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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق بکا   معموالً رويه عملی دادگاه

هکا بکه    هکای تووريکک دانشکگاه    مصاديق واقعی تکا حکدودی بکا آندکه در ککوس     

ونکد آموزشکی و   شود مت کاوت اسکت البتکه ر    دانشجويان حقوق آموزش داده می

های درسی هم به شللی است که برای طی مراح   طريق ارائه مطالب در کوس

صورت توکوری و بکدون تطبیکق بکا      تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سلاالت به

کند. به اين ترتیکب معمکوالً چکون املکان انجکام ککار        مصاديق عملی ک ايت می

رشکته وجکود نکدارد    عملی حکین تحصکی  در دانشکگاه بکرای دانشکجويان ايکن       

شکوند بکا کمبکود آگکاهی و اطوعکات از       التحصیون وقتی مشغول به کار می فارغ

ها مواجکه هسکتند؛ لکیلن     رويه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه

التحصکی    اهمیت آگاهی از رويه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر هکی  فکارغ  

ها منبکع آمکوزش عملکی وکالکت، قضکاوت و      ترديد تن حقوقی پوشیده نیست. بی

ها و جلسکات رسکیدگی،    طورکلی رشته حقوق، قب  از حضور عملی در دادگاه به

هکا   باشد؛ به عبارت ديگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ های قضائی می رويه

صورت عملی در حال انطبکاق قکوانین بکا     نظرهای کسانی که هر روز به و اختوف

توانککد اطوعککات کککاربردی و عملککی را در اختیککار  ند مککیمصککاديق واقعککی هسککت

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیون حقوق بیش از سايرين به مطالعکه رويکه قضکائی نیازمنکد      اگرچه فارغ

نیکاز از مطالعکه و    بی هستند؛ اما هی  قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

باشد؛ زيرا رويه قضائی درواقع محکرک   تحقیق و ت حص در اين حوزه علمی نمی

باشد و غ لت از اين حکوزه   رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می



 

رو  ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد. ازاين موجب عقب

آوری و  م بککه طريقککی نسککبت بککه جمککعناشککران تخصصککی ايککن حککوزه، هرکککدا

کننکد ککه    بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رويه قضائی اقکدام مکی   انسجام

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظايف فرهنگی 

صکورت   بندی مطالب رويکه قضکائی بکه    خود در نظر دارد نسبت به تدوين و جمع

های مخصوص برای هکر دعکوا طکی يکک کتکاب       ويژگیفرد با  منظم و منحصربه

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعکوا اقکدام نمايکد     جداگانه به

هکا تحکت عنکوان کلکی      ای از کتکاب  مجموعکه  ،لذا در راستای تأمین ايکن هکدف  

ککه شکام  مکوارد زيکر اسکت تکدوين و تکألیف         «ها دعوای... در رویه دادگاه»

 خواهد شد:

 آراء وحدت رويه؛ .3

 آرای اصراری؛ .8

 عالی کشور؛ آراء شعب ديوان. 1

 های بدوی و تجديدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .2

 های مشورتی؛ نظريه. 6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .3

ر دعکوا  در اين مجموعه سعی شکده اسکت رويکه قضکائی کشکور در خصکوص هک       

صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکو، حقوقدانان و قضات محتکرم در   به

مراجعه به رويه قضائی در کمترين زمان به بهترين وجه مطالب مطلوب خکود را  



 

هکا )دادگکاه بکدوی و     يافته و است اده نمايند. با توجه به تعدد بسکیار آراء دادگکاه  

ر آن بوده از موارد مت اوت آراء صادره تجديدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی ب

در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همدنین در ساير موارد؛ مث  آراء 

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا بکا   وحدت رويه، آراء ديوان

کنندگان عزيز قکرار   توجه به اهمیت اين آراء مورد است اده خوانندگان و مراجعه

 .گیرد

 های کتاب: مختصر ويژگی

 تدوين و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .3

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .8

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .1

 صورت خوصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 دلخواه در کمترين زمان.دسترسی سه  و آسان به مطلب  .2

انتشارات م تخر خواهد شد از تجربیات، آراء و ساير مطالکب  « گروه پژوهشی»

حقوقی موجود نزد اساتید، وکو، حقوقدانان و ساير هملاران در راستای م یکدتر  

های بعدی است اده نمايد. لذا موجب خرسکندی خواهکد    شدن مجموعه در چاپ

صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در بود که خوانندگان عزيز از هر 

صورت )کتبی يا از طريق ايمی  يا تل نی( مکا را در   مورد هرکدام از موضوعات به

 پربار کردن مجموعه حاضر ياری فرمايند.

 مدیر مسئول انتشارات

ششنود و یک هزار و سیصد و 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در  

 رویه دادگاه ها

 فصل اول



 

 

 

 

 

 

 



 

 اعتبارمعاینه و تحقیق محلی
سکت ککه بکه موجکب آن سرنوشکت دعکوای مطروحکه        ا ای نوشته «رأی»

« رأی»اعکم اسکت از حلکم و قکرار، در مکواردی ککه       شکود و   مشخص می

اصراری در مورد ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی يا کلی باشد، بکه  

گويند و اگر تصمیم دادگاه در خصوص ماهیت دعوا نباشد  می« حکم»آن 

در يکک   .شود و قاطع آن به صورت کلی يا جزئی هم نباشد قرار نامیده می

 و قسم هستند:بندی قرارها بر د تقسیم

 ؛قرارهای اعدادی يا مقدماتی .3

 .قرارهای نهايی .8

شکود ککه جهکت آمکاده      قرارهای اعدادی يا مقدماتی به قرارهايی گ ته می

کردن مقدمات صدور حلکم و رسکیدگی بکه داليک  اصکحاب دعکوا صکادر        

، ايکن نکوع از قرارهکا قابک      «معاینه و تحقیق محلی»مث  قرار  ؛شود می

ا که اگر قب  يا پس از صدور قرار، موضکوعی ککه   عدول هستند، بدين معن

تکوان   قرار بدان سبب صادر شده احراز و يا لزوم آن منت ی شود، قاضی می

اما در مواردی که موضوع محرز يا منت ی نشکده   ؛از قرار صادره عدول کند

نیاز از اجرای قرار نیست، عکدول از آن ممنکوع و تخلکف     است و دادگاه بی

 است.

اعدادی همدون احلام دارای قدرت اثباتی هستند، بکدين معنکی   قرارهای 

که مانند سند رسمی قاب  استناد هستند، اين نوع از قرار مشکمول قاعکده   

تکوان   امکا مکی   ؛شود و به تنهايی نیز قاب  شلايت نیست فراغ دادرسی نمی

بکه  اصکلی نسکبت   « رأی»اصلی و تقاضای نقض « رأی» بهضمن اعتراض 

دنین اين قرارهکا از اعتبکار امکر قضکاوت     شلايت کرد. همقرار اعدادی هم 
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شده برخوردار نیستند، چون اعتبار امکر قضکاوت شکده مخصکوص احلکام      

 قطعی است.

شود که دعکوا را در حکدود موضکوع     قرارهای نهايی به قرارهايی اطوق می

شکود   دهد، اين قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر مکی  خود خاتمه می

نمايد، مث  قرار سقوط دعوا يا عدم صکوحیت   از دادگاه خارج میو دعوا را 

 دادگاه.

  


