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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاهها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصـادیق واقعـی
تا حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشجویان حقوق آموزش داده مـیشـود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شـکلی اسـت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به صورت تئوری و بدون تطبیـق
با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیـب معمـو ًال چـون امکـان انجـام کـار عملـی حـین
تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار
می شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاههـا
مواجه هستند؛ لیکن اهمیـت آگـاهی از رویـه قضـائی بـا اشـتغال بـه کـار و فعالیـت بـر هـی
فارغ التحصیل حقوقی پوشیده نیست .بی تردیـد تنهـا منبـع آمـوزش عملـی وکالـت ،قضـاوت و
به طورکلی رشته حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رویههـای قضـائی
میباشد؛ به عبارت دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی کـه هـر
روز به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کـاربردی
و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغالتحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هسـتند؛ امـا هـی
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیاز از مطالعه و تحقیـق و تفحـص در ایـن حـوزه
علمی نمی باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق است کـه دائـم در حـال تغییـر و
تحول میباشـد و غفلـت از ایـن حـوزه موجـب عقـبمانـدگی از علـم واقعـی حقـوق و جامعـه
حقوقدانان خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی ایـن حـوزه ،هرکـدام بـه طریقـی نسـبت بـه
جمعآوری و انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع بـه رویـه قضـائی اقـدام مـیکننـد کـه
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگـی خـود در نظـر
دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضـائی بـه صـورت مـنظم و منحصـربه فـرد بـا
ویژگیهای مخصوص برای هر دعوی طی یک کتاب جداگانه بهصورت کـاربردی و بـا دسترسـی
آسان به مطالب هر دعوی اقدام نماید؛ لذا در راستای تأمین این هدف  ،مجموعهای از کتـابهـا
تحت عنوان کلی «دعوی ...در رویه دادگاهها» که شـامل مـوارد زیـر اسـت تـدوین و تـألیف
خواهد شد:
 .1آراء وحدت رویه؛
 .2آرای اصراری؛
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 .1آراء شعب دیوان عالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .2نشستهای قضائی؛
 .0نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوی.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعوی بـهصـورت منسـجم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمتـرین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسـیار آراء
دادگاهها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مـوارد متفـاوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شـود و همچنـین در سـایر مـوارد؛ مثـل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکـر شـده اسـت تـا بـا توجـه بـه
اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .1تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوی؛
 .2تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .1ارائه معرفی دعوی و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .2دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقـوقی موجـود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شـدن مجموعـه در چـا هـای
بعدی استفاده نماید؛ لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیـز از هـر صـنف ضـمن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصـورت (کتبـی یـا از طریـق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول
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