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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق
با مصادیق واقعی تا حدودی با آنچه در کوسهکای تووریکک دانشکگاههکا بکه
دانشجویان حقوق آموزش داده می شود مت اوت است البته رونکد آموزشکی و
طریق ارائه مطالب در کوس های درسی هم به شکلی اسکت ککه بکرای طکی
مراح تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سلاالت بکهصکورت توکوری و بکدون
تطبیق با مصادیق عملی ک ایت میکند .به این ترتیب معمکوالً چکون امککان
انجام کار عملی حین تحصی در دانشگاه برای دانشجویان این رشکته وجکود
ندارد فارغالتحصیون وقتی مشغول بکه ککار مکیشکوند بکا کمبکود آگکاهی و
اطوعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگکاههکا مواجکه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال بکه ککار و فعالیکت بکر
هیچ فارغ التحصی حقوقی پوشیده نیست .بی تردید تنها منبع آموزش عملی
وکالت ،قضاوت و بهطورکلی رشته حقوق ،قب از حضور عملی در دادگاههکا و
جلسات رسیدگی ،رویکههکای قضکائی مکیباشکد؛ بکه عبکارت دیگکر ،مطالعکه
تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختوفنظرهای کسانی که هر روز بکهصکورت
عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعکی هسکتند مکیتوانکد اطوعکات
کاربردی و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغالتحصیون حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنکد
هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیاز از مطالعکه
و تحقیق و ت حص در این حوزه علمی نمیباشد؛ زیکرا رویکه قضکائی درواقکع
محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول میباشد و غ لکت از
این حوزه موجب عقب مانکدگی از علکم واقعکی حقکوق و جامعکه حقوقکدانان
خواهد شد .ازاین رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکدام به طریقی نسبت بکه
جمعآوری و انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقکدام
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مقدمه

میکنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشکی از
وظایف فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویکه
قضائی بهصورت منظم و منحصربهفرد با ویژگیهای مخصوص برای هر دعکوا
طی یک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هکر
دعوا اقدام نماید لذا در راستای تأمین ایکن هکدف ،مجموعکهای از کتکابهکا
تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» که شام موارد زیکر اسکت
تدوین و تألیف خواهد شد:
 .1آراء وحدت رویه؛
 .8آرای اصراری؛
 .0آراء شعب دیوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .5نشستهای قضائی؛
 .0نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضکائی کشکور در خصکوص هکر دعکوا
به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکو ،حقوقدانان و قضات محتکرم
در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالکب مطلکوب
خود را یافته و است اده نمایند .با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاههکا (دادگکاه
بدوی و تجدیکدنظر) در برخکی مکوارد حکداکعر سکعی بکر آن بکوده از مکوارد
مت اوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شکود و همچنکین
در سایر موارد؛ مع آراء وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مرتبط بکه

موضوع ذککر شکده اسکت تکا بکا توجکه بکه اهمیکت ایکن آراء مکورد اسکت اده
خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .1تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .8تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .0ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خوصه در فهرست؛
 .5دسترسی سه و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشکارات م تخکر خواهکد شکد از تجربیکات ،آراء و سکایر
مطالب حقوقی موجود نکزد اسکاتید ،وککو ،حقوقکدانان و سکایر همککاران در
راستای م یدتر شدن مجموعه در چاپهای بعدی است اده نماید .لذا موجکب
خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسکال انتقکادات
و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت (کتبی یا از طریکق
ایمی یا تل نی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی دعوای اثبات و نفی نسب
و نمونه دادخواست

معرفیدعوایاثباتونفینسبونمونهدادخواست
دعواینفیواثباتنسب
یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده ،م هوم «نسب» اسکت،
چرا که وجود یک رابطه نسبی ،آثار و تکالی ی را ایجاب می کند :از جملکه
آن ها موجبات ارث است که در ماده  86۵ق.م به آن اشاره شکده اسکت و
هم چنین موضوع الزام به ان اق از سوی اقارب نسبی نسبت بکه اشخاصکی
که در وضعیت معیشتی خود دچار مضیقه هستند که در این خصوص نیز
مواد  ۵۵۳۱الی  ۵306ق.م به ت صی آن را بیکان نمکوده اسکت .موضکوع
دیگری که ارتباط مستقیم با نسب دارد ،موانع نکاح است ،چرا که مطکابق
ماده  ۵04۱ق.م نکاح با برخی اقارب نسبی ممنوع و باط مکی باشکد .بکه
این ترتیب اهمیت ن ی یا اثبات نسب مشخص می گردد.
در مورد روابط خارج از چارچوب ازدواج ،زمانی که ط لی نامشروع متولکد
می گردد ،اصوالً بحث اثبات نسب پکیش مکی آیکد .ممککن اسکت بعضکاً
مردان ،توانایی و قدرت پذیرش مسکوولیت ط ک ناشکی از ایکن رابطکه را
نداشته باشند و به دنبال پیدا کردن راه فراری از پذیرش مسوولیت ط ک
ناشی از این رابطه باشند و این مسای اهمیت بررسی مصادیقی از دعکاوی
نسب را روشن می نماید .از طرفی دیگر این دعوا همواره به عنوان ابکزاری
در جهت احقاق حقوق ط

بوده است و قانون گذار بدین طریق از اط ال

حمایت نموده است تا با طرح دعوای اثبات نسب ،از آثار حقوقی آن بهره
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مند شود که خوشبختانه پیشرفت علم به این مسوله کمک شایانی نمکوده
و امروزه یکی از رایجترین راههای اثبات رابطه نسکبی ،آزمایش ژنتیکک
است .اماره فراش نیز یکی از راه های رایج اثبکات نسکب اسکت ککه در
بحث ادله به آن خواهیم پرداخت.
نسَب در لغت به معنای پیوند خویشاوندی ،به ویژه پیوند پکدری و نیاککان
پدری است ۵.در فوائد االصکول در مکورد نسکب نوشکتهانکد« :ان النسکب
عبارة عن العلق و الربط الحاصل من قیام احدی المقوالت التسکع
بموضککوعاتها» 8در اصککطوح حقککوقی نیککز عبارتسککت از« :رابطککه
خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسکل
دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به تعبیر دیگر نسب
عالقهای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری
یا تولدشان از شخص ثالثی حادث میشود ۹».نسب به معنای خکاص
را نیز رابطه پدرفرزندی یا مادرفرزندی و به دیگر سخن ،رابطکه طبیعکی و
خونی میان دو ن ر است که یکی به طور مستقیم (بدون واسطه) از صکلب
یا بطن دیگری به دنیا آمده است.
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