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مقدمه
معموالًرویهعملیدادگاه هادراستنباطازقوانینومقرراتدرجهتانطباقبامصادی واقعیتا
حدودیمتفاوتاست،باآنچهدرکالسهایتئوریکدانشگاههابهدانشهجویانحقهوقآمهوزش
دادهمیشودکهالبتهروندآموزشیوطری ارائهمطالبدرکالسههایدرسهیههمبههشهکلی
استکهبرایطیمراحلتحصیلیصرفمطالعهوپاسخبهسؤاالتبههصهورتتئهوریوبهدون
تطبی بامصادی عملیکفایتمیکند.بهاینترتیبمعموالًچونامکانانجامکارعملهیقبهل
ازخروجازدانشگاهبرایدانشجویاناینرشتهوجودنداردفارغالتحصیالنوقتیواردمرحلهکار
می شوندباکمبودآگاهیواطالعاتازرویهقضائیوشیوهاستداللواستنباطعملیدادگهاههها
مواجههستند؛لیکناهمیتآگاهیازرویهقضهائیبهاورودبههمیهدانکهاروفعالیهتبهرههی 
فارغالتحصیلحقوقیپوشیدهنیست.بهی تردیهدتنههامنبهعآمهوزشعملهیوکالهت،قضهاوتو
بهطورکلیحقوق،بعدازحضورعملیدردادگهاهههاوجلسهاترسهیدگی،همهینرویههقضهائی
میباشد؛بهعبارتدیگرمطالعهتصمیمات،پرسشوپاسخهاواختالفنظرهایکسهانیکههههر
روزبهصورتعملیدرحالانطباققوانینبامصادی واقعیهستندمیتوانداطالعاتکاربردیو
عملیرادراختیارخوانندهقراردهد .
اگرچهفارغ التحصیالنحقوقبیشازسایرینبهمطالعهرویهقضائینیازمنهدهسهتند؛امهاههی 
قشریازجامعهبزرگرشتهحقوققضائینمیتواندبینیازازمطالعهوتحقی وتفحصدرایهن
حوزهباشد؛زیرارویهقضائیدرواقعروحزندهومحرکرشتهحقهوقاسهتکههدائهمدرحهال
تغییروتحولمیباشدوغفلتازاینحوزهبهقیمتعقبماندگیازعلمواقعیحقوقوجامعهه
حقوقدانانتمامخواهدشد.ازاینروناشرانتخصصیاینحوزه،هرکدامبهطریقهینسهبتبهه
جمعآوریوانسجامبخشیبهمطالبوموضوعاتراجهعبههرویههقضهائیاقهداممهیکننهدکهه
انتشاراتچراغدانش نیزدرهمینراستاوبرایانجامبخشیازوظیفههفرهنگهیخهوددرنظهر
داردنسبتبهتدوینوجمعبندیمطالبرویههقضهائیبههصهورتمهنظمومنحصهربهفهردبها
ویژگیهایمخصوصبرایهردعواطییککتابجداگانهبههصهورتکهاربردیوبهادسترسهی
آسانبهمطالبهردعوااقدامنماید.درراستایتأمیناینهدفمجموعهایازکتابهاهرکهدام
تحتعنوانکلی«دعوای ...در رویه دادگاهها»شاملمواردزیرتدوینوتألیفخواهدشد :
.۳آراءوحدترویه؛ 
.۱آرایاصراری؛ 
.آراءشعبدیوانعالیکشور 

۱

.آراءدادگاههایبدویوتجدیدنظر؛ 

۱
.نشستهایقضائی؛ 

۵
.۳نظریههایمشورتی؛ 
.7قوانینومقرراتمرتبطباموضوع؛ 
.8نمونهدادخواستومعرفیدعوا .
دراینمجموعهسعیشدهاسترویهقضائیکشوردرخصوصههردعهوابههصهورتمنسهجمو
منظمگردآوریشودتاوکال،حقوقدانانوقضاتمحترمدرمراجعهبهرویهقضهائیدرکمتهرین
زمانبهبهترینوجهمطالبمطلوبخودرایافتهواستفادهنمایند.باتوجهبهتعهددبسهیارآراء
دادگاه ها(دادگاهبدویوتجدیدنظر)دربرخیمواردحداکثرسعیبرآنبودهازمهواردمتفهاوت
آراءصادرهدرموضوعنمونهدرقسمترأیآوردهشهودوهمچنهیندرسهایرمهوارد؛مثهلآراء
وحدترویه،آراءدیوانعالیکشور،مواردمرتبطبهموضوعذکرشدهاستتاباتوجهبهاهمیهت
اینآراءمورداستفادهخوانندگانومراجعهکنندگانعزیزقرارگیرد .

مختصرویژگیهایکتاب :

.۳تدوینوگردآوریمنظمومنسجمتماممطالبمربوطبهدعوا؛ 
.تقسیمبندیموضوعیبرایهرکدامازمطالب؛ 

۱
.۱ارائهمعرفیدعواونمونهدادخواستدراولمجموعه؛ 
.ذکرعنوانبرایهرمطلببهصورتخالصهدرفهرست؛ 

۱
.۵دسترسیسهلوآسانبهمطلبدلخواهدرکمترینزمان .
«گروه پژوهشی» انتشاراتمفتخرخواهدشدازتجربیات،آراءوسایرمطالبحقهوقیموجهود
نزداساتید،وکال،حق وقدانانوسایرهمکاراندرراستایمفیدترشهدنمجموعههدرچها ههای
بعدیاستفادهنماید.لذاموجبخرسندیخواهدبودکهخواننهدگانعزیهزازههرصهنفضهمن
ارسالانتقاداتوپیشنهاداتخوددرموردهرکدامازموضوعاتبههصهورت(کتبهییهاازطریه 
ایمیلیاتلفنی)مارادرپربارکردنمجموعهحاضریاریفرمایند .
مدیر مسئول انتشارات
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معرفی و نمونه دادخواست
دعاوی بیمه

