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مقدمه
معموالًرویهعملیدادگاههادراستنباطازقوانینومقرراتدرجهتانطباقباا
مصادیقواقعیتااحادودیبااآنچاهدرکاالسهاایتووریاکدانشاگاههااباه
دانشجویانحقوقآموزشدادهمیشودمتفااوتاساتالبتاهرونادآموزشایو
طریقارائهمطالبدرکالسهایدرسیهمبهشکلیاستکهبرایطیمراحز
تحصیلیصرفمطالعهوپاسخبهسناالتبهصورتتواوریوبادونتطبیاقباا
مصادیقعملیکفایتمیکند.بهاینترتیابمعماوالًچاونامکاانانجاامکاار
عملیحاینتحصایزدردانشاگاهبارایدانشاجویانایانرشاتهوجاودنادارد
التحصیالنوقتیمشغولبهکارمیشاوندبااکمباودآگااهیواطالعااتاز

فارغ
رویهقضائیوشیوهاستداللواستنباطعملیدادگاههامواجاههساتندللایکن
اهمیتآگاهیازرویهقضائیبااشتغالبهکاروفعالیتبرهای فاارغالتحصایز
حقوقیپوشیدهنیست.بیتردیدتنهامنباعآماوزشعملایوکالات،قضااوتو
بهطورکلیرشتهحقوق،قبزازحضورعملیدردادگاههاوجلسااترسایدگی،
رویههایقضائیمیباشدلبهعبارتدیگر،مطالعهتصمیمات،پرسشوپاسخهاا
واختالفنظرهایکسانیکههرروزبهصورتعملیدرحالانطبااققاوانینباا
مصااادیقواقعاایهسااتندماایتوانااداطالعاااتکاااربردیوعملاایرادراختیااار
خوانندگانقراردهد .
اگرچهفارغالتحصیالنحقوقبیشازسایرینبهمطالعاهرویاهقضاائینیازمناد
بینیاازازمطالعاهو
هستندلاماهی قشریازجامعهبزرگرشتهحقوققضائی 
تحقیقوتفحصدراینحوزهعلمینمیباشدلزیرارویهقضائیدرواقعمحارو
رشتهحقوقاستکهدائمدرحالتغییروتحولمیباشدوغفلتازاینحاوزه
ازاینرو
موجبعقبماندگیازعلمواقعیحقوقوجامعهحقوقدانانخواهدشد. 

ناشاارانتخصصاایایاانحااوزه،هرکاادامبااهطریقااینساابتبااهجم اعآوریو
انسجامبخشیبهمطالبوموضوعاتراجعبهرویهقضائیاقاداممایکننادکاه
انتشاراتچراغدانشنیزدرهمینراستاوبرایانجامبخشیازوظایففرهنگی
خوددرنظرداردنسبتبهتدوینوجمعبندیمطالبرویاهقضاائیباهصاورت

منظمومنحصربهفردباویژگیهایمخصوصبرایهاردعاواطاییاککتااب
جداگانهبهصورتکاربردیوبادسترسیآسانبهمطالبهردعاوااقادامنمایاد
لذادرراستایتأمینایانهادف،مجموعاهایازکتاابهااتحاتعناوانکلای
«دعوای ...در رویه دادگاهها» کاهشاامزماواردزیاراساتتادوینوتاألیف
خواهدشد :
.1آراءوحدترویهل 
.2آرایاصراریل 
آراءشعبدیوانعالیکشورل 

.3
آراءدادگاههایبدویوتجدیدنظرل 

.4
نشستهایقضائیل 

.5
نظریههایمشورتیل 

.6
.7قوانینومقرراتمرتبطباموضوعل 
.8نمونهدادخواستومعرفیدعوا .
در اینمجموعهسعیشادهاساترویاهقضاائیکشاوردرخصاوصهاردعاوا
بهصورتمنسجمومنظمگردآوریشودتاوکال،حقوقدانانوقضاتمحتارمدر
مراجعهبهرویهقضائیدرکمترینزمانبهبهترینوجهمطالبمطلوبخاودرا
یافتهواستفادهنمایند.باتوجهبهتعددبسایارآراءدادگااههاا(دادگااهبادویو

تجدیدنظر)دربرخیمواردحداکثرسعیبرآنبودهازمواردمتفاوتآراءصادره
درموضوعنمونهدرقسمترأیآوردهشودوهمچنیندرسایرمواردلمثزآراء
وحدترویه،آراءدیوانعالیکشور،مواردمرتبطبهموضوعذکرشدهاستتاباا
توجهبهاهمیتاینآراءمورداستفادهخوانندگانومراجعهکنندگانعزیزقارار
گیرد .
مختصرویژگیهایکتاب :

.1تدوینوگردآوریمنظمومنسجمتماممطالبمربوطبهدعوال 
تقسیمبندیموضوعیبرایهرکدامازمطالبل 

.2
.3ارائهمعرفیدعواونمونهدادخواستدراولمجموعهل 
ذکرعنوانبرایهرمطلببهصورتخالصهدرفهرستل 

.4
.5دسترسیسهزوآسانبهمطلبدلخواهدرکمترینزمان .
«گروه پژوهشی» انتشاراتمفتخرخواهدشدازتجربیات،آراءوسایرمطالاب
حقوقیموجودنزداساتید،وکال،حقوقدانانوسایرهمکاراندرراستایمفیادتر
شدنمجموعهدرچاپهایبعدیاستفادهنماید.لذاموجبخرساندیخواهاد
بودکهخوانندگانعزیزازهرصنفضمنارسالانتقاداتوپیشنهاداتخوددر
موردهرکدامازموضوعاتبهصورت(کتبییاازطریقایمیزیاتلفنی)ماارادر
پربارکردنمجموعهحاضریاریفرمایند .
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و پنج
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