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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  معموالً رویه عملی دادگاه

شاود   ها به دانشاجویان حقاوق آماوزش داده مای     های تئوریک دانشگاه حدودی با آنچه در کالس

های درسی هم به شاکلی اسات    کالسمتفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در 

صورت تئوری و بادون تطبیاق    که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

کند. به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل  با مصادیق عملی کفایت می

شوند  تی مشغول به کار میالتحصیالن وق در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هاا مواجاه    با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اساتنباط عملای دادگااه   

التحصایل   هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیات بار هایا فاارغ    

طاورکلی رشاته    باه  تردید تنها منبع آموزش عملی وکالات، قضااوت و   حقوقی پوشیده نیست. بی

باشد؛ به عبارت  های قضائی می ها و جلسات رسیدگی، رویه حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه

صاورت عملای    نظرهای کسانی که هر روز به ها و اختالف دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ

ی را در اختیاار  تواند اطالعات کاربردی و عمل در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 خوانندگان قرار دهد.

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

نیاز از مطالعه و تحقیاق و تفحاص در ایان حاوزه      بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

کاه دائام در حاال تغییار و     باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اسات   علمی نمی

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان  باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب تحول می

آوری و  رو ناشران تخصصی ایان حاوزه، هرکادام باه طریقای نسابت باه جماع         خواهد شد. ازاین

رات چاراغ  کنناد کاه انتشاا    بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقادام مای   انسجام

دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خاود در نظار دارد نسابت باه     

هاای مخصاوص    فرد با ویژگی صورت منظم و منحصربه بندی مطالب رویه قضائی به تدوین و جمع

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هار دعاوا    برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به

دعووای...  »ها تحت عنوان کلی  ای از کتاب مجموعه ،م نماید لذا در راستای تأمین این هدفاقدا

 که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد: «ها در رویه دادگاه

 آراء وحدت رویه؛ .4

 آرای اصراری؛ .8

 عالی کشور؛ آراء شعب دیوان. 3



 

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .1

 های مشورتی؛ نظریه. 6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .0

صاورت منساجم و    در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هار دعاوا باه   

متارین  منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضاائی در ک 

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

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

ل آراء آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود و همچناین در ساایر ماوارد؛ مثا     

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیات   وحدت رویه، آراء دیوان

 کنندگان عزیز قرار گیرد. این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

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

 عی برای هرکدام از مطالب؛بندی موضو تقسیم .8

 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. .1

موجاود  انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقاوقی  « گروه پژوهشی»

هاای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شادن مجموعاه در چاا    

بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننادگان عزیاز از هار صانف ضامن      

صاورت )کتبای یاا از طریاق      ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات باه 

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

 مدیر مسئول انتشارات

ششیک هزار و سیصد و نود و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تصرف عدوانی  معرفی جرم

شکوائیهنمونه 

 فصل اول



 

 


