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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انببتاب تا
مصادیق واقعی تا حدودی ا آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها ه دانشجویان
حقوب آموزش داده می شود متفاوت اس البته روند آموزشی و طریق ارائه مبالب
در کالس های درسی هم ه شکلی اس که ترای طتی مراحت تحصتیلی رتر
مبالعه و پاسخ ه سؤاالت ه رتورت تئتوری و تدون تببیتق تا مصتادیق عملتی
کفای میکند .ه این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملتی حتین تحصتی
در دانشگاه رای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغالتحصیالن وقتتی مشتلول
ه کار می شوند ا کمبود آگاهی و اطالعتات از رویته قاتائی و شتیوه استتدالل و
استنباط عملی دادگاه ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگتاهی از رویته قاتائی تا
اشتلال ه کار و فعالی ر هیچ فارغالتحصی حقوقی پوشتیده نیست  .تیتردیتد
تنها منبع آموزش عملی وکال  ،قااوت و هطورکلی رشته حقوب ،قبت از حاتور
عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رویههای قاائی می اشد؛ ه عبارت دیگتر،
مبالعه تصتمیمات ،پرستش و پاستخهتا و اتتتال نظرهتای کستانی کته هتر روز
هرورت عملی در حال انبباب قوانین ا مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعتات
کار ردی و عملی را در اتتیار توانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغالتحصیالن حقوب یش از ستایرین ته مبالعته رویته قاتائی نیازمنتد
هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه زرگ رشته حقوب قاتائی تینیتاز از مبالعته و
تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمی اشد؛ زیرا رویه قاائی در واقتع محتر
رشته حقوب اس که دائم در حال تلییر و تحول می اشد و غفلت از ایتن حتوزه
موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوب و جامعه حقوقدانان تواهد شد .از این رو
ناشتتران تخصصتتی ایتتن حتتوزه ،هرکتتدام تته طریقتتی نستتب تته جمتتعآوری و
انسجام خشی ه مبالب و موضوعات راجع ه رویته قاتائی اقتدام متیکننتد کته
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و رای انجام خشی از وظتای فرهنگتی
تود در نظر دارد نسب ه تدوین و جمع نتدی مبالتب رویته قاتائی تهرتورت
منظم و منحصر ه فرد ا ویژگی های مخصتو ترای هتر دعتوا طتی یتک کتتا

21

مقدمه

جداگانه ه رورت کار ردی و ا دسترسی آسان ه مبالب هر دعوا اقدام نماید لتاا
در راستای تأمین این هد  ،مجموعهای از کتا ها تح عنوان کلی «دعووا....
در رویه دادگاهها» که شام موارد زیر اس تدوین و تألی تواهد شد:
 .7آراء وحدت رویه؛
 .2آرای ارراری؛
 .9آراء شعب دیوانعالی کشور
 .4آراء دادگاههای دوی و تجدیدنظر؛
 .0نشس های قاائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .1قوانین و مقررات مرتبط ا موضوع؛
 .8نمونه دادتواس و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده اس رویه قاائی کشور در تصو هر دعوا هرتورت
منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قاات محترم در مراجعه ته
رویه قاائی در کمترین زمان ه هتترین وجته مبالتب مبلتو تتود را یافتته و
استفاده نمایند .ا توجه ه تعدد سیار آراء دادگاه ها (دادگاه تدوی و تجدیتدنظر
در رتی موارد حداکثر سعی ر آن وده از موارد متفتاوت آراء رتادره در موضتوع
نمونه در قسم رأی آورده شود و همچنین در سایر موارد؛ مث آراء وحدت رویه،
آراء دیوان عالی کشور ،م وارد مرتبط ه موضوع ذکتر شتده است تتا تا توجته ته
اهمی این آراء مورد استفاده توانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتا :
 .7تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مبالب مر وط ه دعوا؛
 .2تقسیم ندی موضوعی رای هرکدام از مبالب؛
 .9ارائه معرفی دعوا و نمونه دادتواس در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان رای هر مبلب هرورت تالره در فهرس ؛
 .0دسترسی سه و آسان ه مبلب دلخواه در کمترین زمان.

دعوای تأمین خواسته در رویه دادگاهها
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«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر تواهد شد از تجر یتات ،آراء و ستایر مبالتب
حقوقی موجود نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکتاران در راستتای مفیتدتر
شدن مجموعه در چاپ های عدی استفاده نماید .لاا موجب ترسندی تواهد ود
که توانندگان عزیز از هر رن ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات تود در متورد
هرکدام از موضوعات ه رورت (کتبی یا از طریق ایمی یا تلفنتی متا را در پر تار
کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی و نمونه دادخواست
دعوای تأمین خواسته

