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 مقدمه

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

هاا باه    هاای توورياک دانشاگاه    مصاديق واقعی تاا حادودی باا آنداه در کاالس     

شود متفااوت اسات البتاه روناد آموزشای و       دانشجويان حقوق آموزش داده می

های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل  در کالسطريق ارائه مطالب 

صورت تواوری و بادون تطبیاق باا      تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

کند. به اين ترتیاب معماوالً چاون امکاان انجاام کاار        مصاديق عملی کفايت می

عملی حاین تحصایل در دانشاگاه بارای دانشاجويان ايان رشاته وجاود نادارد          

شاوند باا کمباود آگااهی و اطالعاات از       وقتی مشغول به کار می التحصیالن فارغ

ها مواجاه هساتند؛ لایکن     رويه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه

التحصایل   اهمیت آگاهی از رويه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر های  فاارغ  

ت و ترديد تنها منباع آماوزش عملای وکالات، قضااو      حقوقی پوشیده نیست. بی

ها و جلساات رسایدگی،    طورکلی رشته حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه به

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

صورت عملی در حال انطبااق قاوانین باا     نظرهای کسانی که هر روز به و اختالف

عملاای را در اختیااار توانااد اطالعااات کاااربردی و  مصاااديق واقعاای هسااتند ماای

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سايرين به مطالعاه روياه قضاائی نیازمناد      اگرچه فارغ

نیااز از مطالعاه و    بی هستند؛ اما هی  قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

باشد؛ زيرا رويه قضائی درواقع محارک   تحقیق و تفحص در اين حوزه علمی نمی

باشد و غفلت از اين حاوزه   ست که دائم در حال تغییر و تحول میرشته حقوق ا

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



آوری و  رو ناشران تخصصی ايان حاوزه، هرکادام باه طريقای نسابت باه جماع         

کنناد کاه    بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رويه قضائی اقادام مای   انسجام

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

صاورت   بندی مطالب روياه قضاائی باه    خود در نظر دارد نسبت به تدوين و جمع

های مخصوص برای هار دعاوا طای ياک کتااب       فرد با ويژگی منظم و منحصربه

اقادام نماياد    صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعاوا  جداگانه به

هاا تحات عناوان کلای      ای از کتااب  مجموعاه  ،لذا در راستای تأمین ايان هادف  

کاه شاامل ماوارد زيار اسات تادوين و تاألیف         «ها دعواي... در رویه دادگاه»

 خواهد شد:

 آراء وحدت رويه؛ .0

 آرای اصراری؛ .2

 عالی کشور؛ آراء شعب ديوان .3

 های بدوی و تجديدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .2

 های مشورتی؛ نظريه .0

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .9

در اين مجموعه سعی شاده اسات روياه قضاائی کشاور در خصاوص هار دعاوا         

صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محتارم در   به

مترين زمان به بهترين وجه مطالب مطلوب خاود را  مراجعه به رويه قضائی در ک

هاا ددادگااه بادوی و     يافته و استفاده نمايند. با توجه به تعدد بسایار آراء دادگااه  



 

تجديدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره 

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

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

کنندگان عزيز قارار   توجه به اهمیت اين آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 گیرد.

 های کتاب: مختصر ويژگی

 تدوين و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .0

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .2

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

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

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

مطالب حقوقی  انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و ساير« گروه پژوهشي»

موجود نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و ساير همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه 

های بعدی استفاده نمايد. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزيز  در چاپ

از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خاود در ماورد هرکادام از موضاوعات     

طريق ايمیل يا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضار يااری   صورت دکتبی يا از  به

 فرمايند.

 مدیر مسئول انتشارات

ششهزار و سیصد و نود و  یک



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواسته شیموارد افزا یمعرف  

 

 

 فصل اول



 

 



 

 

 افزایش خواسته معرفی 

دعوای حقوقی تخلف هريک از طرفین دعاوا از تعهداتشاان    علت اصلی هر

باشاد و   باشد و در واقع خواسته رکن اصالی هار دعاوای حقاوقی مای      می

نمايد تا جهت رسیدن باه آن   تقاضايی است که خواهان از مرجع صالح می

مطابق قانون آياین دادرسای مادنی، خواساته در      .خوانده را محکوم نمايد

جلسه اول دادرسی توسط خواهان قابل تغییر دکاهش ياا افازايش( اسات    

مشروط بر اينکه منشأ آن با دعوای اول يکی بوده و يا با آن ارتباط کامال  

داشته باشد؛ اما خواهان مجاز به کااهش خواساتخ خاود در تماام مراحال      

 باشد. دادرسی می

 مفاهیم و تعاریف  :مبحث اول

 در اين قسمت در ابتدا خواسته ی دعوا را بررسی کره و سپس باه تعرياف  

در روند دادرسی و موارد مشابه از جمله کاهش و تغییر افزایش خواسته 

 خواسته خواهیم پرداخت.

 گفتار اول: تعریف خواسته

تقاديم دادخواسات   تعیین خواسته و بهای آن از شرايط دادخواست است. 

؛ خواهان ضرر و زيان می خواهد، اجارای  هدف خاصی صورت می گیردبه 

شرطی قراردادی را درخواست می نمايد، اعالم بطاالن ازدواجای را تقاضاا    

می کند، اعالم نسبی را می خواهد، خلع يد از ملک يا رفع تصرف عدوانی 

از آن را هدف قرار داده است، تنفیذ سند، قرارداد يا اعالم بی اعتبااری آن  


