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پیشگفتار
در مراجعات به محتاکم قضتائی و بتا انتدکی تأمتل و بررستی مشتخص
میشود که در موضوعات واحد ،آراء و نظرات مختلف و متفتاوتی وجتود
دارد که تشتّت آنها نتیجهای جز تضییع حقتو متراجعین بته محتاکم
قضائی ندارد و چه بسا همین تشتّت آراء موجبات سلب اعتماد از جامعه
حقوقی را فراهم ساخته و سایر علل و عوامل بیاعتمادی را تحتالشتعاع
قرار داده باشد ،از اینرو الزم است راه کارهایی پیشبینی شتود تتا از آن
طریق از گستردگی دامنه تشتّت آراء و در نتیجه فراهم شدن زمینههای
بیاعتمادی به جامعه حقوقی جلوگیری گردد.
نقد و بررسی رویه قضائی در موضوعات خاص میتوانتد یکتی از ایتن راه
کارهای عملی باشد که تتأثیر بته ستزایی در تبیتین و توضتیح موضتوع
داشتتته و باعتتث متتیشتتود فهتتم مختتاطبین نستتبت بتته مستتائل حقتتوقی
ملموستر و عینیترگردد .از طرف دیگر ،جمعآوری اندیشههای حقتوقی
در خصوص یک موضوع خاص عالوه بر اینکه میتواند مبیّن گستتردگی
آراء و نظرات و استداللهای اندیشمندان در حوزههای مختلتف حقتوقی
باشد؛ به همان نسبت میتواند زمینههای درک مشترک از آن موضوع را
در راستای کاهش تشتّت آراء و ایجتاد وحتدت رویته فتراهم ستازد چته
اینکه ،آشنایی جامعه حقتوقی بتا مبتانی استتداللی یکتدیگر متیتوانتد
فرصتی برای به نقد کشاندن نظرات و در نهایت انتخاب نظری مستدل و
متقن ایجاد نماید که قطعاً نتیجه ایتنگونته تبتادل آراء و نظترات تتأثیر
مستقیمی در گسترش عدالت اجتماعی و اعتماد افراد جامعه به دستتگاه
قضائی و جامعه حقوقی و در نهایت تعالی فرهنگ حقوقی جامعه خواهتد
داشت.

بررسی «دعوی تنفیذ قرارداد» به عنوان موضوع این نوشته نیتز یکتی از
موارد عدیده اختالفنظتر بتین محتاکم قضتائی استت کته تتاکنون آراء
متعارضی در خصوص آن صادر شده و هنوز صدور ایتن گونته آراء ادامته
دارد و استمرار همین تعارض آراء ما را بر آن داشت تا با بررستی مبتانی
فکری و استداللی صاحبنظران و صاحب قلمتان حقتوقی و قضتائی ،بته
جمعآوری بخشی از رویه قضائی حاکم بر این موضوع بهپردازیم تا شتاید
جمعآوری نظرات حقوقدانان و آراء صادره از محتاکم و تجزیته و تحلیتل
آنها در یک مجلّد ،در همسو شدن مبانی استداللی حقوقدانان و قضتات
محاکم و رفع اختالف نظرها جهت ایجاد زمینههای وحدت رویه قضتائی
مؤثر واقع گردد .چه اینکه از نظر نگارنده ،اختالف نظر بتین حقوقتدانان
در خصوص یک موضوع واحد تا زمانی شایسته بوده و موجبتات رشتد و
بالندگی عرصه حقوقی را فراهم میسازد که این اختالف نظرهتا محتدود
به محیطهای علمی و دانشگاهی گردد و اگر این اختالف نظرهای علمی
از طریق آراء صادره از محتاکم قضتائی بته بطتن زنتدگی متردم جامعته
کشانده شده و در آنجا نتایج خود را به منصته ههتور برستاند بته آفتت
حقوقی تبدیل شده و نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت؛ چرا کته در
بسیاری موارد ،عموم مردم قتدرت تجزیته و تحلیتل مباحتث حقتوقی و
مبانی علمی و استداللی آنهتا را نداشتته و اختتالفنظتر در ایتن گونته
موضوعات و در نتیجه صدور آراء متعارض از دادگاهها را ناشتی از ضتعف
علمی و عدم سالمت اخالقی و بی عدالتی دستگاه قضائی میدانند و لتذا
الزم است که این اختالفنظرها در همان محیطهای علمی و دانشتگاهی
بررسی و جمع بندی شده و در دستگاه قضتائی بته حتداقل برستد و در

موارد حداقل نیز ،دستگاه قضائی در عمل به وهیفه اساسی ختود جهتت
ایجاد وحدت رویه قضائی تسریع و اهتمام ورزد.
در همین راستا ،گردآوری آراء صادره از محتاکم در خصتوص موضتوعات
مشخص برای تبادل آراء و نظرات حقوقدانان و عنداللزوم نقتد و تحلیتل
آنها به شدت در عرصه حقوقی کنونی احساس میشتود و ایتن نوشتته
گتتام ک توچکی در ایتتن مستتیر بتتوده کتته امیتتدواریم تتتداوم آن در ستتایر
موضوعات حقوقی در نیل به این هدف مؤثر بوده و صاحبان علم و فضتل
نیز در ادامه این مسیر با ابراز نظرات ستازنده ختود ،جوینتدگان علتم از
جمله این حقیر را همراهی نمایند.
در پایان بر خود فرض میدانم که از مساعدت و همکاری تمتام عزیزانتی
که بنده را در تألیف و گردآوری ایتن نوشتته یتاری نمتودهانتد تشتکر و
قدردانی نمایم از جمله از همسر عزیز و فداکارم که بتا صتبر و بردبتاری
همیشگی خود ،فرصتهای مناسب برای تألیف این کتاب را بترای بنتده
فراهم نمودند و از همکاران فاضتل و اندیشتمند وکیتل و قضتات عتالم و
بصیری که با نظرات مشورتی خود بر غناء علمتی ایتن نوشتته افزودنتد.
همچنین از همکار و برادر همیشه بزرگوارم جناب آقتای مهتدی زینتالی
که مشوّ بنده در تألیف این کتاب بوده و به عنوان مدیر انتشارات چراغ
دانش در کنار ستایر همکتاران ختود زحمتت چتاش و نشتر آن را تقبّتل
فرمودند.
مهدی قاسمی -بهمن ماه 3131
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مبحث اول :مفاهیم واژههای کلیدی
گفتار اول :مفهوم لغوی و عرفی
بند اول :مفهوم لغوی دعوی
«دعوی» در لغت به معنای ادعّا کردن ،خواستن ،ادعّا ،نزاع و دادختواهی
آمده است.

1

در فرهنگ لغت عمید «دعوی» به معنای خواستتن ،خوانتدن کستی را،
ادعا کردن ،خواهانی ،ادعا ،نزاع ،دادخواهی و جمع دعاوی آمده است.

2

بند دوم :مفهوم لغوی تنفیذ
«تنفیذ» در لغتت بته معنتای نفتود کتردن و گذشتتن در چیتزی م تل
گذشتتتن تیتتر از نشتتانه .اجتترا کتتردن و روان کتتردن فرمتتان و نامتته.
امضاءکردن،گذراندن و فرستادن حکم و نامه آمده است.

3

در فرهنگ فارسی معین نیز «تنفیذ» به معنای  .3نفتود دادن؛  .0روان و
اجرا کردن فرمان بیان شده است.

4

 .1معین ،مرحوم دکتر محمد ،فرهنگ فارسی ،دوره  6جلدی ،چاپ هشتت ،،نتتشتارنس ست ،ر ،ا ترنا ،ستا
 ،1331ج  ،2ص .1331
 .2عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،چاپ نو  ،نتتشارنس رنه رشد ،ا رنا ،سا  ،1331ص 323
 .3عمید ،حسن ،هماا ،ص .333
 .4معین ،مرحوم دکتر محمد ،هماا.ج ،2ص1133
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بند سوم :مفهوم لغوی قرارداد
دکتر معین «قرارداد» را به معنای پیمان ،تعریف نموده است.

1

در فرهنگ لغت عمید «قرارداد» در دو معنای دیل به کار رفته است:

2

 .3تعهدی معموالً کتبی که بر اساس آن دو یا چند شخص حقیقی یا
حقتتوقی وهتتایف و حقتتوقی نستتبت بتته هتتم در نظتتر متتیگیرنتتد.
 .0عهدنامه؛ پیمان.

گفتار دوم  :مفهوم حقوقی
بند اول :مفهوم حقوقی دعوی
در کتب حقوقی در تعریف دعوی گفته شده است که:
«دعوی اخبار از حقی است خصوصی به ضرر دیگری و به نفع ختود (یتا
موکل خود)».

3

«دعوا عبارت از عملی است که برای ت بیت حقی صورت میگیرد؛ یعنی
حقی که مورد انکار یا تجتاوز واقتع شتده باشتد 4».مرحتوم دکتتر ناصتر
کاتوزیان نیز در تعریف دعوا ،تعریفی مشابه ارائه نموده است و معتقدنتد

 .1معین ،مرحوم دکتر محمد ،هماا ،ج ،1ص2633
 .2عمید ،حسن ،هماا ،ص 312
 .3جعفری لنگرودی ،دکتر محمدجعفر ،وسیط در ارمینولوژی حقوق ،چتاپ نو  ،نتتشتارنس جتنا دنتت ،
ا رنا ،سا  ،1333ص ، 333ونژه 1363
 .4متین دفتری ،مرحوم دکترنحمد ،آئین دندرسی مدتی و بازرجاتی ،چاپ چ ارم ،ا رنا  ،سا  ،1341جلتد
نو  ،شماره  ، 62ص333

