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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  معموالً رویه عملی دادگاه

ها به دانشججویان حقجوق آمجوز      های تئوریک دانشگاه کالسحدودی متفاوت است، با آنچه در 

هجای درسجی هجه بجه شجکلی       شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس داده می

صجورت تئجوری و بجدون     است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بجه 

معموالً چون امکان انجام کار عملجی قبجل   کند. به این ترتیب  تطبیق با مصادیق عملی کفایت می

التحصیالن وقتی وارد مرحله کار  از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هجا   شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگجاه  می

بجا ورود بجه میجدان کجار و فعالیجت بجر هجی          مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضجائی 

تردیجد تنهجا منبجع آمجوز  عملجی وکالجت، قضجاوت و         التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بجی  فارغ

ها و جلسات رسیدگی، همین رویه قضائی اسجت؛   طورکلی حقوق، بعد از حضور عملی در دادگاه به

ای کسجانی کجه هجر روز    نظرهج  هجا و اخجتالف   به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات، پرسجش و پاسجخ  

توانجد اطالعجات کجاربردی و     صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند مجی  به

 عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجی       اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایجن   تواند بی نمی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقجوق اسجت کجه دائجه در حجال      

ماندگی از علجه واقعجی حقجوق و جامعجه      تغییر و تحول است و غفلت از این حوزه به قیمت عقب

صصی این حوزه، هرکدام به طریقجی نسجبت بجه    حقوقدانان تمام خواهد شد. از این رو ناشران تخ

کننجد کجه    بخشی به مطالب و موضوعات راججع بجه رویجه قضجائی اقجدام مجی       آوری و انسجام جمع

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفجه فرهنگجی خجود در نظجر     

ه و منحصجربه فجرد بجا    صجورت مجنظ   بندی مطالب رویجه قضجائی بجه    دارد نسبت به تدوین و جمع

صجورت کجاربردی و بجا دسترسجی      های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بجه  ویژگی

ها هرکجدام   ای از کتاب آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید. در راستای تأمین این هدف مجموعه

 اهد شد:شامل موارد زیر تدوین و تألیف خو «ها دعوای... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 . آراء وحدت رویه؛۸

 . آرای اصراری؛6



 

 عالی کشور . آراء شعب دیوان۵

 های بدوی و تجدیدنظر؛ . آراء دادگاه۱

 های قضائی؛ . نشست۳

 های مشورتی؛ . نظریه2

 . قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛7

 . نمونه دادخواست و معرفی دعوا.۱

صجورت منسججه و    در خصوص هجر دعجوا بجه   در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور 

منظه گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در کمتجرین   

زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعجدد بسجیار آراء   

کثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت   ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حدا دادگاه

آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد؛ مثجل آراء      

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت   وحدت رویه، آراء دیوان

 قرار گیرد.کنندگان عزیز  این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 . تدوین و گردآوری منظه و منسجه تمام مطالب مربوط به دعوا؛۸

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ . تقسیه6

 . ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛۵

 صورت خالصه در فهرست؛ . ذکر عنوان برای هر مطلب به۱

 به مطلب دلخواه در کمترین زمان. . دسترسی سهل و آسان۳

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقجوقی موججود   « گروه پژوهشی»

هجای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا    

ز از هجر صجنف ضجمن    بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزیج  

صجورت )کتبجی یجا از طریجق      ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجه 

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

 مدیر مسئول انتشارات

 ششیک هزار و سیصد و نود و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعوایی و نمونه دادخواست معرف

 اجرت المثل مطالبه

 فصل اول



 



 

 اجرت المثلمعرفی دعوای مطالبه 
تشجکیل شجده کجه در اصجطالح حقجوقی      « المثلل »و  «اجرت»از دو کلمه  المثل اجرت

شود و در حجال حاضجر از آن    اشخاص در عقد اجاره گفته می مزدبه عوض یا دست اجرت

، شبیهه به معنی همانند« المثل»د و کلمه شو  به عنوان حقوق کارمند یا مستخدم یاد می

را باید به عوض استفاده از مجال یجا عمجل دیگجری      المثل اجرتو معادل آمده در مجموع 

 ۸بدون وجود قرارداد تعریف کرد.

 با مواد مشابه جرت المثلامبحث اول: مقایسه 
 المسمی اجرتبا  المثل اجرتمقایسه  الف(

لجیکن   ؛شجود  هرچند از هر دو به عنوان عوض استفاده از عمل یا مال دیگری نام برده می 

اساس موارد مشابه عرفجی پرداخجت    است که بدون وجود قرارداد بر یاجرت المثل اجرت

به موجب قرارداد تعیجین شجده و بجه همجان میجزان       المسمی اجرتشود در حالی که  می

 شود. پرداخت می

 با اجور معوقه المثل اجرتب( مقایسه 

شجود در   بهای ماهیانه اطالق می جر در عدم پرداخت اجارههای مستأ اجور معوقه، به بدهی

های قبلی نیست بلکه عوض عمل انجام داده شجده   مربوط به بدهی المثل اجرتحالی که 

 باشد. ستعفا و استفاده از مال مییا عوض ا

 السعی با حق المثل اجرتج( مقایسه 

اسجاس   کارفرمایی بجود کجه بجر    و  رالسعی حاکه بر روابط کارگ ، حقالمثل اجرتبرعکس 

 یجا  مجزد  از اعجه  کجار  قرارداد اعتبار به کارگر که قانونی های دریافت کلیهقانون کار  ۵۱ماده 

 نقجدی،  غیجر  مزایجای  ذهجاب،  و ایجاب  خواربار، مسکن، های هزینه مندی، عائله کمک حقوق،

 شود. شامل می را ها آن نظایر و ساالنه سود تولید، افزایش پادا 

  

                                                           
 .۸۳۱ص  ،۸۵۱2،تهران، گنج دانش، مبسوط در ترمینولوژی حقوقمحمدجعفر جعفری لنگرودی،  .۸


