوجر  بیین  اختالف به رسیدگی: »دارد مکی 

 میورد  کلیی  تعمیرات موجر که صورتی در است دادگاه با تعمیکرات 

 انجیام  شود می تعیین دادگاه طرف از که مهلتی در را دادگاه حكم

 ییا  کند مراجعه دادگاه به اجاره فسخ برای تواند می مستأجر ندهد

 بیا  را مزبور تعمیرات شود داده اجازه او به کند درخواست دادگاه از

 شش معادل تا حداکثر را آن مخارج داده، انجام اجرا دایره نظارت

 مکاده  دو ایکن  جمکع  از آندکه « .بایذارد  موجر حساب به بها اجاره ماه

 و موجر عهده بر مستأجره عین اساسی تعمیرات که است این آید برمی



و نمونه دادخواست یمحل سرقفل راتیالزام به تعم یدعوا یمعرف  61 

 مسکتأجر  و مکوجر  اخکتوف  حکل  و است مستأجر عهده به جزئی تعمیرات

 .باشد می دادگاه با آن انجام چگونگی و دو این تشخیص به راجع

 انجکام  عکدم  صکورت  در دهکد  مکی  اجکازه  مسکتأجر  بکه  دادگاه 44 ماده در

 نظارت با بتواند مستأجر دادگاه، حکم برابر موجر توسط اساسی تعمیرات

 و نماید اقدام مستأجره عین اساسی تعمیرات انجام به نسبت اجرا دایره

 مکوجر  حسکاب  بکه  بهکا  اجکاره  ماه شش معادل حداکثر مبلغ تا را ها هزینه

 .بگذارد

 توانکد  مکی  مسکتأجر  ککه  است آن از حاکی شده یاد قانون 4۵ ماده مفهوم

 در امکا  ؛نمایکد  ملکزم  مستأجره عین اساسی تعمیکرات  انجام به را موجر

 بکه  الکزام  یادعو طرح به مستقل صورت به ندرت به مستأجرین غالباً عمل

 .کنند می اقدام مستأجره عین تعمیرات انجام

 تقابکل  دعکوای  عنکوان  بکه  اساسیی  تعمیرات انجام به الزام یادعو معموالً

 مسکتقل  صکورت  بکه  دعکوی  ایکن  طکرح  نافی ما قطعاً البته. شود می مطرح

 مسکتأجرین  معموالً است آمده دست به عملی تجارب از آنده اما ؛مینیست

 مطکرح  وی علیکه  دعوایی نگیرد صورت اقدامی مالک سوی از که زمانی تا

 انجکام  مسکتأجرین  خکود  توسکط  هکم  اساسی تعمیکرات  غالباً و کنند نمی

 قرار اگر حداقل شود نمی پیشنهاد وجه هی  به شیوه این البته که شود می

 دادگکاه  اجکازه  و دعوی طرح با است بهتر گیرد صورت اقدامی چنین است

 .باشد


