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 مقدمه

هادراستنباطازقوانینومقرراتدرجهتانطباقباامعموالًرویهعملیدادگاه

هااباههاایتووریاکدانشاگاهآنچاهدرکاالسمصادیقواقعیتااحادودیباا

شودمتفااوتاساتالبتاهرونادآموزشایودانشجویانحقوقآموزشدادهمی

هایدرسیهمبهشکلیاستکهبرایطیمراحزطریقارائهمطالبدرکالس

صورتتواوریوبادونتطبیاقبااتحصیلیصرفمطالعهوپاسخبهسناالتبه

بهاینترتیابمعماوالًچاونامکاانانجاامکاار.ندکمصادیقعملیکفایتمی

عملیحاینتحصایزدردانشاگاهبارایدانشاجویانایانرشاتهوجاودنادارد

شاوندبااکمباودآگااهیواطالعااتازالتحصیالنوقتیمشغولبهکارمیفارغ

هامواجاههساتندللایکنرویهقضائیوشیوهاستداللواستنباطعملیدادگاه

التحصایزازرویهقضائیبااشتغالبهکاروفعالیتبرهای فاارغاهمیتآگاهی

تردیدتنهامنباعآماوزشعملایوکالات،قضااوتوبی.حقوقیپوشیدهنیست

هاوجلسااترسایدگی،طورکلیرشتهحقوق،قبزازحضورعملیدردادگاهبه

هااخباشدلبهعبارتدیگر،مطالعهتصمیمات،پرسشوپاسهایقضائیمیرویه

صورتعملیدرحالانطبااققاوانینباانظرهایکسانیکههرروزبهواختالف

توانااداطالعاااتکاااربردیوعملاایرادراختیااارمصااادیقواقعاایهسااتندماای

.خوانندگانقراردهد

التحصیالنحقوقبیشازسایرینبهمطالعاهرویاهقضاائینیازمناداگرچهفارغ

نیاازازمطالعاهوبیبزرگرشتهحقوققضائیهستندلاماهی قشریازجامعه

باشدلزیرارویهقضائیدرواقعمحاروتحقیقوتفحصدراینحوزهعلمینمی

باشدوغفلتازاینحاوزهرشتهحقوقاستکهدائمدرحالتغییروتحولمی

روازاین.ماندگیازعلمواقعیحقوقوجامعهحقوقدانانخواهدشدموجبعقب



آوریوتخصصاایایاانحااوزه،هرکاادامبااهطریقااینساابتبااهجمااعناشااران

کننادکاهبخشیبهمطالبوموضوعاتراجعبهرویهقضائیاقاداممایانسجام

انتشاراتچراغدانشنیزدرهمینراستاوبرایانجامبخشیازوظایففرهنگی

صاورتبندیمطالبرویاهقضاائیباهخوددرنظرداردنسبتبهتدوینوجمع

هایمخصوصبرایهاردعاواطاییاککتاابفردباویژگینظمومنحصربهم

صورتکاربردیوبادسترسیآسانبهمطالبهردعاوااقادامنمایادجداگانهبه

هااتحاتعناوانکلایایازکتاابمجموعاه،لذادرراستایتأمینایانهادف

کاهشاامزماواردزیاراساتتادوینوتاألیف«ها در رویه دادگاه ...دعوای»

:خواهدشد

آراءوحدترویهل.1

آرایاصراریل.2

عالیکشورلآراءشعبدیوان .3
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صورتمنسجمومنظمگردآوریشودتاوکال،حقوقدانانوقضاتمحتارمدربه

مراجعهبهرویهقضائیدرکمترینزمانبهبهترینوجهمطالبمطلوبخاودرا

ادگااهبادویوهاا)دباتوجهبهتعددبسایارآراءدادگااه.یافتهواستفادهنمایند



 

تجدیدنظر(دربرخیمواردحداکثرسعیبرآنبودهازمواردمتفاوتآراءصادره

درموضوعنمونهدرقسمترأیآوردهشودوهمچنیندرسایرمواردلمثزآراء

عالیکشور،مواردمرتبطبهموضوعذکرشدهاستتابااوحدترویه،آراءدیوان

کنندگانعزیزقاراراستفادهخوانندگانومراجعهتوجهبهاهمیتاینآراءمورد

.گیرد

:هایکتابمختصرویژگی

تدوینوگردآوریمنظمومنسجمتماممطالبمربوطبهدعوال.1

بندیموضوعیبرایهرکدامازمطالبلتقسیم.2

ارائهمعرفیدعواونمونهدادخواستدراولمجموعهل.3

ورتخالصهدرفهرستلصذکرعنوانبرایهرمطلببه.4

.دسترسیسهزوآسانبهمطلبدلخواهدرکمترینزمان.5

انتشاراتمفتخرخواهدشدازتجربیات،آراءوسایرمطالاب« گروه پژوهشی»

حقوقیموجودنزداساتید،وکال،حقوقدانانوسایرهمکاراندرراستایمفیادتر

لذاموجبخرساندیخواهاد.هایبعدیاستفادهنمایدشدنمجموعهدرچاپ

بودکهخوانندگانعزیزازهرصنفضمنارسالانتقاداتوپیشنهاداتخوددر

صورت)کتبییاازطریقایمیزیاتلفنی(ماارادرموردهرکدامازموضوعاتبه

.پربارکردنمجموعهحاضریاریفرمایند

 مدیر مسئول انتشارات

 یک هزار و سیصد و نود و پنج





 

 

 















 

  

 

و منافی عفت  جرائممعرفی     

 نمونه شکوائیه
 

 فصل اول




