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 مقدمه

هادراستنباطازقوانینومقرراتدرجهتانطباقبامصادیقواقعیتاحدودیمعموالًرویهعملیدادگاه

شودمتفاوتاساتالبتاهزشدادهمیهابهدانشجویانحقوقآموهایتئوریکدانشگاهباآنچهدرکالس

هایدرسیهمبهشکلیاستکهبرایطیمراحلتحصیلیروندآموزشیوطریقارائهمطالبدرکالس

کند.بهایانصورتتئوریوبدونتطبیقبامصادیقعملیکفایتمیصرفمطالعهوپاسخبهسؤاالتبه

یلدردانشگاهبرایدانشجویانایانرشاتهوجاودترتیبمعموالًچونامکانانجامکارعملیحینتحص

شوندباکمبودآگاهیواطالعااتازرویاهقضاائیوشایوهالتحصیالنوقتیمشغولبهکارمینداردفارغ

هامواجههستند؛لیکناهمیتآگاهیازرویهقضائیبااشتغالبهکارواستداللواستنباطعملیدادگاه
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تواناداطالعااتکااربردیوعملایرادراختیاارانطباققوانینبامصاادیقواقعایهساتندمایدرحال

خوانندگانقراردهد.

التحصیالنحقوقبیشازسایرینبهمطالعهرویهقضائینیازمندهستند؛امااهایچقشاریازاگرچهفارغ

باشد؛زیارااینحوزهعلمینمینیازازمطالعهوتحقیقوتفحصدربیجامعهبزرگرشتهحقوققضائی

باشادوففلاتازایانرویهقضائیدرواقعمحرکرشتهحقوقاستکهدائمدرحالتغییروتحاولمای

روناشارانتخصصایماندگیازعلمواقعیحقوقوجامعهحقوقدانانخواهدشد.ازاینحوزهموجبعقب

بخشیبهمطالبوموضوعاتراجعباهرویاهآوریوانسجاماینحوزه،هرکدامبهطریقینسبتبهجمع

کنندکهانتشاراتچراغدانشنیزدرهمینراستاوبرایانجامبخشیازوظایففرهنگیقضائیاقداممی

فاردبااصاورتمانظمومنحصاربهبندیمطالبرویهقضائیبهخوددرنظرداردنسبتبهتدوینوجمع

صورتکاربردیوباادسترسایآساانباهتابجداگانهبههایمخصوصبرایهردعواطییککویژگی

هااتحاتعناوانکلایایازکتاابمجموعه،مطالبهردعوااقدامنمایدلذادرراستایتأمیناینهدف

کهشاملمواردزیراستتدوینوتألیفخواهدشد:«ها دعوای... در رویه دادگاه»
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صورتخالصهدرفهرست؛هکرعنوانبرایهرمطلببه.4

دسترسیسهلوآسانبهمطلبدلخواهدرکمترینزمان..1

انتشاراتمفتخرخواهدشادازتجربیاات،آراءوساایرمطالابحقاوقیموجاودنازد« گروه پژوهشی»

هایبعادیاساتفادهاساتید،وکال،حقوقدانانوسایرهمکاراندرراستایمفیدترشدنمجموعهدرچاپ

نماید.لذاموجبخرسندیخواهادباودکاهخواننادگانعزیازازهارصانفضامنارساالانتقااداتو

صورت)کتبییاازطریقایمیلیاتلفنی(مارادرپربااردرموردهرکدامازموضوعاتبهپیشنهاداتخود

کردنمجموعهحاضریاریفرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

ششیک هزار و سیصد و نود و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکوائیهنمونه  و توهین معرفی جرم

 فصل اول



 

 



 

 

 1مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه

ایوجودداردکهشاکیبایدضامنبرایرسیدگیبههرعنوانمجرمانهمراحلچهارگانه

دهتااباشادراانجاامداآگاهیازاینمراحلاقداماتیکهباهویمرباوطومنتسابمای

شکواییهویثبتوانجامتحقیقاتوتعقیبرسیدگیوصادورحکامواعماالمجاازات

فراهمگردد.

 گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح 

باشد؛چراکهمطابقخواهیتنظیمشکواییهمیظلماولیناقدامشاکیبرایاعالمجرموت

یکیازجهاتقانونیبرایشاروعباه۶۶۳1وبقانونآییندادرسیکیفریمص۱۰ماده

تعقیب،شکایتشاکییامدعیخصوصیاستالبتهاگرجرمجنبهعمومیداشاتهباشاد

شود.اقامهدعواوتعقیبمتهمازاینجنبهازوظایفدادستانمحسوبمی

قاانونآیایندادرسای۱8بهتکلیافماادهالف( نحوه تنظیم شکواییه و شرایط آن:

تواندشخصاًیاتوسطوکیلشکایتکنددرشکواییهکیفریشاکییامدعیخصوصیمی

شود.مواردزیرقیدمی

نامونامخانوادگی،نامپدر،سن،شغل،میازانتحصایالت،وضاعیتتأهال،تابعیات،. 4

رصورتامکااننشاانیپیاامنگاارمذهب،شمارهشناسنامه،شمارهملی،نشانیدقیقود

؛)ایمیل(،شمارهتلفنثابتوهمراهوکدپستیشاکی

؛موضوعشکایت،تاریخومحلوقوعجرم.8

؛ضرروزیانواردهبهمدعیوموردمطالبهوی.3

؛ادلهوقوعجرم،اسامی،مشخصاتونشانیشهودومطلعاندرصورتامکان.4

                                                           
بهرشتهیتحریردرآمدهاستلیکنبه«مجموعه کتب کیفری ... در رویه دادگاه ها»روندرسیدگیعملیبرای. 1

طورمفصلمعرفیهرجرمحسبعنوانتعریفشدهدرکتاببههمراهارکانتشکیلدهندهیآندرمبحثدومتشریح

 گردیدهاست.
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؛عنهیامظنوندرصورتامکانمشخصاتونشانیمشتکی.1

یهمکلفاستاوراقمتحدالشکلمشتملبرمواردفوقراتهیهکندودراختیاارئقضاقوه

یهمورداستفادهقرارگیارد.عادماساتفادهازاوراقیمراجعانقراردهدتادرتنظیمشکوا

مزبورمانعاستماعشکایتنیست.

شکواییهشاکیبایدازدوجهتتمبرباطلنمایند:بعدازتنظیم

همزمانباتنظیمشکواییهبایدشاکیتماامی. تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی:4

اسنادومدارکوادلهمکتوبخودراپیوستشکواییهنمودهوایاناسانادراباهتکلیاف

اردمعاینبایادبااقانونوصولبرخیازدرآمادهایدولاتومصارفآندرماو۶7بند

مصدقنماید.«ریال 10888»پرداختمبلغ

بایدبامراجعاهباهواحادتمباردردادسارایمربوطاه. تمبر هزینه شکایت کیفری:8

قانونوصولبرخیازدرآمادهایدولاتومصارفآندرماواردمعاینباا۰مطابقبند

نماید.تمبرازبابتهزینهشکایتابطال«180888»پرداختمبلغ

بعدازتنظیمشکواییه،دومیناقادامشااکیب( تقدیم شکواییه به دادسرای صالحه:

باشد.تقدیماینعرضحالبهدادسرایصالحبرایرسیدگیمی

هاایقانونآییندادرسیکیفریسلسلهمراتبصالحیتدادسارای۶۶۱مستفادازماده

باشند:برایرسیدگیبهجرمبهشرحهیلمی

اصلوقاعدهایناستکهشااکیبایادابتادائاًشاکواییهدسرای محل وقوع جرم:. دا4

خودرابهدادسرایمحلوقوعجرمتقدیمنمایند.

اگارمحالوقاوعجارممشاخص. دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم:8

شاودکاهجارمدرحاوزهآنکشافشادهیااماتهمنباشدشکواییهبهدادسراتقدیممی

دهاست.دستگیرش


