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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا
حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشججویان حقجوق آمجوزش داده مجیشجود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شجکلی اسجت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بجدون تطبیجق
با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل
در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار میشوند
با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اسجتنباط عملجی دادگجاههجا مواججه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیجت بجر هجیا فجارغالتحصجیل
حقوقی پوشیده نیست .بیتردید تنها منبع آموزش عملی وکالجت ،قضجاوت و بجهطجورکلی رشجته
حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رویههای قضائی میباشد؛ به عبارت
دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصجورت عملجی
در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیجار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجیا
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بی نیاز از مطالعه و تحقیجق و تفحجص در ایجن حجوزه
علمی نمی باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اسجت کجه دائجم در حجال تغییجر و
تحول می باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان
خواهد شد .ازاین رو ناشران تخصصی ایجن حجوزه ،هرکجدام بجه طریقجی نسجبت بجه جمجعآوری و
انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقجدام مجیکننجد کجه انتشجارات چجراغ
دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خجود در نظجر دارد نسجبت بجه
تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضائی بهصورت منظم و منحصربهفرد با ویژگیهجای مخصجوص
برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هجر دعجوا
اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان کلی «دعووای...
در رویه دادگاهها» که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد:
 .4آراء وحدت رویه؛
 .3آرای اصراری؛

 .3آراء شعب دیوانعالی 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 خصوص هجر دعجوا بجهصجورت منسججم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در کمتجرین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعجدد بسجیار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد؛ مثجل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت
این آراء مورد استفاده خوانندگان 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؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .8دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقجوقی موججود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا هجای
بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجهصجورت (کتبجی یجا از طریجق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
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مبحثاول:روندعملیرسیدگیبهجرمدردادسراودادگاه
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برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه اعم از انتقال مال غیر یا خیانت در امانوت مراحجل
چهارگانه ای وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از ایجن مراحجل اقجداماتی کجه بجه وی
مربوط و منتسب میباشد را انجام داده تا شکواییه وی ثبجت و انججام تحقیقجات ،تعقیجب،
رسیدگی  ،صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.
گفتار اول :تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح
اولین اقدام شاکی برای اعالم جرم و تظلم خواهی تنظجیم شجکواییه مجیباشجد؛ چجرا کجه
مطابق ماده  ۳4قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۳۱۳2یکجی از جهجات قجانونی بجرای
شروع به تعقیب ،شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است .البته اگجر ججرم جنبجه عمجومی
داشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب میشود.
الف) نحوه تنظیم شکواییه و شرایط آن :به تکلیجف مجاده  ۳8قجانون آیجین دادرسجی
کیفری شاکی یا مدعی خصوصی مجی توانجد شخصج ًا یجا توسجط وکیجل شجکایت کنجد .در
شکواییه موارد زیر قید میشود.
 .4نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،سن ،شغل ،میجزان تحصجیالت ،وضجعیت تأهجل ،تابعیجت،
مذهب ،شماره شناسنامه ،شماره ملی ،نشانی دقیق و درصورت امکجان نشجانی پیجام نگجار
(ایمیل) ،شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی 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؛

 .1روند رسیدگی عملی برای «مجموعه کتب کیفری  ...در رویه دادگاه ها» به رشته ی تحریر در آمده است لیکن به
طورمفصل معرفی هر جرم حسب عنوان تعریف شده در کتاب به همراه ارکان تشکیل دهنده ی آن در مبحث دوم تشریح
گردیده است.
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 .8مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکان؛
قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیجار
مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیجرد .عجدم اسجتفاده از اوراق
مزبور مانع استماع شکایت نیست.
بعد از تنظیم شکواییه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نماید:
 .4تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی :همزمان با تنظیم شکواییه باید شاکی تمجامی
اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکواییه نموده و ایجن اسجناد را بجه تکلیجف
بند  ۳7قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معجین بجا پرداخجت
مبلغ « 80111ریال» مصدق نماید.
 .3تمبر هزینه شکایت کیفری :باید با مراجعجه بجه واحجد تمبجر در دادسجرای مربوطجه
مطابق بند  4قانون وصول برخی از درآمجدهای دولجت و مصجرف آن در مجوارد معجین بجا
پرداخت مبلغ « »810111تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.
ب) تقدیم شکواییه به دادسرای صالحه :بعد از تنظیم شکواییه ،دومین اقجدام شجاکی
تقدیم این عرض حال به دادسرای صالح برای رسیدگی میباشد.
مستفاد از ماده  ۳۳۳قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صالحیت دادسراها بجرای
رسیدگی به جرم به شرح ذیل میباشند:
 .4دادسرای محل وقوع جرم :اصل و قاعده این است که شجاکی بایجد ابتجدائاً شجکواییه
خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نماید.
 .3دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم :اگجر محجل وقجوع ججرم مشجخص
نباشد شکواییه به دادسرایی تقدیم میشود که جرم در حجوزه آن کشجف شجده یجا مجتهم
دستگیر شده است.
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 .3دادسرای محل اقامت متهم :به هر دلیلی اگر محل وقوع ججرم مشجخص نباشجد یجا
جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود ،شکایت به دادسرای محل اقامجت مجتهم تقجدیم
خواهد شد.
ج) تحویل شکواییه به معاونت ارجاع :شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تمجام
اوراق کپی ،شکواییۀ خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقجدیم مجیکنجد .معجاون
ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مجانع (رعایجت صجالحیت ذاتجی و محلجی و
هزینه و ابطال تمبر) ممکن است با توجه به رویجۀ موججود ،اقجدام بجه ارججاع پرونجده بجه
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 حالجت قبجل از ثبجت پرونجده در دادسجرا،
پرونده به کالنتریای که جرم در حوزۀ آن اتفاق افتاده یجا در حجوزه آن کشجف شجده یجا
متهم در حوزۀ آن دستگیر شده ،ارجاع داده میشود تجا تحقیقجات الزم توسجط کالنتجری
مربوطه 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 بخجش مربوطجه شجکواییه
خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید.
پس از ثبت شکواییه باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگسجتری کجه در آن محجل
(معاضدت قضائی) مشغول به کار هستند قرار دهد تجا اطالعجات و تحقیقجات دسجتور داده
شده ،توسط ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوبجاره بجه دادسجرا ارججاع
داده شود.
 . 3ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی :در این حالت شجاکی پجس از
تحویل شکواییه از معاونت ارجاع باید به دادیاری یا بجازپرس مشجخص شجده کجه قسجمت
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پایین شکواییه نوشته میشود ،مراجعه کرده تجا پرونجده در آن شجعبه ثبجت گجردد .البتجه
ممکن است قبل از ثبت شکایت بازپرس یا دادیار محترم دستوراتی برای انجام تحقیقجات
مقدماتی برای کالنتری مربوطه صادر نماید که در این صورت شجخص بایجد بجه کالنتجری
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 کالسجه
پرو نده روی پوشه و بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامجل ببینجد
فوراً پرونده را در اختیار شعب رسیدگیکننده قجرار خواهجد داد کجه در ایجن خصجوص دو
حالت متصور است:
 .4پرونده از نظر شعب رسیدگیکننده کامل است :بازپرس یا دادیار رسیدگیکننجده،
دستور تعیین وقت رسیدگی (به ساعت ،روز-،ماه ،سال) به همراه علت حضور را بجه مجدیر
اعالم و مدیر ضمن صدور اخطاریه و تحویجل آن بجه واحجد ابالغجات قضجائی یجا کالنتجری
مربوط وقت جلسه رسیدگی را به طرفین یا وکالی آنان ابالغ میکند.
در اخطاریه علت حضور متهم به همراه نتیجه عدم حضور و حق داشتن وکیجل بایجد قیجد
شود.
 .3پرونده از نظر شعب رسیدگیکننده ناقص است :اگر تحقیقات ناقص باشد یا نیجاز
به تحقیقات یا استماع شهادت شهود باشد یا ارجاع امر به کارشناسی نیجاز باشجد ،پرونجده
مجدداً به دستور مقام قضائی حسب مورد به کارشناسی یجا کالنتجری یجا آگجاهی مربوطجه
ارجاع میشود تا دستورات قضائی به سرانجام برسد.

