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 مقدمه

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

ه ا ب ه    ش گاه ه ای تئوری ک دان   مصادی  واقعی ت ا ح دودی ب ا آنچ ه در ک ال      

شود متف اوت اس ت البت ه رون د آموزش ی و       دانشجویان حقوق آموزش داده می

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

صورت تئ وری و ب دون تطبی   ب ا      تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

امک ان انج ام ک ار     کند. به این ترتی ب معم والً چ ون    مصادی  عملی کفایت می

عملی ح ین تحص یل در دانش گاه ب رای دانش جویان ای ن رش ته وج ود ن دارد          

شوند ب ا کمب ود آگ اهی و اطالع ات از      التحصیالن وقتی مشغول به کار می فارغ

ها مواج ه هس تند؛ ل یکن     رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه

التحص یل   ار و فعالیت بر هیچ ف ارغ اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به ک

تردید تنها منب   آم وزش عمل ی وکال ت، قض اوت و       حقوقی پوشیده نیست. بی

ها و جلس ات رس یدگی،    طورکلی رشته حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه به

ه ا   باشد؛ به عبارت دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ های قضائی می رویه

صورت عملی در حال انطب اق ق وانین ب ا     ه هر روز بهنظرهای کسانی ک و اختالف

توان  د اطالع  ات ک  اربردی و عمل  ی را در اختی  ار  مص  ادی  واقع  ی هس  تند م  ی

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه روی ه قض ائی نیازمن د     اگرچه فارغ

نیاز از مطالع ه و   بی هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

باشد؛ زیرا رویه قضائی درواق  مح ر    تحقی  و تفحص در این حوزه علمی نمی

باشد و غفلت از این ح وزه   رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می

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

آوری و  م ب  ه طریق  ی نس  بت ب  ه جم   ناش  ران تخصص  ی ای  ن ح  وزه، هرک  دا

کنن د ک ه    بخشی به مطالب و موضوعات راج  به رویه قضائی اق دام م ی   انسجام

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



 

ص ورت   بندی مطالب رویه قض ائی ب ه   خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جم 

های مخصوص برای ه ر دع وا ط ی ی ک کت اب       ویژگیفرد با  منظم و منحصربه

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اق دام نمای د    جداگانه به

ه ا تح ت عن وان کل ی      ای از کت اب  مجموع ه  ،لذا در راستای تأمین این ه دف 

ک ه ش امل م وارد زی ر اس ت ت دوین و ت ألیف         «ها دعوای... در رویه دادگاه»

 خواهد شد:

 وحدت رویه؛ آراء .0

 آرای اصراری؛ .7

 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان. 8

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .7

 های قضائی؛ نشست .5

 های مشورتی؛ نظریه. 5

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .0

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .3

دع وا  در این مجموعه سعی ش ده اس ت روی ه قض ائی کش ور در خص وص ه ر        

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

مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خ ود را  

ه ا ددادگ اه ب دوی و     یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگ اه 

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

در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همچنین در سایر موارد؛ مثل آراء 

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا ب ا   وحدت رویه، آراء دیوان

کنندگان عزیز ق رار   توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 گیرد.

 های کتاب: مختصر ویژگی



 

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

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .7

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .8

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .7

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .5

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطال ب  « گروه پژوهشی»

حقوقی موجود نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر 

های بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرس ندی خواه د    شدن مجموعه در چاپ

د که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در بو

صورت دکتبی یا از طری  ایمیل یا تلفنی( م ا را در   مورد هرکدام از موضوعات به

 پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

یک هزار و سیصد و نود و پنج
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 مازاد بر دیه خسارات  مطالبهمعرفی دعوای 

مطاب  اصول و قوانین، جان و مال افراد دارای احترام می باش د و هرگ اه   

خساراتی اعم از بدنی و مالی و حتی معنوی وارد گ ردد، ش خص    به کسی

جباران  »خواه د ب ود. نح وه    « جبران خساارات »زننده، مس ئول   زیان

، بازگردان دن ب ه   دیهگیرد؛ پرداخت  به چند شکل صورت می «خسارات

 مس ئول  اس ت  دیگری زیان موجب که بنابراین کسی ؛حالت ساب  و غیره

 فاع ل  ،تقص یر  نظری ۀ : جمله از مختلف تنظریا برطب  و است آن جبران

 ش ده  زی انی  موج ب  تقصیر مرتکب که شود می شناخته مسئول هنگامی

 شرط را فرد تقصیر خطر، ایجاد نظریه عنوان با دیگری نظریه در اما ؛باشد

 آورده، وارد خس اراتی  دیگ ری ب ه   که را هرکس و داند نمی وی مسئولیت

 . شناسد می خسارات جبران مسئول

 خسارت  : جبراناولمبحث 
 باشد می اساسی رکن سه وجود خسارات از ناشی مسئولیت  جهت تحق

 هستند: ذیل قرار به که

 ؛ضرر وجود .0

 ؛بار زیان فعل ارتکاب .7

 .ضرر و بار زیان فعل بین سببیت رابطه .8

 ب ا  و گ ردد  نمی شناخته مسئول فردی  نیامده وجود به ضرری تا واق  در

 .ش ود  م ی  آن از ناش ی  خسارات جبران مسئول فرد که است ضرر وجود

 تقس یم  زی ر  کل ی  دسته به دو توان می که است مختلفی انواع دارای ضرر

 مادی و معنوی.خسارات  د:کر
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 جب ران  ب ا  رس اننده  ض رر  و باشند می پول به تقویم قابل مادی، خسارات

 قاب ل  معن وی  خسارات آورد و دس ت ه ب را متضرر رضایت تواند می مالی،

 ب رای  .گردد ظاهر مختلفی های گونه به است ممکن و نبوده پول به تقویم

 م ورد  در رانن دگی  تص ادف  یک در عزیزی مرگ از وارد اندوه و غم مثال

 دارد وجود اختالفی نظریات مالی، جبران توسط معنوی خسارات جبران

 در ول ی  ؛اس ت  ش ده  پذیرفته نیز آن مادی جبران کشورها از برخی در و

 .است شده مخالفت این با کشورها برخی

 ب ه  حک م  اص والً  ب دنی،  خسارات ورود ب ه  منجر وقای  و جرایم مورد در

 دیه» :ا.م.ق 5۳4 م اده  مطاب  گردد، می صادر متضرر به «دیه» پرداخت

 به یا علیه مجنی به عضو یا نفس بر جنایت سبب به که است مالی

 مشخص شرع در« دیه» میزان  و شود می داده او دم اولیای یا ولی

 «ارش» را آن نباشد، معین آن میزان چنانچه و «است گردیده معین و

 .  نامند می

جنایات شبه عم د، خط ای مح   و     :نیز عبارتند از« دیه» مطالبه موارد

ک ه در ص ورت درخواس ت مجن ی علی ه و ی ا ول ی دم او         جنایات عمدی

 خ ود  ۀعه د  ب ر  عم د  ش به  و عم دی  تجنای   «دیه» گردد. پرداخت می

 .باشد می عاقله عهدۀ بر که مح  خطای در مگر ،است مرتکب

  آثار و احکام و است دم ولی یا علیه مجنی شخص ح  مورد حسب «دیه»

 ،دیاه  پرداخ ت  ب ا  ج ز  مرتک ب  ذم ه . دارد را ض مان  یا مدنی مسئولیت

 م ادری  بس تگان  جز به مقتول ورثه. گردد نمی بری تهاتر، و ابراء مصالحه،

 .برند می «ارث» نیز مقتول« دیه» از االرث سهم نسبت به
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 م الی   ض مان  و دی ون  اثبات ادله همان قسامه بر عالوه« دیه» اثبات ادله

 مج ازات  ق انون  4۳۳-4۱۱ م واد  در اس المی  مج ازات  قانون در که است

 .است گردیده بیان اسالمی

 :است زیر ترتیب به جنایت وقوع زمان نیز از« دیه» پرداخت مهلت

 ؛قمری سال یک ظرف« دیه» موجب عمد در (الف

 ؛قمری سال دو ظرف عمد شبه در (ب

 .قمری سال سه ظرف مح  خطای در (پ

 ی ا  تم ام  پرداخت به نسبت مقرر های مهلت بین در کننده پرداخت هرگاه

 .است آن قبول به مکلف له محکوم نماید اقدام« دیه» از قسمتی

 نظ ر  اخ تالف  ای ران،  حقوق در نیز« دیه» ماهیت مورد قابل ذکر است در

 و دانن د  می نقدی جزای ردیف در و مجازات را «دیه» برخی و دارد وجود

 تفکی ک  ب ه  لقائ   نی ز  برخ ی  و دانسته «جبران خسارت» را آن برخی

. ان د  دانس ته « دیاه » ماهیت کننده تعیین را «دیه» تعل  منشأ و گردیده

 بیش تر  ایران حقوق در و بوده تر منطب  واقعیات با نظرشان که آخر دسته

 و اس ت  مج ازات  هم و دارد دوگانه ماهیت« دیه» معتقدند دارند، طرفدار

 آن ب ودن  «جباران خساارت  »جنبه  که «جبران خسارت»نوعی  هم

 ه ای  هزین ه  کفای ت  جانی، آسیب یک« دیه» موارد، برخی در. دارد غلبه

  ای ن  ب ر  عالوه و نماید نمی را دیده زیان بر وارده بدنی خسارات و درمانی

 مط ر   نی ز  ک ار  و کس ب  از محرومیت از ناشی های «جبران خسارت»

 از بح ث  اینج ا  در. ننمای د  را آن تک افوی « دیاه » اس ت  ممکن که است

 ۳ م اده  مط اب   زی را  ؛آی د  م ی  میان به« دیه» بر مازاد خسارات مطالبه

 ج ان  به احتیاطی بی نتیجه در یا عمداً قانونی مجوز بدون کس هر .م.م.ق
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 دیگر ح  هر به یا تجارتی شهرت یا حیثیت یا آزادی یا مال یا سالمتی یا

 ک ه  نمای د  وارد ای لطم ه  ،گردی ده  ایج اد  اف راد  برای قانون موجب به که 

 «جباران خساارت  » مسئول شود، دیگری معنوی یا مادی ضرر موجب

 .باشد می  خود عمل از ناشی

، «دیاه »م ازاد ب ر   خساارات   ی ا نب ودن   در مورد قابل مطالب ه ب ودن و  

خسارات  نظر وجود دارد و برخی معتقدند که شارع مقد  میزان اختالف

مع ین نم وده و خس اراتی ب یش از آن قاب ل مطالب ه       « دیه»را  در قالب 

نخواهد بود و به نظر فقها و برخی آراء اص راری ص ادره از دی وان اس تناد     

 ق انون  اج رای  و تص ویب  زم ان  نی ز از  یهقضائ قوه حقوقی اند. اداره نموده

  ب ا  ارتب اط  در متع ددی  ه ای  پرس ش  ب ه  پاس خ  در ۳۱7۳ س ال  تا دیات

 دانس ته  مطالبه غیرقابل را خسارات نوع این ،«دیه» بر زاید های خسارت

ب ه ط ور   . اس ت  دانسته شرعی« دیه» پرداخت ضامن تنها را زننده زیان و

-۳۳0 ش  ماره کش  ور ع  الی دی  وان عم  ومی هیئ  ت اص  راری رأی ،نمون  ه

 از ناشی زیان و ضرر مطالبه درخصوص: »دارد می اشعار ۳۱۳8٫۳٫۳4

 است« دیه» پرداخت مستلزم که میجرائ در اینکه به باتوجه جرم،

 بناابراین  کرد... مطالبه توان نمی دیگری خسارت «دیه» جز شرعاً

 «ندارد... قانونی وجه« دیه» بر عالوه خسارت پرداخت به حکم

-۳۳ ش ماره  کش ور  ع الی  دی وان  عم ومی  هیئ ت  اص راری  همچنین رأی

 قطاع  درماورد  یک کیفری دادگاه: »است داشته بیان نیز 5/۱/۳۱۳۳

 بارای  همچناین  و است شده پاها کارافتادن از به منتهی که نخاع

 چند پرداخت به حکم دیات قانون وفق بر دیگر صدمات از هریک

 بار  که پاها ازکارافتادن مورد در بنابراین ؛است کرده صادر« دیه»


