افزایش خواسته
در رویه دادگاهها

گروهپژوهشی

انتشاراتچراغدانش

ویژگی های مجموعه کتاب های«دعاوی در رویه دادگاه ها»
الف) صرفه جویی در وقت
 .0جامع و مانع بودن مطالب هر کتاب:تمام مطالب راجع به یک دعوا بصورت عملي و کاربردي در یک کتاب
جمع آوري شده است بطوریکه براي دسترسي به اطالعات دعوا مراجعه به یک کتاب کفایتت متي کنتد و
لزومي براي مطالعه کتابهاي متعدد نیست
 .2ذکر غالب موارد رد دعوي و ایرادات احتمالي :تقریباً تمامي موارد رد دعتوا و نواقصتي کته ستبب عتدم
قابلیت استماع دعوا شده در هر کتاب گنجانده شده است .به این ترتیب با لحاظ این موارد در طرح دعوا و
رفع ایرادات احتمالي از رد دعوا و اتالف وقت در احقاق حق صرفه جویي مي شود.
 .3ذکر موارد اختالف نظر و نظرات اکثریت قضات :از جمله مواردي که مانع به نتیجه رسیدن دعوي و بعضتاً
سبب رد دعوا میشود اختالف نظر در مواردي است که صراحت قانوني وجود ندارد گردآوري و ذکتر تمتامي
این موارد به ویژه آگاهي از نظرات اکثریت قضات محترم در مقابل اقلیت احتمال موفقیتت در دعتوا را بته
شکل قابل مالحظه اي افزایش میدهد.
ب) صرفه جویی در هزینه :
معموالً طرح دعوي بدون توجه به «رویه عملي دادگاهها» در غالب موارد منجر به صتدور قترار رد دعتوا و
نهایتاً عالوه بر اتالف هزینه سبب فوت وقت نیز ميشود لذا مطالعه کتتابهتاي «در رویته دادگتاههتا » و
مالحظه پرونده ها و موارد مشابه و رفع ایرادات و نواقص مورد نظر رویه قضایي سبب میشتود عتالوه بتر
صرفه جویي در وقت در هزینه مراجعین به مراجع قضایي نیز صرفه جویي شود.
ج) انتخاب بهترین ترین طریق قانونی دفاع از دعوا:
مطالعه «رویه دادگاهها» در واقع استفاده از تجربه هاي کاربردي و عملي دیگران است که ستبب خواهتد
شد که وکال کاراموزان و نمایندگان محترم شرکتها و سازمانها بهترین طریق قانوني دفاع را در دعواي خود
بکار گیرند.
د) انتخاب سریعترین و آسان ترین طریق طرح دعوا:
مطالعه «رویه دادگاهها» و استفاده از تجربه هاي عملي و کاربردي دیگران سبب خواهد شد خواننده سریع
ترین و آسان ترین راه را براي رسیدن به حتق و حقتوق قتانوني ختود یتا متوکلش را کته متورد قبتول
دادگاههاست بکار گیرد.
ه) پیش بینی نتیجه دعوا با باالترین احتمال موفقیت :
مسلماً فردي که از «رویه دادگاهها» آگاهي دارد مي داند که دادگاهها معموالً در مورد یتک دعتوا بته چته
چیزهایي به عنوان اشکاالت حقوقي شکلي و ماهوي توجه دارند اگر چه دعتاوي معمتوالً بتا هت متفتاوت
هستند لیکن هنوز نقاط تشابه دعاوي خیلي بیشتر از موارد اختالفي است و آگتاهي از ایتن اطالعتات بتي
تردید پیش بیني نتیجه دعوا با باالترین احتمال را براي خوانندگاه «رویه دادگاهها» ممکن خواهد کرد.
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مقدمه
معموالً رويه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق باا
مصاديق واقعی تاا حادودی باا آنداه در کاالسهاای توورياک دانشاگاههاا باه
دانشجويان حقوق آموزش داده می شود متفااوت اسات البتاه روناد آموزشای و
طريق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل
تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به صورت تواوری و بادون تطبیاق باا
مصاديق عملی کفايت میکند .به اين ترتیاب معماوالً چاون امکاان انجاام کاار
عملی حاین تحصایل در دانشاگاه بارای دانشاجويان ايان رشاته وجاود نادارد
فارغالتحصیالن وقتی مشغول به کار میشاوند باا کمباود آگااهی و اطالعاات از
رويه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاهها مواجاه هساتند؛ لایکن
اهمیت آگاهی از رويه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر های فاارغالتحصایل
حقوقی پوشیده نیست .بی ترديد تنها منباع آماوزش عملای وکالات ،قضااوت و
به طورکلی رشته حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلساات رسایدگی،
رويههای قضائی می باشد؛ به عبارت ديگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخهاا
و اختالف نظرهای کسانی که هر روز بهصورت عملی در حال انطبااق قاوانین باا
مصاااديق واقعاای هسااتند ماایتوانااد اطالعااات کاااربردی و عملاای را در اختیااار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سايرين به مطالعاه روياه قضاائی نیازمناد
هستند؛ اما هی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیااز از مطالعاه و
تحقیق و تفحص در اين حوزه علمی نمیباشد؛ زيرا رويه قضائی درواقع محارک
رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول میباشد و غفلت از اين حاوزه
موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد .از ايان

رو ناشران تخصصی ايان حاوزه ،هرکادام باه طريقای نسابت باه جماعآوری و
انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رويه قضائی اقادام مایکنناد کاه
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظايف فرهنگی
خود در نظر دارد نسبت به تدوين و جمعبندی مطالب روياه قضاائی باهصاورت
منظم و منحصربه فرد با ويژگی های مخصوص برای هار دعاوا طای ياک کتااب
جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعاوا اقادام نماياد
لذا در راستای تأمین ايان هادف ،مجموعاهای از کتاابهاا تحات عناوان کلای
«دعواي ...در رویه دادگاهها» کاه شاامل ماوارد زيار اسات تادوين و تاألیف
خواهد شد:
 .0آراء وحدت رويه؛
 .2آرای اصراری؛
 .3آراء شعب ديوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجديدنظر؛
 .2نشستهای قضائی؛
 .0نظريههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در اين مجموعه سعی شاده اسات روياه قضاائی کشاور در خصاوص هار دعاوا
به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محتارم در
مراجعه به رويه قضائی در کمترين زمان به بهترين وجه مطالب مطلوب خاود را
يافته و استفاده نمايند .با توجه به تعدد بسایار آراء دادگااههاا ددادگااه بادوی و

تجديدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره
در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همدنین در ساير موارد؛ مثل آراء
وحدت رويه ،آراء ديوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا باا
توجه به اهمیت اين آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزيز قارار
گیرد.
مختصر ويژگیهای کتاب:
 .0تدوين و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .2تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .2دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترين زمان.
«گروه پژوهشي» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و ساير مطالب حقوقی
موجود نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و ساير همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه
در چاپ های بعدی استفاده نمايد .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزيز
از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خاود در ماورد هرکادام از موضاوعات
بهصورت دکتبی يا از طريق ايمیل يا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضار يااری
فرمايند.
مدیر مسئول انتشارات
یکهزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی موارد افزایش خواسته

معرفیافزایشخواسته
علت اصلی هر دعوای حقوقی تخلف هريک از طرفین دعاوا از تعهداتشاان
می باشد و در واقع خواسته رکن اصالی هار دعاوای حقاوقی مایباشاد و
تقاضايی است که خواهان از مرجع صالح مینمايد تا جهت رسیدن باه آن
خوانده را محکوم نمايد .مطابق قانون آياین دادرسای مادنی ،خواساته در
جلسه اول دادرسی توسط خواهان قابل تغییر دکاهش ياا افازايش) اسات
مشروط بر اينکه منشأ آن با دعوای اول يکی بوده و يا با آن ارتباط کامال
داشته باشد؛ اما خواهان مجاز به کااهش خواساتخ خاود در تماام مراحال
دادرسی میباشد.

مبحثاول:مفاهیموتعاریف
در اين قسمت در ابتدا خواسته ی دعوا را بررسی کره و سپس باه تعرياف
افزایش خواسته در روند دادرسی و موارد مشابه از جمله کاهش و تغییر
خواسته خواهیم پرداخت.
گفتار اول :تعریف خواسته
تعیین خواسته و بهای آن از شرايط دادخواست است .تقاديم دادخواسات
به هدف خاصی صورت می گیرد؛ خواهان ضرر و زيان می خواهد ،اجارای
شرطی قراردادی را درخواست می نمايد ،اعالم بطاالن ازدواجای را تقاضاا
می کند ،اعالم نسبی را می خواهد ،خلع يد از ملک يا رفع تصرف عدوانی
از آن را هدف قرار داده است ،تنفیذ سند ،قرارداد يا اعالم بی اعتبااری آن

