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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی  معموالً رویه عملی دادگاه

شود متفاوت استت البتته    ها به دانشجویان حقوق آموزش داده می دانشگاههای تئوریک  با آنچه در کالس

های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی  روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس

کند. به ایتن   صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان ایتن رشتته وجتود    ترتیب معموالً 

شوند با کمبود آگاهی و اطالعتات از رویته قضتائی و شتیوه      التحصیالن وقتی مشغول به کار می ندارد فارغ

ه کار و ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال ب استدالل و استنباط عملی دادگاه

تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت، قضتاوت و   التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بی فعالیت بر هیچ فارغ

باشتد؛   های قضائی متی  ها و جلسات رسیدگی، رویه طورکلی رشته حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه به

صورت عملی  ی که هر روز بهنظرهای کسان ها و اختالف به عبارت دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ

توانتد اطالعتات کتاربردی و عملتی را در اختیتار       در حال انطباق قوانین با مصتادیق واقعتی هستتند متی    

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هستند؛ امتا هتیچ قشتری از     اگرچه فارغ

باشد؛ زیترا   یاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمین بی جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

باشتد و غفلتت از ایتن     رویه قضائی درواقع محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحتول متی  

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

بخشی به مطالب و موضوعات راجع بته رویته    آوری و انسجام طریقی نسبت به جمع این حوزه، هرکدام به

کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی  قضائی اقدام می

فترد بتا    صتورت متنظم و منحصتربه    بندی مطالب رویه قضائی به خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع

صورت کاربردی و بتا دسترستی آستان بته      های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به یویژگ

هتا تحتت عنتوان کلتی      ای از کتتاب  مجموعه ،مطالب هر دعوا اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف

 که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد: «ها دعوای... در رویه دادگاه»

 ت رویه؛آراء وحد .4

 آرای اصراری؛ .3

 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان. 3



 

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .8

 های مشورتی؛ نظریه. 6
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صتورت منستجم و متنظم     بته در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصتوص هتر دعتوا    

گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهتترین  

ها )دادگاه بتدوی و   وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه

ده از موارد متفتاوت آراء صتادره در موضتوع نمونته در     تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بو

عتالی کشتور، متوارد     قسمت رأی آورده شود و همچنین در سایر موارد؛ مثل آراء وحدت رویه، آراء دیتوان 

متترتبط بتته موضتتوع ذکتتر شتتده استتت تتتا بتتا توجتته بتته اهمیتتت ایتتن آراء متتورد استتتفاده خواننتتدگان و 

 کنندگان عزیز قرار گیرد. مراجعه

 های کتاب: ویژگی مختصر
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 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .3

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 در کمترین زمان.دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه  .8

انتشارات مفتخر خواهد شتد از تجربیتات، آراء و ستایر مطالتب حقتوقی موجتود نتزد        « گروه پژوهشی»

های بعتدی استتفاده    اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ

ارستال انتقتادات و   نماید. لذا موجب خرسندی خواهتد بتود کته خواننتدگان عزیتز از هتر صتنف ضتمن         

صورت )کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی( ما را در پربتار   پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به

 کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی جرائم تخریب وتحریق 

 و نمونه شکواییه

 فصل اول



 



 

  1م در دادسرا و دادگاهائ: روند عملی رسیدگی به جراولمبحث  

ای وجتود دارد کته    مراحتل چهارگانته   مانند تخریتب برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه 

باشتد را   شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتستب متی  

صتدور حکتم و اعمتال     ،رسیدگی ،تعقیب ،انجام تحقیقات ،انجام داده تا شکواییه وی ثبت

 مجازات فراهم گردد.

 گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح  

چترا کته    ؛باشتد  خواهی تنظتیم شتکواییه متی    ظلمولین اقدام شاکی برای اعالم جرم و تا

یکتی از جهتات قتانونی بترای      ۳۱۳7قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۳۴مطابق ماده 

البته اگتر جترم جنبته عمتومی      .شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است

 شود. ین جنبه از وظایف دادستان محسوب میاقامه دعوا و تعقیب متهم از ا ،داشته باشد

قتانون آیتین دادرستی     ۳8به تکلیتف متاده    الف( نحوه تنظیم شکواییه و شرایط آن:

در  .توانتد شخصتًا یتا توستط وکیتل شتکایت کنتد        کیفری شاکی یا مدعی خصوصی متی 

 :شود شکواییه موارد زیر قید می

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میتزان تحصتیالت، وضتعیت تأهتل، تابعیتت،       . 4

نگتار   صورت امکتان نشتانی پیتام    مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در

 ؛)ایمیل(، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

 ؛موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم .3

 ؛ه به مدعی و مورد مطالبه ویضرر و زیان وارد .3

 ؛ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان .4

 ؛عنه یا مظنون در صورت امکان مشخصات و نشانی مشتکی .8

                                                                 
بته رشتته ی تحریتر در آمتده استت؛ لتیکن بته         «هامجموعه کتب کیفری ... در رویه دادگاه »روند رسیدگی عملی برای  . ۳

طورمفصل معرفی هر جرم حسب عنوان تعریف شده در کتاب بته همتراه ارکتان تشتکیل دهنتده ی آن در مبحتث دوم تشتریح        

 گردیده است.
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یه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیتار  ئقضا  قوه

یه مورد استفاده قرار گیترد. عتدم استتفاده از اوراق    یتنظیم شکوامراجعان قرار دهد تا در 

 مزبور مانع استماع شکایت نیست. 

 د:ی باید از دو جهت تمبر باطل نمایبعد از تنظیم شکواییه شاک

همزمان با تنظیم شکواییه باید شاکی تمتامی   تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی: .4

اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکواییه نموده و ایتن استناد را بته تکلیتف     

قانون وصول برخی از درآمتدهای دولتت و مصترف آن در متوارد معتین بایتد بتا         ۳2بند 

 مصدق نماید.« ریال 80111»پرداخت مبلغ 

اید با مراجعته بته واحتد تمبتر در دادسترای مربوطته       ب تمبر هزینه شکایت کیفری: .3

قانون وصول برخی از درآمتدهای دولتت و مصترف آن در متوارد معتین بتا        ۴مطابق بند 

 تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.« 810111»پرداخت مبلغ 

بعد از تنظیم شکواییه، دومین اقتدام شتاکی    ب( تقدیم شکواییه به دادسرای صالحه:

 باشد. حال به دادسرای صالح برای رسیدگی می این عرضتقدیم 

بترای   ها کیفری سلسله مراتب صالحیت دادسراقانون آیین دادرسی  ۳۳۳مستفاد از ماده  

 :باشند رسیدگی به جرم به شرح ذیل می

اً شتکواییه  ائاصل و قاعده این است که شتاکی بایتد ابتتد    دادسرای محل وقوع جرم: .4

 د.حل وقوع جرم تقدیم نمایدادسرای مخود را به 

رم مشتخص  اگتر محتل وقتوع جت     دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم: .3

شود که جرم در حوزه آن کشتف شتده یتا متتهم      تقدیم می ییشکواییه به دادسرا ،نباشد

 دستگیر شده است.
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محل وقوع جرم مشتخص نباشتد یتا     ،به هر دلیلیاگر  دادسرای محل اقامت متهم: .3

جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محتل اقامتت متتهم تقتدیم     

 خواهد شد.

شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تمتام  ج( تحویل شکواییه به معاونت ارجاع: 

عتاون  م .کنتد  خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقتدیم متی  یۀ یشکوا ،اوراق کپی

ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن متانع )رعایتت صتالحیت ذاتتی و محلتی و      

موجتود، اقتدام بته ارجتاع پرونتده بته       ۀ هزینه و ابطال تمبر( ممکن است با توجه به رویت 

کالنتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید که هر دو حالت را بررسی 

 :میکن یم

در این حالتت قبتل از ثبتت پرونتده در دادسترا       پرونده به کالنتری مربوطه:. ارجاع 4

آن کشف شده یتا متتهم    آن اتفاق افتاده یا در حوزهۀ پرونده به کالنتری که جرم در حوز

تا تحقیقات الزم توسط کالنتتری مربوطته    شود یارجاع داده م ،آن دستگیر شدهۀ در حوز

 انجام شود.

 ها توجه به محل ارتکاب جرم یا کشف آن به کالنتتری مربوطت  در این صورت شاکی باید ب

 هییس از دستور رئیس بخش مربوطه شتکوا به قسمت )معاضدت قضائی( مراجعه کرده و پ

 .خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید

باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگستتری کته در آن محتل     هییپس از ثبت شکوا 

کار هستند قرار دهد تتا اطالعتات و تحقیقتات دستتور داده     ه مشغول ب)معاضدت قضائی( 

انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده  ضابطین دادگستری مربوطهشده توسط 

 شود.

این حالت شتاکی پتس از    در . ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی:3

پرس مشتخص شتده کته قستمت     از معاونت ارجاع باید به دادیاری یا بتاز  هییتحویل شکوا

البتته   .آن شتعبه ثبتت گتردد    مراجعه کرده تتا پرونتده در   ،شود ینوشته م هییپایین شکوا
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ممکن است قبل از ثبت شکایت بازپرس یا دادیار محترم دستوراتی برای انجام تحقیقتات  

در این صورت شتخص بایتد بته کالنتتری     مقدماتی برای کالنتری مربوطه صادر نماید که 

 شد را انجام دهد.ه مربوطه مراجعه نماید و اقداماتی که در حالت اول شرح داد

 د( اخطاریه و تعیین جلسه در شعب دادیاری یا بازپرسی

بعد از برگشت پرونده از کالنتری یا آگاهی مربوطه مدیر دفتر شعبه پس از تحریر کالسته  

ی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامتل ببینتد   پرونده روی پوشه و بررس

 کننده قرار خواهد داد. فوراً پرونده را در اختیار شعب رسیدگی

بازپرستتی یتتا دادیتتاری  کننددده کامددل اسددت: . پرونددده از نظددر شددعب رسددیدگی4

سال( به همتراه علتت    -ماه -روز -کننده دستور تعیین وقت رسیدگی )به ساعت رسیدگی

و تحویتل آن بته واحتد ابالغتات      ای را به مدیر اعالم و مدیر ضمن صدور اخطاریته حضور 

 کند.   ی یا کالنتری مربوط وقت جلسه رسیدگی را به طرفین یا وکالی آنان ابالغ میقضائ

در اخطاریه باید حتماً علت حضور متهم به همراه نتیجه عدم حضور و حق داشتن وکیتل  

 شود. باید قید 

اگر تحقیقات ناقص باشد یا نیتاز   کننده ناقص است: نظر شعب رسیدگی. پرونده از 3

پرونتده  به تحقیقات یا استماع شهادت شهود باشد یا ارجاع امر به کارشناسی نیتاز باشتد   

وطته  ی حسب مورد به کارشناسی یتا کالنتتری یتا آگتاهی مرب    مجدداً به دستور مقام قضائ

 برسد.ی به سرانجام شود تا دستورات قضائ ارجاع می

 دگی در شعبه بازپرسی و دادیاری حسب موردیذ( رس

حضور  .پرونده معد برای رسیدگی است ،اگر اخطاریه تشریفات قانونی ابالغ را داشته باشد

مگتر در متوارد ختاص کته از حوصتله       ،و عدم حضور شاکی یا متهم مانع رسیدگی نیست

 بحث ما خارج است.


