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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقاررات در جهات انطبااق باا مصاادیق
واقعی تا حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشجویان حقوق آموزش داده
می شود ،متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هام باه
شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصاورت تئاوری
و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کاار
عملی حین تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغالتحصیالن وقتی
مشغول به کار می شوند باا کمباود آگااهی و اطالعاات از رویاه قضاائی و شایوه اساتدالل و
استنباط عملی دادگاه ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کاار
و فعالیت بر هیچ فارغالتحصیل حقوقی پوشیده نیست .بی تردید تنهاا منباع آماوزش عملای
وکالت ،قضاوت و به طورکلی رشاته حقاوق ،قبال از حضاور عملای در دادگااههاا و جلساات
رسیدگی ،رویههای قضائی می باشد؛ به عبارت دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاساخهاا و
اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصورت عملی در حال انطباق قوانین باا مصاادیق واقعای
هستند میتواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هستند؛ اما هیچ
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در این حاوزه
علمی نمیباشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرک رشته حقوق است که دائم در حاال تغییار و
تحول میباشد و غفلت از این حاوزه موجاب عقابمانادگی از علام واقعای حقاوق و جامعاه
حقوقدانان خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکادام باه طریقای نسابت باه
جمعآوری و انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقادام مایکنناد کاه
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خود در نظر
دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضائی باهصاورت مانظم و منحصاربهفارد باا
ویژگی های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بهصورت کاربردی و با دسترسای
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آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید؛ لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابهاا
تحت عنوان کلی «دعاوی در قالب پرسش و پاسخ ها» که شامل موارد زیر است تدوین و
تألیف خواهد شد:
 .3نشستهای قضائی؛
 .3نظریههای مشورتی؛
 .8قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهاد شاد از تجربیاات ،آرا و ساایر مطالاب حقاوقی
موجود نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیادتر شادن مجموعاه در
چاپ های بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود کاه خواننادگان عزیاز از هار
صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت (کتبی
یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

کتاباول

پرسش و پاسخ دعوای مطالبه خسارت

مبحثاول:نشستهایقضاییدرقالبپرسشوپاسخ
.1مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی

پرسش  :با توجه به قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف
آن در مووارد میووین هزینوه دادرسووی بوور مبنوای محیوووم بووه ر ی از
تجدیدنظرخواه اخذ میگردد حال در مواردی که خسارت تأخیر تأدیه و
هزینه دادرسی مرحله بدوی نیز مورد لحوق حیم قرار گرفته ،آیا عالوه
بر محیوم به اصولی ایون دو موورد اخسوارت توأخیر تأدیوه و هزینوه
دادرسی) نیز به عنوان محیوم به تلقی شده و هزینه دادرسوی مرحلوه
تجدیدنظر نسبت به آنها نیز اخذ میگردد یا نه؟
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نظریه اکثریت
خسارات اعم از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی در زمره متفرعاات دعاوی اصالی اسات و
مستقالً مورد رسیدگی قرار نمیگیرد و طبق بند ج ماده  ۵۵۸قانون آیین دادرسی مادنی
از حیث تجدیدنظرخواهی نیز تابع اصل خواسته میباشد هرچند ممکان اسات متفرعاات
مذکور از ارزش خواسته مندرج در دادخواست اولیه تجاوز نماید و مستقالً بیش از نصااب
مندرج در بند الف ماده فوق الذکر گردد و با توجه به اینکه در مواد مختلاف قاانون آیاین
دادرسی مدنی به خواسته اصلی با ارزش آن اشاره شده به نظر میرسد منظور از محکاوم
به مذکور در شق «ب» از بناد  ۸3مااده  ۵قاانون وصاول برخای از درآمادهای دولات و
مصرف آن در موارد معین حکمی است که به محکومیت محکومعلیاه در رابطاه باا اصال
خواسته صادر گردیده و شامل خساارات نمایگاردد البتاه اگار خساارات در دادخواسات
جداگانه مطالبه شده باشد خسارات خواساته اصالی اسات و هزینوه دادرسوی مطاابق
مقررات قابل وصول است.
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