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 مجموعه آراء وحدت رویه هیأت عمویم دویان عایل کشور
 ۱۳۹۷تا مرداد  ۱۳۹۰از سال 

 دش ه در اایاا  بیر  ابباار ّهتیه

 

 کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۱۶/۵/۱۳۹۷ -۷۷۱شماره  رأی وحدت رویه

شود با درخواست  له واقع می در دعواهایی که دولت محکوم ۱۹/۱۲/۱۳۳۸مصوب  ۱۳۳۹قانون بودجه سال  ۳۰حسب تبصره 
نامه قانون وکالت است و  علیه مطابق آیین الوکاله توسط محکوم نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تادیه خسارت حق

مندان موثر در پیشرفت دعاوی های وصولی به نمایندگان قضایی و کار الوکاله از حق ٪۵۰نطر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت 
به  چون دعاوی راجع۱۹/۲/۱۳۹۰مصوب  ۱۳۹۰1قانون بودجه سال  ۱۳۲و حکم مقرر در بند  ۱۲/۱۰/۱۳۴۴دولت مصوب 

های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف  ویژه در پرونده المال به حفظ بیت
های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی  الوکاله حق ٪۵۰قانون اجازه پرداخت  معاف است و وجوه موضوع

ات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی مؤسسهای دولتی و  ها و در شرکت از محل اعتبارات مصوب آن ۱۳۴۴دولت مصوب 
شود مکلف است به  له واقع می دولتی محکوم  پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هرمورد که دولت و شرکتآنها قابل 

نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیات  الوکاله مطابق آیین درخواست نماینده قضایی حکم به تادیه خسارت حق
این رأی  د.ده عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص میعمومی به اتفاق آرا، رأی شعبه سوم دیوان 

 از اعم مراجع سایر و ها دادگاه کشور، عالی دیوان شعب برایقانون ایین دادرسی کیفری در موارد مشابه  ۴۷۱طبق دستور ماده 
 .است االتباع الزم آن غیر و قضایی

                                           
، از پرداخت یو عموم یو اموال دولت یمربوط به اراض یها ژه در پروندهیالمال به و تیراجع به حفظ ب یدعاو  :۱۳۹۰قانون بودجه سال  ۱۳۲بند   1

و  ییندگان قضایبه نما یوصول یها الوکاله حق( ٪۵۰در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد) ینه دادرسیهز 
از محل  یردولتیغ یو مؤسسات عموم یدولت یها از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ دولت مصوب یکارمندان مؤثر در دعاو 

 .ل پرداخت استآنها قاب یمنابع داخل
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 کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲۶/۴/۱۳۹۷ -۷۷۰رأی وحدت رویه شماره 

تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا  ۱۳۹۲1قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۸مستنبط از مقررات ماده 
به تخفیف  این قانون به دادگاه اجازه داده شده مقررات راجع ۱۱۵شود و در ماده  نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می

که نوع و مقدار آن همانند « تعزیر منصوص شرعی»مجازات را در کلیه جرایم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن 
نهم دیوان عالی کشور ذکر استثناء شده است بنابراین نظر شعبه الباشد از اطالق ماده اخیر  ییر میهای حدی، غیرقابل تغ مجازات

اعمال  3تعزیرات –قانون مجازات اسالمی  ۶۳۷ت موضوع ماده یحکوممرا نسبت به  2قانون مجازات اسالمی ۲۷که مقررات ماده 
قانون آیین دادرسی  ۴۷۱کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده 

 .است االتباع الزم  از قضایی و غیر آنها و سایر مراجع اعم  در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهکیفری 

 کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲۶/۴/۱۳۹۷ -۷۶۹رأی وحدت رویه شماره 

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ  ۱۳۹۱4قانون حمایت خانواده مصوب  و ماده یک قانون اساسی مطابق بند سوم اصل بیست و یکم
کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صالحیت دادگاه 

شود دادگاه  صراحتًا بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می 5این قانون ۴خانواده در ماده 

                                           
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات  قانون مجازات اسالمی: ۱۸ماده  1

احکام تعزیر به شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر 
 دهد: موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می

 انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم -الف
 شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن -ب
 پس از ارتکاب جرماقدامات مرتکب  -پ
 سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی -ت

که  یگردد. در صورت الزم االجراء حبس می یشود که محکوم، به موجب حکم قطع یآغاز م یمدت حبس از روز  قانون مجازات اسالمی: ۲۷ماده  2
شود. در  یدر حکم محاسبه م یکه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبل یاتهامات ایاز صدور حکم به علت اتهام  شیفرد، پ
است.  الی( ر ۳۰۰.۰۰۰هزار) صدیس ایباشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شالق  ینقد  یجزا ای یر یکه مجازات مورد حکم، شالق تعز  یصورت

 گردد. محاسبه می ینقد  یالق و جزانسبت به حبس، ش بیچنانچه مجازات متعدد باشد به ترت
 لیاز زنا از قب ریعفت غ یعمل مناف اینباشد، مرتکب روابط نامشروع  تیآنها علقه زوج نیکه ب یهر گاه زن و مرد قانون مجازات اسالمی:  ۶۳۷ماده  3

 .شود یم ریکننده تعز  شوند، به شالق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه مضاجعه  ای لیتقب
منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در   به  قانون حمایت خانواده: ۱ ماده 4

به تناسب امکانات  های قضائی بخش  زه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه کلیه حو
 .به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است

 دادگاه خانواده است: تیدر صالح ریز  یبه امور و دعاو  یدگیرس قانون حمایت خانواده:  ۴ ماده 5
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های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیالت  و صالحیت آن نسبت به دادگاه گردد میتصاصی محسوب اخ
دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتًا اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این 

مومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختالف در اجرای وضعیت با حدوث اختالف بین دادگاه خانواده و دادگاه ع
دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان 1 های عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه ۲۸ماده 

 ۴۷۱ات ماده . این رأی در اجرای مقرر گردد میعالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص 
ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن  قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه

 .االتباع است الزم

  کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲۱/۱/۱۳۹۷ـ  ۷۶۸رویه شماره   رأی وحدت

از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده  برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی2 قانون آیین دادرسی کیفری ۸۰چون ماده 
قرار بایگانی( و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در )به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده 

قانون  ۴۲۸ماده تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات  جه هفت و هشت( را تعیین کرده استآن )جرائم تعزیری در 
که صالحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتًا بیان کرده  3آیین دادرسی کیفری

                                                                                                                                        
ـ ۶؛ هیز یـ جه ۵؛ ـ ازدواج مجدد۴؛ ـ شروط ضمن عقد نکاح۳؛ ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح۲،زدن آن  از برهم  یو خسارات ناش یـ نامزد۱

حضانت و  .۱۰؛ آن ینکاح، بذل مدت و انقضاـ طالق، رجوع، فسخ و انفساخ ۹؛ و نشوز نیـ تمک۸؛ تیزوج امیالمثل ا  ـ نفقه زوجه و اجرت ۷؛ هیمهر 
در امور مربوط  تیاموال محجوران و وصا نیامور مربوط به ناظر و ام مومت،یق ،یقهر  تیـ وال ۱۳؛ ـ رشد، حجر و رفع آن۱۲؛ نسب. ۱۱؛ مالقات طفل

 .تیجنس رییـ تغ۱۸؛  نیجن یـ اهدا۱۷؛ رپرستس   یکودکان ب یـ سرپرست۱۶؛ االثر  مفقود  بیـ امور راجع به غا۱۵؛ ـ نفقه اقارب۱۴؛ به آنان
هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقالب در مورد صالحیت،  :های عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه ۲۸ماده   1

مراجع غیر قضایی از خود نفی صالحیت کنند و یا نظامی و انقالب به صالحیت  اختالف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،
ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صالحیت،  خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختالف به دیوان عالی کشور

 .باشد االتباع می الزم
چه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنان قانون آیین دادرسی کیفری: ۸۰ماده  2

تواند پس از تفهیم اتهام با مالحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع  سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می
بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی  نونی، فقط یکجرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قا

 .پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض است
دگاه مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دا –تبصره 

 .رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است
آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و  قانون آیین دادرسی کیفری: ۴۲۸ماده  3

از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و باالتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش 
 .مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
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و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر  ۸۰است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده 
اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی 

ن عالی کشور، قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوا ۴۷۱. این رأی طبق مقررات ماده گردد میتشخیص 
 .االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم دادگاه

 کشور  عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲۱/۱/۱۳۹۷ـ ۷۶۷رویه شماره   رأی وحدت

رسیدگی به اختالفات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون  ۱۳۶۹قانون کار مصوب  ۱۸۸2و  ۱۵۷1مطابق مقررات مواد 
های تشخیص و حل اختالف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن  اشی شده باشد در صالحیت هیأتن

باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و  خارج می
قانون آیین  ۱۰رتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ا

و نوع خواسته )مطالبه وجه( رسیدگی به این قبیل دعاوی در صالحیت  3های عمومی و انقالب در امور مدنی دادرسی دادگاه
عالی کشور در حدی که با این های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان  دادگاه

قانون آیین دادرسی کیفری،  ۴۷۱. این رأی مطابق مقررات ماده گردد مینظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص 
 .االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه

                                           
 ،هرگونه اختالف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که ناشی ازاجرای این قانون وسایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی قانون کار: ۱۵۷ماده  1

درمرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ویا نمایندگان آنها  ،انهای دسته جمعی کارباشدموافقتنامه های کارگاهی یاپیم
ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل  ،درشورای اسالمی کار ودر صورتی که شورای اسالمی کار در واحدی نباشد

 .درصورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شدوفصل خواهد شد و 
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایرقوانین و مقررات خاص استخدامی ونیز کارگران کارگاههای خانوادگی که  قانون کار: ۱۸۸ماده  2

مشمول مقررات این قانون نخواهند  ،و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شودانجام کار آنهامنحصرا توسط صاحب کار وهمسر 
 .بود

 .حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که درفصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد –تبصره 
رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صالحیت دادگاههای عمومی : ور مدنیهای عمومی و انقالب در ام قانون آیین دادرسی دادگاه ۱۰ماده   3

 .تعیین کرده باشد و انقالب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورمجموعه آراء 

5 

 

  کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ـ۷۶۶شماره رویه   رأی وحدت

در مورد جنایاتی که  2قانون مدنی ۴با توجه به ماده  ۱۳۹۲1قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۵۵۱حکم مقرر در تبصره ماده 
قانون بیمه قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات 

در خصوص حقوق و تعهدات  ۱۳۹۵اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 
، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان گردد میمورد اشاره به گذشته مستفاد ن های بدنی نیز تسری حکم تبصره صندوق تأمین خسارت

قانون  ۴۷۱. این رأی طبق ماده گردد میعالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص 
 االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهآیین دادرسی کیفری 

  کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۳۰/۸/۱۳۹۶ـ  ۷۶۵رویه شماره   رأی وحدت

مصّوب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی 3 قانون مجازات اسالمی ۱۰مستفاد از مقررات ماده 
مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به 

قانون الحاق یک ماده به قانون بق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده جرائم سا
از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به  ۱۲/۷/۱۳۹۶، مصّوب مبارزه با مواد مخدر

                                           
ن درکلیه جنایاتی که مجنٌی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمی قانون مجازات اسالمی: ۵۵۱ماده تبصره  1

 .های بدنی پرداخت می شود خسارت
مقررات خاصی نسبت به این موضوع  ،اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون قانون مدنی: ۴ماده  2

 اتخاذ شده باشد.
باشد که قبل از وقوع جرم مقرر  یبه موجب قانون دیبا یتیو ترب ینیمجازات و اقدام تأم یدر مقررات و نظامات دولت قانون مجازات اسالمی: ۱۰ماده  3

محکوم کرد لکن  یتیو ترب ینیاقدامات تأم ایبه موجب قانون مؤخر به مجازات  توانیترک فعل را نم ایاعم از فعل  یرفتار  چیشده است و مرتکب ه
مساعدتر به حال مرتکب وضع شود  یاز جهات ای یتیو ترب ینیاقدام تأم ایمجازات  یعدم اجرا ای فیبر تخف یمبن یچنانچه پس از وقوع جرم، قانون

الزم االجراء صادرشده باشد به  یمؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطع ،ینسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطع
 شود: یم لعم ریز  بیترت

اجراء باشد  انیشود و اگر در جر  یاجراء نم یه موجب قانون الحق جرم شناخته نشود، حکم قطعکه در گذشته جرم بوده است ب یاگر رفتار  -الف
 .ستیبر آن مترتب ن یفر یاثر ک چگونهیکه حکم قباًل اجراء شده است ه یدر مورد نیموارد و همچن نیشود. در ا یآن موقوف م یاجرا

اجراء از دادگاه  نیدر ح ایاحکام موظف است قبل از شروع به اجراء  یاجرا یقاض ابد،ی فیبه موجب قانون الحق، تخف یاگر مجازات جرم -ب
. دیمجازات را تقاضا نما فیتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخف یم زیتقاضا کند. محکوم ن دیاصالح آن را طبق قانون جد ،یصادرکننده حکم قطع

که در مورد اطفال  یتیو ترب ینیبند در مورد اقدام تأم نی. مقررات ادهد یم فیتخفرا  یصادرکننده حکم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبل ادگاهد
 .دیرا تقاضا نما یتیو ترب ینیاقدام تأم فیتواند تخف یم زین یسرپرست و  ای یصورت ول نیاست. در ا یجار  زیشود ن یبزهکار اجراء م

 شود. یقانون الحق، اعمال نم حیموارد خاص وضع شده است، مگر به تصر  ایو نیمدت مع یکه برا ینیـ مقررات فوق در مورد قوان تبصره
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قانون خواهی کسانی که مطابق مقررات  رسیدگی به فرجاممقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام 
بند  ۴عنه به استناد شق  اند، دادنامه معترٌض  به مجازات اعدام محکوم شده ۱۳۷۶مصّوب  ن مبارزه با مواد مخدراصالح قانو

نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به 1 قانون آیین دادرسی کیفری ۴۶۹ماده « ب»
دی که عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در ح شعبه هم

در موارد مشابه  قانون آیین دادرسی کیفری ۴۷۱. این رأی مطابق ماده گردد میبا این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص 
 .االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی الزم برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه

 کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۹/۸/۱۳۹۶ـ  ۷۶۴رویه شماره   رأی وحدت

در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز  ۱۳۹۲صّوب سال نظر به اینکه از قانون مجازات اسالمی م
نسبت به این  2همان قانون ۷۲۸شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده  آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی

قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبه اول « ۱۳۳۷قانون آزادی مشروط زندانیان مصّوب سال »قبیل محکومان 

                                           
کند و طرفین یا وکالی  در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که الزم است قرائت می قانون آیین دادرسی کیفری: ۴۶۹ماده  1

خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب  آنان، در صورت حضور، می
کند. سپس اعضای شعبه با توجه به   خواسته، نظر خود را اعالم می عنه یا فرجام مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترٌض 
ظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج ن

 :کنند می
 .نمایند اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می -الف
ای از  طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجههرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات  –ب 

 :کند عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می اعتباری رأی شود، شعبه دیوان اهمیت باشد که موجب بی
به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم  علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا اگر عملی که محکوٌم  -۱

 .شود قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بال ارجاع می
اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی  -۲

 شود ارجاع می
شود و مرجع  دهد، ارسال می عالی کشور، صالح تشخیص می ت عدم صالحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیواناگر رأی به عل -۳

 .مذکور مکلف به رسیدگی است
 .شود عرض ارجاع می در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم -۴
، قانون مجازات ۷/۳/۱۳۵۲، قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴مصوب  قانون مجازات عمومی قانون مجازات اسالمی: ۷۲۸ماده  2

( ۷۲۸و )( ۷۲۷، )(۷۲۶، )(۶۲۹، )(۶۲۸، )(۶۲۷، )(۶۲۶، )(۶۲۵، مواد)۸/۵/۱۳۷۰، قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲اسالمی مصوب 
و قانون تعریف ۱۲/۲/۱۳۳۹، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مصوب « تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده»کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی

و اصالحات و الحاقات بعدی آنها درصورت عدم نسخ در سایر قوانین قبلی و سایر قوانین  ۲۶/۷/۱۳۶۶محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب 
 .مغایر از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون نسخ می گردد
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http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
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. این گردد میدادگاه انقالب اسالمی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص 
قضایی و غیر آن  ها و سایر مراجع اعم از قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ۴۷۱رأی طبق ماده 

 االتباع است. الزم

  کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۹/۸/۱۳۹۶ـ  ۷۶۳رویه شماره   رأی وحدت

باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی 1 قانون تجارت ۴۱۳هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده 
باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی  2آن قانون ۴۱۴خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده 

مانع رسیدگی به  4همان قانون ۵۴۲ماده  ۲و بند  ۴۳۵3تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت  ۴۹دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبه 

برای شعب دیوان  قانون آیین دادرسی کیفری ۴۷۱شود. این رأی طبق ماده  قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می
 .تاالتباع اس ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم عالی کشور، دادگاه

                                           
تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفۀ که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را بدفتر  قانون تجارت: ۴۱۳ماده  1

 .حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید  بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت  محکمه
 :ب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و بامضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشدصورتحسا قانون تجارت: ۴۱۴ماده  2
 .تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح .۱
 .صورت کلیه قروض و مطالبات .۲
 .صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی .۳

 .بی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاِء ضامن نیز باید ضمیمه شودمختلط یا نس –در صورت توقف شرکتهای تضامنی  
 .عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد ۴۱۴ – ۴۱۳اگر تاجر ورشکسته بمفاد ماده  قانون تجارت: ۴۳۵ماده  3
 :به تقصیر اعالن شود در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته قانون تجارت: ۵۴۲ماده  4
اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنها آن  (۱

 .العاده باشد فوق  تعهدات
 .این قانون رفتار نکرده باشد ۴۱۳اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده  (۲
صورت  ترتیب بوده یا در دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ۱۳۰۴خرداد  ۱۲فروردین و  ۱۲و  ۱۳۰۳دلو  ۲۵اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب  (۳

 (.باشد مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده  دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد )
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 کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲/۸/۱۳۹۶ـ  ۷۶۲رویه شماره   رأی وحدت

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز و وصف قضایی 
های قضایی در شعب  بر اشتغال دارندگان پایه ۱۳۹۴2مصّوب  و ارزقانون قاچاق کاال  ۶۰و 1 ۴۹موضوع و با توجه به صراحت مواد 

و با  3این قانون ۷۴در رسیدگی به موارد مذکور در ماده   مرقوم و انحصار صالحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان
به فرد اجالی « مرکز»و ارز و داللت کننده به قاچاق کاال  توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی

آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به 
های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم  شوند در صالحیت دادسرا و دادگاه های قاچاق کاال و ارز مرتکب می پرونده

قانون آیین دادرسی  ۴۷۱گردند این رأی طبق ماده  الی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص میدیوان ع
  .االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری

 

                                           
های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر  به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: ۴۹ماده  1

ه قضائی پس از موافقت ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کاال وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه ن  
 .شوند رئیس قوه قضائیه با ابالغ ایشان منصوب می

 در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد -تبصره
 .گردد میجهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال 

های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی   در صورتی که محکومان به جریمه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: ۶۰ماده  2
علیه أخذ و مابقی به  محکوٌم شده  شده و یا فروش اموال شناسایی های سپرده های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه به پرداخت جریمه
شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق  مالک مسترد می

ت حکومتی که از بین قضات قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرا
شوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از  این قانون انتخاب می( ۴۹دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده)

 .پانزده سال بیشتر باشد
تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از  در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر -۱تبصره 
 .گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند شود ارجاع می های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می دادگاه
 .گردد تی پس از اتمام حبس وصول میعلیه، ح جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوٌم  -۲تبصره 

های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی  مسئوالن مستقیم دستگاه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: ۷۴ماده   3
گیرند، چنانچه  ل درآمدهای دولت قرار میکننده و یا دستگاه مأمور وصو  های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی  به پرونده

موقت  ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعالم نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال
سال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ار  های بعدی محکوم می تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت

 .باشد رسیدگی به این امر در صالحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می
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  کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲/۸/۱۳۹۶ـ  ۷۶۱رویه شماره   رأی وحدت

و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی،  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصّوب مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم 
های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی  چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت

کیفری دو  ۱۱۲۳بر این اساس رأی شعبه  .مل خواهد بودبدون ایجاد عیب و نقص اصالح و جبران شود موجب یک دهم دیه کا
قانون  ۴۷۱. این رأی مطابق ماده گردد میتهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص 

  .االتباع است ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن الزم در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه آیین دادرسی کیفری

 کشور عالی  عمومی دیوان   یأته ۲۰/۴/۱۳۹۶ـ  ۷۶۰رویه شماره   رأی وحدت

، احداث دامداری و سایر موارد مذکور 1ها اراضی زراعی و باغقانون حفظ کاربری الحاقی به ماده یک  ۴بر حسب مستفاد از تبصره 
های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش  در آن، در روستاها، با موافقت سازمان

دم رعایت اصالحی قانون مذکور خارج است و در صورت ع ۳شود و از شمول ماده  کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی
بینی شده از سوی  شرایط مقرر در تبصره که فوقًا به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش

های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین  دستگاه
قانون آیین  ۴۷۱. این رأی طبق ماده گردد میق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص در حدی که با این نظر انطبا

 االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزم برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه دادرسی کیفری

  کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲۰/۴/۱۳۹۶ـ  ۷۵۹رویه شماره   رأی وحدت

مشخص شده، با توجه به تعیین  ۱۳۹۲مصوب سال  میقانون مجازات اسال ۱۹مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 
حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای 

ت جرایمی و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازا گردد میخاص قانونی احتساب 
شود و  ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می ۳که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 

                                           
دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات   ها، احداث گلخانه:ها قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغالحاقی به ماده یک  ۴تبصره  1

شود. موارد مذکور  کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی ی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینهکشاورز 
 .باشد ها بالمانع می های جهاد کشاورزی استان محیطی با موافقت سازمان از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست
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باشد و رأی این  در صالحیت دادگاه کیفری دو می ۱۳۹۲مصوب  1قانون آیین دادرسی کیفری ۳۴۰رسیدگی به آن به موجب ماده 
مجازات   کشور در مورد درجه عالی دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوان

ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص  بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ
ع اعم از ها و سایر مراج عالی کشور و دادگاه قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان ۴۷۱. این رأی طبق ماده گردد می

 تباع است. اال  یی و غیر آن الزمقضا

  کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۱۳/۴/۱۳۹۶ـ۷۵۸رویه شماره   رأی وحدت

لحاظ  ، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با2قانون آیین دادرسی کیفری ۵۱۰مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده 
قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک 

های  علیه دارای محکومیت الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکوٌم  دادرسی عادی الزم
تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی قطعی دیگری است و اعمال مقررات 

                                           
شود. در این مورد و سایر مواردی که  طور مستقیم در دادگاه مطرح می جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به قانون آیین دادرسی کیفری: ۳۴۰ماده  1

 :کند شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می طور مستقیم در دادگاه مطرح می پرونده به
کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد،  دگی نداند، قرار عدم صالحیت صادر میچنانچه دادگاه خود را صالح به رسی -الف

 .کند اتخاذ تصمیم می
در غیر موارد مذکور در بند )الف(، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به  –ب 

که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ  د. در صورتیکن رسیدگی می
 .کند تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابالغ می

های قطعی دیگری است و اعمال  علیه دارای محکومیت هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوٌم  انون آیین دادرسی کیفری:ق ۵۱۰ماده  2
 :کند مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می

ها را به دادگاه صادرکننده  ها پرونده تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهطور قطعی صادر یا به لحاظ عدم  اگر احکام به -الف
کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم،  صورت به دادگاه دارای صالحیت باالتر ارسال می آخرین حکم و در غیر این

 .حکم واحد صادر شود
کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت  ها را به این دادگاه ارسال می از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پروندهاگر حداقل یکی  -ب

رین مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخ
 .جدیدنظر خواسته صالحیت رسیدگی داردحکم ت

های قضایی  عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان -پ
کند تا پس از نقض احکام،  عالی کشور ارسال می دیوان ها را به های با صالحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده های مختلف یا در دادگاه استان

 .حسب مورد، مطابق بندهای )الف( یا )ب( اقدام شود
العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت  در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق –تبصره 

 .کند مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می
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های با صالحیت ذاتی متفاوت صادر  های مختلف یا از دادگاه های قضایی استان های حوزه کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه
ری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیف

علیه، ارجاع  طبق همین ماده صالح اعالم شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوٌم 
انونی تشخیص نماید. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و ق

ها و سایر  قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ۴۷۱. این رأی طبق ماده گردد می
 .االتباع است آن الزم مراجع اعم از قضایی و غیر

  کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ـ۷۵۷رویه شماره   رأی وحدت

رسیدگی به هرگونه اختالف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و  ، 1قانون کار ۱۵۷نظر به اینکه مطابق ماده 
های تشخیص و حل اختالف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری  سایر مقررات کار باشد، در صالحیت هیأت

ه آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل غیر از آنچه که در ماده مرقوم ب
های مورد  های دادگستری را مرجع تظّلمات و شکایات قرار داده، از صالحیت هیأت که دادگاه قانون اساسی یکصد و پنجاه و نهم

های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت  اشاره خارج و در صالحیت دادگاه
به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار  ه محکوٌم عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدی

قانون آیین دادرسی کیفری  ۴۷۱و رفاه اجتماعی را در صالحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده 
 .االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ۱۳۹۲مصّوب سال 

 ورهیأت عمومی دیوان عالی کش ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ـ ۷۵۶رأی وحدت رویۀ شماره 

از یک سو، و ارفاقی بودن  2قانون آیین دادرسی کیفری ۴۴۲های تعزیری در صدر مادۀ  با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت
قانون  ۴۴۲علیه شمول حکم مادۀ  ینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوٌم این ماده و ا

                                           
، یر مقررات کار، قرارداد کارآموزیهرگونه اختالف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که ناشی ازاجرای این قانون وسا قانون کار: ۱۵۷ماده  1

ا نمایندگان آنها درمرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز وی ،موافقتنامه های کارگاهی یاپیمانهای دسته جمعی کارباشد
، ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل ی کار در واحدی نباشددرشورای اسالمی کار ودر صورتی که شورای اسالم

 .وفصل خواهد شد و درصورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد
 :یفر یک یدادرس نییقانون آ ۴۴۲ ۀماد  2
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هذا به نظر  ، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی های تعزیری قابل فرجام نسبت به محکومیت مذکور
ول دادگاه انقالب اسالمی اصفهان، در حدی که با این نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ ا

قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب  ۴۷۱شود. این رأی طبق مادۀ  مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می
 االتباع است. ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، الزم دیوان عالی کشور، دادگاه

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ـ  ۷۵۵ارۀ رأی وحدت رویۀ شم

که  گردد میآن راجع به صالحیت دادگاه چنین مستفاد  ۴1خصوصًا مادۀ  قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین ناباروراز مقررات 
در امور مدنی در خصوص رسیدگی به … تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی

دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل 
شود. این رأی  الی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میرسیدگی است و رأی شعبۀ اول دیوان ع

ضایی و ها و سایر مراجع اعم از ق قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ۴۷۱طبق مادۀ 
 االتباع است  غیر آن الزم

 کشور عالی  یأت عمومی دیوان ه ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ـ ۷۵۴رویه شماره   رأی وحدت

ره از با اصالحات بعدی، آراء صاد ۱۳۹۲مصّوب  1قانون آیین دادرسی کیفری ۴۲۸و 2 ۳۰۲با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد 
خواهی در دیوان عالی کشور  قانون مذکور قابل فرجام ۲۷۳محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده 

                                                                                                                                        
مهلت  انیاز پا شیپ تواند یم هیعل نکرده باشد، محکوٌم  دنظریکه دادستان از حکم صادره درخواست تجد یدر صورت یر یتعز  یها تیتمام محکوم در

 فیتخف یو تقاضا دیرا مسترد نما دنظریددرخواست تج ایخود را اسقاط  یدنظرخواهیبا رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجد یدنظرخواهیتجد
 نی. اکند یشده را کسر م نییچهارم مجازات تع کیو تا  یدگیالعاده با حضور دادستان به موضوع رس دادگاه در وقت فوق صورت، نیکند. در ا جازاتم

 است. یحکم دادگاه قطع
 نییآ فاتیتشر  تیبدون رعا در محاکم خانواده، خارج از نوبت و یمتقاض نیزوج تیصالح یبررس نابارور: نیبه زوج نیقانون نحوه اهداء جن ۴ماده   1

 .باشد یم دنظریقابل تجد نیزوج  تیصالح دییصورت خواهد گرفت و عدم تأ یمدن یدادرس
 :شود به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می قانون آیین دادرسی کیفری: ۳۰۲ماده  2

 حیاتجرایم موجب مجازات سلب  -الف
 جرایم موجب حبس ابد -ب
 جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن -پ
 جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و باالتر -ت
 جرایم سیاسی و مطبوعاتی -ث
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آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و  ۲الذکر و تبصره  قانون فوق ۴۲۷است و به موجب ماده 
صالح قضایی است، لهذا  خواهی در مرجع ذی تجدیدنظر یا فرجام مورد قابل قانونی حسب موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات

االشاره  که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق گردد میچنین مستفاد 
فتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبه ه قابل فرجام

قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب  ۴۷۱شود. این رأی طبق ماده  اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می
 االتباع است. ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن الزم دیوان عالی کشور، دادگاه

  کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲/۶/۱۳۹۵ـ۷۵۳رویه شماره   رأی وحدت

امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حـوزه آن دادگـاه »که مقرر داشته  2قانون امور حسبی ۴۸حکم ماده 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بـر آن تأکیـد شـده اسـت، نـاظر بـه  ۲۷/۷/۱۳۲۳ـ ۲۲۴و در رأی وحدت رویه شماره « است

عـزل و تعیـین »همان قانون  ۵۴یین قیم به حکم ماده مواردی است که ابتدائًا باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تع
، بر این «قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوًا تعیین قیم کرده است

معیت این دادگاه انجـام  ، دادسرایی که درباشد میقانون یاد شده مکّلف به اقدا ۲۱اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده 
بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشـور در حـّدی کـه بـا ایـن نظـر انطبـاق دارد بـه  .نماید، صالح به رسیدگی است وظیفه می

در مـوارد مشـابه بـرای  قانون آیین دادرسی کیفری ۴۷۱شود. این رأی طبق ماده  اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می
 .االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم شعب دیوان عالی کشور، دادگاه

                                                                                                                                        
که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و  آرای صادره درباره جرائمی قانون آیین دادرسی کیفری: ۴۲۸ماده  1

ئم سیاسی و باالتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرا
 .خواهی در دیوان عالی کشور است مطبوعاتی، قابل فرجام

قانون اساسی ( ۱۶۱جرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم )ا -تبصره
 .باشد نمی

اقامتگاه امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران  قانون امور حسبی: ۴۸ماده  2
 .دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است نداشته باشد
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  کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲/۶/۱۳۹۵ـ۷۵۲رویه شماره   رأی وحدت

هـای  اهقـانون آیـین دادرسـی دادگ ۲۷ها در صالحیت نسبی طبق تبصـره مـاده  رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختالف دادگاه
های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر مـوارد از جملـه  منحصر به اختالف بین دادگاه 1 عمومی و انقالب در امور مدنی

قانون مـذکور  ۲۷های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده  اختالف در صالحیت بین دادگاه
جع صـالح بـرای حـل اخـتالف، دادگـاه الّرعایه است، مر  ، در امور کیفری نیز الزم2قانون آیین دادرسی کیفری ۳۱۷که طبق ماده 

؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطبـاق دارد بـه اکثریـت آراء تجدیدنظر همان استان است
 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شـعب دیـوان ۴۷۱شود. این رأی طبق ماده   صحیح و قانونی تشخیص داده می

 .االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم عالی کشور، دادگاه

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۵/۵/۱۳۹۵ـ ۷۵۱رأی وحدت رویه شماره 

از مصـادیق  ۳/۱۰/۱۳۹۲مصـّوب 3ال و ارز قانون مبارزه با قاچاق کا ۲۲ماده  ۴هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره 
، لکن نگهداری آن فی حّد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات اسـت، ولـی بـا توجـه بـه معنـای  کاالی ممنوع است

ه قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشـد ۱4خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده 

                                           
 :های عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه ۲۷ماده  1

نماید. دادگاه  می دادگاه صالحیتدار ارسال به کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را درصورتی که دادگاه رسیدگی
حل اختالف به   الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صالحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صالحیت را نپذیرد، پرونده راجهت مرجوع

 .خواهد بوداالتباع  کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صالحیت الزم دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می
کشور  ترتیب یادشده، دیوان عالی درصورتی که اختالف صالحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختالف به .تبصره 

 .باشد می
اختالف بین  دادرسی مدنی است و حل  حل اختالف در صالحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین قانون آیین دادرسی کیفری: ۳۱۷ماده  2

 .هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد دادسراها مطابق قواعد حل اختالف دادگاه
شرح زیر و  هرکس مرتکب قاچاق کاالی ممنوع گردد یا کاالی ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، عالوه بر ضبط کاال به .۲۲ماده  3

 :شود ( مجازات می۲۴( و )۲۳مواد )
…  

طور غیرمجاز، آالت و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و   فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به -مشروبات الکلی، اموال تاریخی .۴تبصره 
 .مستهجن از مصادیق کاالی ممنوع است

 :روند مشروح مربوط به کار می معانیاصطالحات زیر در  -۱ماده  4
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آن  ۴۴، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صالحیت دادگـاه، مشـمول حکـم مقـرر در مـاده  قایل شده است
باشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی  قانون نمی

دیـوان عـالی کشـور، در مـوارد مشـابه بـرای شـعب قانون آیین دادرسی کیفـری  ۴۷۱ماده شود. این رأی طبق  تشخیص داده می
 .االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم دادگاه

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۵/۵/۱۳۹۵ـ ۷۵۰رأی وحدت رویه شماره 

اشخاص ذینفـع کـه » ۲۳/۴/۱۳۸۹مصّوب  وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون افزایش بهره ۹بر اساس تبصره یک ماده 
االجـرا  توانند ظرف مدت یـک سـال پـس از الزم ، می ذیصالح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد قباًل به اعتراض آنان در مراجع

قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی  شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضـوع مـاده واحـده
شهرسـتان مربـوط ثبـت  ۲۹/۶/۷۱۳۶هـا و مراتـع مصـّوب  بـرداری از جنگل قـانون حفاظـت و بهره ۵۶اختالفی موضـوع مـاده 

ظـرف »عبـارت  ۱/۲/۱۳۹۴پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصّوب  قانون رفع موانع تولید رقابت ۴۵ماده  ۱و مطابق بند …« نمایند
ظرف »به [ ۲۳/۴/۱۳۸۹وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصّوب  قانون افزایش بهره] ۹در تبصره یک ماده « مدت یک سال

 .ح شده استاصال« سال پس از تصویب این قانون ۵مدت 

سال نیز اسـتمرار  بنابراین، مستفاد از تبصره اصالحی مورد اشاره، صالحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک
هایی کـه  یافته است و با استمرار صالحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالّذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی بـه پرونـده

در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صالحیت هیـأت یادشـده خواهـد ظرف مدت مذکور 
 .بود

شـود.  بنابراین، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشـخیص داده می
در مـوارد مشـابه بـرای شـعب دیـوان عـالی کشـور،  ۴/۱۲/۱۳۹۲انون آیین دادرسـی کیفـری مصـّوب ق ۴۷۱این رأی طبق ماده 

 .االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم گاهداد 

                                                                                                                                        
فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و براساس این قانون و یا  هر :قاچاق کاال و ارز -الف

یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف   تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات
 .شود
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  کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲۴/۱/۱۳۹۵ـ۷۴۹رویه شماره   رأی وحدت

بـرداری از   رهقـانون حفاظـت و بهـ ۴۸نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شـرحی کـه در مـاده 
آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را 1ها و مراتع  جنگل

نسخ شده است، بنابراین با توجـه بـه  ۱۳۹۲/۱۰/۳قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصّوب  ۷۷به آن احاله کرده است طبق ماده 
قـانون مـذکور در صـالحیت  ۴۴3شود و رسیدگی به آن طبق ماده  کابی تخلف محسوب میآن قانون، عمل ارت2 ۱۸مقررات ماده 

دیوان عـالی کشـور کـه بـا ایـن نظـر انطبـاق دارد، بـه اکثریـت آراء  ۱۴و  ۱۱سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب 

                                           
حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله  :ها و مراتع برداری از جنگل  هقانون حفاظت و بهر  ۴۸ماده  1

برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق  جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان
حمل چوب و هیزم و زغال از شهر  شود.  برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط می پروانه بهره که دارای صورتی تعقیب خواهد شد در

 .خواهد شد نامه اجرائی این قانون تعیین بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین
گهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد بین شهرهائی ـ حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز ۱تبصره   .که سازمان جنگلبانی آ
دیگر   های مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط نشینان یا دهکده ـ در صورتیکه چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل ۲تبصره 

 .قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شدحمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین 
از حق  ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالمًا حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و عالوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال ۳تبصره 

 .یمه پروانه بدادگاه صالحیتدار ارسال دارندشود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضم رانندگی محروم می
هر شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، عالوه بر ضبط کاال یا ارز، به  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: ۱۸ماده  2

 :شود های نقدی زیر محکوم می جریمه
 کاالکاالی مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش  -الف
 کاالی مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کاال –ب 
 ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال کاالی یارانه –پ 
 ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن –ت 

 .شود های مقرر در این ماده محکوم می عرضه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات -۱تبصره 
شود و به تصویب هیئت  های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می ای با پیشنهاد وزارتخانه فهرست کاالهای یارانه -۲تبصره 

 .رسد وزیران می
 .صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کاالهای مجاز مشروط را اعالم نماید  وزارت -۳صره تب
ای، قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز  رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: ۴۴ماده  3

 .ولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب استمستلزم حبس و یا انفصال از خدمات د
ای، متهمان متعدد  های قاچاق کاال و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده  سایر پرونده

 .شود نیز در این مراجع رسیدگی می داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صالحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص
در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صالحیت مرجع  -تبصره

 .جع قضائی ذیصالح ارسال نمایدالیه مکلف است بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مر   قضائی است، شعبه مرجوٌع 
ت این این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررا

  .ستثنی استم۲۱/۱/۱۳۷۹مصوب  (های عمومی و انقالب)در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی دادگاه۲۸تبصره از شمول ماده)
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برای شعب دیوان عالی کشور  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب  ۴۷۱شود. این رأی طبق ماده  صحیح تشخیص داده می
 .االتباع است اعم از قضایی و غیر آن الزمها و سایر مراجع  و دادگاه

 کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲۴/۱/۱۳۹۵ـ۷۴۸رویه شماره   رأی وحدت

هـذا چنانچـه  ، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احـوال اسـت، مع1احوال قانون ثبت اصالحی ۱طبق ماده 
شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خـود درخواسـت کنـد، 

وال به صدور شناسنامه منوط به آن است کـه بـه طریقـی کـه در دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت اح
بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون بـرای صـدور شناسـنامه مقـرر شـده اسـت، از  قانون ثبت احوال پیش

لم دیوان عالی کشـور )هویت و تابعیت( را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبه چه2اصالحی قانون  ۴۵جمله شرایط موضوع ماده 
دادرسـی   قانون آیـین ۴۷۱شود. این رأی طبق ماده  در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می

 .است االتباع الزمبرای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن  ۱۳۹۲کیفری مصّوب 

 کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲۹/۱۰/۱۳۹۴مورخ   ۷۴۷رویه شماره  رأی وحدت

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به 
جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به 

                                           
 :وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است قانون ثبت احوال: ۱ماده  1

 .ثبت والدت و صدور شناسنامه –الف 
 .ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات –ب 
 .های موجود در دست مردم تعویض شناسنامه –ج 
 .ثبت ازدواج و طالق و نقل تحوالت –د 

 .برای اتباع خارجهصدور گواهی والدت  –هـ 
 .تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی –و 
 .آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن جمع –ز 

  .وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است –ح 
هویت به مراجع  مدارک الزم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات  هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و هر گاه  ثبت احوال: ۴۵ماده  2

 .تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد و برای اثبات   انتظامی
رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت  گردد میدر جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل  –تبصره  

 .داشت خواهد
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ین دادرسی قانون تشکیالت و آی ۱۰1ماده  ۲و  ۱های  مؤسسات و اشخاص مذکور در بندجبران آن صادر نماید که احراز تخلف 
، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک دیوان عدالت اداری

بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در   کنند شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می
قانون یاد شده خارج  ۱۰ماده  ۳بند  ۱و تبصره  ۲و  ۱وی موضوعًا از شمول مقررات بندهای اقداماتی که انجام داده، باشند دع

نظر استان  است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید
دادرسی   قانون آیین ۴۷۱شود. این رأی طبق ماده  تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می

  .االتباع است ها و سایر مراجع، اعّم از قضایی و غیر آن الزم دیوان عالی کشور و دادگاه برای شعبکیفری 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ـ  ۷۴۶رأی وحدت رویه شماره 

به ویژه  ۱۳۹۲می مصّوب قانون مجازات اسالهای جایگزین حبس، موضوع فصل نهم  از مجموع مقررات مربوط به مجازات
که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج  گردد میقانون مذکور چنین مستفاد  ۶۹و  ۶۸، ۶۶، ۶۵اطالق مواد 
از قبیل گذشت شاکی یا وجود  2قانون مجازات اسالمی ۶۴االشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده  در مواد فوق

                                           
 صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: ۱۰ماده 1
 ـ رسیدگی به شکایات و تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:۱

ها و سازمان تأمین اجتماعی و  ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری  حدهای دولتی اعم از وزارتخانه الف ـ تصمیمات و اقدامات وا
 تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها

 در امور راجع به وظایف آنها« الف»ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند 
های مالیاتی،  هایی مانند کمیسیون اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونـ رسیدگی به  ۲

 ها منحصرًا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ( قانون شهرداری ۱۰۰اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده )  هیأت حل
( و مستخدمان ۱شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند )ـ رسیدگی به ۳

 مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
( این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف ۲( و )۱ؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای )ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه م ۱تبصره

 با دادگاه عمومی است.
ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت  ۲تبصره

 باشد.  نمی  در دیوان عدالت اداری
های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای  مجازات :1392قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶۴ماده  2

ر نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثا
 شود. ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می

د به بیش توان میدادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه ن -تبصره
 مجازاتهای جایگزین حکم دهد. از دو نوع از
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باشد. بر این اساس رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حّدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت  ف نمیجهات تخفی
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی دادرسی کیفری   قانون آیین ۴۷۱شود. این رأی طبق ماده  آراء صحیح تشخیص داده می

 االتباع است. ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم کشور و دادگاه

 کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۲۶/۸/۱۳۹۴مورخ ۷۴۵رویه شماره   رأی وحدت

آراء صادره از حیث قابلیت »دارد:  مقرر می 1های عمومی و انقالب در امور مدنی اهقانون آیین دادرسی دادگ ۹نظر به اینکه ماده 
جری در زمان صدور آنان می اعتراض و تجدید  ۳۲و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده « باشد. نظر و فرجام، تابع قوانین م 

بین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام آراء محکومیت مرتک ،۱۷/۸/۱۳۷۶مصّوب …  2قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر
 ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب سال االجرا است و در  صادر گردیده، قطعی و الزم ۳۱/۳/۱۳۹۴اعدام که تا تاریخ 

خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض   مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر »دارد  که مقرر می قانون مدنی ۴به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده 

منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این « ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده 

 است.االتباع  ها الزم ای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهقانون اخیرالذکر در موارد مشابه بر  ۴۷۱شود. این رأی طبق ماده  می

                                           
رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب  های عمومی و انقالب در امور مدنی: قانون آیین دادرسی دادگاه ۹ماده  1

 .یابد مقرر در این قانون ادامه می
باشد مگر اینکه آن قوانین، خالف شرع  قوانین مجری در زمان صدور آنان میآرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع 

 .شود شناخته
گی نسبت به کلیه قرارهای عدم صالحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسید  

 .شود ون عمل مییا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قان تجدیدنظر
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس  :قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ۳۲ماده  2

و یا دادستان کل کشور در  در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور .دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و الزم االجراست
رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق  ،مظان آن باشد که بر خالف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست
 .تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و الزم االجرا بودن حکم نیست
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 کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۹/۸/۱۳۹۴مورخ  ۷۴۴رویه شماره   رأی وحدت

ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر  ها را در درجه  ، قانونگذار هر یک از مجازات1قانون مجازات اسالمی ۱۹مطابق ماده 
باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای  ای معین در عین حال مبّین شدت و ضعف آن کیفر نیز می مجازات در مرتبه

ا اشکال مواجه غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضًا ب
در صورت تعدد … دارد:  ر میقانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقر  ۱۹ماده  ۳؛ به منظور رفع اشکال، تبصره گردد می

؛ عالوه بر این در قانون مجازات اسالمی و …ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس مالک است تمجازا
مجازات حبس )در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات( و کیفر « تر بدیل مناسب»ی به عنوان سایر قوانین جزایی، از جزای نقد 

تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه  تر و مالیم القاعده ماهیت خفیف جایگزین مجازات حبس که علی

                                           
 شود:  مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میقانون مجازات اسالمی:  ۱۹ماده  1

 ۱درجه 
 حبس بیش از بیست و پنج سال –
 (ریال۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از یک میلیارد ) –
 مصادره کل اموال –
 انحالل شخص حقوقی  –

 ۲درجه 
 حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال –
 (ریال ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا یکمیلیارد )۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ) –

 ۳درجه 
 حبس بیش از ده تا پانزده سال –
 (ریال ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا پانصد وپنجاه میلیون )۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ) –

 ۴درجه 
 سالحبس بیش از پنج تا ده  –
 (ریال۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا سیصد و شصت میلیون )۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون) –
 انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی  –

 ۵درجه 
 حبس بیش از دو تا پنج سال –
 ریال(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا یکصد و هشتاد میلیون )۸۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ) –
 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال –
 ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی –
 ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی –
 ......._ 
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کور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذ
دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس مالک تشخیص درجه 

برای شعب دیوان عالی کشور و  قانون آیین دادرسی کیفری ۴۷۱مجازات و بالنتیجه صالحیت دادگاه است. این رأی مطابق ماده 
 .االتباع است ر موارد مشابه الزمها د دادگاه

 کشور عالی  عمومی دیوان   هیأت ۵/۸/۱۳۹۴مورخ ۷۴۳رویه شماره   رأی وحدت

ای بود که حتی بدون  جانبه آمده، نظارت و رسیدگی یک… و  قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر ۳۲آنچه که در ماده 
گردید و کیفیت رسیدگی اصواًل قابل  درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می

قانون آیین دادرسی  ۵۷۰قانون یاد شده مطابق ماده  ۳۲قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماده 
توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل  یصریحًا نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نم 1کیفری

که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص 2 های عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه ۹ماده 
قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است )و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده 

و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به است( 
آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است  3قـانون آیین دادرسی کیفری ۴۲۸اینکه ماده 

وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول  عالی کشور دانسته و موجبی خواهی در دیوان  االطالق قابل فرجام علی
حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد 

الی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد دیوان ع ۴۸خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه  شده قابل فرجام

                                           
 
رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب : های عمومی و انقالب در امور مدنی اهقانون آیین دادرسی دادگ ۹ماده   2

 .یابد مقرر در این قانون ادامه می
الف شرع باشد مگر اینکه آن قوانین، خ آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می 

 .شود شناخته
گی نسبت به کلیه قرارهای عدم صالحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسید 

 .شود یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می  تجدیدنظر
ه درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و آرای صادر  قانون آیین دادرسی کیفری: ۴۲۸ماده  3

 باالتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و
 .ر استمطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشو
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ها و  قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ۴۷۱شود. این رأی مطابق ماده  صحیح و قانونی تشخیص داده می
 االتباع است. سایر مراجع الزم

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 6/5/1394مورخ   742رأی وحدت رویه 

این است که  ۱۳۹۲رسی کیفری مصّوب سال قانون آیین داد1 ۴۷۸گذار از وضع تبصره اصالحی ذیل ماده  قانونغایت و هدف 
احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجۀ تقاضا موقتًا 

ای صدور به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور بر 
دور دستور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و مالحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد ص

به داللت عقلی موافق مقصود فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی  توقف اجرای حکم امر بی
بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی  .ز شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج استگذار نبوده و موضوعًا ا قانون

قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب  ۴۷۱. این رأی طبق ماده گردد میکشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص 
 است. االتباع الزمور برای شعب دیوان عالی کش ۱۳۹۲سال 

 عالی کشور هیأت عمومی دیوان ۲۶/۳/۱۳۹۴مورخ ۷۴۱رأی وحدت رویه شماره 

هایی که  در حوزه قضایی شهرستان»مقرر داشته:  ۱/۱۲/۱۳۹۱مصوب  2قانون حمایت خانواده ۱ماده  ۱نظر به اینکه تبصره 
بوط و مقررات این قانون به دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مر 

 ۱۴های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده  و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه« کند. امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می
بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این  پیشمشاور  های عمـومی و انقالب قانون تشکیل دادگاه( ۲۸/۷/۱۳۸۱اصالحی )

کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه  های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می   ها به علت عدم تشکیل دادگاه دادگاه

                                           
( اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا ۴۷۷عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده) هرگاه رأی دیوان -۴۷۸ماده  1

از تجویز اعاده  افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس صدور حکم مجدد به تعویق می
  .نماید کند، تأمین الزم را أخذ می دادرسی به موضوع رسیدگی می

عالی کشور با  های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات –تبصره 
  .دهد درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را میوصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم 

 ....منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است  به  قانون حمایت خانواده: ۱ ماده 2
ادگاه عمومی حقوقی از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، د ـ۱ تبصره

 کند.  مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می 
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عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی  قانونًا ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان
در موارد مشابه  1های عمومی و انقالب در امور کیفری دادرسی دادگاه  قانون آیین ۲۷۰. این رأی طبق ماده گردد میتشخیص 

 االتباع است. زمها ال   عالی کشور و دادگاه برای شعب دیوان

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  18/1/1394مورخ  ۷۴۰رأی وحدت رویه شماره 

در قواعد عمومی دیه اعضاء  1392می مصوب قانون مجازات اسالبا توجه به داللت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات 
آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی  ۵۶۳2و نظر به حکم ماده 

ین در برا بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنا
شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده  حاکم بر موضوع تشخیص می 3همان قانون ۴۴۹صورت از بین بردن این عضو، ماده 

بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده  های عمومی )جزایی دادگاه ۱۰۱برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب 
شود. این رأی مطابق مقررات  عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می به نظر اکثریت اعضای هیأت (است
ها و شعب دیوان عالی  در موارد مشابه برای دادگاه دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری قانون آیین دادرسی ۲۷۰ماده 

 .االتباع است کشور الزم

                                           
 :عالوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است قانون آیین دادرسی کیفری: ۲۷۰ماده  1

 تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی قرار منع و موقوفی -الف
 قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم –ب 
 قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم –پ 

قانون مجازات اسالمی:از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج،  563ماده   2
 نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن قانون مجازات اسالمی: ۴۴۹ماده  3
ر در مورد بر سالمت مجنٌیعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقد

 .ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود
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 هیات عمومی دیوان عالی کشور ۳۰/۱۰/۱۳۹۳مورخ  ۷۳۸ رأی وحدت رویه شماره 

ی در مورد تعدد حکم خاص ۱۳۸۹و اصالحیه آن مصوب  ۱۳۷۶قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب نظر به اینکه 
با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز  1 ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۴جرم وضع نکرده، بنابراین ماده 

الرعایه است. براین اساس آراء   های ارتکابی الزم حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه
. این گردد میهای انقالب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص  دادگاه

 االتباع است. ها الزم برای دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه ۲۷۰رأی طبق ماده 

 عالی کشور هیأت عمومی دیوان  ۱۱/۹/۱۳۹۳مـورخ  ۷۳۷رأی وحدت رویه شماره 

حدود  یمرابا توجه به عبارت صدر ماده از ج ۱/۲/۱۳۹۲2قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۰ماده « ب»نظر به اینکه مقررات بند 
احکام در مورد درخواست اصالح حکم و یا حق مراجعه  اجرایقاضی  برایشده  بینی و اختیارات پیش 3و قصاص انصراف دارد

دادرسی  قانون آیین  ۲۷۲ماده  ۷تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند  برایعلیه به دادگاه  محکوم
مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن  4های عمومی و انقالب در امور کیفری دادگاه

                                           
ه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر در جرائم موجب تعزیر هرگا قانون مجازات اسالمی: ۱۳۴ماده  1

اینکه از  مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به
. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید

 .قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد
 ...:1392قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۰ماده  2

اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه  -ب
د از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. توان میصادرکننده حکم قطعی، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز 

دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال  گاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبلی را تخفیف میداد 
 .د تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نمایدتوان میدر این صورت ولی یا سرپرست وی نیز  .نیز جاری است شود میبزهکار اجراء 

  ...تبصره ـ
 :1392قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۰ماده  3

رفتاری اعم در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ 
ی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمین

تا صدور  تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون
  د:شو میاالجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل  حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی الزم

 ...-الف
 های عمومی و انقالب:  هقانون آیین دادرسی دادگا ۲۷۲اده م  4

 موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است:

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85/
http://www.ekhtebar.com/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%86/
http://www.ekhtebar.com/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%86/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%86/
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قانون مجازات شدن   ءاالجرا الزمنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از آ
این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و  ۹۱صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۱/۲/۱۳۹۲می مصوب اسال

توانند  آید، می شمار می ترتیب مذکور در این ماده مآاًل تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به  تغییر مجازات به 
پنجم  . بنا به مراتب رأی شعبه سی و1دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند قانون آیین  ۲۷۲ماده  ۷براساس بند 

قانون  ۲۷۰. این رأی طبق ماده گردد میدیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص 
 االتباع الزمها   عالی کشور و دادگاه یوان شعب د برایدر موارد مشابه  های عمومی و انقالب در امور کیفری دادرسی دادگاه آیین 

 است.

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۴/۹/۱۳۹۳مـورخ  ۷۳۶رأی وحدت رویه شماره 

مستلزم حبس »، عبارت 2 اسالمی شورایمجلس  ۳/۱۰/۱۳۹۲ال و ارز مصوب قانون مبارزه با قاچاق کا ۴۴نظر به اینکه در ماده 
های قاچاق کاال و ارز تخلف محسوب و رسیدگی  به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: )سایر پرونده« و یا انفصال از خدمات دولتی

                                                                                                                                        
از  قانون الحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نبایددر صورتی که  –: 7بند 

 مجازات قبلی شدیدتر باشد.
 :1392مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری ۴۷۴ماده  1

م مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته ها اعم از آنکه حک  درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه
 شود: می
 کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. -الف

 ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برأی آن قائل شد. گونه چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به -ب
شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به  –پ 

 گناهی یکی از آنان احراز گردد. طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی
 درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. -ت
 صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. در دادگاه -ث
 علیه یا عدم تقصیر وی باشد. گناهی محکوٌم  پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی –ج 
 یش از مجازات مقرر قانونی باشد.عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم ب -چ
 :1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۴۴ماده  2

ای، قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در  رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفه
  .صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است

ای، متهمان متعدد  های قاچاق کاال و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده  سایر پرونده
 .شود داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صالحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می

 ...-تبصره
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از قاچاق کاالهای ممنوع است،  به آن در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است( معطوف به قاچاق کاال و ارز و منصرف
ای و بزه قاچاق کاال  ن رسیدگی به بزه قاچاق کاالهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفهبرایبنا

عب ن اساس آراء شبرایو ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقًا در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است؛ 
. این رأی گردد مییازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص 

عالی کشور و   شعب دیوان برایدر موارد مشابه  های عمومی و انقالب در امور کیفری دادرسی دادگاه آیین قانون  ۲۷۰طبق ماده 
 االتباع است . ها الزم دادگاه

 عالی کشور  هیأت عمومی دیوان ۲۰/۸/۱۳۹۳مـورخ  ۷۳۵شماره رأی وحدت رویه 

نماید و به علت نبودن دادرس و یا  در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می
؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به گردد میعرض ارجاع  ترین دادگاه هم شعبه دیگر، پرونده به نزدیک 

ـ ۳۳و لحاظ رأی وحدت رویه شماره  1های عمومی و انقالب در امور مدنی دادرسی دادگاه قانون آیین  ۲۶مالک ماده 
دوم  الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه   عالی کشور نافی صالحیت دادگاه مرجوع هیأت عمومی دیوان  ۳۰/۳/۱۳۵۲

قانون  ۲۷۰. این رأی طبق ماده گردد میه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص دادگا
 االتباع الزمها  و دادگاه عالی کشور شعب دیوان  برایدر موارد مشابه  های عمومی و انقالب در امور کیفری دادرسی دادگاه آیین 
 است.

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲۲/۷/۱۳۹۳مـورخ  ۷۳۴رأی وحدت رویه شماره 

یت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل مسئول قانون اصالح قانون بیمه اجباری ۱۰ماده  نظر به اینکه برابر
دیدگان حوادث رانندگی   حمایت از زیان« های بدنی صندوق تأمین خسارت»، فلسفه تشکیل ۱۶/۴/۱۳۸۷2شخص ثالث مصوب 

                                           
 های عمومی و انقالب در امور مدنی:  دادرسی دادگاه قانون آیین ۲۶ماده   1

تقدیم  تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صالحیت تاریخ 
 دادخواست است مگر در موردی که خالف آن مقرر شده باشد.

به منظور حمایت از  :انون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالثق ۱۰ ماده 2
گر،  نامه، بطالن قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه دیده زیان

نامه )به  های بدنی خارج از شرایط بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت ر کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمهفرا
 .توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد( (۷) استثناء موارد مصرح در ماده
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  های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین آنها از سوی شرکتهای وارد شده به  است که خسارت
گذار  شود که نظر قانون دریافت خسارت چنین مستفاد می برایدیدگان به صندوق  ی آن در خصوص نحوه مراجعه زیاناجراینامه 

دیده،  ن در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیانبرایتسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنا
دعاوی حقوقی در  برایدادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر 

راننده مقصر باید  تعقیب و شناسایی برای این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی
ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و 

در موارد  های عمومی و انقالب در امور کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه ۲۷۰شود. این رأی طبق ماده  قانونی تشخیص می
 االتباع است. ها الزم ور و دادگاهشعب دیوان عالی کش برایمشابه 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 15/۷/1393مـورخ  ۷۳۳رأی وحدت رویه شماره 

یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد  1قانون مدنی ۳۶۵به موجب ماده 
، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کاًل یا جزئًا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است  2قانون مرقوم  ۳۹۱و  ۳۹۰مواد  ، ماند و حسب می

د و چون ثمن در برایمشتری نیز از عهده غرامات وارد شده بر  و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد،
بایع  قانون مدنی ۳۹۱اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطالق عنوان غرامات در ماده 

نظر استان  شعبه یازدهم دادگاه تجدید ۱۳۸۹/۳/۳۱مـورخ  ۳۶۰ن دادنامـه شماره برایران آن است؛ بناقانونا ملزم به جب
 ۲۷۰. این رأی طبق ماده گردد میآذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص 

شعب دیوان عالی کشور و  برایدر موارد مشابه  ۱۳۷۸ های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه
 االتباع است. ها الزم دادگاه

                                                                                                                                        
گردد. مجمع عمومی  رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب میمدیر صندوق به پیشنهاد 

ر سال صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار د
و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از شود. بودجه، ترازنامه  تشکیل می

 .جراید کثیراالنتشار منتشر خواهد شد
 .تملک ندارد اثری در بیع فاسد قانون مدنی: ۳۶۵ ماده 1
 .ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشداگربعدازقبض ثمن مبیع کالیاجزاءمستحق للغیردرآیدبایع  قانون مدنی: ۳۹۰ ماده 2

بایع  فساد درصورت جهل مشتری بوجود و دارد مسترد درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع را قانون مدنی: ۳۹۱ ماده
 .برآید عهده غرامات وارده برمشتری نیز از باید

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%86/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%86/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%86/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%86/
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورمجموعه آراء 

28 

 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۹/۱/۱۳۹۳مـورخ  ۷۳۲رأی وحدت رویه شماره 

، لذا در شود میدارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام  برایاهلیت  1مدنیقانون  ۹۵۶مطابق ماده 
معلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خالف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و صورت نا

واقع است و این امر از صالحیت هیأت حل اختالف   به رسیدگی قضایی و احراز حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج
خارج و در صالحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه  2ون ثبت احوالقانموضوع ماده سوم اصالحی 

سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد 
 ۲۸/۶/۱۳۷۸3الب در امور کیفری مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق ۲۷۰تأیید است. این رأی به استناد ماده 

 است. االتباع الزمدادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه  برای

                                           
 .تمام می شود مرگ او شدن انسان شروع و با بودن حقوق با،زنده متولدا اهلیت برای دار  قانون مدنی: ۹۵۶ ماده 1
در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختالف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا  اصالحی قانون ثبت احوال: ۳ماده   2

شود وظائف هیأت حل اختالف به  مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره معاونین و یا نمایندگان
 :قرار زیر است

و  تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی والدت یا وفات -۱
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸ مصوب اصالحی) این قانون. ۲۹بوده است مندرج در ماده « امعلومن »از نظر مشخصاتیکه  تکمیل سند

 .ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعالمیه – ۲
 .شود اعالم می ۴۴اند و طبق ماده  هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده ابطال اسناد و شناسنامه – ۳
 .های ممنوع ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه – ۴
 .حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص – ۵

 .نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد ها و نحوه رسیدگی و ابالغ تصمیمات در آیین ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت 
ها نسبت به  هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه :قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری ۲۷۰ماده  3

آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر   ه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانینموارد مشاب
گاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب   طریقی که آ

عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص   توانند با ذکر دالیل از طریق رئیس دیوان ها نیز می الی کشور یا دادگاهدیوان ع
یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل   موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی

مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی   شود تا موضوع چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میسه 
اثر است ولی در  عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی  آرای هیأت عمومی دیوان .اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد مالک عمل خواهد بود

 .باشد ها الزم می د مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهموار 
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 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲۸/۸/۱۳۹۲مـورخ  ۷۳۱رأی وحدت رویه شماره 

نظر قانونی درخصوص مورد هم  ست و اظهاراالجرا الزماحکام قطعی و  اجرایمقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به 
علی االصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی )اعم از بدوی یا تجدیدنظر( خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع 

نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه  ۱۳۹۲1قانون مجازات اسالمی مصوب  ۵۷ماده 
قانون  270. این رأی مطابق ماده گردد میتجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص 

 االتباع الزمدادگاه ها  شعب دیوان عالی کشور و برایدر موارد مشابه  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری
 است.

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲۸/۳/۱۳۹۲مـورخ  ۷۳۰رأی وحدت رویه شماره 

که دادگاه را مکلف کرده ضمن  ۳۱/۳/۱۳۷۴مصوب  2قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها( ۱/۸/۱۳۸۵)اصالحی  ۳ماده 
ن قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع ای برایصدور حکم مجازات 

( قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا ۱ماده ) ۱/۸/۱۳۸۵( اصالحی ۱مجوز از کمیسیون موضوع تبصره )
شدن  االجرا زمال نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء الینفک حکم کیفری است، نسبت به جرأیم واقع شده پیش از 

ن رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء برایآن ماده حاکمیت ندارد. بنا
در  دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفریقانون آیین دادرسی  ۲۷۰. این رأی طبق ماده شود میصحیح و قانونی تشخیص 

 است. االتباع الزمشعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها  برایموارد مشابه 

                                           
تواند مشروط به  : در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می1392قانون مجازات اسالمی مصوب  ۵۷ماده   1

فهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حر 
 .زادی قرار دهددرمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصالح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آ

را بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دا همچنین محکوم می
 .رسیدگی است

های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و  کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ :ها ی و باغقانون حفظ کاربری اراضی زراع ۳ماده  2
این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، عالوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از ( ۱ماده) (۱بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره)

است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای  یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده
 .ماه محکوم خواهندشد نقدی و حبس از یک ماه تا شش
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 کشور عالی دیوان عمومی هیأت ۱/۱۲/۱۳۹۱مـورخ  ۷۲۹ شماره رویه وحدت رأی

 مستفاد نیز ای هرایان جرایم قانون در اصل این و است جرم وقوع محل دادگاه صالحیت اصل محلی، صالحیت در اینکه به نظر
 حاصل نتیجه و مقدمات تمهید هرگاه رایانه با مرتبط کالهبرداری جرم در نبرایبنا گرفته، قرار گذار قانون تأکید مورد1 ۲۹ ماده از
 طور به پول که بزه از دیده زیان حساب کننده افتتاح بانک که دادگاهی باشد، گرفته صورت مختلف قضایی های حوزه در آن از

 عالی دیوان دوم و سی و یازدهم شعب آراء مراتب به بنا. است رسیدگی به صالح دارد قرار آن حوزه در شده برداشت آن از متقلبانه
 قانون ۲۷۰ ماده طبق رأی این. گردد می تأیید و تشخیص قانونی و صحیح آراء اکثریت به صادرشده نظر این براساس که کشور
 االتباع الزم ها دادگاه و کشور عالی دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین

 .است

                                           
ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف چنانچه جرم رایانه ای: قانون جرایم رایانه ۲۹ماده  1

کند و دادگاه قرار می است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور
 .مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد
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 1کشور عالی دیوان عمومی هیأت ۲۸/۹/۱۳۹۱مـورخ  ۷۲۸ شماره رویه وحدت رأی

 مصلحت تشخیص مجمع ۱۲/۴/۱۳۷۴ مصّوب ارز و کاال قاچاق به راجع حکومتی تعزیرات اعمال نحوه قانون ۴ ماده ۱ تبصره
 نظر تجدید غیرقابل بر داللت است نداده قرار دادرسی آیین تشریفات تابع را قانون این موضوع های پرونده به رسیدگی که نظام
 ،«احکام تجدیدنظر» حقوقی کلی اصول از مستفاد برحسب و ندارد مزبور قانون موضوع جرأیم خصوص در ها دادگاه آراء بودن
 نبرایبنا است، حاکم موارد این در ها دادگاه آراء بر کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون ۲۳۲ ماده
 این. گردد می تشخیص قانونی و صحیح آراء اکثریت به دارد انطباق نظر این با که حدی در کشور عالی دیوان شانزدهم شعبه رأی
 عالی دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون ۲۷۰ ماده طبق رأی

 .است االتباع الزم ها دادگاه و کشور

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲۱/۹/۱۳۹۱مـورخ  ۷۲۷رأی وحدت رویه شماره 

که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا  1312  /۲۹/۱۲قاچاق مصّوب   قانون مجازات مرتکبین ۴۵چون ماده 
داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق  صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاه

                                           
 :۱۳۹۲ه با قاچاق کاال و ارز مصوب قانون مبارز از  1
ای، قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از  رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفه -۴۴ ماده 

های قاچاق کاال و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صالحیت سازمان   خدمات دولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است. سایر پرونده
ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صالحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر  ت حکومتی است. چنانچه پروندهتعزیرا

 شود.   اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می
گی به جرم ارتکابی در صالحیت مرجع در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسید  -تبصره

 الیه مکلف است بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصالح ارسال نماید.   قضائی است، شعبه مرجوٌع 
م ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقا

 مستثنی است. ۲۱/۱/۱۳۷۹های عمومی و انقالب)در امور مدنی( مصوب  ( قانون آیین دادرسی دادگاه۲۸تبصره از شمول ماده)
قطعی است. در سایر  ( ریال باشد،۲۰.۰۰۰.۰۰۰آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ) -۵۰ماده 

 علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.   موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ با درخواست محکوٌم 
 جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.  -۱تبصره 
ی قاچاق کاال و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده ها -۲تبصره 
 نیست.

 آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ و پس از -۳تبصره  
 ای دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است.درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمده
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ر ماده لغو گردیده و د ۷/۶/۱۳۹۰مصّوب 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز ۲۱ماده 
کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور  ، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل وارد یک این قانون قاچاق سالح

غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی 
م و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این کردن و نگاهداشتن سالح، مهمات، اقال

قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور  ۲۷۰جرأیم در صالحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 
 است. االتباع الزمشعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه  برایصادر شده و  کیفری

 کشور عالی دیوان عمومی هیأت ۲۷/۴/۱۳۹۱مـورخ  ۷۲۶ شماره رویه وحدت رأی

 ثبت اسناد به راجع دعاوی به رسیدگی برای صالح را خواهان اقامت محل دادگاه که ۱۳۵۵ مصّوب احوال ثبت قانون ۴ ماده
 مقررات با مدنی امور در انقالب و عمومی های اهدادگ دادرسی آیین قانون ۲۵ ماده از مستفاد برحسب است کرده اعالم احوال

 به و تشخیص قانون موافق دارد انطباق نظر این با که کشور عالی دیوان هجدهم شعبه رأی مراتب به بنا ندارد؛ مغایرت قانون این
 شعب برای کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون ۲۷۰ ماده طبق رأی این. گردد می تأیید آراء اکثریت

 .است االتباع الزم ها دادگاه و کشور عالی دیوان

 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 20/4/1391مـورخ  725 شماره رویه وحدت رأی

 در مذکور شکایت به رسیدگی مقام در ها دادگاه احکام کشور، عالی دیوان عمومی هیأت اعضای اتفاق به قریب اکثریت نظر به 
 آیین کلی مقررات مطابق آن، نهایی تکلیف تعیین و 1356 مصّوب مدنی احکام اجرای قانون 1472 ماده اول فراز اخیر قسمت

                                           
قانون ( ۴۵االجراء شدن این قانون، ماده ) از تاریخ الزم: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز  ۲۱ماده  1

و بند  ۱۳۵۰/۱۱/۲۶و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب  ۱۳۱۲/۱۲/۲۹مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 
 .گردد لغو می ۱۳۷۰/۱۰/۲۴آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب  قانون تأسیس سازمان جمع( ۴۳ماده )( ۲تبصره )( ۲)
راحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی شکایت شخص ثالث در تمام م قانون اجرای احکام  مدنی: ۱۴۷ماده  2

شود و دادگاه بدالئل شخص ثالث و طرفین دعوی بهر نحو و در هر محل که الزم بداند رسیدگی  شکایت بطرفین ابالغ می  شود. مفاد رسیدگی می
 .نماید ئی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر میدالئل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرا کند و در صورتیکه  می

بشکایت شخص  باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدهد.  در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول
 .ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بترتیب فوق رسیدگی خواهد شد

مورد  علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینصورت آن مال توقیف و از مال تواند مال دیگری را از اموال محکوم له می محکوم –تبصره 
 .گردد میاعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی بشکایت شخص ثالث نیز موقوف 
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 و صحیح است گردیده صادر اساس این بر که گلستان استان تجدیدنظر دادگاه نهم شعبه رأی و بوده تجدیدنظر قابل دادرسی،
 برای ، کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 270 ماده مطابق رأی این. گردد می تشخیص قانونی

 .است االتباع الزم مشابه موارد در کشور عالی دیوان شعب و ها دادگاه کلیه

 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 22/1/1391مـورخ  724 شماره رویه وحدت رأی 

 موضوع کمیسیون اعضای اجازه با اگر زمین صاحبان شخصی سکونت برای مربع، متر پانصد تا زراعی اراضی کاربری تغییر
 قانون این 1دو ماده یک تبصره طبق باشد، ها باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون یک ماده 1385 سال اصالحی یک تبصره

 مجوز اخذ بدون که افرادی مجازات از معافیت به تبصره این مفاد. بود خواهد معاف قانونی عوارض پرداخت از بار یک برای فقط
 قابل کاًل، را اشخاص قبیل این مرقوم، قانون 3 ماده زیرا نماید؛ نمی داللت اند کرده تغییرکاربری به اقدام مزبور کمیسیون از

 نظر به لذا است؛ گردیده ذکر صراحتاً  ماده همین 4 تبصره در نیز مجازات شمول از خارج و استثنایی موارد و دانسته تعقیب
 و ممنوع مطلقاً  سکونت منظور به ها باغ و زراعی اراضی کاربری غیرمجاز تغییر کشور عالی دیوان عمومی هیأت اعضای اکثریت

 داشته مطابقت نظر این با که حدی در مازندران تجدیدنظر دادگاه دهم شعبه رأی و باشند می کیفری تعقیب قابل آن مرتکبین
 امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 270 ماده طبق رأی این. گردد می تشخیص قانونی و صحیح باشد

 .بود خواهد االتباع الزم کشور عالی دیوان و ها دادگاه شعب کلیه برای مشابه موارد در کیفری

 

                                           
شود  طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می ها باغی زراعی و در مواردیکه به اراض :ها باغقانون حفظ کاربری اراضی زاعی و  2ماده  1

داری  ی مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه ها باغ ( قیمت روز اراضی و٪۸۰هشتاد درصد )
 .گردد میکل کشور واریز 

برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها،  ها باغو تغییر کاربری اراضی زراعی  – ۱تبصره 
ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این  پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه

 .ماده نخواهدبود
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 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 27/10/1390مـورخ  723 شماره رویه وحدت رأی

 صدور به منتهی که االجرا الزم سند مـدیون چنانچه که است این 1313 سال مصوب1 اعسار قانون 37 و 21 ،20 مواد از مستفاد
 آن با دائن که درصورتی بنماید تقسیط درخواست آن، وجه پرداخت از اعسار ادعای به است گردیده ثبت اداره سوی از یهاجرای

 دادگاه در آن واحده دفعتاً  پرداخت از مدیون اعسار اثبات به منوط ثبت اداره سوی از االجرا الزم سند وجه تقسیط نباشد موافق
 آراء اتفاق به قریب اکثریت به است نظر این با موافق که کشور عالی دیوان چهارم و بیست شعبه رأی مراتب به بنا است، صالح

 امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 270 ماده طبق رأی این. شود می تشخیص قانون با منطبق و صحیح
 .است االتباع الزم ها دادگاه و کشور عالی دیوان شعب کلیه برای مشابه موارد در کیفری

 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 13/10/1390مـورخ  722: شماره رویه وحدت رأی

 مقررات لحاظ و 1379 سال مصّوب 2مدنی امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 24 ماده صدر از مستفاد
 استماع قابل کرده اقامه داین دعوی به رسیدگی اثناء در یونمد که اعسار دعوی که است این 1313 سال مصّوب اعسار قانون
 دعوی مورد در مدیون محکومیت بر حکم صدور از پس و رسیدگی یکجا دعوی دو هر به باید آنها ارتباط لحاظ به دادگاه و است

 انطباق نظـر این با که درحدی همـدان استان نظر تجـدید دادگاه چهارم شعبه رأی نبرایبنا نماید؛ صادر مقتضی رأی نیز او اعسار
 و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 270 ماده طبق رأی این. شود می تشخیص قانونی و صحیح آراء اکثریت به دارد

 .است االتباع الزم ها دادگاه کلیه و کشور عالی  دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری امور در انقالب

 

                                           
 ار:از قانون اعس 1

 .ایست که بدایتا بدعوای اصلی رسیدگی کرده است به محکمه مرجع رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم  -۲۰ماده 
 .دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد

اقامه خواهد  االجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله  دعوی اصلی و در مورد ورقه الزمله   به به طرفیت محکوم  دعوای اعسار در مورد محکوم -۲۱ماده 
 .شد

قسمتی از بدهی  اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا -۳۷ماده 
کار و معیشت ضروری او   بده االجرا( با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات در مورد اوراق الزم به( و اداره ثبت ) وم در مورد محک خود را بپردازند محکمه )

 .میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد
هی است که صالحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگا قانون آیین دادرسی در امور مدنی: ۲۴ماده   2

 نموده است را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی
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 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 21/4/1390مـورخ  721 شماره رویه وحدت رأی

 اسالمی مجازات قانون 6411 ماده موضوع ـ دیگر مخابراتی های دستگاه یا تلفن وسیله به اشخاص برای مزاحمت بزه وقوع
 قضایی حوزه یک از مزاحمت اجرای که مواردی در نبرایبنا گردد، محقق است مرتکب مقصود که آن نتیجه که است آن به منوط
 صالحیت مناط و محسوب جرم وقوع محل مزبور، نتیجه حدوث محل شود، حاصل دیگر قضایی حوزه در آن نتیجه و شروع
 عالی دیوان هفتم و بیست شعبه 20/7/1385ـ1045 شماره رأی اساس این بر. بود خواهد امر همین نیز کننده  رسیدگی دادگاه
 270 ماده طبق رأی این. گردد می تشخیص قانون موازین با منطبق و صحیح آراء اکثریت به دارد مطابقت نظر این با که کشور
 های دادگاه و کشور عالی دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون

 . است االتباع الزم کشور سراسر

 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 3/3/1390مـورخ  720 شماره رویه وحدت رأی

 در شده  بیمه و خود سهم بیمه حق پرداخت مسئول ارفرماک اجتماعی تأمین قانون 2 40و 39 ،36 ،30 مواد مقررات مطابق 
 مکلف اجتماعی تأمین سازمان تکلیف، این انجام از خودداری صورت در و است اجتماعی تأمین سازمان به قانون در مقرر مهلت

                                           
هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید عالوه بر اجرای  :قانون مجازات اسالمی  ۶۴۱ماده  1

 .مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد مقررات خاص شرکت 
 از قانون تامین اجتماعی: 2

این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان  ۲ماده  ۵ : کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند30ماده 
 نمایند. پرداخت
عالی  ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای نامه و نظایر آنها طبق آیین –پوشاک  –ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی  –تبصره 

 .گردد میبیمه از آن دریافت خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق 
بیمه  باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم : کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می۳۶ماده  

 شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.
مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا  یمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً در صورتی که کارفرما از کسر حق ب 

 پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. عدم
پرداخت  شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای تأمین میاین قانون  ۳۱شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده  بیمه –تبصره 

 به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
شدگان  بیمه یا حقوق: کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد ۳۹ماده  

حداکثر  نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان را به ترتیبی که در آیین
به شرح  یا اختالف یا مغایرت ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص

تعیین  التفاوت حق بیمه را رأسا  التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه این قانون اقدام و مابه ۱۰۰ماده 
  .و مطالبه و وصول خواهد کرد
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 به شده  بیمه اشتغال ایام در کارفرما که صورتی در نبرایبنا باشد؛ می شده  بیمه به خدمت ارائه و کارفرما از بیمه حق وصول به
 سوی از آن پذیرش و اشتغال ایام بیمه حق پرداخت تکلیف انجام به او الزام خواستار شده  بیمه و ننماید عمل خود قانونی تکلیف

 ـ27 شماره رأی لذا بود، خواهد محل اجتماعی تأمین سازمان صالحیت در موضوع به رسیدگی گردد، اجتماعی تأمین سازمان
 شعبه 1/4/1388 ـ 00126 شماره رأی طبق که) دادگاه صالحیت نفی حد در آباد نجف عمومی دادگاه دوم شعبه 11/1/1388

 طبق رأی این. گردد می تشخیص قانونی موازین با منطبق و صحیح آراء اکثریت به( شده تأیید کشور عالی دیوان پنجم و بیست
 و کشور عالی دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 270 ماده

 . است االتباع الزم کشور سراسر های دادگاه

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 20/2/1390مـورخ  719رأی وحدت رویه شماره 

راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی  قانون امور حسبیمستفاد از مقررات 
م در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری همین حک. قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید

محل وقوع   ن آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صالحیت واحد ثبتیبرایاست، بنا
قانون  270 این رأی طبق ماده. ی استو منطبق با موازین قانون مال خارج و در صالحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح 

شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر  برایدر موارد مشابه  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
 االتباع است. کشور الزم

 کشور یوان عالید یأت عمومیه ۱۳/۲/۱۳۹۰مـورخ  ۷۱۸ه شماره یوحدت رو یرأ

فاء مطلق یم نشده از ایتواند تا مهر به او تسل ین است که زن در صورت حال بودن مهر میا 1یقانون مدن ۱۰۸۵مستفاد از ماده 
ن نظر یدنظر استان لرستان که با ایشعبه پنجم دادگاه تجد یرأ نید، بنابرایکه شرعًا و قانونًا در برابر شوهر دارد امتناع نما یفیوظا

 یدادگاه ها ین دادرسییقانون آ ۲۷۰طبق ماده  ین رأی. اگردد مید ییص و تأیتشخ یح و قانونیت آراء صحیانطباق دارد به اکثر 
 است. االتباع الزمها  ه دادگاهیکشور و کل یوان عالیشعب د یدر موارد مشابه برا یفر یو انقالب در امور ک یعموم

                                                                                                                                        
کارفرما  تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از این قانون خودداری کند سازمان می ۳۹در ماده  : در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور۴۰ماده  

 .مطالبه و وصول نماید
 
 حال باشد او اینکه مهر مشروط بر امتناع کند دارد زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر قانون مدنی: ۱۰۸۵ ماده 1
 .بود امتناع مسقط حق نفقه نخواهداین  و
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 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۶/۲/۱۳۹۰مـورخ  ۷۱۷رأی وحدت رویه شماره 

نان یا سرنشین یبه قتل سرنش یه منتهینقلله یا چند وسیهرگاه برخورد دو  1یقانون مجازات اسالم ۳۳۷برحسب مستفاد از ماده 
شعبه  ین رأیخواهد بود، بنابرا یزان که باشد ـ به نحو تساو یر ـ به هر میاز رانندگان در صورت تقص کیت هر یلئو آنها گردد، مس

 ین رأی. ادگرد مید ییص و تأیت آراء موافق قانون تشخین نظر صادرشده، به اکثر یکشور که مطابق ا یوان عالیست و هفتم دیب
کشور و  یوان عالیشعب د یدر موارد مشابه برا یفر یکقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور  ۲۷۰طبق ماده 

 االتباع است. ها الزم ه دادگاهیکل

 

 

 

 

   →برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←

 

                                           
هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب  :تعزیرات-قانون مجازات اسالمی ۵۲۸ماده  1

ن هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینا
سایل با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در و

 .به او مستند شود، فقط او ضامن است نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد
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