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مقدمه
معموالًرویهعملیدادگاههادراستنباطازقوانینومقرراتدرجهتانطباقباا
مصادیقواقعیتااحادودیبااآنداهدرکا

هاایتووریاکدانشاگاههااباه

دانشجویانحقوقآموزشدادهمیشودمت ااوتاساتالبتاهرونادآموزشایو
طریقارائهمطالبدرک

هایدرسیهمبهشکلیاستکهبرایطیمراحل

تحصیلیصرفمطالعهوپاسخبهسناالتبهصورتتواوریوبادونتطبیاقباا
مصادیقعملیک ایتمیکند.بهاینترتیابمعماوالًچاونامکاانانجاامکاار
عملیحاین تحصایلدردانشاگاهبارایدانشاجویانایانرشاتهوجاودنادارد
فارغالتحصی نوقتیمشغولبهکارمیشاوندبااکمباودآگااهیواط عااتاز
رویهقضائیوشیوهاستداللواستنباطعملیدادگاههامواجاههساتندللایکن
اهمیتآگاهیازرویهقضائیبااشتغالبهکاروفعالیتبرهای فاارغالتحصایل
حقوقیپوشیدهنیست.بیتردیدتنهامنباعآماوزشعملایوکالات،قضااوتو
بهطورکلیرشتهحقوق،قبلازحضورعملیدردادگاههاوجلسااترسایدگی،
رویههایقضائیمیباشدلبهعبارتدیگر،مطالعهتصمیمات،پرسشوپاسخهاا
واخت فنظرهایکسانیکههرروزبهصورتعملیدرحالانطبااققاوانینباا
مصااادیقواقعاایهسااتندماایتوانااداط عاااتکاااربردیوعملاایرادراختیااار
خوانندگانقراردهد .
اگرچهفارغالتحصی نحقوقبیشازسایرینبهمطالعاهرویاهقضاائینیازمناد
بینیاازازمطالعاهو
هستندلاماهی قشریازجامعهبزرگرشتهحقوققضائی 
تحقیقوت حصدراینحوزهعلمینمیباشدلزیرارویهقضائیدرواقعمحارو
رشتهحقوقاستکهدائمدرحالتغییروتحولمیباشدوغ لتازاینحاوزه

ماندگیازعلمواقعیحقوقوجامعهحقوقدانانخواهدشد.ازاینرو

موجبعقب
ناشاارانتخصصاایایاانحااوزه،هرکاادامبااهطریقااینساابتبااهجم اعآوریو
انسجامبخشیبهمطالبوموضوعاتراجعبهرویهقضائیاقاداممایکننادکاه
انتشاراتچراغدانشنیزدرهمینراستاوبرایانجامبخشیازوظایففرهنگی
خوددرنظرداردنسبتبهتدوینوجمعبندیمطالبرویاهقضاائیباهصاورت

منظمومنحصربهفردباویژگیهایمخصوصبرایهاردعاواطاییاککتااب
جداگانهبهصورتکاربردیوبادسترسیآسانبهمطالبهردعاوااقادامنمایاد
لذادرراستایتأمینایانهادف،مجموعاهایازکتاابهااتحاتعناوانکلای
«دعوای ...در رویه دادگاهها» کاهشااملماواردزیاراساتتادوینوتاألیف
خواهدشد :
.3آراءوحدترویهل 
.2آرایاصراریل 
اءشعبدیوانعالیکشورل 

 .1آر
آراءدادگاههایبدویوتجدیدنظرل 

.4
نشستهایقضائیل 

.1
نظریههایمشورتیل 

.0
.7قوانینومقرراتمرتبطباموضوعل 
.7نمونهدادخواستومعرفیدعوا .
دراینمجموعهسعیشادهاساترویاهقضاائیکشاوردرخصاوصهاردعاوا
بهصورتمنسجمومنظمگردآوریشودتاوک ،حقوقدانانوقضاتمحتارمدر
مراجعهبهرویهقضائیدرکمترینزمانبهبهترینوجهمطالبمطلوبخاودرا

یافتهواست ادهنمایند.باتوجهبهتعددبسایارآراءدادگااههاا(دادگااهبادویو
تجدیدنظر)دربرخیمواردحداکثرسعیبرآنبودهازمواردمت اوتآراءصادره
درموضوعنمونهدرقسمترأیآوردهشودوهمدنیندرسایرمواردلمثلآراء
وحدترویه،آراءدیوانعالیکشور،مواردمرتبطبهموضوعذکرشدهاستتاباا
توجهبهاهمیتاینآراءمورداست ادهخوانندگانومراجعهکنندگانعزیزقارار
گیرد .
مختصرویژگیهایکتاب :

.3تدوینوگردآوریمنظمومنسجمتماممطالبمربوطبهدعوال 
تقسیمبندیموضوعیبرایهرکدامازمطالبل 

.2
.1ارائهمعرفیدعواونمونهدادخواستدراولمجموعهل 
ذکرعنوانبرایهرمطلببهصورتخ صهدرفهرستل 

.4
.1دسترسیسهلوآسانبهمطلبدلخواهدرکمترینزمان .
«گروه پژوهشی» انتشاراتم تخرخواهدشدازتجربیات،آراءوسایرمطالاب
حقوقیموجودنزداساتید،وک ،حقوقدانانوسایرهمکاراندرراستایم یادتر
شدنمجموعهدرچاپهایبعدیاست ادهنماید.لذاموجبخرساندیخواهاد
بودکهخوانندگانعزیزازهرصنفضمنارسالانتقاداتوپیشنهاداتخوددر
موردهرکدامازموضوعاتبهصورت(کتبییاازطریقایمیلیاتل نی)ماارادر
پربارکردنمجموعهحاضریاریفرمایند .
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش






فصلاول





معرفی جرم تحصیل مال از طریق
نامشروع و نمونه شکوائیه

جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع در رویه دادگاه ها

51

مبحثاول:روندعملیرسیدگیبهجرمدردادسراودادگاه
برایرسیدگیبههرعنوانمجرمانه،مراحلچهارگانهایوجاودداردکاه
شاکیبایدضمنآگااهیازایانمراحالاقاداماتیکاهباهویمرباوطو
منتسبمیباشدراانجامدادهتااشاکوائیهویثباتوانجاامتحقیقاات،
تعقیب،رسیدگی،صدورحکمواعمالمجازاتفراهمگردد .
گفتار اول :تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح
اولیناقادامشااکیبارایاعا مجارموتظلامخاواهیتنظایمشاکوائیه
میباشدلچراکهمطابقماده۳۴قاانونآیایندادرسایکی اریمصاوب
۳۱۳۲یکیازجهاتقانونیبرایشاروعباهتعقیاب،شاکایتشااکییاا
مدعیخصوصیاست.البتهاگرجرمجنبهعمومیداشتهباشداقامهدعاوا
وتعقیبمتهمازاینجنبهازوظایفدادستانمحسوبمیشود .

الف) نحوه تنظیم شکوائیه و شرایط آن:باهتکلیافمااده۳8قاانون
آییندادرسیکی ریشاکییامدعیخصوصیمیتواندشخصاًیااتوساط
وکیلشکایتکند.درشکوائیهمواردزیرقیدمیشود .

 .3نامونامخانوادگی،نامپدر،سان،شاغل،میازانتحصای ت،وضاعیت
تأهل،تابعیت،مذهب،شمارهشناسنامه،شمارهملای،نشاانیدقیاقودر
صورتامکاننشانیپیامنگار(ایمیل)،شمارهتل نثاباتوهماراهوکاد
پستیشاکیل 
.2موضوعشکایت،تاریخومحلوقوعجرمل 
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.1ضرروزیانواردهبهمدعیوموردمطالبهویل 
.4ادلهوقوعجرم،اسامی،مشخصاتونشانیشهودومطلعاندرصورت
امکانل 
مشخصاتونشانیمشتکیعنهیامظنوندرصورتامکانل 

.1
قوهقضائیهمکلفاستاوراقمتحدالشکلمشتملبرمواردفاوقراتهیاه

کندودراختیارمراجعانقراردهدتادرتنظیمشاکوائیهماورداسات اده
قرارگیرد.عدماست ادهازاوراقمزبورمانعاستماعشکایتنیست .
بعدازتنظیمشکوائیهشاکیبایدازدوجهتتمبرباطلنماید :
 .3تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی:همزمانباتنظیمشکوائیهباید
شاکیتمامیاسنادومادارووادلاهمکتاوبخاودراپیوساتشاکوائیه
نمودهوایناسنادرابهتکلیفبند۳7قانونوصولبرخایازدرآمادهای
دولتومصرفآندرمواردمعینبایدباپرداختمبلاغ« 10666رینال»
مصدقنماید .
 .2تمبر هزینه شکایت کیفنری:بایادباامراجعاهباهواحادتمباردر
دادسرایمربوطهمطابقبند۴قانونوصولبرخیازدرآمادهایدولاتو
مصرفآندرمواردمعینباپرداختمبلغ«»160666تمبرازبابتهزیناه
شکایتابطالنماید .
ب) تقدیم شکوائیه به دادسنرای صنالحه:بعادازتنظایمشاکوائیه،
دومیناقدامشاکیتقادیمایانعاراحاالباهدادسارایصاالحبارای
رسیدگیمیباشد .


