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 مقدمه

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

ه ا ب ه    تئوری ک دانش هاه  ه ای   مصادیق واقعی ت ا ح دودی ب ا آند ه در ک ال      

شود متف اوت اس ت البت ه رون د آموزش ی و       دانشجویان حقوق آموزش داده می

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

صورت تئ وری و ب دون تطبی ق ب ا      تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

عم والً چ ون امک ان انج ام ک ار      کند. به این ترتی ب م  مصادیق عملی کفایت می

عملی ح ین تحص یل در دانش هاه ب رای دانش جویان ای ن رش ته وج ود ن دارد          

ش وند ب ا کمب ود آگ اهی و اطالع ات از       التحصیالن وقتی مشغول به کار می فارغ

ها مواج ه هس تندل ل یکن     رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه

التحص یل   شتغال به کار و فعالیت بر ه ی  ف ارغ  اهمیت آگاهی از رویه قضائی با ا

تردید تنها منب ع آم وزش عمل ی وکال ت، قض اوت و       حقوقی پوشیده نیست. بی

ها و جلس ات رس یدگی،    طورکلی رشته حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه به

ه ا   باشدل به عبارت دیهر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ های قضائی می رویه

صورت عملی در حال انطب اق ق وانین ب ا     ای کسانی که هر روز بهنظره و اختالف

توان  د اطالع  ات ک  اربردی و عمل  ی را در اختی  ار  مص  ادیق واقع  ی هس  تند م  ی

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالع ه روی ه قض ائی نیازمن د      اگرچه فارغ

نی از از مطالع ه و    بی ئیهستندل اما هی  قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضا

باشدل زیرا رویه قضائی درواقع مح ر    تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمی

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

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد. از ای ن   موجب عقب



آوری و  هرک دام ب ه طریق ی نس بت ب ه جم ع      رو ناشران تخصصی ای ن ح وزه،    

کنن د ک ه    بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اق دام م ی   انسجام

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

ص ورت   بندی مطالب روی ه قض ائی ب ه    خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع

های مخصوص برای ه ر دع وا ط ی ی ک کت ا        د با ویژگیفر منظم و منحصربه

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دع وا اق دام نمای د     جداگانه به

ه ا تح ت عن وان کل ی      ای از کت ا   مجموع ه  ،لذا در راستای تأمین ای ن ه دف  

ک ه ش امل م وارد زی ر اس ت ت دوین و ت ألیف         «ها دعوای... در رویه دادگاه»

 خواهد شد:

 آراء وحدت رویهل .1

 آرای اصراریل .2

 عالی کشورل آراء شعب دیوان .7

 های بدوی و تجدیدنظرل آراء دادگاه .4

 های قضائیل نشست .5

 های مشورتیل نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوعل .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .8

در این مجموعه سعی ش ده اس ت روی ه قض ائی کش ور در خص وص ه ر دع وا         

صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محت رم در   به

مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلو  خ ود را  

)دادگ اه ب دوی و   ه ا   یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بس یار آراء دادگ اه  



 

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 مواردل مثل آراء 

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

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

 گیرد.

 های کتا : مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوال .1

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالبل تقسیم .2

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعهل .7

 صورت خالصه در فهرستل ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .5

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطال ب  « گروه پژوهشی»

حقوقی موجود نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفی دتر  

لذا موجب خرس ندی خواه د   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( م ا را در   مورد هرکدام از موضوعات به

 پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

ششهزار و سیصد و نود و  یک
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 اجارهفسخ  معرفی
اجاره  یکی از عقود پرکاربرد، است که تملیک منافع م ورد  «عقد اجاره»

از عقود الزم بوده و برهم زدن اجاره  بهاست. عقداجاره  پرداختدر قبال 

آن جز در موارد خاص امکان پذیر نیست. عقد به عنوان یک عمل حقوقی 

دوطرفه، یا الزم است یا جایز. عقد جایز عق دی اس ت ک ه ب رهم زدن آن     

نیاز به دلیل خاصی ندارد و هرکدام از طرفین که بخواهد می توان د آن را  

همانهونه که ذکر شد عق دی الزم  اجاره  زند مانند عقد وکالت. عقدبرهم ب

داش ته  فسخ  است و طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مهر این که حق

 باشند و یا با توافق هم عقد را اقاله نمایند.

 تعریف حق فسخ
فسخ در لغت به معنای باط ل ک ردن، نق ر ک ردن، ج دا ک ردن و تب اه        

 7.گردانیدن می باشد

به دس ت ن داده اس ت ام ا از     فسخ  چه قانون مدنی مشخصاً تعریفی ازگر

آن قانون ک ه ب ر ه م زدن ط رفین عق د را ب ه        089تعریف اقاله در ماده 

عبارت اس ت  فسخ  تراضی، تفاسخ نامیده است به خوبی مستفاد است که

م وارد   ای پ اره و حت ی در   رض ایت از بر هم زدن یک طرفه عقد و ب دون  

تعری ف   گون ه  ای ن را فسخخ   دیهر آن. دکت ر کاتوزی ان   بدون اطالع طرف

فسخ عبارت است از انحالل ارادی که به تصمیم یکخی از  : »اند کرده

                                                           
 فسخ.ۀ ، ذیل واژفرهنگ معینمحمد، معین،  .1



 41  فسخ اجاره یدعوا یمعرف

 اقاله که در شمار برخالفاین عمل حقوقی  شود میدو طرف انجام 

بر این اسا ،  7«.ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد آید میقراردادها 

یک ی از  وس یلۀ   ب ه آن ق رارداد   ی واس طه  بهکه  بودهانحالل ارادی قرارداد 

عقد صرفاً در فسخ  . با این تفاسیریابد میطرفین آن یا شخص ثالث پایان 

 توانن د  م ی یک از طرفین چون در عقود جایز هر یابد میعقود الزم مفهوم 

 هر زمان که اراده کنند عقد را بر هم زنند.

مانند ابرا و اعراض ن وعی  فسخ  باید گفت ماهیتفسخ  با توجه به مفهوم

ی ک طرف ه آن را    ص ورت  ب ه  توانن د  م ی ایقاع است و یکی از طرفین عقد 

 لباش د  نم ی اعمال کنند و نیازی به موافقت و رضایت طرف دیهر ق رارداد  

چن ین  ۀ ایقاعی است که باید بر طبق قانون از جانب دارن د فسخ  بنابراین

 حقی اعمال شود.

ن اعم  ال دارد. یک ی ح التی اس ت ک  ه    فس خ ق رارداد در دو حال ت امک ا    

برای جلوگیری از ورود ض رر ب ه ط رفین ق رارداد، ب ه یک ی از        گذار قانون

که به صورت یک طرفه قرارداد را ب ه   دهد میاجازه  ها آنطرفین یا هر دو 

هم زنند تا از ضرر پیش رو جلوگیری کنند. حالت دوم ب ر اس ا  تواف ق    

ضمن عقد یا جدای از عقد اصلی برای  توانند می ها آنکه  باشد میطرفین 

ق رار  فسخخ   یا برای ش خص ثال ث، ح ق    ها آنیکی از طرفین یا هر دوی 

 دهند. در قانون این با عنوان خیار شرط مورد اشاره واقع شده است.

                                                           
 .923ص ، 1931تهران، شرکت سهامی انتشار،  ،ایقاع -اعمال حقوقی: قراردادناصر کاتوزیان،  .1



 41 فسخ اجاره در رویه دادگا ه هادعوای 

آثار آن نسبت به آینده خاتمه یافته و نسبت به گذشته  ،عقدفسخ  پس از

 واس طۀ  بهمال کسی است که فسخ  اثری ندارد. پس منافع از زمان عقد تا

 کننده است.فسخ  عقد مالک شده است و پس از آن متعلق به

  


