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 مقدمه
هاا در اساتنباط از قاوانین و مقاررات در جهات انطبااق باا         معموالً رویه عملی دادگااه 

هاا باه    های تئوریک دانشگاه کالسمصادیق واقعی تا حدودی متفاوت است، با آنچه در 

شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در  دانشجویان حقوق آموزش داده می

های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحال تحصایلی صارف مطالعاه و      کالس

کناد. باه    صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت مای  پاسخ به سؤاالت به

معماواًل چاون امکاان انجاام کاار عملای قبال از خاروش از دانشاگاه بارای           این ترتیب 

شاوند باا    التحصیالن وقتی وارد مرحله کاار مای   دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هاا   کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملای دادگااه  

با ورود به میدان کاار و فعالیات بار     مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی

تردید تنها منبع آماوزش عملای وکالات،     التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بی هیچ فارغ

ها و جلسات رسیدگی، همین  طورکلی حقوق، بعد از حضور عملی در دادگاه قضاوت و به

هاا و   باشاد؛ باه عباارت دیگار مطالعاه تصامیمات، پرساش و پاساخ         رویه قضاائی مای  

صورت عملی در حال انطباق قاوانین باا مصاادیق     نظرهای کسانی که هر روز به اختالف

 تواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیار خواننده قرار دهد. واقعی هستند می

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

نیاز از مطالعه و تحقیق  تواند بی اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمی

و تفحص در این حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقاوق  

باشاد و غفلات از ایان حاوزه باه قیمات        تحاول مای   است که دائام در حاال تغییار و   

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد شد. از این رو ناشران  عقب

بخشی به مطالاب   آوری و انسجام تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقی نسبت به جمع

نیز در همین  کنند که انتشارات چراغ دانش و موضوعات راجع به رویه قضائی اقدام می

راستا و برای انجام بخشی از وظیفه فرهنگای خاود در نظار دارد نسابت باه تادوین و       

های مخصوص  فرد با ویژگی  صورت منظم و منحصربه بندی مطالب رویه قضائی به جمع



 

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالاب   برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به

ها هرکادام تحات    ای از کتاب راستای تأمین این هدف مجموعههر دعوا اقدام نماید. در 

شامل موارد زیار تادوین و تاألیف خواهاد      «ها دعوای... در رویه دادگاه»عنوان کلی 

 شد:

 آراء وحدت رویه؛ .3

 آرای اصراری؛ .2

 آراء شعب دیوان عالی کشور؛ .1

 های بدوی و تجدیدنظر؛ . آراء دادگاه0

 های قضائی؛ نشست .1

 های مشورتی؛ یهنظر .0

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .8

صاورت   در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصاوص هار دعاوا باه    

منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویاه  

ه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. قضائی در کمترین زمان به بهترین وج

هاا ددادگااه بادوی و تجدیادنظر  در برخای ماوارد        با توجه به تعدد بسیار آراء دادگااه 

آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسامت ریی   حداکثر سعی بر

دیاوان عاالی کشاور،     آراء ؛ مثل آراء وحدت رویه، آورده شود و همچنین در سایر موارد

موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیات ایان آراء ماورد اساتفاده     

 کنندگان عزیز قرار گیرد. خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .3

 ب؛بندی موضوعی برای هرکدام از مطال تقسیم .2



 

 

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .1

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .8

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .1

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

حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه موجود نزد اساتید، وکال، 

های بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز  در چاپ

از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خاود در ماورد هرکادام از موضاوعات     

ردن مجموعه حاضار یااری   کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی  ما را در پربار کد صورت به

 فرمایند.

  

 مدیر مسئول انتشارات 

ششیک هزار و سیصد و نود و 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتشاء و رشاء مائمعرفی جر

شکوائیهو نمونه 

 فصل اول



 

 

 

 


