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

شزود   ها به دانشجویان حقوق آموزش داده مزی  های تئوریک دانشگاه تا حدودی با آنچه در کالس

های درسی هم به شزکلی اسزت    مطالب در کالسمتفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه 

صورت تئوری و بدون تطبیزق   که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

کند. به این ترتیزب معمزوالً چزون امکزان انجزام کزار عملزی حزین          با مصادیق عملی کفایت می

حصیالن وقتی مشغول به کار الت تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هزا   شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه می

مواجه هستند؛ لیکن اهمیزت آگزاهی از رویزه قضزائی بزا اشزتغال بزه کزار و فعالیزت بزر هزی             

، قضزاوت و  تردیزد تنهزا منبزع آمزوزش عملزی وکالزت       التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بی فارغ

هزای قضزائی    ها و جلسات رسیدگی، رویه طورکلی رشته حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه به

نظرهای کسانی کزه هزر    ها و اختالف باشد؛ به عبارت دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ می

ردی تواند اطالعات کزارب  صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می روز به

 و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هسزتند؛ امزا هزی      اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیزق و تفحزص در ایزن حزوزه      بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

حقوق اسزت کزه دائزم در حزال تغییزر و      باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرک رشته  علمی نمی

مانزدگی از علزم واقعزی حقزوق و جامعزه       باشزد و غفلزت از ایزن حزوزه موجزب عقزب       تحول می

رو ناشزران تخصصزی ایزن حزوزه، هرکزدام بزه طریقزی نسزبت بزه           حقوقدانان خواهد شد. ازاین

کزه   کننزد  بخشی به مطالب و موضوعات راجع بزه رویزه قضزائی اقزدام مزی      آوری و انسجام جمع

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگزی خزود در نظزر    

فزرد بزا    صزورت مزنظم و منحصزربه    بندی مطالب رویزه قضزائی بزه    دارد نسبت به تدوین و جمع

صزورت کزاربردی و بزا دسترسزی      های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به ویژگی

هزا   ای از کتزاب  مجموعزه  ،دعوا اقدام نماید لذا در راستای تأمین ایزن هزدف  آسان به مطالب هر 

که شامل مزوارد زیزر اسزت تزدوین و تزألیف       «ها دعوای... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 خواهد شد:

 آراء وحدت رویه؛ .4

 آرای اصراری؛ .3
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 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان. 3

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4
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صزورت منسزجم و    در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعزوا بزه  

کمتزرین   منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در

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

ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مزوارد متفزاوت    دادگاه

مثزل آراء  آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شزود و همچنزین در سزایر مزوارد؛     

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت  وحدت رویه، آراء دیوان
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 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

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

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .8

وجزود  انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقزوقی م « گروه پژوهشی»

هزای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شزدن مجموعزه در چزا    

بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیزز از هزر صزنف ضزمن     

صورت )کتبی یزا از طریزق    خود در مورد هرکدام از موضوعات به های پیشنهادارسال انتقادات و 

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

 مدیر مسئول انتشارات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دادخواست نمونه ومعرفی 

استرداد ثمنو  مطالبه یدعوا

 فصل اول





 استرداد ثمن ای مطالبه ووع د معرفی

اسنترداد ثمنن   »و « مطالبه ثمنن معاملنه  »موضوع این نوشته مربوط به دو دعزوای  

که در حقیقت این دو دعوا در تضاد هم یکی بزه جهزت بطزالن معاملزه و      است« معامله

وقتزی کزه عقزدی     ،به عبارت دیگر ؛شوند دیگری به جهت صحیح بودن معامله مطرح می

معامله است که مشتری مکلف بزه  ثمن  صحیحاً واقع شود یکی از آثار آن مالکیت بایع بر

اما در مقابل زمانی کزه   ؛پرداخت گرددحسب توافق یا قانون برپرداخت آن است که باید 

مفسده آثزار  بیع  فاسد باشد و به دالیلی باطل گردد در این صورت چون بر عقدبیع  عقد

مسزترد گزردد در   مشتری )خریدار( پرداخت شده به ثمن  باید همان ،بنابراین ؛بار نیست

اد ثمن استرد این صورت اگر بایع به تکلیف خود عمل ننماید مشتری حق طرح دعوای

 را خواهد داشت.

 معاملهمطالبه ثمن  ارکان دعوای  مبحث اول:
 و صحیح بودن آن بیع : وجود عقدگفتار اول

: در تعریزف  باشدبیع  در قالببین خواهان و خوانده این دعوا، قرارداد باید  الف(

است از تملیک عین بنه    بیع عبارت» دارد: قانون مدنی مقرر مزی  ۱۱8ماده بیع  عقد

بزه  بینع   که پس از توافق بایع و مشزتری در مبیزع و حقیقزت آن، عقزد    « معلومعوض 

به داد و ستد نیزز واقزع گزردد کزه در ایزن      بیع  شود ممکن است ایجاب و قبول واقع می

و عزوض  « مبیع»و موضوع معامله را  «مشتری»را  و خریدار «بایع» راارتباط فروشنده 

بینع   بنابراین اگر رابطه حقوقی خواهان و خوانزده در قالزب   ؛گویند می« ثمن»معامله را 

 سالبه به انتفاء موضوع است.  معاملهمطالبه ثمن  نباشد دعوای

بینع   : چزرا کزه  واقع شنود  امابین خواهان و خوانده دعوا صحیح فیبیع  باید ( ب

فاسزد مزالی را قزبض کنزد بایزد آن را      بیع  فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی بزه 

بنابراین ؛ احبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بودص به

مطالبزه و  به هر علتی )اقاله، انفساخ، فسزخ( منحزل شزود یزا باطزل گزردد       بیع  اگر عقد

 امکان نخواهد داشت. استرداد ثمن
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 از سوی مشتریثمن  گفتار دوم: عدم پرداخت

ثمنن   این است که مشتری اقزدام بزه پرداخزت    معاملهمطالبه ثمن  دومین رکن دعوای

است ایزن تعهزد مزالی     شدهقانون مدنی مقرر  ۶۳۱ننموده باشد یا به طوری که در ماده 

ثمنن   مواردی که ممکن است منجر به سزقوط تعهزد یعنزی پرداخزت     باشدساقط نشده 

 دهیم. گردد را به اختصار توضیح می

دهزد   شود که مُتعهّد چیزی را که می یوفای به عهد وقتی محقق مالف( وفای به عهد: 

بنزابراین اگزر    ؛مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هزم اههلیزت داشزته باشزد    

موضزوعیت  مطالبه ثمن  عمل نماید دعوایثمن  مشتری به تعهد خود مبنی بر پرداخت

 نخواهد داشت.

چزرا   ؛باشزد  مزی ثمن  اقاله یکی دیگر از طرق سقوط تعهدات از جمله پرداخت ب( اقاله:

را تواننزد بزه تراضزی آن     ها با موافقت هم مزی  که بعد از معامله )بیع( طرفین یا وارث آن

شزود کزه داللزت بزر بزرهم زدن       اقاله و تفاسخ کنند اقاله به هر لفظی یا فعلی واقزع مزی  

معامله کند موضوع معامله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقزط مقزداری از مزورد    

البته تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلزف   .آن

اده دن و قیمزت آن در صزورت قیمزی بزودن د    شده است مثزل آن در صزورت مثلزی بزو    

آثزار آن هزم از بزین خواهزد      با اقاله از بین رفت مسزلماً بیع  بنابراین وقتی عقد ؛شود می

اقاله شده امکزان نخواهزد    ی کهخصوص بیع درمطالبه ثمن  رفت در نتیجه طرح دعوای

 ۳.داشت

قانون مدنی تبزدیل تعهزد در مزوارد ذیزل حاصزل       ۶۳۶براساس ماده ج( تبدیل تعهد: 

 شود. می

مقزام آن   وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیزدی کزه قزائم    .4

نسزبت بزه تعهزد اصزلی     د در این صورت متعهد نسببی از اسباب تراضی نمای شود به  می

 شود. بری می

 وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. .3

                                                           
 قانون مدنی. 388الی  382شود به مواد  رجوع .1



 01 هادر رویه دادگاه ثمن مطالبه و استرداددعوای 

 الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. وقتی که متعهدله مافی .3

ثمن  در صورتی که طی توافق ثانوی تعهد مشتری در خصوص تحویل پرداخت ،بنابراین

چزرا   ؛دیل گردد باید دعوای الزام به انجام تعهد جدید را مطزرح کزرد  به تعهد جدیدی تب

 با تبدیل تعهد وجود ندارد.ثمن  که دیگر تعهد الزام به پرداخت

هزا بزه یکزدیگر بزه      وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آن :تهاترد( 

 شود.   طریقی که در ذیل مقرر است تههاتُر حاصل می

؛ گزردد  قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصزل مزی  تههاتُر 

واحد مَدیون شدند هزر دو دیزن    بنابراین، به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آنِ

نماید به طور تههاتُر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در  ای که با هم معادله می تا اندازه

شزود کزه موضزوع     وند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میش مقابل یکدیگر بریء می

 ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختالف سبب.  آن

عنه مَدیون شود موجب فراغ ذمه ضزامن نخواهزد    له به مضمون اگر بعد از ضهمان مضمون

شزود کزه بزا تأدیزه      مختلف باشد تههاتُر وقتی حاصل می ننیشد. اگر فقط محل تأدیه دی

مخارج مربوطه به نقل موضوع قهرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحزاء طزرفین   

 حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.  

تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضزوع دیزن    ،در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث

قیف شده باشد و مَزدیون بعزد از ایزن    به نفع شخص ثالثی در نزد مَدیون مطابق قانون تو

تواند به اسزتناد تههزاتُر از تأدیزه مزال توقیزف       توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی

 ۳شده امتناع کند.

شزود   الذمه خودگردد ذمه او بریء مزی  اگر مدیون مالک ما فی الذمه: مالکیت ما فی ذ(

مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فزوت مزورث دیزن او بزه نسزبت      

 شود. االرث ساقط می سهم
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