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.4آراءوحدترویه؛ 
.8آرایاصراری؛ 
شعبدیوانعالیکشور؛ 

 .3آراء

آراءدادگاههایبدویوتجدیدنظر؛ 

.4
نشستهایقضائی؛ 

.1
نظریههایمشورتی؛ 

.6
.7قوانینومقرراتمرتبطباموضوع؛ 
.0نمونهدادخواستومعرفیدعوا .
دراینمجموعهسعیشدهاسترویهقضائیکشوردرخصاوصهاردعاواباهصاورتمنساجمومانظم
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وجهمطالبمطلوبخودرایافتهواستفادهنمایند.باتوجهبهتعددبسیارآراءدادگاهها(دادگاهبادویو
تجدیدنظر)دربرخیمواردحداکثرسعیبرآنبودهازمواردمتفااوتآراءصاادرهدرموضاوعنموناهدر
قسمترأیآوردهشودوهمچنیندرسایرموارد؛مثلآراءوحدترویه،آراءدیاوانعاالیکشاور،ماوارد
ماارتبطبااهموضااوعهکاارشاادهاسااتتاااباااتوجااهبااهاهمیااتایاانآراءمااورداسااتفادهخوانناادگانو
مراجعهکنندگانعزیزقرارگیرد .

مختصرویژگیهایکتاب :

.4تدوینوگردآوریمنظمومنسجمتماممطالبمربوطبهدعوا؛ 
تقسیمبندیموضوعیبرایهرکدامازمطالب؛ 

.8
.3ارائهمعرفیدعواونمونهدادخواستدراولمجموعه؛ 
هکرعنوانبرایهرمطلببهصورتخالصهدرفهرست؛ 

.4
.1دسترسیسهلوآسانبهمطلبدلخواهدرکمترینزمان .
«گروه پژوهشی» انتشاراتمفتخرخواهدشادازتجربیاات،آراءوساایرمطالابحقاوقیموجاودنازد
اساتید،وکال،حقوقدانانوسایرهمکاراندرراستایمفیدترشدنمجموعهدرچاپهایبعادیاساتفاده

نماید.لذاموجبخرسندیخواهادباودکاهخواننادگانعزیازازهارصانفضامنارساالانتقااداتو
درموردهرکدامازموضوعاتبهصورت(کتبییاازطریقایمیلیاتلفنی)مارادرپرباار

پیشنهاداتخود
کردنمجموعهحاضریاریفرمایند .
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی جرم توهین و نمونه شکوائیه

مبحثاول:روندعملیرسیدگیبهجرمدردادسراودادگاه

1

برایرسیدگیبههرعنوانمجرمانهمراحلچهارگانهایوجودداردکهشاکیبایدضامن
آگاهیازاینمراحلاقداماتیکهباهویمرباوطومنتسابمایباشادراانجاامدادهتاا
شکواییهویثبتوانجامتحقیقاتوتعقیبرسیدگیوصادورحکامواعماالمجاازات
فراهمگردد .
گفتار اول :تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح
ظلمخواهیتنظیمشکواییهمیباشد؛چراکهمطابق
اولیناقدامشاکیبرایاعالمجرموت 
ماده۱۰قانونآییندادرسیکیفریمصوب۶۶۳1یکیازجهاتقانونیبرایشاروعباه
تعقیب،شکایتشاکییامدعیخصوصیاستالبتهاگرجرمجنبهعمومیداشاتهباشاد
اقامهدعواوتعقیبمتهمازاینجنبهازوظایفدادستانمحسوبمیشود .

الف) نحوه تنظیم شکواییه و شرایط آن:بهتکلیافمااده۱8قاانونآیایندادرسای
کیفریشاکییامدعیخصوصیمیتواندشخصاًیاتوسطوکیلشکایتکنددرشکواییه
مواردزیرقیدمیشود .

 .4نامونامخانوادگی،نامپدر،سن،شغل،میازانتحصایالت،وضاعیتتأهال،تابعیات،
مذهب،شمارهشناسنامه،شمارهملی،نشانیدقیقودرصورتامکااننشاانیپیاامنگاار
(ایمیل)،شمارهتلفنثابتوهمراهوکدپستیشاکی؛ 
.8موضوعشکایت،تاریخومحلوقوعجرم؛ 
.3ضرروزیانواردهبهمدعیوموردمطالبهوی؛ 
.4ادلهوقوعجرم،اسامی،مشخصاتونشانیشهودومطلعاندرصورتامکان؛ 

.1روندرسیدگیعملیبرای«مجموعه کتب کیفری  ...در رویه دادگاه ها»بهرشتهیتحریردرآمدهاستلیکنبه
طورمفصلمعرفیهرجرمحسبعنوانتعریفشدهدرکتاببههمراهارکانتشکیلدهندهیآندرمبحثدومتشریح
گردیدهاست.
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مشخصاتونشانیمشتکیعنهیامظنوندرصورتامکان؛ 

.1
قوهقضائیهمکلفاستاوراقمتحدالشکلمشتملبرمواردفوقراتهیهکندودراختیاار

مراجعانقراردهدتادرتنظیمشکواییهمورداستفادهقرارگیارد.عادماساتفادهازاوراق
مزبورمانعاستماعشکایتنیست. 
بعدازتنظیمشکواییهشاکیبایدازدوجهتتمبرباطلنمایند :
 .4تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی:همزمانباتنظیمشکواییهبایدشاکیتماامی
اسنادومدارکوادلهمکتوبخودراپیوستشکواییهنمودهوایاناسانادراباهتکلیاف
بند۶7قانونوصولبرخیازدرآمادهایدولاتومصارفآندرماواردمعاینبایادباا
پرداختمبلغ« 10888ریال»مصدقنماید .
 .8تمبر هزینه شکایت کیفری:بایدبامراجعاهباهواحادتمباردردادسارایمربوطاه
مطابقبند۰قانونوصولبرخیازدرآمادهایدولاتومصارفآندرماواردمعاینباا
پرداختمبلغ«»180888تمبرازبابتهزینهشکایتابطالنماید .
ب) تقدیم شکواییه به دادسرای صالحه:بعدازتنظیمشکواییه،دومیناقادامشااکی
تقدیماینعرضحالبهدادسرایصالحبرایرسیدگیمیباشد .

مستفادازماده۶۶۱قانونآییندادرسیکیفریسلسلهمراتبصالحیتدادسارایهاای
برایرسیدگیبهجرمبهشرحهیلمیباشند :

 .4دادسرای محل وقوع جرم:اصلوقاعدهایناستکهشااکیبایادابتادائاًشاکواییه
خودرابهدادسرایمحلوقوعجرمتقدیمنمایند .
 .8دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم:اگارمحالوقاوعجارممشاخص
نباشدشکواییهبهدادسراتقدیممی شاودکاهجارمدرحاوزهآنکشافشادهیااماتهم

دستگیرشدهاست .

