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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق بکا   معموالً رویه عملی دادگاه

هکا بکه    هکای تئوریکک دانشکگاه    مصادیق واقعی تکا حکدودی بکا آندکه در ککوس     

اسکت البتکه رونکد آموزشکی و     شود مت کاوت   دانشجویان حقوق آموزش داده می

های درسی هم به شکلی است که برای طی مراح   طریق ارائه مطالب در کوس

صورت تئکوری و بکدون تطبیکق بکا      تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

کند. به این ترتیکب معمکوالً چکون امککان انجکام ککار        مصادیق عملی ک ایت می

شکجویان ایکن رشکته وجکود نکدارد      عملی حکین تحصکی  در دانشکگاه بکرای دان    

شکوند بکا کمبکود آگکاهی و اطوعکات از       التحصیون وقتی مشغول به کار می فارغ

ها مواجکه هسکتندل لکیکن     رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه

التحصکی    اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر هکی  فکارغ  

تردید تنها منبکع آمکوزش عملکی وکالکت، قضکاوت و       بیحقوقی پوشیده نیست. 

ها و جلسکات رسکیدگی،    طورکلی رشته حقوق، قب  از حضور عملی در دادگاه به

هکا   باشدل به عبارت دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ های قضائی می رویه

صورت عملی در حال انطبکاق قکوانین بکا     نظرهای کسانی که هر روز به و اختوف

توانککد اطوعککات کککاربردی و عملککی را در اختیککار  ق واقعککی هسککتند مککیمصککادی

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیون حقوق بیش از سایرین به مطالعکه رویکه قضکائی نیازمنکد      اگرچه فارغ

نیکاز از مطالعکه و    بی هستندل اما هی  قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

ل زیرا رویه قضائی درواقع محکرک  باشد تحقیق و ت حص در این حوزه علمی نمی

باشد و غ لت از این حکوزه   رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می

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



 

آوری و  ناشککران تخصصککی ایککن حککوزه، هرکککدام بککه طریقککی نسککبت بککه جمککع 

کننکد ککه    ات راجع به رویه قضائی اقکدام مکی  بخشی به مطالب و موضوع انسجام

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی 

صکورت   بندی مطالب رویکه قضکائی بکه    خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع

های مخصوص برای هکر دعکوا طکی یکک کتکاب       فرد با ویژگی منظم و منحصربه

ربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعکوا اقکدام نمایکد    صورت کا جداگانه به

هکا تحکت عنکوان کلکی      ای از کتکاب  مجموعکه  ،لذا در راستای تأمین ایکن هکدف  

ککه شکام  مکوارد زیکر اسکت تکدوین و تکألیف         «ها دعوای... در رویه دادگاه»

 خواهد شد:

 آراء وحدت رویهل .4

 آرای اصراریل .8

 عالی کشورل آراء شعب دیوان. 3

 های بدوی و تجدیدنظرل آراء دادگاه .4

 های قضائیل نشست .0

 های مشورتیل نظریه. 0

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوعل .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .9

در این مجموعه سعی شکده اسکت رویکه قضکائی کشکور در خصکوص هکر دعکوا         

صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکو، حقوقدانان و قضات محتکرم در   به

مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خکود را  

)دادگکاه بکدوی و   هکا   یافته و است اده نمایند. با توجه به تعدد بسکیار آراء دادگکاه  



 

تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد مت اوت آراء صادره 

در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همدنین در سایر مواردل مث  آراء 

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا بکا   وحدت رویه، آراء دیوان

کنندگان عزیز قکرار   د است اده خوانندگان و مراجعهتوجه به اهمیت این آراء مور

 گیرد.

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوال .4

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالبل تقسیم .8

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعهل .3

 صورت خوصه در فهرستل ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 دسترسی سه  و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .0

انتشارات م تخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالکب  « گروه پژوهشی»

حقوقی موجود نزد اساتید، وکو، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای م یکدتر  

لذا موجب خرسکندی خواهکد   های بعدی است اده نماید.  شدن مجموعه در چاپ

بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در 

صورت )کتبی یا از طریق ایمی  یا تل نی( مکا را در   مورد هرکدام از موضوعات به

 پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

 ششیک هزار و سیصد و نود و 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  اکاذیبنشر معرفی جرم

نمونه شکوائیه

 فصل اول



 

 

 

 



 

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

ای وجکود دارد ککه    مجرمانه، مراح  چهارگانهبرای رسیدگی به هر عنوان 

شاکی باید ضمن آگکاهی از ایکن مراحک  اقکداماتی ککه بکه وی مربکوط و        

باشد را انجام داده تکا شککوائیه وی ثبکت و انجکام تحقیقکات ،       منتسب می

 تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.

 ای صالحگفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسر

باشد  خواهی تنظیم شکوائیه می اولین اقدام شاکی برای اعوم جرم و تظلم

یکی از  ۵۹۳4قانون آیین دادرسی کی ری مصوب  62چرا که مطابق ماده 

جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شکاکی یکا مکدعی خصوصکی     

هم است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد اقامه دعوا و تعقیکب مکت  

 شود. از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می

قکانون   68بکه تکلیکف مکاده     الف( نحوه تنظیم شکوائیه و شرایط آن:

تواند شخصاً یکا توسکط    آیین دادرسی کی ری شاکی یا مدعی خصوصی می

 شود. وکی  شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر قید می

یکزان تحصکیوت، وضکعیت    نام و نام خانوادگی، نام پدر، سکن، شکغ ، م   .4

تأه ، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملکی، نشکانی دقیکق و در    

صورت امکان نشانی پیام نگار )ایمی (، شماره تل ن ثابکت و همکراه و ککد    

 لشاکی یپست

 لموضوع شکایت، تاریخ و مح  وقوع جرم .8
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 لضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی .3

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

 لامکان

 لعنه یا مظنون در صورت امکان مشخصات و نشانی مشتکی .0

قضائیه مکلف است اوراق متحدالشک  مشتم  بر موارد فکوق را تهیکه     قوه

کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شککوائیه مکورد اسکت اده    

 رد. عدم است اده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.قرار گی

 بعد از تنظیم شکوائیه شاکی باید از دو جهت تمبر باط  نماید:

همزمان با تنظیم شکوائیه باید  . تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی:4

شاکی تمامی اسناد و مکدارک و ادلکه مکتکوب خکود را پیوسکت شککوائیه       

قانون وصول برخکی از درآمکدهای    ۵7نموده و این اسناد را به تکلیف بند 

« ریاال  00000»دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلک   

 مصدق نماید.

ایکد بکا مراجعکه بکه واحکد تمبکر در       ب . تمبر هزینه شکایت کیفاری: 8

قانون وصول برخی از درآمکدهای دولکت و    2دادسرای مربوطه مطابق بند 

تمبر از بابت هزینکه  « 000000»مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبل  

 شکایت ابطال نماید.

بعکد از تنظکیم شککوائیه،     ب( تقدیم شکوائیه به دادسارای صاالحه:  

ایکن عکرح حکال بکه دادسکرای صکالح بکرای        دومین اقدام شاکی تقکدیم  

 باشد. رسیدگی می


