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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا
حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشججویان حقجوق آمجوزش داده مجیشجود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شجکلی اسجت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بجدون تطبیجق
با مصادیق عملی کفایت میکند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل
در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغالتحصیالن وقتی مشغول به کار میشوند
با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملجی دادگجاههجا مواججه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیجت بجر هجیا فجارغالتحصجیل
حقوقی پوشیده نیست .بیتردید تنها منبع آموزش عملی وکالجت ،قضجاوت و بجهطجورکلی رشجته
حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رویههای قضائی میباشد؛ به عبارت
دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصجورت عملجی
در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیجار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هسجتند؛ امجا هجیا
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بی نیاز از مطالعه و تحقیجق و تفحجد در ایجن حجوزه
علمی نمی باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق است کجه دائجم در حجال تغییجر و
تحول میباشد و غفلت از این حوزه موجب عقبماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان
خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکجدام بجه طریقجی نسجبت بجه جمجعآوری و
انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقدام مجیکننجد کجه انتشجارات چجراغ
دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خجود در نظجر دارد نسجبت بجه
تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضائی بهصورت منظم و منحصربه فرد با ویژگیهای مخصجوص
برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بهصورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هجر دعجوا
اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان کلی «دعووای...
در رویه دادگاهها» که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد:
 .۴آراء وحدت رویه؛
 .۵آرای اصراری؛
 .۹آراء شعب دیوانعالی کشور؛
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 .۱آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .3نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجهصجورت منسججم و
منظم 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
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسجمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد؛ مثجل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .۴تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .۵تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .۹ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .۱ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .3دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقجوقی موججود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا هجای
بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجهصجورت (کتبجی یجا از طریجق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و پنج

فصلاول

معرفی ونمونه دادخواست
دعاوی ارث و میراث

