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مقدمه
معموالً رويه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق بدا
مصاديق واقعی تدا حددودی بدا آندده در کدالسهدای تئوريدک دانشدگاههدا بده
دانشجويان حقوق آموزش داده میشود متفداوت اسدت .البتده روندد آموزشدی و
طريق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل
تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به صورت تئدوری و بددون تطبیدق بدا
مصاديق عملی کفايت میکند .به اين ترتیدب معمدوالً چدون امکدان انجدام کدار
عملی حدین تحصدیل در دانشدگاه بدرای دانشدجويان ايدن رشدته وجدود نددارد
فارغالتحصیالن وقتی مشغول به کار میشدوند بدا کمبدود آگداهی و اطالعدات از
رويه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاهها مواجده هسدتند؛ لدیکن
اهمیت آگاهی از رويه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر هدی فدارغالتحصدیل
حقوقی پوشیده نیست .بیترديد تنها منبدع آمدوزش عملدی وکالدت ،قضداوت و
به طورکلی رشته حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسدات رسدیدگی،
رويههای قضائی می باشد؛ به عبارت ديگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخهدا
و اختالف نظرهای کسانی که هر روز بهصورت عملی در حال انطبداق قدوانین بدا
مصدداديق واقعددی هسددتند مددیتوانددد اطالعددات کدداربردی و عملددی را در اختیددار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سايرين به مطالعده رويده قضدائی نیازمندد
هستند؛ اما هی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیداز از مطالعده و
تحقیق و تفحص در اين حوزه علمی نمیباشد؛ زيرا رويه قضائی درواقع محدر
رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول میباشد و غفلت از اين حدوزه
موجب عقبماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد .ازاينرو

ناشددران تخصصددی ايددن حددوزه ،هرکدددام بدده طريقددی نسددبت بدده جمددعآوری و
انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رويه قضائی اقددام مدیکنندد کده
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظايف فرهنگی
خود در نظر دارد نسبت به تدوين و جمعبندی مطالب رويده قضدائی بدهصدورت
منظم و منحصربهفرد با ويژگی های مخصوص برای هدر دعدوا طدی يدک کتداب
جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعدوا اقددام نمايدد
لذا در راستای تأمین ايدن هددف ،مجموعدهای از کتدابهدا تحدت عندوان کلدی
«دعوای ...در رویه دادگاهها» کده شدامل مدوارد زيدر اسدت تددوين و تدألیف
خواهد شد:
 .4آراء وحدت رويه؛
 .3آرای اصراری؛
 .3آراء شعب ديوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجديدنظر؛
 .8نشستهای قضائی؛
 .6نظريههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در اين مجموعه سعی شدده اسدت رويده قضدائی کشدور در خصدوص هدر دعدوا
به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محتدرم در
مراجعه به رويه قضائی در کمترين زمان به بهترين وجه مطالب مطلوب خدود را
يافته و استفاده نمايند .با توجه به تعدد بسدیار آراء دادگداههدا (دادگداه بددوی و

تجديدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره
در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همدنین در ساير موارد؛ مثل آراء
وحدت رويه ،آراء ديوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا بدا
توجه به اهمیت اين آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزيز قدرار
گیرد.
مختصر ويژگیهای کتاب:
 .4تدوين 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؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .8دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترين زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و ساير مطالدب
حقوقی موجود نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و ساير همکاران در راستای مفیددتر
شدن مجموعه در چاپ های بعدی استفاده نمايد .لذا موجب خرسدندی خواهدد
بود که خوانندگان عزيز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در
مورد هرکدام از موضوعات به صورت (کتبی يا از طريق ايمیل يا تلفنی) مدا را در
پربار کردن مجموعه حاضر ياری فرمايند.
مدیر مسئول انتشارات

فصلاول

معرفی جرم سفید امضاء و
نمونه شکواییه

مبحثاول:روندعملیرسیدگیبهجرمدردادسراودادگاه

1

بددرای رسددیدگی بدده هددر عنددوان مجرماندده اعددم از خیانددت در امانددت يددا
سوءاستفاده از سفید مهر مراحل چهارگانهای وجود دارد کده شداکی بايدد
ضمن آگاهی از اين مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتسب میباشدد
را انجام داده تا شکوايیه وی ثبت و انجام تحقیقات و تعقیدب رسدیدگی و
صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.
گفتار اول :تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح
اولین اقدام شداکی بدرای اعدالم جدرم و تظلدم خدواهی تنظدیم شدکوايیه
می باشد؛ چرا که مطابق ماده  6۴قدانون آيدین دادرسدی کیفدری مصدوب
 139۲يکی از جهات قانونی برای شدروع بده تعقیدب ،شدکايت شداکی يدا
مدعی خصوصی است .البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد ،اقامه دعوا
و تعقیب متهم از اين جنبه از وظايف دادستان محسوب میشود.
الف) نحوه تنظیم شکواییه و شرایط آن :بده تکلیدف مداده  68قدانون
آيین دادرسی کیفری شاکی يا مدعی خصوصی میتواند شخصاً يدا توسدط
وکیل شکايت کند .در شکوايیه موارد زير قید میشود.
 .4نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،سن ،شدغل ،میدزان تحصدیالت ،وضدعیت
تأهل ،تابعیت ،مذهب ،شماره شناسنامه ،شماره ملدی ،نشدانی دقیدق و در

 .1روند رسیدگی عملی برای «مجموعه کتب کیفری  ...در رویه دادگاهها» به رشتۀ تحریر در آمده است؛
لیکن به طورمفصل معرفی هر جرم حسب عنوان تعریف شده در کتاب به همراه ارکان تشکیلدهندۀ آن در
مبحث دوم تشریح گردیده است.
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صورت امکان نشانی پیام نگدار (ايمیدل) ،شدماره تلفدن ثابدت و همدراه و
کدپستی شاکی؛
 .3موضوع شکايت ،تاريخ و محل وقوع جرم؛
 .3ضرر و زيان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
 .4ادله وقوع جرم ،اسامی ،مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت
امکان؛
 .8مشخصات و نشانی مشتکیعنه يا مظنون در صورت امکان؛
قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فدوق را تهیده
کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شدکوايیه مدورد اسدتفاده
قرار گیرد .عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکايت نیست.
بعد از تنظیم شکوايیه شاکی بايد از دو جهت تمبر باطل نمايند:
 .4تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی :همزمدان بدا تنظدیم شدکوايیه
بايد شاکی تمامی اسناد و مدار

و ادله مکتوب خود را پیوست شدکوايیه

نموده و اين اسناد را به تکلیف بند  17قانون وصول برخدی از درآمددهای
دولت و مصرف آن در موارد معین بايد با پرداخت مبلدغ « 80111ریاال»
مصدق نمايد.
 .3تمبر هزینه شکایت کیفاری :بايدد بدا مراجعده بده واحدد تمبدر در
دادسرای مربوطه مطابق بند  ۴قانون وصول برخی از درآمددهای دولدت و
مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ « »810111تمبر از بابت هزينده
شکايت ابطال نمايد.

جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء در رویه دادگاه ها
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ب) تقدیم شکواییه به دادسارای صاالحه :بعدد از تنظدیم شدکوايیه،
دومین اقدام شاکی تقدديم ايدن عدرا حدال بده دادسدرای صدالح بدرای
رسیدگی میباشد.
مستفاد از ماده  116قانون آيین دادرسی کیفری سلسله مراتب صالحیت
دادسرا برای رسیدگی به جرم به شرح ذيل میباشد:
 .4دادسرای محل وقوع جرم :اصل و قاعده اين اسدت کده شداکی بايدد
ابتدائاً شکوايیه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقديم نمايند.
 .3دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم :اگدر محدل وقدوع
جرم مشخص نباشد ،شکوايیه به دادسرا تقديم میشود که جرم در حدوزه
آن کشف شده يا متهم دستگیر شده است.
 .3دادسرای محل اقامت متهم :به هدر دلیلدی اگدر محدل وقدوع جدرم
مشخص نباشد يا جرم کشف نشده يا مدتهم دسدتگیر نشدود شدکايت بده
دادسرای محل اقامت متهم تقديم خواهد شد.
ج) تحویل شکواییه به معاونت ارجاع :شداکی بعدد از ابطدال تمبدر و
مصدق نمودن تمام اوراق کپی ،شدکوايیۀ خدود را در دادسدرا بده قسدمت
معاونت ارجاع تقديم میکندد .معداون ارجداع پدس از بررسدی پروندده در
صورت نبودن مانع (رعايت صالحیت ذاتی و محلی و هزينه و ابطال تمبر)
ممکن است با توجه به رويۀ موجود ،اقدام به ارجداع پروندده بده کالنتدری
مربوطه و يا يکی از شعبات بازپرسی يا دادياری نمايد که هدر دو حالدت را
بررسی میکنیم:
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 .4ارجاع پرونده به کالنتری مربوطه :در اين حالت قبل از ثبت پروندده
در دادسرا پرونده به کالنتری کده جدرم در حدوزۀ آن اتفداق افتداده يدا در
حوزه آن کشف شدده يدا مدتهم در حدوزۀ آن دسدتگیر شدده ارجداع داده
میشود تا تحقیقات الزم توسط کالنتری مربوطه انجام شود.
در اين صورت شاکی بايد با توجه به محل ارتکاب جدرم يدا کشدف آن بده
کالنتری مربوط به قسدمت (معاضددت قضدائی) مراجعده کدرده و پدس از
دستور رئیس بخش مربوطه شکوايیه خود را به قسمت ثبت رايانه تحويدل
نمايد.
پس از ثبت شکوايیه بايد آن را در اختیار يکی از ضابطین دادگستری که
در آن محل (معاضدت قضدائی) مشدغول بده کدار هسدتند قدرار دهدد تدا
اطالعات و تحقیقات دستور داده شده توسط ضابطین دادگستری مربوطده
انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شود.
 .3ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی :در اين حالت
شاکی پس از تحويل شکوايیه از معاونت ارجاع بايد به دادياری يا بدازپرس
مشخص شده که قسمت پايین شکوايیه نوشته میشود ،مراجعه کدرده تدا
پرونده در آن شعبه ثبت گردد .البته ممکدن اسدت قبدل از ثبدت شدکايت
بازپرس يا داديار محترم دستوراتی برای انجدام تحقیقدات مقددماتی بدرای
کالنتری مربوطه صادر نمايد که در اين صورت شخص بايدد بده کالنتدری
مربوطه مراجعه نمايد و اقداماتی که در حالت اول شرح داده شد را انجدام
دهد.

