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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطبااق باا مصاادیق     معموالً رویه عملی دادگاه

ها به دانشجویان حقاوق آماوز     تئوریک دانشگاههای  واقعی تا حدودی با آنچه در کالس

هاای درسای    شود متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس داده می

هم به شکلی است که برای طای مراحال تحصایلی صارف مطالعاه و پاساخ باه سا االت         

عماوالً  کند. باه ایان ترتیاب م    صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می به

چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان ایان رشاته وجاود    

شوند با کمباود آگااهی و اطالعاات از رویاه      التحصیالن وقتی مشغول به کار می ندارد فارغ

ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگااهی از   قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه

التحصایل حقاوقی پوشایده نیسات.      شتغال به کار و فعالیت بر های  فاارغ  رویه قضائی با ا

طورکلی رشته حقوق، قبل از حضاور   تردید تنها منبع آموز  عملی وکالت، قضاوت و به بی

باشد؛ به عبارت دیگار، مطالعاه    های قضائی می ها و جلسات رسیدگی، رویه عملی در دادگاه

صورت عملی در حاال   ای کسانی که هر روز بهنظره ها و اختالف تصمیمات، پرسش و پاسخ

تواند اطالعات کااربردی و عملای را در اختیاار     انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هساتند؛ اماا    اگرچه فارغ

نیاز از مطالعاه و تحقیاق و تفحار در     بی ئیهی  قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضا

باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق است که دائام در   این حوزه علمی نمی

ماندگی از علم واقعی حقاوق   باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب حال تغییر و تحول می

هرکدام باه طریقای   و جامعه حقوقدانان خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی این حوزه، 

بخشی به مطالب و موضوعات راجع باه رویاه قضاائی اقادام      آوری و انسجام نسبت به جمع

کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در هماین راساتا و بارای انجاام بخشای از و اایف        می

صاورت   بندی مطالاب رویاه قضاائی باه     فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع



 01 مقدمه 

های مخصوص برای هار دعاوا طای یاک کتااب جداگاناه        رد با ویژگیف  منظم و منحصربه

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید لذا در راستای تأمین  به

کاه   «هاا  دعوای... در رویه دادگاه»ها تحت عنوان کلای   ای از کتاب مجموعه ،این هدف

 شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد:

 آراء وحدت رویه؛. 4

 آرای اصراری؛ .3

 ؛عالی کشور  آراء شعب دیوان. 3

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه. 4

 های قضائی؛ نشست. 8

 های مشورتی؛ نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .9

صورت منساجم   هر دعوا به در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص

و منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویاه قضاائی در   

کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. باا توجاه باه    

بار آن   ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکالر سعی تعدد بسیار آراء دادگاه

بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود و همچناین   

عالی کشور، موارد مرتبط به موضاوع ککار     ؛ مالل آراء وحدت رویه، آراء دیوان در سایر موارد

کنندگان عزیاز   شده است تا با توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 گیرد.قرار 

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛. 4



 00 هادعوای مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .3

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

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

 طلب دلخواه در کمترین زمان.دسترسی سهل و آسان به م .8

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و ساایر مطالاب حقاوقی    « گروه پژوهشی»

موجود نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعاه در  

هار  های بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از  چاپ

صاورت   صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکادام از موضاوعات باه   

 )کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

 ششیک هزار و سیصد و نود و 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی و نمونه دادخواست 

 التزام وجه مطالبه دعوای

 اول  فصل 



 



 

 وجه التزاممعرفی دعوای مطالبه 

و برای پرهیز از  کنندگان منظور استحکام بخشیدن به حقوق مربوط به هریک از معامله به

هاا وجاود دارد مبلغای در جریاان تراضای معاین        آنبرخی مشکالتی که بعداً امکان طرح 

شود که اگر احیانًا هرکادام از طارفین باه تعهاد وفاا ننماود آن را باه متعامال دیگار           می

گوناه اسات هنگاامی کاه یکای از       منظور جبران این کاستی بپردازد و همین )متعهدله( به

 افاق نااگریز باشاد   ها اجرای قول خود را مدتی باه تاأخیر انادازد و بار اسااس مفااد تو       آن

 آن را جبران نماید.خسارت 

 وجه التزام : مبحث اول

در لغت به معنای مالزمه شدن، به گاردن گارفتن، ملازم    التزام  :التزام الف( تعریف وجه

شدن به امری تعریف شده است و در اصطالح حقوقی مبلغی است که اطاراف قارارداد در   

موجاب توافاق مساتقل دیگار      قرارداد اصلی یا باه حین انعقاد عقد متفقاً خواه ضمن همان 

بینی کرده و بر آن ملتازم   ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن پیشخسارت  عنوان به

اگر در ضمن معامله »ق.م. چنین مقرر داشته است:  042شوند. در این خصوص ماده  می

تأدیاه  خساارت   عناوان  صورت تخلف، متخلف مبلغی به شرط شده باشد که در

تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملازم شاده اسات مم اوم      نماید حاکم نمی

 «کند.

ق.آ.د.م. چنانچه در ضمن قرارداد بین  151ق.م. و قسمت اخیر ماده  042با توجه به ماده 

 عناوان  صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغای را باه   طرفین توافق شده باشد که در

ماید، چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بادل  پرداخت نخسارت 

االشعار، متعهد باید هم  ق.م. و مواد فوق 52بنابراین، با توجه به ماده  از تعهد اصلی نیست؛
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التزام مقرره در قرارداد را بپردازد و پرداخت ایان وجاه    تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه

 ۳جنبه ربوی ندارد.

دانند. مبنای ایان   میخسارت  التزام را حقوق ماهیت وجه علمای التزام: ماهیت وجهب( 

 151باشد باا اساتنباط از تبصاره مااده      ق.م. و اصل حاکمیت اراده می 042استدالل ماده 

باشاد تغییاری    التزام اعم از اینکه گزاف یاا نااچیز   تواند در مبلغ وجه محکمه نمی .ق.آ.د.م

همان صورت اثبات شرایط تحقق آن، الزاماً باید حکم به پرداخت آن به  ایجاد کند فقط در

 وسیله محاکم قضائی وجود ندارد. التزام به مبلغ مندرج بدهد؛ لذا امکان تعدیل وجه

 در ارتبااط باا عناصار   : التازام(  تاوافقی ووجاه  خساارت   دهنده پ( عناصر تش یل

 شود عبارتند است از: . استنباط میق.م 042التزام آنچه از مفاد ماده  دهنده وجه تشکیل

 صورت مبلغ مقطوع یاا درصادی از   التزام باید به وجه: . مقطوع و غیر قابل تغییر باشد4

 کل مبلغ ثمن مشخصاً تعیین گردد.

این صورت، اگر شرط باطل شود عقد همچنان صاحیح   در :. ضمن یک عقد الزم باشد3

التازام ضامن    باطل خواهد شد. اگر وجاه است؛ اما اگر عقد باطل شود، شرط ضمن آن نیز 

توانند با فسخ عقد شارط ضامن آن را    یک عقد جایز شرط شده باشد هریک از طرفین می

و نیاز میازان آن، شارط    خساارت   التازام اثباات ورود   تحقاق وجاه   ببرناد. در  نیز از بین

 محض وقوع تخلاف، متعهدلاه اساتحقاق دریافات مبلاغ منادرج را پیادا        باشد. بلکه به نمی

محاض   توافقی، یک تعهد فرعی اسات کاه باه   خسارت  کند. در واقع، تعهد به پرداخت می

خساارت   عاالوه، بارخالف قاعاده عماومی     شاود. باه   وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می

دارد، در اینجاا متضارر نیاازی باه     خساارت   )مسئولیت قراردادی( که نیاز به اثبات ورود

 ۲ کند. و صرف اثبات تخلف کفایت میبه خویش را نداشته خسارت  اثبات ورود
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