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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی
متفاوت است ،با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشجویان حقوق آمووزش داده مویشوود کوه
البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شکلی است کوه بورای طوی مراحول
تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به صورت تئووری و بودون تطبیوق بوا مصوادیق عملوی کفایوت
می کند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی قبل از خروج از دانشگاه برای دانشجویان ایون
رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی وارد مرحله کار می شوند بوا کمبوود آگواهی و اطالعوات از رویوه
قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاهها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضوائی بوا
ورود به میدان کار و فعالیت بر هیچ فارغالتحصیل حقوقی پوشیده نیست .بیتردیود تنهوا منبوع آمووزش
عملی وکالت ،قضاوت و به طورکلی حقوق ،بعد از حضور عملی در دادگاهها و جلسوات رسویدگی ،هموین
رویه قضائی می باشد؛ به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسوانی کوه
هر روز به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هسوتند مویتوانود اطالعوات کواربردی و
عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هستند؛ اموا هویچ قشوری از
جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمیتواند بی نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در این حوزه باشود؛ زیورا
رویه قضائی در واقع روح زنده و مح رک رشته حقوق است که دائم در حوال تغییور و تحوول مویباشود و
غفلت از این حوزه به قیمت عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد شد .از این
رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکدام به طریقی نسوبت بوه جموعآوری و انسوجامبخشوی بوه مطالوب و
موضوعات راجع به رویه قضائی اقدام می کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجوام
بخشی از وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضوائی بوهصوورت
منظم و منحصربه فرد با ویژگیهای مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بهصورت کواربردی و
با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید .در راستای تأمین ایون هودف مجموعوهای از کتوابهوا
هرکدام تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد:
 .4آراء وحدت رویه؛
 .3آرای اصراری؛
 .3آراء شعب دیوان عالی کشور؛

 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .8نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصووص هور دعووا بوهصوورت منسوجم و مونظم
گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهتورین
وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاهها (دادگاه بودوی و
تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفواوت آراء صوادره در موضووع نمونوه در
قسمت رأی آورده شود و همچنین در سایر موارد؛ مثل آراء وحدت رویه ،آراء دیوان عوالی کشوور ،مووارد
موورتبط بووه موضوووع هکوور شووده اسووت تووا بووا توجووه بووه اهمیووت ایوون آراء مووورد اسووتفاده خواننوودگان و
مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .4تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .3تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4هکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .8دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شود از تجربیوات ،آراء و سوایر مطالوب حقووقی موجوود نوزد
اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپهای بعودی اسوتفاده
نماید .لذا موجب خرسندی خواهود بوود کوه خواننودگان عزیوز از هور صونف ضومن ارسوال انتقوادات و
پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت (کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پربوار
کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات

فصلاول

معرفی جرم رابطه نامشروع
و نمونه شکواییه

مبحثاول:روندعملیرسیدگیبهجرمدردادسراودادگاه
برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه ،مراحل چهارگانه ای وجود دارد که شاکی باید ضمن
آگاهی از این مراحل اقداماتی که بوه وی مربووط و منتسوب مویباشود را انجوام داده توا
شکوائیه وی ثبت و انجام تحقیقات  ،تعقیب ،رسویدگی ،صودور حکوم و اعموال مجوازات
فراهم گردد.
گفتار اول :تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح
اولین اقدام شاکی برای اعالم جرم و تظلمخواهی تنظیم شکوائیه میباشد چرا که مطوابق
ماده  04قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1380یکی از جهات قانونی برای شوروع بوه
تعقیب ،شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است .البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشود
اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب میشود.
الف) نحوه تنظیم شکوائیه و شرایط آن :به تکلیوف مواده  09قوانون آیوین دادرسوی
کیفری شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند .در شکوائیه
موارد زیر قید میشود.
 .4نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،سن ،شغل ،میوزان تحصویالت ،وضوعیت تأهول ،تابعیوت،
مذهب ،شماره شناسنامه ،شماره ملی ،نشانی دقیق و در صورت امکان نشوانی پیوام نگوار
(ایمیل) ،شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی؛
 .3موضوع شکایت ،تاریخ و محل وقوع جرم؛
 .3ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
 .4ادله وقوع جرم ،اسامی ،مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛
 .8مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکان؛
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قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیوار
مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیورد .عودم اسوتفاده از اوراق
مزبور مانع استماع شکایت نیست.
بعد از تنظیم شکوائیه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نماید:
 .4تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی :همزمان با تنظیم شکوائیه باید شواکی تموامی
اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکوائیه نموده و این اسناد را به تکلیف بند
 10قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بایود بوا پرداخوت
مبلغ « 80111ریال» مصدق نماید.
 .3تمبر هزینه شکایت کیفری :باید با مراجعوه بوه واحود تمبور در دادسورای مربوطوه
مطابق بند  4قانون وصول برخی از درآمودهای دولوت و مصورف آن در مووارد معوین بوا
پرداخت مبلغ « »810111تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.
ب) تقدیم شکوائیه به دادسرای صالحه :بعد از تنظیم شکوائیه ،دومین اقودام شواکی
تقدیم این عرض حال به دادسرای صالح برای رسیدگی میباشد.
مستفاد از ماده  110قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتوب صوالحیت دادسوراهوای
برای رسیدگی به جرم به شرح هیل میباشند
 .4دادسرای محل وقوع جرم :اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتداً شکوائیه خوود
را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.
 .3دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم :اگور محول وقووع جورم مشوخص
نباشد ،شکوائیه به دادسرایی تقدیم می شود که جرم در حوزه آن کشوف شوده یوا موتهم
دستگیر شده است.

جرم رابطه نامشروع در رویه دادگاه ها
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 .3دادسرای محل اقامت متهم :به هر دلیلی اگر محل وقوع جورم مشوخص نباشود یوا
جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محول اقاموت موتهم تقودیم
خواهد شد.
ج) تحویل شکوائیه به معاونت ارجاع :شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تموام
اوراق کپی ،شکوائیۀ خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقودیم مویکنود .معواون
ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن موانع (رعایوت صوالحیت هاتوی و محلوی و
هزینه و ابطال تمبر) ممکن است با توجه به رویوۀ موجوود ،اقودام بوه ارجواع پرونوده بوه
کالنتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید که هر دو حالت را بررسی
میکنیم:
 .4ارجاع پرونده به کالنتری مربوطه :در این حالوت قبول از ثبوت پرونوده در دادسورا
پرونده به کالنتری که جرم در حوزۀ آن اتفاق افتاده یا در حوزه آن کشف شده یوا موتهم
در حوزۀ آن دستگیر شده ارجاع داده میشود تا تحقیقات الزم توسوط کالنتوری مربوطوه
انجام شود.
در این صورت شاکی باید با توجه به محل ارتکاب جرم یا کشف آن به کالنتری مربوط به
قسمت (معاضدت قضائی) مراجعه کرده و پس از دستور رئیس بخوش مربوطوه شوکوائیه
خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید.
پس از ثبت شکوائیه باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگسوتری کوه در آن محول
(معاضدت قضائی) مشغول به کار هستند قرار دهد توا اطالعوات و تحقیقوات دسوتور داده
شده توسط ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده
شود.
 . 3ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی :در این حالت شواکی پوس از
تحویل شکوائیه از معاونت ارجاع باید به دادیاری یا بوازپرس مشوخص شوده کوه قسومت
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پایین شکوائیه نوشته میشود ،مراجعه کرده توا پرونوده در آن شوعبه ثبوت گوردد .البتوه
ممکن است قبل از ثبت شکایت بازپرس یا دادیار محترم دستوراتی برای انجام تحقیقوات
مقدماتی برای کالنتری مربوطه صادر نماید که در این صورت شوخص بایود بوه کالنتوری
مربوطه مراجعه نماید و اقداماتی که در حالت اول شرح داده شد را انجام دهد.
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 کالسوه
پرونده روی پوشه و بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامول ببینود
فوراً پرونده را در اختیار شعب رسیدگیکننده قرار خواهد داد.
 .4پرونددده از نظددر شددعب رسددیدگیکننددده کامددل اسددت :بازپرسووی یووا دادیوواری
رسیدگی کننده دستور تعیین وقت رسیدگی (به ساعت -روز -ماه -سال) به هموراه علوت
حضور را به مدیر اعالم و مدیر ضمن صدور اخطاریوهای و تحویول آن بوه واحود ابالغوات
قضائی یا کالنتری مربوط وقت جلسه رسیدگی را به طرفین یا وکالی آنان ابالغ میکند.
در اخطاریه باید حتماً علت حضور متهم به همراه نتیجه عدم حضور و حق داشتن وکیول
باید قید شود.
 .3پرونده از نظر شعب رسیدگیکننده ناقص است :اگر تحقیقات ناقص باشد یا نیواز
به تحقیقات یا استماع شهادت شهود باشد یا ارجاع امر به کارشناسی نیواز باشود پرونوده
مجدداً به دستور مقام قضائی حسب مورد به کارشناسی یوا کالنتوری یوا آگواهی مربوطوه
ارجاع میشود تا دستورات قضائی به سرانجام برسد.
ذ) رسیدگی در شعبه بازپرسی و دادیاری حسب مورد
اگر اخطاریه تشریفات قانونی ابالغ را داشته باشد پرونده معد برای رسیدگی است حضوور
و عدم حضور شاکی یا متهم مانع رسیدگی نیست ،مگور در مووارد خواص کوه از حوصوله
بحث ما خارج است.

