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مقدمه
معموالً رويه عملی دادگواه هوا در اسوتنباا از قووانین و مقوررات در جهوت انطبواق بوا
مصاديق واقعی تا حدودی متفاوت است ،با آنچه در کالسهای تئوريک دانشگاههوا بوه
دانشجويان حقوق آموزش داده می شود که البته روند آموزشی و طريق ارائه مطالب در
کالس های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحول تحصویلی صورف مطالعوه و
پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بدون تطبیق با مصاديق عملی کفايت مویکنود .بوه
اين ترتیب معموو ًال چوون امکوان انجوام کوار عملوی قبول از خوروج از دانشوگاه بورای
دانشجويان اين رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی وارد مرحله کوار مویشووند بوا
کمبود آگاهی و اطالعات از رويه قضائی و شیوه استدالل و استنباا عملوی دادگواههوا
مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رويه قضائی با ورود به میدان کوار و فعالیوت بور
هیچ فارغالتحصیل حقوقی پوشیده نیست .بیترديد تنها منبع آمووزش عملوی وکالوت،
قضاوت و بهطورکلی حقوق ،بعد از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،همین
رويه قضوائی مویباشود؛ بوه عبوارت ديگور مطالعوه تصومیمات ،پرسوش و پاسوخهوا و
اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصورت عملی در حال انطباق قووانین بوا مصواديق
واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سايرين به مطالعه رويه قضائی نیازمنود هسوتند؛
اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمیتواند بینیاز از مطالعه و تحقیق
و تفحص در اين حوزه باشد؛ زيرا رويه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقووق
است که دائوم در حوال تغییور و تحوول موی باشود و غفلوت از ايون حووزه بوه قیموت
عقبماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد شد .از اين رو ناشران
تخصصی اين حوزه ،هرکدام به طريقی نسبت به جمعآوری و انسجامبخشی به مطالوب
و موضوعات راجع به رويه قضائی اقدام می کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین
راستا و برای انجام بخشی از وظیفه فرهنگوی خوود در نظور دارد نسوبت بوه تودوين و

جمع بندی مطالب رويه قضائی بهصورت منظم و منحصربه فرد با ويژگیهای مخصوص
برای هر دعوا طی يک کتاب جداگانه بهصورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالوب
هر دعوا اقدام نمايد .در راستای تأمین اين هدف مجموعهای از کتابها هرکودام تحوت
عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» شامل موارد زيور تودوين و توألیف خواهود
شد:
 .1آراء وحدت رويه؛
 .7آرای اصراری؛
 .7آراء شعب ديوان عالی کشور؛
 .۴آراء دادگاههای بدوی و تجديدنظر؛
 .1نشستهای قضائی؛
 .7نظريههای مشورتی؛
 .3قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در اين مجموعه سعی شده است رويه قضائی کشور در خصووص هور دعووا بوهصوورت
منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رويوه
قضائی در کمترين زمان به بهترين وجه مطالب مطلوب خود را يافته و استفاده نمايند.
با توجه به تعدد بسیار آراء دادگواه هوا (دادگواه بودوی و تجديودنظر) در برخوی مووارد
حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسومت رأی
آورده شود و همچنین در ساير موارد؛ مثل آراء وحدت رويه ،آراء ديووان عوالی کشوور،
موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیوت ايون آراء موورد اسوتفاده
خوانندگان و مراجعهکنندگان عزيز قرار گیرد.
مختصر ويژگیهای کتاب:
 .1تدوين و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوا به دعوا؛

 .7تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .7ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .1دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترين زمان.
«گروه پژوهشی» 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 خوود در موورد هرکودام از موضووعات
بهصورت (کتبی يا از طريق ايمیل يا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضور يواری
فرمايند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی درخواست واخواهی
ونمونه دادخواست

