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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا
حدودی متفاوت است ،با آنچه در کالسهای تئوریک دانشااهها به دانشاجویان حقاوق آماوزش
داده میشود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهاای درسای هام باه شاکلی
است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت باهصاورت تئاوری و بادون
تطبیق با مصادیق عملی کفایت میکند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملای قبال
از خروج از دانشااه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغالتحصیالن وقتی وارد مرحله کار
می شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگااههاا
مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی باا ورود باه میادان کاار و فعالیات بار های
فارغالتحصیل حقوقی پوشیده نیست .بای تردیاد تنهاا منباع آماوزش عملای وکالات ،قضااوت و
به طورکلی حقوق ،بعد از حضور عملی در دادگاههاا و جلساات رسایدگی ،هماین رویاه قضاائی
میباشد؛ به عبارت دیار مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کساانی کاه هار
روز بهصورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و
عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هساتند؛ اماا های
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمیتواند بینیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایان
حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقاوق اسات کاه دائام در حاال
تغییر و تحول میباشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقبماندگی از علم واقعی حقوق و جامعاه
حقوقدانان تمام خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکدام به طریقای نسابت باه
جمعآوری و انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجاع باه رویاه قضاائی اقادام مایکنناد کاه
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفاه فرهناای خاود در نظار
دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویاه قضاائی باهصاورت مانظم و منحصاربه فارد باا
ویژگیهای مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه باهصاورت کااربردی و باا دسترسای
آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید .در راستای تأمین این هدف مجموعهای از کتابها هرکادام
تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد:
 .۳آراء وحدت رویه؛
 .6آرای اصراری؛
 .۱آراء شعب دیوانعالی کشور؛

 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .۱نشستهای قضائی؛
 .۳نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هار دعاوا باهصاورت منساجم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمتارین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعادد بسایار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از ماوارد متفااوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسامت رأی آورده شاود و همچناین در ساایر ماوارد؛ مثال آراء
وحدت رویه ،آراء دیوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیات
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .۳تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .6تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .۱ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .۱دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقاوقی موجاود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شادن مجموعاه در چاا هاای
بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننادگان عزیاز از هار صانف ضامن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات باهصاورت (کتبای یاا از طریاق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و پنج

فصلاول

معرفی دعوا و نمونه
دادخواست ابطال رأی داور

معرفیدعوایابطالرایداوری
به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیات اراده از ساوی مقانن،
سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان «داوری» به وجود آمد که موضوع این نوشته را
به خود اختصاص خواهد داد.
هرچند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوا میباشد؛ لیکن باید نتیجه
این رسیدگی با اصاول اساسای و عادالناه رسایدگی چاون اصال تنااظر ،حاق دفااع و...
هماهنگ و منطبق باشد اگر فرایند رسیدگی فاقد این اصول باشد طرف متضارر و محاق
باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند که در رویه دادگاهها از آن به عنوان «دعوای ابطال
رأی داوری» نام برده میشود.

گفتار اول :موارد اعتراض به رأی داوری
در قانون آیین دادرسی مدنی مواد  151الی  591به موضوع داوری اختصاص یافته است
که بعضی از آن مواد صریحاً موارد بطالن رأی داوری را اعالم داشاتند و برخای نیاز باه
قابلیت عدم استناد به رأی داوری به جهت عدم رعایت تشریفات قاانونی الزم در جهات
صدور و ابالغ رأی اشاره داشتهاند که در ذیل به ذکر آنها میپردازیم.
بند اول) موارد اعتراض به رأی داوری داخل در مهلت قانونی :در ایان ماوارد بایاد
مهلت مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد این موارد در ماده  101ق.آ.د.م .به صاورت
حصری بدین شرح آمده است:
 .۳رأی صادره مخالف با قوانین موُجِد حق باشد؛
 .6داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است؛
 .۱داور خارج از حدود اختیار خاود رأی صاادر نماوده باشاد .در ایان صاورت فقاط آن
قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد؛
 .4رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛
 .۱رأی داور با آنچه در دفتر امالک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده
و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛

ﺑﺎ ﺳﻼم؛

ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎس از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل »ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﭼﺮاغ داﻧﺶ« در ﺻﻮرت
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ﺗﻬﺮان

دادﺳﺮاي ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد

ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،ﻣﯿﺪان ﺻﻨﻌﺖ،ﺑﻠﻮار اﻧﻘﻼب ،ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﮐﻮﭼﻪ 18
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ﺗﻬﺮان

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺪس

ﻓﻠﮑﻪ دوم ﺻﺎدﻗﯿﻪ  ،ﺑﻠﻮار اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﻠﮑﻪ ﭘﻮﻧﮏ
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ﺗﻬﺮان

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻼﺗﯽ

ﭘﯿﺮوزي ،ﺑﻠﻮار ﻧﺒﺮد ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮداري

ﺗﻬﺮان

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده وﻧﮏ

ﻣﯿﺪان وﻧﮏ ،ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯿﺪان ،ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد

5

ﺗﻬﺮان

ﺑﻌﺜﺖ

ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺟﻨﻮب
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ﮐﺮﻣﺎن

دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﮐﻞ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ارگ دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن
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ﮐﺮﻣﺎن

ﺗﻘﺎﻃﻊ اﯾﺮان ﭘﺎرس ﻧﯿﺎﯾﺶ

ﺻﺎﻧﻌﯽ
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ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ

دادﮐﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ روﺑﺮوي ﭘﺎرك ﻣﻌﻠﻢ
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ﯾﺰد

دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺰد

ﻣﯿﺪان ازادي اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺮاﻓﯽ ﮐﻮﭼﻪ دادﮔﺴﺘﺮﯾﯽ

آﻣﻞ

دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺑﻠﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ دادﮔﺴﺘﺮي

ﮔﺮﮔﺎن

دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﻘﻼب

ﻓﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮداري

ﺑﻮﺷﻬﺮ

دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب

ﻣﯿﺪان اﻣﺎم خ اﻣﺎم )ﺳﻨﮕﯽ(

ﺷﯿﺮاز

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺪﺳﯽ

ﻣﯿﺪان ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺷﯿﺮودي

ﺑﺎﺑﻞ

دادﮔﺴﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب

ﻣﯿﺪان وﻻﯾﺖ ،روﺑﺮوي ﺷﻬﺮداري دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﺎﺑﻞ

رﺷﺖ

دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب

ﻣﯿﺪان ﺣﺸﻤﺖ ،دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب رﺷﺖ
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ﮔﻨﺒﺪ

دادﮔﺴﺘﺮي ﮔﻨﺒﺪ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن -خ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺟﻨﺐ
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اﻧﺰﻟﯽ

دادﮔﺴﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب

ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ  ،ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ وﻻﯾﺖ ،خ ﺗﮑﺎوران ،روﺑﺮوي ﻓﺮوﺷﮕﺎه
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ﻧﺴﯿﻢ

دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺴﯿﻢ

ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ ،ﺑﻠﻮار اﻟﻐﺪﯾﺮ ،خ دادﮔﺴﺘﺮي ،دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﺴﯿﻢ ﺷﻬﺮ

اﻫﻮاز

دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﻞ اﻫﻮاز

اﻧﺘﻬﺎي 30ﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﺮم ﮐﻮﺷﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﯿﺪ

آﺑﺎدان

دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﻞ آﺑﺎدان

اﯾﺴﺘﮕﺎه 11دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﻞ آﺑﺎدان
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ﺷﻬﺮ

ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ

رﺷﺖ

ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ
ﺷﻬﺮ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري  -دادﮔﺴﺘﺮي ﮔﻨﺒﺪ

اﺗﮑﺎ دادﮔﺴﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ

ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن اﻫﻮاز

ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ
واﺣﺪ ﻓﺮوش و ﭘﺨﺶ
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