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 بسمه تعالی

 نمود اول غم دریا به بوی سودچه آسان می

ای استت دشتوار و   حرفه شریف و ارزشمند و در عین حال خطیر و خطرناک وکالت حرفه

یتا دانشتجویانی   آمتوزان و  در عین حال جذاب، بسیاری از وکالی فعلی دادگستری دانتش 

اند های معروف وسوسه شدهها و ماجرای قتلاند که با خواندن صفحه حوادث روزنامهبوده

های جنجالی را بر عهتده بگیرنتد و بعضتاً    که به حرفه وکالت روی بیاورند و وکالت پرونده

گیتری  اند؛ اما فارغ از این مباحث آنچه کته مستلم استت پتی    نیز در همین راه موفق شده

های قتل استت  های کیفری که حد اعالی آن پروندههای وکالت به خصوص پروندهندهپرو

ها نیتاز بته دانتش    نیاز به تالش مستمر و عالقه فراوان و پشتکار جدی و در کنار همه این

خواهد از یک متهم به قتل دفتاع کنتد بایستتی احاطته     حقوقی کافی دارد. وکیلی که می

وطه داشته باشد و بتا مطالعته و آگتاهی از جزئیتات پرونتده      کافی به مقررات و قوانین مرب

 ساختار دفاعی خویش را مشخص نماید.

بدیهی است قوانین در گذر زمان در حال تغییر هستند و یک وکیتل دادگستتری نتاگزیر    

است در جهت موفقیت در حد توانایی خویش از قوانین روز به خصوص قوانین مترتبط بتا   

اشته باشد. در کنار این امر ضروری آگاهی از آراء وحتدت رویته،   های خود آگاهی دپرونده

هتای قتتل تتا حتدود     نظرات مشورتی و بررسی و مطالعه احکام صادره در خصوص پرونده

 زیادی وی را در رسیدن به هدف خود یاری خواهد نمود.

-به خاطر دارم که مقطع تحصیالت لیسانس در دانشگاه تهران مرحوم استاد کاتوزیان می

توانم راه بروم. مجموعه قتوانین بته خصتوص قتوانین     گفت که من بدون کتاب قانون نمی

 بایستی همیشه در دسترس وکیل باشد.مرتبط با حرفه وکیل می

آوری گردیده، یکی مجموعه حاضر که به همت گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش جمع

هتای جنتایی   حتوزه پرونتده  هایی است که وکال به خصوص وکالیی کته در  از همان کتاب

 بایستی همیشه در کنار خود داشته باشند.کنند میفعالیت می
 عبدالصمد خرمشاهی

 وکیل جنایی



 

 



 

 

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

ها به دانشتجویان حقتوق آمتوزش     های تئوریک دانشگاه حدودی متفاوت است، با آنچه در کالس

هتای درستی هتم بته شتکلی       شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس داده می

صتورت تئتوری و بتدون     است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بته 

کند. به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملتی قبتل    صادیق عملی کفایت میتطبیق با م

التحصیالن وقتی وارد مرحله کار  از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هتا   شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگتاه  می

هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضتائی بتا ورود بته میتدان کتار و فعالیتت بتر هتی           مواجه

تردیتد تنهتا منبتع آمتوزش عملتی وکالتت، قضتاوت و         التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بتی  فارغ

هتا و جلستات رستیدگی، همتین رویته قضتائی        طورکلی حقوق، بعد از حضور عملی در دادگتاه  به

نظرهای کستانی کته هتر     ها و اختالف العه تصمیمات، پرسش و پاسخباشد؛ به عبارت دیگر مط می

تواند اطالعات کاربردی و  صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می روز به

 عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.

امتا هتی    التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنتد هستتند؛    اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایتن   تواند بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمی

حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقتوق استت کته دائتم در حتال      

ه ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعت  باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقب تغییر و تحول می

حقوقدانان تمام خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقتی نستبت بته    

کننتد کته    بخشی به مطالب و موضوعات راجتع بته رویته قضتائی اقتدام متی       آوری و انسجام جمع

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفته فرهنگتی ختود در نظتر     

فترد بتا     صتورت متنظم و منحصتربه    بندی مطالب رویته قضتائی بته    تدوین و جمع دارد نسبت به

صتورت کتاربردی و بتا دسترستی      های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بته  ویژگی

ها هرکتدام   ای از کتاب آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید. در راستای تأمین این هدف مجموعه

 شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد: «ها رویه دادگاهدعوای... در »تحت عنوان کلی 

 آراء وحدت رویه؛ .1

 آرای اصراری؛ .9

 آراء شعب دیوان عالی کشور؛ .1



 

 

 های بدوی و تجدیدنظر؛ . آراء دادگاه4

 های قضائی؛ نشست .1

 های مشورتی؛ نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 دعوا.نمونه دادخواست و معرفی  .8

صتورت منستجم و    در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هتر دعتوا بته   

منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضتائی در کمتترین   

زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعتدد بستیار آراء   

آن بوده از متوارد متفتاوت    ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر اهدادگ

؛ مثتل آراء   آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شتود و همچنتین در ستایر متوارد    

آراء دیوان عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت  وحدت رویه،

 کنندگان عزیز قرار گیرد. راء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهاین آ

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .1

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .9

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .1

 صورت خالصه در فهرست؛ مطلب بهذکر عنوان برای هر  .5

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .1

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقتوقی موجتود   « گروه پژوهشی»

هتای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شتدن مجموعته در چتا    

نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننتدگان عزیتز از هتر صتنف ضتمن      بعدی استفاده 

کتبتی یتا از طریتق    ) صتورت  ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بته 

 ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

  

 مدیر مسئول انتشارات 

 ششیک هزار و سیصد و نود و 
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