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 مقدمه

هادراستنباطازقوانینومقرراتدرجهتانطباقباامعموالًرویهعملیدادگاه

هااباههاایتووریاکدانشاگاهمصادیقواقعیتااحادودیبااآنداهدرکا  

شودمت ااوتاساتالبتاهرونادآموزشایوآموزشدادهمیدانشجویانحقوق

هایدرسیهمبهشکلیاستکهبرایطیمراحلطریقارائهمطالبدرک  

صورتتواوریوبادونتطبیاقبااتحصیلیصرفمطالعهوپاسخبهسناالتبه

کند.بهاینترتیابمعماوالًچاونامکاانانجاامکاارمصادیقعملیک ایتمی

تحصایلدردانشاگاهبارایدانشاجویانایانرشاتهوجاودناداردعملیحاین

شاوندبااکمباودآگااهیواط عااتازالتحصی نوقتیمشغولبهکارمیفارغ

هامواجاههساتندللایکنرویهقضائیوشیوهاستداللواستنباطعملیدادگاه

تحصایلالاهمیتآگاهیازرویهقضائیبااشتغالبهکاروفعالیتبرهای فاارغ

تردیدتنهامنباعآماوزشعملایوکالات،قضااوتوحقوقیپوشیدهنیست.بی

هاوجلسااترسایدگی،طورکلیرشتهحقوق،قبلازحضورعملیدردادگاهبه

هااباشدلبهعبارتدیگر،مطالعهتصمیمات،پرسشوپاسخهایقضائیمیرویه

الانطبااققاوانینبااصورتعملیدرحنظرهایکسانیکههرروزبهواخت ف

توانااداط عاااتکاااربردیوعملاایرادراختیااارمصااادیقواقعاایهسااتندماای

خوانندگانقراردهد.

التحصی نحقوقبیشازسایرینبهمطالعاهرویاهقضاائینیازمناداگرچهفارغ

نیاازازمطالعاهوبیهستندلاماهی قشریازجامعهبزرگرشتهحقوققضائی

باشدلزیرارویهقضائیدرواقعمحارودراینحوزهعلمینمیتحقیقوت حص

باشدوغ لتازاینحاوزهرشتهحقوقاستکهدائمدرحالتغییروتحولمی



روماندگیازعلمواقعیحقوقوجامعهحقوقدانانخواهدشد.ازاینموجبعقب

آوریوناشاارانتخصصاایایاانحااوزه،هرکاادامبااهطریقااینساابتبااهجمااع

کننادکاهبخشیبهمطالبوموضوعاتراجعبهرویهقضائیاقاداممایجامانس

انتشاراتچراغدانشنیزدرهمینراستاوبرایانجامبخشیازوظایففرهنگی

صاورتبندیمطالبرویاهقضاائیباهخوددرنظرداردنسبتبهتدوینوجمع

ککتاابهایمخصوصبرایهاردعاواطاییافردباویژگیمنظمومنحصربه

صورتکاربردیوبادسترسیآسانبهمطالبهردعاوااقادامنمایادجداگانهبه

هااتحاتعناوانکلایایازکتاابمجموعاه،لذادرراستایتأمینایانهادف

کاهشااملماواردزیاراساتتادوینوتاألیف«ها دعوای... در رویه دادگاه»

خواهدشد:

آراءوحدترویهل.3

آرایاصراریل.2

لعالیکشوراءشعبدیوانآر. 1

هایبدویوتجدیدنظرلآراءدادگاه.4

هایقضائیلنشست.1

هایمشورتیلنظریه. 0

قوانینومقرراتمرتبطباموضوعل.7

نمونهدادخواستومعرفیدعوا..7

دراینمجموعهسعیشادهاساترویاهقضاائیکشاوردرخصاوصهاردعاوا

صورتمنسجمومنظمگردآوریشودتاوک ،حقوقدانانوقضاتمحتارمدربه

مراجعهبهرویهقضائیدرکمترینزمانبهبهترینوجهمطالبمطلوبخاودرا



 

)دادگااهبادویوهاایافتهواست ادهنمایند.باتوجهبهتعددبسایارآراءدادگااه

تجدیدنظر(دربرخیمواردحداکثرسعیبرآنبودهازمواردمت اوتآراءصادره

درموضوعنمونهدرقسمترأیآوردهشودوهمدنیندرسایرمواردلمثلآراء

عالیکشور،مواردمرتبطبهموضوعذکرشدهاستتابااوحدترویه،آراءدیوان

کنندگانعزیزقارارداست ادهخوانندگانومراجعهتوجهبهاهمیتاینآراءمور

گیرد.

هایکتاب:مختصرویژگی

تدوینوگردآوریمنظمومنسجمتماممطالبمربوطبهدعوال.3

بندیموضوعیبرایهرکدامازمطالبلتقسیم.2

ارائهمعرفیدعواونمونهدادخواستدراولمجموعهل.1

صورتخ صهدرفهرستلذکرعنوانبرایهرمطلببه.4

دسترسیسهلوآسانبهمطلبدلخواهدرکمترینزمان..1

انتشاراتم تخرخواهدشدازتجربیات،آراءوسایرمطالاب« گروه پژوهشی»

حقوقیموجودنزداساتید،وک ،حقوقدانانوسایرهمکاراندرراستایم یادتر

هایبعدیاست ادهنماید.لذاموجبخرساندیخواهادپشدنمجموعهدرچا

بودکهخوانندگانعزیزازهرصنفضمنارسالانتقاداتوپیشنهاداتخوددر

صورت)کتبییاازطریقایمیلیاتل نی(ماارادرموردهرکدامازموضوعاتبه

پربارکردنمجموعهحاضریاریفرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

ششیک هزار و سیصد و نود و 



 



 

  















 

 

 

تحصیل مال از طریق  معرفی جرم

 شکوائیهو نمونه نامشروع 

 فصل اول





 51 در رویه دادگاه ها  جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع

 مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه

ایوجاودداردکاهمراحلچهارگانهبرایرسیدگیبههرعنوانمجرمانه،

شاکیبایدضمنآگااهیازایانمراحالاقاداماتیکاهباهویمرباوطو

،شاکوائیهویثباتوانجاامتحقیقااتباشدراانجامدادهتاامنتسبمی

تعقیب،رسیدگی،صدورحکمواعمالمجازاتفراهمگردد.

 شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالحگفتار اول: تنظیم 

خاواهیتنظایمشاکوائیهاولیناقادامشااکیبارایاعا مجارموتظلام

قاانونآیایندادرسایکی اریمصاوب۳۴چراکهمطابقمادهلباشدمی

یکیازجهاتقانونیبرایشاروعباهتعقیاب،شاکایتشااکییاا۳۱۳۲

باشداقامهدعاوامدعیخصوصیاست.البتهاگرجرمجنبهعمومیداشته

شود.وتعقیبمتهمازاینجنبهازوظایفدادستانمحسوبمی

قاانون۳8باهتکلیافماادهالف( نحوه تنظیم شکوائیه و شرایط آن:

تواندشخصاًیااتوساطآییندادرسیکی ریشاکییامدعیخصوصیمی

شود.وکیلشکایتکند.درشکوائیهمواردزیرقیدمی

وادگی،نامپدر،سان،شاغل،میازانتحصای ت،وضاعیتنامونامخان .3

تأهل،تابعیت،مذهب،شمارهشناسنامه،شمارهملای،نشاانیدقیاقودر

صورتامکاننشانیپیامنگار)ایمیل(،شمارهتل نثاباتوهماراهوکاد

لشاکییپست

لموضوعشکایت،تاریخومحلوقوعجرم.2
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لضرروزیانواردهبهمدعیوموردمطالبهوی.1

ادلهوقوعجرم،اسامی،مشخصاتونشانیشهودومطلعاندرصورت.4

لامکان

لعنهیامظنوندرصورتامکانمشخصاتونشانیمشتکی.1

قضائیهمکلفاستاوراقمتحدالشکلمشتملبرمواردفاوقراتهیاهقوه

ردهدتادرتنظیمشاکوائیهماورداسات ادهکندودراختیارمراجعانقرا

قرارگیرد.عدماست ادهازاوراقمزبورمانعاستماعشکایتنیست.

بعدازتنظیمشکوائیهشاکیبایدازدوجهتتمبرباطلنماید:

همزمانباتنظیمشکوائیهباید. تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی:3

مکتاوبخاودراپیوساتشاکوائیهشاکیتمامیاسنادومادارووادلاه

قانونوصولبرخایازدرآمادهای۳7نمودهوایناسنادرابهتکلیفبند

«رینال  10666»دولتومصرفآندرمواردمعینبایدباپرداختمبلاغ

مصدقنماید.

بایادباامراجعاهباهواحادتمباردر. تمبر هزینه شکایت کیفنری: 2

وصولبرخیازدرآمادهایدولاتوقانون۴دادسرایمربوطهمطابقبند

تمبرازبابتهزیناه«160666»مصرفآندرمواردمعینباپرداختمبلغ

شکایتابطالنماید.

بعادازتنظایمشاکوائیه،ب( تقدیم شکوائیه به دادسنرای صنالحه:  

دومیناقدامشاکیتقادیمایانعاراحاالباهدادسارایصاالحبارای

باشد.رسیدگیمی


