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 مقدمه
ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق  معموالً رویه عملی دادگاه

هکا بکه    هکای تووریکک دانشکگاه    با مصادیق واقعی تا حدودی با آنچه در کوس

البته رونکد آموزشکی و    شود متفاوت است دانشجویان حقوق آموزش داده می

های درسی هم به شکلی اسکت ککه بکرای طکی      طریق ارائه مطالب در کوس

صکورت توکوری و بکدون     مراح  تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بکه 

کند. به این ترتیب معمکوالً چکون امککان     تطبیق با مصادیق عملی کفایت می

یان این رشکته وجکود   انجام کار عملی حین تحصی  در دانشگاه برای دانشجو

شکوند بکا کمبکود آگکاهی و      التحصیون وقتی مشغول بکه ککار مکی    ندارد فارغ

هکا مواجکه    اطوعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگکاه 

هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال بکه ککار و فعالیکت بکر     

تردید تنها منبع آموزش عملی  التحصی  حقوقی پوشیده نیست. بی هیچ فارغ

هکا و   طورکلی رشته حقوق، قب  از حضور عملی در دادگاه وکالت، قضاوت و به

باشکد؛ بکه عبکارت دیگکر، مطالعکه       هکای قضکائی مکی    جلسات رسیدگی، رویکه 

صکورت   نظرهای کسانی که هر روز بکه  ها و اختوف تصمیمات، پرسش و پاسخ

توانکد اطوعکات    اقعکی هسکتند مکی   عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق و

 کاربردی و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

التحصیون حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنکد   اگرچه فارغ

نیاز از مطالعکه   بی هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

یکرا رویکه قضکائی درواقکع     باشد؛ ز و تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمی

باشد و غفلکت از   محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می

مانکدگی از علکم واقعکی حقکوق و جامعکه حقوقکدانان        این حوزه موجب عقب

رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقی نسبت بکه   خواهد شد. ازاین



 

راجع به رویه قضائی اقکدام  بخشی به مطالب و موضوعات  آوری و انسجام جمع

کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشکی از   می

بندی مطالب رویکه   وظایف فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع

های مخصوص برای هر دعکوا   فرد با ویژگی صورت منظم و منحصربه قضائی به

دی و با دسترسی آسان به مطالب هکر  صورت کاربر طی یک کتاب جداگانه به

هکا   ای از کتکاب  مجموعکه  ،دعوا اقدام نماید لذا در راستای تأمین ایکن هکدف  

که شام  موارد زیکر اسکت    «ها دعوای... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 تدوین و تألیف خواهد شد:

 آراء وحدت رویه؛ .3

 آرای اصراری؛ .2

 عالی کشور؛ آراء شعب دیوان. 1

 بدوی و تجدیدنظر؛ های دادگاهآراء  .0

 های قضائی؛ نشست .6

 های مشورتی؛ نظریه. 0

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .8

در این مجموعه سعی شده است رویه قضکائی کشکور در خصکوص هکر دعکوا      

ت محتکرم  صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکو، حقوقدانان و قضا به

در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالکب مطلکوب   

هکا )دادگکاه    خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه

بدوی و تجدیکدنظر( در برخکی مکوارد حکداکعر سکعی بکر آن بکوده از مکوارد         

آورده شکود و همچنکین   متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی 

عالی کشور، موارد مرتبط بکه   در سایر موارد؛ مع  آراء وحدت رویه، آراء دیوان



 

موضوع ذککر شکده اسکت تکا بکا توجکه بکه اهمیکت ایکن آراء مکورد اسکتفاده            

 کنندگان عزیز قرار گیرد. خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 لب مربوط به دعوا؛تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطا .3

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .2

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

 صورت خوصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .0

 دسترسی سه  و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .6

تجربیکات، آراء و سکایر   انتشکارات مفتخکر خواهکد شکد از     « گروه پژوهشی»

مطالب حقوقی موجود نکزد اسکاتید، وککو، حقوقکدانان و سکایر همککاران در       

های بعدی استفاده نماید. لذا موجکب   راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ

خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسکال انتقکادات   

صورت )کتبی یا از طریکق   بهو پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات 

 ایمی  یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

 ششیک هزار و سیصد و نود و 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دادرسی اول جلسه مفهوم

 فصل اول



 

 

 



 

 های جلسه اول دادرسی و شرایط تشکیل آن ویژگی

 ؛در دو مفهوم اخص و اعم قاب  بررسی است «دادرسی»

به معنای رسیدگی مرجع قضاوتی به دعکوا یکا    ،دادرسی به معنی اخص 

ۀ خواهکان بکا لحکا     خواسکت امر مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدالالت و 

 .باشد یمپاسخ احتمالی خوانده برای صدور رأی قاطع 

رسیدگی مرجع قضاوتی به درخواسکت متقاضکی    دادرسی به معنی اعم،

بک  عنداالقتضکا   باشکد ککه طکرف مقا    برای صدور رأی با لحا  پاسخی می

 ۵نماید. مطرح می

در  9آمکده اسکت.  « نشست، مجمع و انجمن»به معنای  در لغت جلسه نیز

معنکای لغکوی   »نیز نوشکته انکد:    جلسه دادرسیمورد معنای اصطوحی 

جلسه دادرسی نشستی است که در آن به دادخکواهی دادخکواه رسکیدگی    

می شود. معنای اصطوحی عبکارت مزبکور بکر معنکای لغکوی آن منطبکق       

 ۹«است.

بنابراین چنانچه قاضی )قضات( مرجع قضاوتی، بکا تعیکین وقکت و دعکوت     

تا به دعوا یکا امکری ککه    قبلی از اصحاب دعوا یا وکوی آنان، حضور یافته 

خواهان مطرح نموده و یا به ادعاها و ادله اصکحاب دعکوا رسکیدگی شکود،     

 جلسه دادرسی تشکی  می گردد.

                                                           
 .112، ص2، ج1831شمس، عبداهلل، آیین دادرسی مدنی، نشر دراک، چاپ نوزدهم، پاییز. 1

 .۵9۹۴،ص۵،ج۵۹60معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، . 2

 .۵۹۵شمس، همان، ص. 3



یمفهوم جلسه اول دادرس  61 

 مبحث اول: جلسه دادرسی و تعیین و تشکیل آن

شود و دادگکاه   دادرسی با تقدیم دادخواست شروع و با صدور رأی تمام می

مفهوم اخکص رأی مقتضکی صکادر    شود پس از انجام دادرسی به  مکلف می

 نماید.

 گفتار نخست: تقدیم و ارجاع دادخواست

تکرین   در حال حاضر دادخواست دهنده باید دادخواست را بکه نزدیکک   -

دفتککر خککدمات الکترونیکککی محکک  سکککونت خککود یککا هککر دفتککر خککدمات 

بر اسکاس نکوع    ،دفتر خدمات همانداده و  ارائهالکترونیک شهرستان خود 

د و شماره رسید و ثبت ده لح را مشخص و به آن ارجاع میادعوا دادگاه ص

 د.نمای به دادخواست دهنده تسلیم میرا 

رئیس حکوزه قضکائی یکا     اریاخت دردادخواست ارسالی به دادگاه صالح،  -

گیکرد و بعکد از    معاونت قضائی جهت ارجاع به یککی از شکعبات، قکرار مکی    

گردد.  لسه اعوم میانتخاب شعبه توسط پیامک به خواهان روز و ساعت ج

البته ابوغ وقت رسیدگی و مکان آن به هر دو طرف دعکوا یکا بکه وککوی     

گردد. قاب  ذکر است در دادگاه انقوب حکق   آنان جداگانه ابوغ قضائی می

 ارجاع با رئیس شعبه اول دادگاه است.

سختی مسوولیت مقام ارجاع دهنده در ایکن اسکت ککه چکون در هکر       -

قاعکدتاً   ،توانکایی و تبحکر متفکاوت حضکور دارنکد      حوزه قضائی قضکات بکا  

بایستی در اختیکار قضکات متخصکص قکرار گیکرد تکا        های خاص می پرونده

وقتشان در رسیدگی به دعاوی و امور ساده تلف نگردد. همچنین بایسکتی  


