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در رویه دادگاه ها
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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق باا
مصادیق واقعی تاا حادودی باا آنداه در کا هاای تووریاک دانشاگاههاا باه
دانشجویان حقوق آموزش داده می شود متفااوت اسات البتاه روناد آموزشای و
طریق ارائه مطالب در ک های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل
تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به صورت تواوری و بادون تطبیاق باا
مصادیق عملی کفایت میکند .به این ترتیاب معماوالً چاون امکاان انجاام کاار
عملی حاین تحصایل در دانشاگاه بارای دانشاجویان ایان رشاته وجاود نادارد
فارغالتحصی ن وقتی مشغول به کار میشاوند باا کمباود آگااهی و اط عاات از
رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاهها مواجاه هساتندل لایکن
اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر های فاارغالتحصایل
حقوقی پوشیده نیست .بی تردید تنها منبا آماوزش عملای وکالات ،قضااوت و
به طورکلی رشته حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلساات رسایدگی،
رویه های قضائی می باشدل به عبارت دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخهاا
و اخت ف نظرهای کسانی که هر روز بهصورت عملی در حال انطبااق قاوانین باا
مصااادیق واقعاای هسااتند ماایتوانااد اط عااات کاااربردی و عملاای را در اختیااار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصی ن حقوق بیش از سایرین به مطالعاه رویاه قضاائی نیازمناد
هستندل اما هی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیااز از مطالعاه و
تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمیباشدل زیرا رویه قضائی درواق محار
رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول میباشد و غفلت از این حاوزه
موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد .ازاینرو
ناشااران تخصصاای ایاان حااوزه ،هرکاادام بااه طریقاای نساابت بااه جم ا آوری و
انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راج به رویه قضائی اقادام مایکنناد کاه

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی
خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جم بندی مطالب رویاه قضاائی باهصاورت
منظم و منحصربه فرد با ویژگی های مخصوص برای هار دعاوا طای یاک کتاا
جداگانه بهصورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعاوا اقادام نمایاد
لذا در راستای تأمین ایان هادف ،مجموعاهای از کتاا هاا تحات عناوان کلای
«دعوای ...در رویه دادگاهها» کاه شاامل ماوارد زیار اسات تادوین و تاألیف
خواهد شد:
 .1آراء وحدت رویهل
 .8آرای اصراریل
 .3آراء شعب دیوانعالی کشور
 .5آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظرل
 .4نشستهای قضائیل
 .7نظریههای مشورتیل
 .6قوانین و مقررات مرتبط با موضوعل
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شاده اسات رویاه قضاائی کشاور در خصاوص هار دعاوا
به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وک  ،حقوقدانان و قضات محتارم در
مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلو خاود را
یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسایار آراء دادگااههاا ددادگااه بادوی و
تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره
در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همدنین در سایر مواردل مثل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا باا
توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قارار
گیرد.

مختصر ویژگیهای کتا :
 .1تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوال
 .8تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالبل
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعهل
 .5ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خ صه در فهرستل
 .4دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالاب
حقوقی موجود نزد اساتید ،وک  ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیادتر
شدن مجموعه در چاپ های بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرساندی خواهاد
بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در
مورد هرکدام از موضوعات بهصورت دکتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ماا را در
پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش
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فصل اول

معرفی دعاوی حجرو نمونه
دادخواست

معرفیدعاویحجر
«حجر» در لغت به معناای منا و بازداشاتن آماده اسات و در اصاط ح
حقوقی نیز حجر ،به نداشتن ص حیت در دارا شدن حق یا حقوق معین و
نیز نداشتن ص حیت برای اعمال حق که شخصای آن را دارا شاده اسات
گفته میشود اولی را عدم اهمیت تمت و دومی را عادم اهمیات اساتیفاء
گویند.
در اصط ح حقوقی «حجر» عبارت است از من شخص به حکم قاانون از
اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کناد
و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عادم تواناایی قاانونی شاخص در
۵
اعمال و اجرای حق.
موضوع این کتا به دعاوی «اثبات حجر» و «رفع حجرر» و «اثبرات
رشد» اختصاص دارد که در ذیل به تشریح ارکان تشکیلدهنده هر دعاوا
و همدنین روند رسیدگی و تشاریفات تقادیم دادخواسات یاا درخواسات
هریک میپردازیم.

 .1دکتر حسین صفایی و قاسم زاده ،اشخاص و محجورین.
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مبحثاول:حجرومحجور
گفتار اول :انواع حجر
 با توجاه باه ناوع ممنوعیات شاخص در تصارفات خاویش و میازان آن
میتوان حجر را به شرح ذیل منقسم نمود:
بند اول -حجر عام :منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی
از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشدل مثل حجر مجنون
که حجر عام استل چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است
و به علت فقدان اراده ،هی گونه عمل حقوقی ،چه عقد باشاد چاه ایقااع،
نمی تواند انجام دهد .جنون در حقوق ایران به هر درجه کاه باشاد باعاث
میشود که شخص نتواند اهلیت استیفاء داشته باشاد .طباق مااده ۵3۵۵
قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
بند دوم -حجر خاص :منظور از حجر خااص ،آن اسات کاه شاخص از
پارهای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آنها ،مثال حجار سافیه کاه
حجر خاص استل چرا که حجر و ممنوعیت تصارف او ،محادود باه اماور
مالی استلبنابراین شخص سفیه میتواناد در اماور غیرماالی خاود مثال
ط ق ،تصمیم بگیرد .همدنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیاز ،حجار
خاص استل چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زیاان طلبکااران
3
باشد.

 .2نقل از سایت پژوهشکده باقرالعلوم.

