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 مجموعه آراء وحدت رویه هیأت عمویم دویان عایل کشور
 ۱۳۹۸رداد ختا  ۱۳۹۰از سال 

 شهد در پایگاه خربی اختبار ّهتیه

 

 کشور یعال وانید یعموم أتیه ۲۸/۳/۱۳۹۸ـ ۷۷۸شماره  هیرو وحدت یرأ

قانون مجازات  یاصالح ۷۰۲مذکور در ماده  می، جرااال و ارزقانون مبارزه با قاچاق ک ۱که حسب مستفاد از بند الف ماده  نینظر به ا
قاچاق عمده  نبودنقی)قابل تعل یقانون مجازات اسالم ۴۷از شمول بند ت ماده  نیبنابرا ست،یداخل در عنوان قاچاق ن 1یاسالم

 نیاست.بر ا قیقابل تعل ریقانون اخ ۴۶ماده  طیشرا تیجرائم با رعا نیمجازات ا یاجرا رونی. از ات( خارج اسیمشروبات الکل
 حیآراء صح تینظر مطابقت دارد به اکثر  نیکه با ا یدر حد  یار یاستان چهارمحال و بخت دنظریشعبه دوم دادگاه تجد یاساس، رأ

 ریها و ساکشور و دادگاه یعال وانیشعب د یبرا یفر یک یدادرس نییآقانون  ۴۷۱طبق ماده  یرأ نی. اگرددیم صیتشخ یو قانون
 .االتباع استآن الزم ریو غ ییمراجع اعم از قضا

 

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۳۱/۲/۱۳۹۸ـ ۷۷۷ رویه شماره رأی وحدت

منفعت و  ایعضو  اینفس  هیعل اتیجنا یبند میدر نحوه تقس ۱۳۹۲مصوب  یمقانون مجازات اسال ۲۸۹به مفاد ماده  تیبا عنا
به پرداخت معادل  یبدن یهاخسارت نیمکلف شدن صندوق تأم نکهیقانون، نظر به ا نیا ۵۵۱ماده  لیمقررات تبصره ذ تیعموم

مربوط به آنان،  هیالتفاوت داعضا، مابه ایزنان، اعم از نفس  هیعل اتیجنا هیاست لذا در کل یذکور امتنان هیاناث تا سقف د هیتفاوت د
که با  یلرستان و گلستان در حد  یهااستان دنظریتجد یهااساس آراء دادگاه نیاز محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر ا دیبا
 نییقانون آ ۴۷۱ماده  ریمت اخبه استناد قس یرأ نی. اگرددیم صیتشخ یو قانون حیآراء صح تینظر انطباق دارد به اکثر  نیا

                                           
در  ایکند  ینگهدار  ایحمل  ایدر معرض فروش قراردهد  ایبفروشد  ایبخرد  ایرا بسازد  یهرکس مشروبات الکل»: یقانون مجازات اسالم ۷۰۲ماده  . 1

( یجار )ت یپنج برابر ارزش عرف زانیبه م ینقد  یپرداخت جزا زیسال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شالق و ن کیقراردهد به شش ماه تا  یگر ید اریاخت
 «.شودیمحکوم م ادشدهی یکاال
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آن  ریو غ ییمراجع اعم از قضا ریها و ساکشور و دادگاه یعال وانیشعب د یدر موارد مشابه برا ۱۳۹۲مصوب  یفر یک یدادرس
 .االتباع استالزم

 

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۱۰/۲/۱۳۹۸ـ ۷۷۶رویه شماره  رأی وحدت

 نی، امصلحت نظام صیمجمع تشخ ۱۷/۸/۱۳۷۶قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ۹مستنبط از مقررات ماده  
 نیتا پنج ماده هشت ا کی یموضوع بندها میجرا نیمجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکب دیاعمال مقررات تشد یاست که برا

وصف  نیمقدار مواد مخدر الزم است و با ا ثیسابق مربوط به همان بند، از ح تیمقانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکو
 یعال وانیشعبه چهل و چهارم د یو رأ ستیموارد حاکم ن نیدر ا ۱۳۹۲مصوب  یقانون مجازات اسالم ۱۳۷ماده  یمقررات عموم
 ۴۷۱ماده  ریبه استناد قسمت اخ یرأ نی. اگرددیم صیتشخ یو قانون حیآراء صح تینظر انطباق دارد به اکثر  نیکشور که با ا

آن  ریو غ ییمراجع اعم از قضا ریها و ساکشور و دادگاه یعال وانیشعب د یدر موارد مشابه برا ،یفر یک یدادرس نییقانون آ
 .االتباع استالزم

 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲۷/۰۱/۱۳۹۸ـ  ۷۷۵رأی وحدت رویه شماره 

قانون سازمان نظام  ۴۰ماده ( ۱۳۸۴ یو بر حسب مستفاد از تبصره )الحاق یفر یک یدادرس نییقانون آ ۳۱۰با توجه به مالک ماده 
استان محل وقوع  دنظریدر دادگاه تجد دنظریقابل تجد ینظام پزشک یانتظام یعال أتیه یرأ رانیا یاسالم یجمهور  یپزشک

. همچنان ستیدادگاه مورد اشاره ن تیصالح یناف ینظام پزشک یدر سازمان مرکز ینتظاما یعال یهاأتیتخلف است و استقرار ه
 ۱۳۹۰مصوب سال  رانیا یاسالم یجمهور  یسازمان نظام پزشک یانتظام یهاأتیدادسراها و ه یدگیرس نییآ ۱۰۵که در ماده 

 نیکه با ا یاستان تهران در حد  دنظریتجد گاهداد  ۲۳شعبه  یرأ نیاست. بنابرا دهیگرد حیامر تصر  نیا ینظام پزشک یعال یشورا
 یبرا یفر یک یدادرس نییقانون آ ۴۷۱طبق ماده  یرأ نی. اگرددیم صیتشخ یو قانون حیآراء صح تینظر انطباق دارد به اکثر 

 . االتباع استآن الزم ریو غ ییمراجع اعم از قضا ریها و ساکشور و دادگاه یعال وانیشعب د

 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲۰/۰۱/۱۳۹۸ -۷۷۴رأی وحدت رویه شماره 

 یمجازات برا نیی، در مقام تع۲۳/۴/۱۳۹۴مصوب  یمال یهاتیمحکوم یقانون نحوه اجرا ۲۱قانونگذار در ماده  نکهینظر به ا
 حیبه از محل آن تصر محکوم   یفایبه و استمعادل نصف محکوم   ینقد  یجزا نییبه تع ن،یفرار از د زهیانتقال دهندگان مال با انگ

با  یو  هیو سپس، انتقال مال از ناح ونیمد یقطع تیدر قانون مزبور کاًل بر لزوم سبق محکوم ودموج نیقرا ریسا زیکرده است و ن
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به مراتب مذکور در فوق و اصل  تیاست لذا با عنا یفر یجنبه ک یصورت موضوع دارا نیداللت دارند که در ا نیفرار از د زهیانگ
کشور  یعال وانیو هشتم د یشعبه س یکشور رأ یوانعالید یعموم أتیه یاعضا تینظر اکثر ها، بهبودن جرائم و مجازات یقانون

نظر  نیکه با ا یدانسته است در حد  یجزائ بیتعق رقابلیغ ن،یبه پرداخت د یقطع تیرا قبل از محکوم یاعاده دادرس یکه مستدع
 ،یفر یک یدادرس نییقانون آ ۴۷۱ماده  لیذ یدر اجرا یرأ نی. اگرددیم صیموضوعه تشخ نیو منطبق با قوان حیانطباق دارد صح

 .االتباع استالزم ییقضا ریو غ ییمراجع قضا هیکل یدر موارد مشابه برا

 

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ ـ  ۷۷۳رویه شماره  رأی وحدت

 ۱۳۹۷/۴/۲۶ـ ۷۶۹شماره  هیوحدت رو یرأاست و در  یذات یحقوق یدادگاه خانواده نسبت به دادگاه عموم تیصالحهر چند 
مصوب  حل اختالف یقانون شوراها ۹شده است لکن چون طبق بند ج ماده  دیامر تأک نیبر ا کشور یعال وانید یعموم أتیه

تا نصاب مقرر در بند الف آن  یخانوادگ یاز دعاو  یااست، پاره خانواده تیحماقانون مؤخر بر  بیتصو خیتار  ثیز حکه ا ۱۳۹۴سال 
 زیهمان قانون ن ۲۷آن شورا قرار گرفته و ماده  تیخانواده نباشد در صالح تیقانون حما ۲۹که مشمول ماده  یماده در صورت

قرار داده  ییهمان حوزه قضا یفر یک ای یحقوق یشورا را حسب مورد دادگاه عموم یآراء قاض هیاز کل دنظریمرجع تجد االطالقیعل
قابل  زین یخانوادگ یشورا در دعاو  یآراء قاض نیاست، بنابرا دهیحکم مستثنا نگرد نیاز شمول ا یخانوادگ یو آراء راجع به دعاو 

آراء  تیاکثر  بهنظر انطباق دارد  نیشور که با اک یعال وانیو ششم د یشعبه س یاست و رأ یحقوق یدر دادگاه عموم دنظریتجد
شعب  یدر موارد مشابه برا ۱۳۹۲مصوب  یفر یک یدادرس نییقانون آ ۴۷۱طبق ماده  یرأ نی. اشودیم صیتشخ یو قانون حیصح

 .االتباع استآن الزم ریو غ ییمراجع اعم از قضا ریکشور و دادگاهها و سا یعال وانید

 

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۲۰/۹/۱۳۹۷ـ  ۷۷۲رویه شماره  رأی وحدت

ادره های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صقانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت ۴۴۲ماده 
دادگاه به  علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نمایددرخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم  

ادگاه افاده ددهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای ر در آن ماده تخفیف میموضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقر 
خارج است  ۱۲/۷/۱۳۹۶الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ۴۵نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده تکلیف می

شود. این ص میاکثریت آراء صحیح و قانونی تشخی و رأی شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی کرمان که با این نظر انطباق دارد به
ی و غیر آن ها و سایر مراجع اعم از قضایقانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ۴۷۱رأی طبق ماده 

 .االتباع استالزم
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 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۱۶/۵/۱۳۹۷ -۷۷۱شماره  أی وحدت رویهر 

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

مندان موثر در پیشرفت دعاوی های وصولی به نمایندگان قضایی و کارالوکالهاز حق ٪۵۰نطر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت 
به حفظ 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 معاف است ویژه در پروندهالمال بهبیت
های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب الوکالهحق ٪۵۰قانون اجازه پرداخت  و وجوه موضوع

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

نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیات عمومی به اتفاق آرا، الوکاله مطابق آیینقضایی حکم به تادیه خسارت حق
 ۴۷۱این رأی طبق دستور ماده  د.دهعالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص میرأی شعبه سوم دیوان 

 آن غیر و قضایی از اعم مراجع سایر و هادادگاه کشور، عالی دیوان شعب برایدر موارد مشابه  2قانون ایین دادرسی کیفری
 .است االتباعالزم

                                           
، از پرداخت هزینه یو عموم یو اموال دولت یمربوط به اراض یهاالمال به ویژه در پروندهراجع به حفظ بیت یدعاو  :۱۳۹۰قانون بودجه سال  ۱۳۲بند   1

هاي وصولي به نمایندگان قضایي و کارمندان الوکالهحق( ٪۵۰در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد) یدادرس
هاي دولتي و مؤسسات عمومي غیردولتي از محل منابع داخلي از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ مؤثر در دعاوي دولت مصوب

 .قابل پرداخت استآنها 
ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، عالی کشور یا دادگاه: هرگاه از شعب مختلف دیوانقانون ایین دادرسی کیفری ۴۷۱ ماده 2

گاه شوند، مکلفند نظر هیأت عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریبا استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان ق که آ
ها یا وکالی ها یا دادستانعالی کشور یا دادگاهعالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوانعمومی دیوان

کنند. هیأت أت عمومی را درباره موضوع درخواست عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیتوانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیواندادگستری نیز می
عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و عالی کشور به ریاست رییس دیوانعمومی دیوان

تخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب شود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن ااعضای معاون تمام شعب تشکیل می
 .اثر استاالتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن الزمعالی کشور و دادگاهدیوان

ته نشود یا رأی عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخدیوانعمومی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأتدرصورتی
سالمی عمل اعلیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات به جهاتی مساعد به حال محکوم  

 .شودمی
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 کشورعالی 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 مجازات این قانون به دادگاه اجازه داده شده مقررات راجع ۱۱۵شود و در ماده نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می

های حدی، که نوع و مقدار آن همانند مجازات« تعزیر منصوص شرعی»را در کلیه جرایم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن 
 ۲۷نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ذکر استثناء شده است بنابراین نظر شعبه الباشد از اطالق ماده اخیر ییر میغیرقابل تغ

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

 .است االتباعالزم  از قضایی و غیر آنها و سایر مراجع اعم برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه

 

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

ه موجب یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر ب
انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی  -قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:الفقانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات 

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

که  یگردد. در صورتالزم 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  ینسبت به حبس، شالق و جزا بیچنانچه مجازات متعدد باشد به ترت
 لیاز زنا از قب ریعفت غ یعمل مناف اینباشد، مرتکب روابط نامشروع  تیآنها علقه زوج نیکه ب یو مردهر گاه زن  قانون مجازات اسالمی:  ۶۳۷ماده  3

 .شودیم ریکننده تعز شوند، به شالق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراهمضاجعه  ای لیتقب
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 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۲۶/۴/۱۳۹۷ -۷۶۹رأی وحدت رویه شماره 

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ  ۱۳۹۱2ب قانون حمایت خانواده مصو و ماده یک 1قانون 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 

ادگاه شود دصراحتًا بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می 3این قانون ۴خانواده در ماده 
های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیالت و صالحیت آن نسبت به دادگاه گرددمیاختصاصی محسوب 

دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتًا اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت 
 ۲۸دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختالف در اجرای ماده با حدوث اختالف بین دادگاه خانواده و 

دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی  4های عمومی و انقالب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه
قانون  ۴۷۱. این رأی در اجرای مقررات ماده گرددمیکشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص 
االتباع ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمآیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه

 .است

                                           
 :دهد نماید و امور زیر را انجام تضمین اسالمی موازین با رعایت جهات را در تمام زن حقوق است موظف دولت :قانون اساسی بیست و یکم اصل 1
 .او و معنوی مادی و احیاء حقوق زن رشد شخصیت مساعد برای های ایجاد زمینه -۱
 .سرپرست بی از کودکان ند، و حمایتفرز  و حضانت بارداری در دوران ، بالخصوصمادران حمایت -۲
 .خانواده و بقای حفظ کیان برای صالح یجاد دادگاها -۳
 .سرپرست و بی سالخورده و زنان بیوگان خاص ایجاد بیمه -۴
 .عیشر  ولی نبودن آنها در صورت غبطه در جهت شایسته مادران به فرزندان قیمومت اعطای -۵
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 2

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

 دادگاه خانواده است: تیدر صالح ریز  یبه امور و دعاو  یدگیرس قانون حمایت خانواده:  ۴ ماده 3
؛ هیـ مهر ۶؛ هیز یهجـ  ۵؛ ـ ازدواج مجدد۴؛ شروط ضمن عقد نکاح ـ۳؛ ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح۲،زدن آن از برهم  یو خسارات ناش یـ نامزد۱
ضانت و مالقات ح .۱۰؛ آن یـ طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضا۹؛ و نشوز نیـ تمک۸؛ تیزوج امیالمثل ا ـ نفقه زوجه و اجرت ۷

؛ مربوط به آنان در امور تیاموال محجوران و وصا نیربوط به ناظر و امامور م مومت،یق ،یقهر  تیـ وال ۱۳؛ ـ رشد، حجر و رفع آن۱۲؛ نسب. ۱۱؛ طفل
 .تیجنس رییـ تغ۱۸؛  نیجن یـ اهدا۱۷؛ سرپرست  یکودکان ب یـ سرپرست۱۶؛ االثر مفقود  بیـ امور راجع به غا۱۵؛ ـ نفقه اقارب۱۴

هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقالب در مورد صالحیت، اختالف  :های عمومی و انقالب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه ۲۸ماده  4
نظامی و انقالب به صالحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صالحیت کنند و یا خود را محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،
االتباع هد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صالحیت، الزمارسال خواصالح بدانند، پرونده برای حل اختالف به دیوان عالی کشور

 .باشدمی
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  کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۲۱/۱/۱۳۹۷ـ  ۷۶۸رویه شماره  رأی وحدت

متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب  1قانون آیین دادرسی کیفری ۸۰چون ماده 
قرار بایگانی( و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن )تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده 

قانون آیین  ۴۲۸)جرائم تعزیری درجه هفت و هشت( را تعیین کرده است. تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده 
که صالحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتًا بیان کرده است با  2دادرسی کیفری

و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت  ۸۰توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده 
. گرددمیاعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص 

ها و سایر مراجع اعم ن عالی کشور، دادگاهقانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوا ۴۷۱این رأی طبق مقررات ماده 
 .االتباع استاز قضایی و غیر آن الزم

 

                                           
در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه  قانون آیین دادرسی کیفری: ۸۰ماده  1

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

 .بالغ، قابل اعتراض استصادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ا
یم در دادگاه رسیدگی مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستق –تبصره 

 .می شوند، دادگاه تجدیدنظر است
مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و آرای صادره درباره جرائمی که  قانون آیین دادرسی کیفری: ۴۲۸ماده  2

مطبوعاتی،  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
 .قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است

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

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/
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/
https://t.me/ekhtebar
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 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 ناشی شده باشد در صالحیت هیأت

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

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

انون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، ق ۴۷۱. این رأی مطابق مقررات ماده گرددمیداشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص 
  .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمبرای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه

 

  کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ـ۷۶۶رویه شماره  رأی وحدت

در مورد جنایاتی که  5قانون مدنی ۴با توجه به ماده  ۱۳۹۲4قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۵۵۱حکم مقرر در تبصره ماده 
قانون بیمه اجباری قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات 

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

رشورای اسالمی های کارگاهی یاپیمانهای دسته جمعی کارباشد ، درمرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ویا نمایندگان آنها د
و کارفرما حل وفصل خواهد شد  کار ودر صورتی که شورای اسالمی کار در واحدی نباشد ، ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران

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

 .نهامنحصرا توسط صاحب کار وهمسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بودکار آ
 .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 : های عمومی و انقالب در امور مدنیدادگاهقانون آیین دادرسی  ۱۰ماده  3
 .تعیین کرده باشدو انقالب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را

زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به عالوه  دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه قانون مجازات اسالمی: ۵۵۱ماده  4
 .نصف دیه زن است

 .شود درکلیه جنایاتی که مجنی  علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می -تبصره
ر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اث قانون مدنی: ۴ماده  5

 اتخاذ شده باشد.
 

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%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-%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%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%ae/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%ae/
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در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین  ۱۳۹۵شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  خسارات وارد
، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که گرددمیهای بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نخسارت

قانون آیین دادرسی  ۴۷۱. این رأی طبق ماده گرددمیقانون تشخیص  با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق
 االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمبرای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهکیفری 

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

ز وقوع جرم، قانونی مبنی مصّوب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس ا 1قانون مجازات اسالمی ۱۰مستفاد از مقررات ماده 
بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم 

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده 
از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق،  ۲۱/۷/۱۳۹۶، مصّوب مواد مخدر

قانون اصالح قانون مبارزه خواهی کسانی که مطابق مقررات این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام
قانون  ۴۶۹ماده « ب»بند  ۴عنه به استناد شق اند، دادنامه معترض  به مجازات اعدام محکوم شده ۱۳۷۶مصّوب  با مواد مخدر

عرض دادگاه نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم 2آیین دادرسی کیفری

                                           
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  1

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 نسبت  یاز جهات ای یتیو ترب ینیاقدام تأم ایمجازات  یعدم اجرا ای فیبر تخف یمبن یچنانچه پس از وقوع جرم، قانون

 ریز  بیالزم االجراء صادرشده باشد به ترت یمؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطع ،یصدور حکم قطع به جرائم سابق بروضع آن قانون تا
 شود: یم لعم

 یجراء باشد اجراا انیشود و اگر در جر  یاجراء نم یکه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود، حکم قطع 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

دادگاه صادرکننده  اجراء از نیدر ح ایاحکام موظف است قبل از شروع به اجراء  یاجرا یقاض ابد،ی فیبه موجب قانون الحق، تخف یاگر مجازات جرم -ب
صادرکننده  ادگاه. ددیمامجازات را تقاضا ن فیتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخف یم زیتقاضا کند. محکوم ن دیطبق قانون جداصالح آن را  ،یحکم قطع

 زیشود ن یزهکار اجراء مکه در مورد اطفال ب یتیو ترب ینیبند در مورد اقدام تأم نی. مقررات ادهدیم فیرا تخف یحکم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبل
 .دیرا تقاضا نما یتیو ترب ینیاقدام تأم فیتواند تخف یم زین یسرپرست و  ای یصورت ول نیاست. در ا یجار 

 د.شو یقانون الحق، اعمال نم حیموارد خاص وضع شده است، مگر به تصر  ایو نیمدت مع یکه برا ینیـ مقررات فوق در مورد قوان تبصره
کند و طرفین یا وکالی موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که الزم است قرائت میدر  قانون آیین دادرسی کیفری: ۴۶۹ماده  2

توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور آنان، در صورت حضور، می
کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات خواسته، نظر خود را اعالم میعنه یا فرجامقض یا ابرام رأی معترض  مستدل، مستند و مکتوب نسبت به ن

 :کنندپرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می
 .نمایندو ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می اگر رأی مطابق قانون -الف

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%ae/
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صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد 
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی  دادرسی کیفری قانون آیین ۴۷۱. این رأی مطابق ماده گرددمیح و قانونی تشخیص صحی

  .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی الزمکشور، دادگاه

 

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

به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی  در فصل هشتم راجع ۱۳۹۲نظر به اینکه از قانون مجازات اسالمی مصّوب سال 
نسبت به این قبیل  1همان قانون ۷۲۸شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی

دگاه قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبه اول دا« ۱۳۳۷قانون آزادی مشروط زندانیان مصّوب سال »محکومان 
. این رأی گرددمیانقالب اسالمی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص 

ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ۴۷۱طبق ماده 
 االتباع است.الزم

 

                                           
ای از یفات به درجههرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشر  –ب 

 :کندعالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میرأی شود، شعبه دیوان اعتباریاهمیت باشد که موجب بی
هات قانونی متهم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جاگر عملی که محکوم   -۱

 .شودقابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بال ارجاع می
رکننده رأی ارجاع گر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادا  -۲

 شودمی
رجع شود و مدهد، ارسال میعالی کشور، صالح تشخیص میاگر رأی به علت عدم صالحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان -۳

 .مذکور مکلف به رسیدگی است
 .شودعرض ارجاع میدر سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم -۴
، قانون مجازات اسالمی ۷/۳/۱۳۵۲، قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴قانون مجازات عمومی مصوب  قانون مجازات اسالمی: ۷۲۸ماده  1

کتاب ( ۷۲۸و )( ۷۲۷، )(۷۲۶، )(۶۲۹، )(۶۲۸، )(۶۲۷، )(۶۲۶، )(۶۲۵، مواد)۸/۵/۱۳۷۰ی مصوب ، قانون مجازات اسالم۱۸/۵/۱۳۶۲مصوب 
و قانون تعریف ۱۲/۲/۱۳۳۹، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مصوب « تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده»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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  کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۹/۸/۱۳۹۶ـ  ۷۶۳شماره رویه  رأی وحدت

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

مانع رسیدگی به دعوی  4همان قانون ۵۴۲ماده  ۲و بند  ۴۳۵3مدعی 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 قریب به اتفاق  ۴۹ساس رأی شعبه او نیست. بر این ا

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

 

                                           
ود را بدفتر تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفۀ که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خ 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
 :صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و بامضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد قانون تجارت: ۴۱۴ماده  2
 .کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروحتعداد و تقویم  (۱
 .صورت کلیه قروض و مطالبات (۲
 .صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی (۳

 .مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاِء ضامن نیز باید ضمیمه شود –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
 :در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعالن شود قانون تجارت: ۵۴۲ماده  4
العاده فوقآن تعهدات داتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنهااگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعه (۱

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

 (.باشدشده نمشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد )
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 کشورعالی 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 موضوع 
های قضایی در شعب مرقوم و بر اشتغال دارندگان پایه ۱۳۹۴2مصّوب  قانون قاچاق کاال و ارز ۶۰و 1 ۴۹و با توجه به صراحت مواد 

و با توجه به  3این قانون ۷۴در رسیدگی به موارد مذکور در ماده  را و محاکم کیفری مستقر در مرکز استانانحصار صالحیت دادس
به فرد اجالی آن یعنی « مرکز»کننده به قاچاق کاال و ارز و داللت ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی

های قاچاق ضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندهمرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اع
های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با شوند در صالحیت دادسرا و دادگاهکاال و ارز مرتکب می

در موارد مشابه برای  قانون آیین دادرسی کیفری ۴۷۱گردند این رأی طبق ماده این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می
  .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمکشور، دادگاه شعب دیوان عالی

 

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

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

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

های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی جریمهدر صورتی که محکومان به  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: ۶۰ماده  2
علیه أخذ و مابقی به مالک شده محکوم  شده و یا فروش اموال شناساییهای سپردههای مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقهبه پرداخت جریمه

کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا مسترد می
نج دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پ

شوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال انتخاب می این قانون( ۴۹قضائی به روش مندرج در ماده)
 .بیشتر باشد

های بی از دادگاهدر مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شع -۱تبصره 
 .ایندگردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمشود ارجاع میرئیس قوه قضائیه تعیین می حوزه قضائی مربوطه که توسط

 .گرددعلیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میجزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم   -۲تبصره 
های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به مسئوالن مستقیم دستگاه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: ۷۴ماده   3

گیرند، چنانچه ظرف کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار میهای قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگیپرونده
به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش بیست روز از تاریخ وصول استعالم نسبت 

گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی های بعدی محکوم میماه از خدمات دولتی در نوبت
 .باشدکیفری دادگستری مراکز استانها می به این امر در صالحیت محاکم
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  کشورعالی 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 ن عضو، بدون آسیب به قسمتچنانچه صدمه وارده به ای

کیفری دو  ۱۱۲۳بر این اساس رأی شعبه  .بدون ایجاد عیب و نقص اصالح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود
قانون آیین  ۴۷۱. این رأی مطابق ماده گرددمیتشخیص تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی 

  .االتباع استها و سایر مراجع قضایی و غیر آن الزمدر موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ریدادرسی کیف

 

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۲۰/۴/۱۳۹۶ـ  ۷۶۰رویه شماره  رأی وحدت

، احداث دامداری و سایر موارد مذکور 1هااراضی 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 کشاورزی در آن، در روستاها، با موافقت سازمان

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

در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر 
برای شعب  قانون آیین دادرسی کیفری ۴۷۱. این رأی طبق ماده گرددمیق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص انطبا

 االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزمدیوان عالی کشور و دادگاه

 

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

مشخص شده، با توجه به تعیین  ۱۳۹۲مصوب سال  2میقانون 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 خاص 

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

شود. موارد مذکور از شمول این وده و تغییر کاربری محسوب نمیکردن تولیدات بخش کشاورزی بو کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه
 .باشدهای جهاد کشاورزی استانها بالمانع میمحیطی با موافقت سازمانماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست

 :مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود قانون مجازات اسالمی:۱۹ماده  2
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 : ۱درجه 

 بیست و پنج سال حبس بیش از -
 ریال(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از یک میلیارد )-
 صادره کل اموالم -
 انحالل شخص حقوقی -

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

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

 ۴درجه 
 حبس بیش از پنج تا ده سال -
 ریال(۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا سیصد و شصت میلیون )(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون) -
 ئم از خدمات دولتی و عمومیانفصال دا -

 ۵درجه 
 حبس بیش از دو تا پنج سال -
 ریال(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا یکصد و هشتاد میلیون )(۸۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ) -
 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال -
 اشخاص حقوقی ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای -
 ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی -

 ۶درجه 
 حبس بیش از شش ماه تا دو سال -
 ریال(۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا هشتاد میلیون )(۲۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از بیست میلیون )  -
 م منافی عفتشالق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائ -
 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال -
 انتشار حکم قطعی در رسانه ها -
 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال -
 لممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سا -
 ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال -

 ۷درجه 
 حبس از نود و یک روز تا شش ماه -
 ریال( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا بیست میلیون )( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از ده میلیون ) -
 شالق از یازده تا سی ضربه -
 ش ماهمحرومیت از حقوق اجتماعی تا ش -
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ات جرایمی که طبق و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجاز  گرددمیقانونی احتساب 
شود و رسیدگی به ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می ۳قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 

باشد و رأی این دادگاه قابل در صالحیت دادگاه کیفری دو می ۱۳۹۲مصوب  1قانون آیین دادرسی کیفری ۳۴۰آن به موجب ماده 
مجازات بزه تغییر  ی کشور در مورد درجهعالتجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوان

. گرددمیها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص کاربری اراضی زراعی و باغ
ایی و غیر آن ها و سایر مراجع اعم از قضعالی کشور و دادگاهقانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان ۴۷۱این رأی طبق ماده 

 اإلتباع است. الزم

 

                                           
 ٨درجه 

 حبس تا سه ماه -
 ریال(۱۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی تا ده میلیون ) -
 شالق تا ده ضربه -

 .موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است -1 تبصره
 .ی شودمباالتر باشد، از درجه باالتر محسوب مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه  -۲ تبصره
ر درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس مالک است. همچنین اگ -۳ تبصره

 .مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود
قرر در قوانین جاری مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای م -۴ رهتبص

 .ندارد
ماده و بند )ب( ین ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول ا -۵ تبصره
اید هزینه های متعارف باین قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود ( ۲۱۵خارج و در مورد آنها برابر ماده)( ۲۰ماده)

 .زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود
شود. در این مورد و سایر مواردی که طور مستقیم در دادگاه مطرح میهشت، بهجرایم تعزیری درجه هفت و  قانون آیین دادرسی کیفری: ۳۴۰ماده  1

 :کندشود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میطور مستقیم در دادگاه مطرح میپرونده به
یب بداند، حسب مورد، را از موارد منع یا موقوفی تعقکند و اگر مورد چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صالحیت صادر می -الف

 .کنداتخاذ تصمیم می
بادرت به رسیدگی مدر غیر موارد مذکور در بند )الف(، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی،  –ب 
با أخذ تأمین  ک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاهکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدار کند. در صورتیمی

 .کندمتناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابالغ می
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  کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۱۳/۴/۱۳۹۶ـ۷۵۸رویه شماره  رأی وحدت

لحاظ  ، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با1قانون 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 دادرسی 

های قطعی دیگری علیه دارای محکومیتالرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکوم  عادی الزم
تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام است و اعمال مقررات 

های با صالحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی های مختلف یا از دادگاههای قضایی استانهای حوزهمتعدد از دادگاه
ری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعالم کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیف

علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبه شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم  
 ۴۷۱. این رأی طبق ماده گرددمیانونی تشخیص سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و ق
االتباع آن الزم ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

  .است

 

                                           
های قطعی دیگری است و اعمال مقررات علیه دارای محکومیتشود محکوم   هرگاه پس از صدور حکم معلوم قانون آیین دادرسی کیفری: ۵۱۰ماده  1

 :کندتعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می
ها را به دادگاه صادرکننده ا پروندههطور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهاگر احکام به -الف

ط به تعدد جرم، حکم کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوصورت به دادگاه دارای صالحیت باالتر ارسال میآخرین حکم و در غیر این
 .واحد صادر شود

ض تمام احکام با رعایت کند تا پس از نقها را به این دادگاه ارسال میدهاگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرون -ب
درکننده آخرین مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صا

 .حکم تجدیدنظر خواسته صالحیت رسیدگی دارد
های قضایی د در حوزهعالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدهمچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان در سایر موارد و -پ

کند تا پس از نقض احکام، عالی کشور ارسال میها را به دیوانهای با صالحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پروندههای مختلف یا در دادگاهاستان
 .مورد، مطابق بندهای )الف( یا )ب( اقدام شود حسب
با رعایت مقررات  العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیتدر موارد فوق، دادگاه در وقت فوق –تبصره 

 .کندتعدد جرم، حکم واحد صادر می
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  کشورعالی 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 ۱۵۷بق ماده نظر به اینکه مطا
های تشخیص و حل اختالف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر سایر مقررات کار باشد، در صالحیت هیأت
شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح 

های مورد اشاره های دادگستری را مرجع تظّلمات و شکایات قرار داده، از صالحیت هیأتکه دادگاه 2قانون اساسی پنجاه و نهم
های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی خارج و در صالحیت دادگاه

به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم  شعبه د
 ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب سال  ۴۷۱را در صالحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده 

  .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمور، دادگاهبرای شعب دیوان عالی کش

 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ـ ۷۵۶رأی وحدت رویۀ شماره 

از یک سو، و ارفاقی بودن  3قانون آیین دادرسی کیفری ۴۴۲های تعزیری در صدر مادۀ با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت
 قانون مذکور ۴۴۲علیه شمول حکم مادۀ این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم  

هذا به نظر اکثریت ، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علیهای تعزیری قابل فرجامنسبت به محکومیت

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

رشورای اسالمی های کارگاهی یاپیمانهای دسته جمعی کارباشد ، درمرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ویا نمایندگان آنها د
شورای اسالمی کار در واحدی نباشد ، ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد کار ودر صورتی که 

 .و درصورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد
 حکم آنها منوط به صالحیت ها و تعیین دادگاه . تشکیلاست ، دادگستریو شکایات تظلمات یمرجع رسمقانون اساسی:  یکصد و پنجاه و نهم اصل 2

 .است قانون
 
 :یفر یک یدادرس نییقانون آ ۴۴۲ ۀماد  3

مهلت  انیاز پا شیپ تواندیم هیعلنکرده باشد، محکوم   دنظریکه دادستان از حکم صادره درخواست تجد یدر صورت یر یتعز  یهاتیتمام محکوم در
 فیتخف یاضاو تق دیرا مسترد نما دنظریدرخواست تجد ایخود را اسقاط  یدنظرخواهیبا رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجد یدنظرخواهیتجد

 نی. اکندیر ما کسشده ر  نییچهارم مجازات تع کیو تا  یدگیالعاده با حضور دادستان به موضوع رسدادگاه در وقت فوق صورت،نیکند. در ا جازاتم
 است. یحکم دادگاه قطع
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یأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ اول دادگاه انقالب اسالمی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، اعضای ه
قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،  ۴۷۱شود. این رأی طبق مادۀ صحیح تشخیص داده می

 االتباع است.ن، الزمها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آدادگاه

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

که  گرددمیآن 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

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

 کشورعالی هیأت عمومی دیوان  ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ـ ۷۵۴رویه شماره  رأی وحدت

با اصالحات بعدی، آراء صادره از  ۱۳۹۲مصّوب  3قانون آیین دادرسی کیفری ۴۲۸و 2 ۳۰۲با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد 
خواهی در دیوان عالی کشور است قانون مذکور قابل فرجام ۲۷۳محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده 

                                           
 نابارور: نیبه زوج نیقانون نحوه اهداء جن ۴ماده   1

 دییتأ صورت خواهد گرفت و عدم یمدن یدادرس نییآ فاتیتشر  تیبدون رعادر محاکم خانواده، خارج از نوبت و یمتقاض نیزوج تیصالح یبررس
 .باشدیم دنظریقابل تجد نیزوج تیصالح

 :شودبه جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می قانون آیین دادرسی کیفری: ۳۰۲ماده  2
 جرایم موجب مجازات سلب حیات -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
 درجه سه و باالترجرائم موجب مجازات تعزیری  -ت
 جرایم سیاسی و مطبوعاتی -ث

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 مطبوعاتی، باالتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش 

 .قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
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آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی  ۲الذکر و تبصره قانون فوق ۴۲۷و به موجب ماده 
صالح قضایی است، لهذا چنین خواهی در مرجع ذیتجدیدنظر یا فرجاممورد قابلتعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب

االشاره قابل دسرا در خصوص جرایم فوقکه رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دا گرددمیمستفاد 
خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت فرجام

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

  کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۲/۶/۱۳۹۵ـ۷۵۳رویه شماره  رأی وحدت

امور قیمومت راجع به دادگاهی اســت که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه »که مقرر داشــته  1قانون امور حســبی ۴۸حکم ماده 
ست شماره « ا ــــ ۲۲۴و در رأی وحدت رویه  ست، ناظر به  ۲۷/۷/۱۳۲۳ـ شده ا شور نیز بر آن تأکید  هیأت عمومی دیوان عالی ک

عزل و تعیین »همان قانون  ۵۴مواردی اســـت که ابتدائًا باید برای محجور قیم تعیین شـــود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده 
، بر این «گاهی است که بدوًا تعیین قیم کرده استقیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با داد 

ستان هم طبق ماده  ساس در مواردی که داد شده مکّلف به اقدا ۲۱ا شدمیقانون یاد  سرایی که در معیت این دادگاه انجام با ، داد
ــتوظیفه می ــیدگی اس ــالح به رس ــور در حّدی که با این نظر .نماید، ص ــوم دیوان عالی کش ــعبه س انطباق دارد به  بنابراین، رأی ش

شخیص داده می صحیح و قانونی ت سی کیفری ۴۷۱شود. این رأی طبق ماده اکثریت آراء  شابه برای  قانون آیین دادر در موارد م
 .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمشعب دیوان عالی کشور، دادگاه

  کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۲/۶/۱۳۹۵ـ۷۵۲رویه شماره  رأی وحدت

های قانون آیین دادرســی دادگاه ۲۷ها در صــالحیت نســبی طبق تبصــره ماده رســیدگی دیوان عالی کشــور به امر اختالف دادگاه
صر به اختالف بین دادگاه 2 عمومی و انقالب در امور مدنی سایر موارد از جمله منح ست و در  ستان ا ضایی از دو ا های دو حوزه ق

                                           
ن اساسی نمی قانو( ۱۶۱اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم ) -تبصره

 .باشد
امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه  قانون امور حسبی: ۴۸ماده  1

 .دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح استنداشته باشد
 :مدنیهای عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه ۲۷ماده  2
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صالحیت بین دادگاه ستان با توجه به مقررات ماده های کیفری یک و دو واقع داختالف در  ضایی یک ا قانون مذکور  ۲۷ر حوزه ق
الّرعایه اســـت، مرجع صـــالح برای حل اختالف، دادگاه ، در امور کیفری نیز الزم1قانون آیین دادرســـی کیفری ۳۱۷که طبق ماده 

ست ستان ا شور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء تجدیدنظر همان ا سی و دوم دیوان عالی ک شعب اول و  ؛ بنابراین، آراء 
شخیص داده م شعب دیوان  ۴۷۱شود. این رأی طبق ماده یصحیح و قانونی ت شابه برای  قانون آیین دادرسی کیفری در موارد م

 .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمعالی کشور، دادگاه

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

از مصــادیق  ۳/۱۰/۱۳۹۲مصــّوب 2قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  ۲۲ماده  ۴هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصــره 
ـــت ـــت، ولی با توجه به معنای کاالی ممنوع اس ـــتوجب مجازات اس ، لکن نگهداری آن فی حّد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مس

شرحی که در بند الف ماده  شاره آم ۱3خاص قاچاق به  شده قانون مورد ا ده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یاد
ــت ــده اس ــمول حکم مقرر در ماده قایل ش ــالحیت دادگاه، مش آن  ۴۴، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث ص

ثریت آراء صحیح و قانونی باشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکقانون نمی

                                           
نماید. دادگاه میالدادگاه صالحیتدار ارسکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را بهدرصورتی که دادگاه رسیدگی

حل اختالف به دادگاه  الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صالحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صالحیت را نپذیرد، پرونده راجهتمرجوع
 .االتباع خواهد بودکند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صالحیت الزمتجدیدنظر استان ارسال می

 .باشدکشور میالیترتیب یادشده، دیوان عدرصورتی که اختالف صالحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختالف به .تبصره
اختالف بین دادسراها دادرسی مدنی است و حل حل اختالف در صالحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین قانون آیین دادرسی کیفری: ۳۱۷ماده  1

 .هایی است که دادسرا در معیت آن قرار داردمطابق قواعد حل اختالف دادگاه
شرح زیر و مواد را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، عالوه بر ضبط کاال بههرکس مرتکب قاچاق کاالی ممنوع گردد یا کاالی ممنوع قاچاق  .۲۲ماده  2
 :شود( مجازات می۲۴( و )۲۳)

…  
عی و بصری مبتذل و طور غیرمجاز، آالت و وسایل قمار و آثار سم فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به -مشروبات الکلی، اموال تاریخی .۴تبصره 

 .ی ممنوع استمستهجن از مصادیق کاال
 :روندمشروح مربوط به کار می معانیاصطالحات زیر در  -۱ماده  3

ساس این قانون و یا هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و برا :قاچاق کاال و ارز -الف
ار داخلی کشف یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در باز   شده باشد، در مبادی ورودیتعیین  سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات

 .شود
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ــخیص داده می ــود. این رأی طبق ماده تش ــی کیفری  ۴۷۱ش ــقانون آیین دادرس ــعب دیوان عالی کش ــابه برای ش ور، در موارد مش
 .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمدادگاه

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

اشخاص ذینفع که » ۲۳/۴/۱۳۸۹مصّوب  1وری بخش کشاورزی و منابع طبیعیقانون افزایش بهره ۹بر اساس تبصره یک ماده 
صالح  شدقباًل به اعتراض آنان در مراجع ذی شده با سیدگی ن ضایی ر سال پس از الزم، میاداری و ق االجرا توانند ظرف مدت یک 

قانون تعیین تکلیف اراضــی  شــدن این قانون نســبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضــوع ماده واحده
ـــوع ماده  ـــّوب برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره ۵۶اختالفی موض ـــتا ۲۹/۶/۱۳۶۷ها و مراتع مص ـــهرس ن مربوط ثبت ش

صّوب قانون رفع موانع تولید رقابت ۴۵ماده  ۱و مطابق بند « …نمایند شور م ظرف »عبارت  ۱/۲/۱۳۹۴2پذیر و ارتقاء نظام مالی ک
ظرف »به [ ۲۳/۴/۱۳۸۹وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصّوب قانون افزایش بهره] ۹در تبصره یک ماده « مدت یک سال

 .اصالح شده است« سال پس از تصویب این قانون ۵مدت 

سال نیز استمرار بنابراین، مستفاد از تبصره اصالحی مورد اشاره، صالحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک
سال رسیدگی به ضای پنج  صویب قانون اخیرالّذکر تا انق صالحیت هیأت مزبور از تاریخ ت ستمرار  ست و با ا هایی که روندهپ یافته ا

شده خوا صالحیت هیأت یاد شد، در  شده با صدور رأی قطعی ن ضایی مطرح گردیده و منتهی به  هد ظرف مدت مذکور در مرجع ق
 .بود

                                           
 ......وزارت جهاد کشاورزی مکلف است  :طبیعی منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون ۹ماده  1

پس از  توانند ظرف مدت یک سالصالح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد مینفع که قباًل به اعتراض آنان در مراجع ذیـ اشخاص ذی۱تبصره 
راضی اختالفی موضوع االجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف االزم

مذکور در هلت مشهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء  ۲۹/۶/۱۳۶۷برداری از جنگلها و مراتع مصوب قانون حفاظت و بهره( ۵۶اجرای ماده )
ز از سوی رئیس قوه ای که بدین منظور در مرکنفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود )در شعب رسیدگی ویژهاین ماده، چنانچه ذی

پذیر نباشد و در انر امکشود( دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگقضائیه تعیین و ایجاد می
 .صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید

وری قانون افزایش بهره( ۳۲و ماده)( ۹ماده)( ۲و )( ۱های )اصالحات زیر در تبصره: پذیر و ارتقاء نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت ۴۵ماده  2
 :گیردصورت می ۲۳/۴/۱۳۸۹عی مصوب بخش کشاورزی و منابع طبی

یی سال عکسهای هوا»، اصالح و عبارت «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»به ( ۹ماده)( ۱در تبصره )« ظرف مدت یکسال»عبارت  -۱
 .شودبه انتهای تبصره اضافه می« شودنیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می ۱۳۴۶
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شخیص داده می صحیح و قانونی ت شور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء  شعبه چهلم دیوان عالی ک شود. بنابراین، رأی 
برای شـــعب دیوان عالی کشـــور،  در موارد مشـــابه ۴/۱۲/۱۳۹۲انون آیین دادرســـی کیفری مصـــّوب ق ۴۷۱ این رأی طبق ماده

 .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمدادگاه

  کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۲۴/۱/۱۳۹۵ـ۷۴۹رویه شماره  رأی وحدت

ـــرحی که در ماده  ـــل از درختان جنگلی به ش برداری از  رهقانون حفاظت و به ۴۸نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاص
آمده ممنوع اســت، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را 1ها و مراتع جنگل

ست، بنابراین با توجه به  ۱۳۹۲/۱۰/2۳قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصّوب  ۷۷به آن احاله کرده است طبق ماده  نسخ شده ا

                                           
حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله  :ها و مراتعبرداری از جنگل رهقانون حفاظت و به ۴۸ماده  1

برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهرهشهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان
حمل چوب و هیزم و زغال از شهر شود. برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط میپروانه بهرهر صورتیکه دارایتعقیب خواهد شد د

 .خواهد شدنامه اجرائی این قانون تعیینبدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین
گهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد ـ حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز ۱تبصره   .بین شهرهائیکه سازمان جنگلبانی آ
دیگر  نقاطهای مجاور جنگل اختصاص داده شده بنشینان یا دهکدهـ در صورتیکه چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل ۲تبصره 

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

  .رسال دارندیمه پروانه بدادگاه صالحیتدار اشود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمرانندگی محروم می
با اصالحات   ۱۳۱۲/۱۲/۲۹از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: ۷۷ماده  2

مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از  ۱۳۷۴/۲/۱۲بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب 
آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ( قانون تأسیس سازمان جمع۳۶( و )۳۵، مواد )۹/۸/۱۳۳۶عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 

( قانون ممنوعیت به کارگیری ۹بند )ب( ماده )( و ۸(، ماده)۳، تبصره ماده )۲۴/۱۲/۱۳۸۲( قانون نظام صنفی مصوب ۶۲، ماده) ۲۴/۱۰/۱۳۷۰
، ۱۴/۶/۱۳۷۴( قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۲ماده) (، بند )د۲۳/۱۱/۱۳۷۳تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 

امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب قانون مربوط به مقررات  (۳و اصالح ماده )  (۱( قانون الحاق یک تبصره به ماده )۳( ماده )۱تبصره )
(، ۳، مواد )۵/۸/۱۳۸۴( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۲( ماده)۴( و )۲(، )۱، بندهای )۱۰/۱۲/۱۳۷۹

و الیحه قانونی  ۱۹/۴/۱۳۴۸قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب  (۷)( و ۶(، )۵(، )۴)
 .شودشورای انقالب نسخ می ۱۴/۹/۱۳۵۸انحالل گارد بنادر و گمرکات مصوب 
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قانون مذکور در صــالحیت  ۴۴2شــود و رســیدگی به آن طبق ماده تکابی تخلف محســوب میآن قانون، عمل ار 1 ۱۸مقررات ماده 
دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح  ۱۴و  ۱۱سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب 

 برای شــعب دیوان عالی کشــور و ۱۳۹۲قانون آیین دادرســی کیفری مصــّوب  ۴۷۱شــود. این رأی طبق ماده تشــخیص داده می
 .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمدادگاه

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۲۴/۱/۱۳۹۵ـ۷۴۸رویه شماره  رأی وحدت

هذا چنانچه ، صــدور شــناســنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال اســت، مع3قانون ثبت احوال اصــالحی ۱طبق ماده 
شد به ادعای ایرا سنامه با شنا صی که فاقد  ست کند، شخ سنامه برای خود درخوا شنا صدور  نی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به 

                                           
های و حمل و یا نگهداری آن شود، عالوه بر ضبط کاال یا ارز، به جریمه هر شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: ۱۸ماده  1

 :شودنقدی زیر محکوم می
 کاالی مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کاال -الف
 کاالی مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کاال –ب 
 برابر ارزش کاالای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار 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 

 .شودهای مقرر در این ماده محکوم میعرضه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات -۱تبصره 
شود و به تصویب هیئت وزیران های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میای با پیشنهاد وزارتخانهفهرست کاالهای یارانه -۲تبصره 

 .رسدمی
 .صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کاالهای مجاز مشروط را اعالم نماید  وزارت -۳تبصره 

ای، قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفه  و ارز:قانون مبارزه با قاچاق کاال ۴۴ماده  2
 .مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است

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

حیت مرجع قضائی ود رسیدگی به جرم ارتکابی در صالدر صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز ش -تبصره
 .یدالیه مکلف است بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصالح ارسال نمااست، شعبه مرجوع  

ست. مقررات این اآن مقام ظرف یک هفته، قطعی این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر 
  .مستثنی است۲۱/۱/۱۳۷۹مصوب  (های عمومی و انقالب)در امور مدنی( قانون آیین دادرسی دادگاه۲۸تبصره از شمول ماده)

 :وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است قانون ثبت احوال: ۱ماده  3
 .ثبت والدت و صدور شناسنامه –الف 

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

 .صدور گواهی والدت برای اتباع خارجه –هـ 
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ست که به طریقی که در  سنامه منوط به آن ا شنا صدور  ست، لکن الزام اداره ثبت احوال به  سیدگی ا دعوای او در دادگاه قابل ر
برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله  بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانونقانون ثبت احوال پیش
)هویت و تابعیت( را دارد یا نه. بر این اســاس، رأی شــعبه چهلم دیوان عالی کشــور در 1اصــالحی قانون  ۴۵شــرایط موضــوع ماده 

ــخیص داده می ــحیح تش ــود. این رأی طبق ماده حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء ص ــی  قانون آیین ۴۷۱ش دادرس
  .است االتباعالزمو سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها  ۱۳۹۲کیفری مصّوب 

 کشورعالی 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 
وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران خسارت، باید 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  ۱۰2ماده  ۲و  ۱های  آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بند
در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از  ، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی استعدالت اداری

                                           
 .تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی –و 
 .آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آنجمع –ز 
  .وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است – ح
هویت به مراجع هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک الزم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هر گاه  ثبت احوال: ۴۵ماده  1

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

 ت دیوان به قرار زیر است:صالحیت و حدود اختیاراقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: ۱۰ماده 2
 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 الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه 
 سات وابسته به آنهاتشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤس

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

 ا آنهاها منحصرًا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت ب( قانون شهرداری ۱۰۰رفرما، کمیسیون موضوع ماده ) اختالف کارگر و کاحل
دمان ( و مستخ۱ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند )۳

 به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامیمؤسساتی که شمول این قانون نسبت 
ن بر وقوع تخلف با ( این ماده پس از صدور رأی در دیوا۲( و )۱ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ) ۱تبصره

 دادگاه عمومی است.
لح قابل شکایت ا و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسـ تصمیمات و آراء دادگاهه ۲تبصره

 باشد. در دیوان عدالت اداری نمی 
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بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که   کنندسوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می
است و دادگاه  قانون یاد شده خارج ۱۰ماده  ۳بند  ۱و تبصره  ۲و  ۱انجام داده، باشند دعوی موضوعًا از شمول مقررات بندهای 

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

  .االتباع استو سایر مراجع، اعّم از قضایی و غیر آن الزم هادیوان عالی کشور و دادگاه

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

به ویژه  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصّوب های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم از مجموع مقررات مربوط به مجازات
که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در  گرددمیقانون مذکور چنین مستفاد  ۶۹و  ۶۸، ۶۶، ۶۵اطالق مواد 

از قبیل گذشت شاکی یا وجود  1قانون مجازات اسالمی ۶۴االشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده مواد فوق
عالی کشور تا حّدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت  باشد. بر این اساس رأی شعبه سی و هفتم دیوانجهات تخفیف نمی

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 الزمکشور و دادگاه

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

آراء صادره از حیث قابلیت »دارد: مقرر می 2های عمومی و انقالب در امور مدنیدادرسی دادگاهقانون آیین  ۹ه ماده نظر به اینک
 ۳۲و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده « باشد.نظر و فرجام، تابع قوانین ُمجری در زمان صدور آنان می اعتراض و تجدید

                                           
مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای  :1392قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶۴ماده  1

شی 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، آثار نا
 شود.ضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میاز جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، و

د به بیش از توانمیندادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه  -تبصره
 دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر  های عمومی و انقالب در امور مدنی:دادگاه قانون آیین دادرسی ۹ماده  2
 .یابددر این قانون ادامه می

 .شودالف شرع شناختهخن، باشد مگر اینکه آن قوانیآرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می
ریان رسیدگی جنسبت به کلیه قرارهای عدم صالحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در 

 .شودیا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میتجدیدنظر
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حکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام آراء م ،۱۷/۸/۱۳۷۶مصّوب …  1قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر
مقررات  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 به آراء با  خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر »دارد که مقرر می قانون مدنی ۴لحاظ حکم مقرر در ماده 

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

 االتباع است.ها الزم قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ۴۷۱طبق ماده 

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۹/۸/۱۳۹۴مورخ  ۷۴۴رویه شماره  رأی وحدت

ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات ها را در درجه ، قانونگذار هر یک از مجازات2قانون مجازات اسالمی ۱۹مطابق ماده 
در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس باشد، لکن ای معین در عین حال مبّین شدت و ضعف آن کیفر نیز میدر مرتبه

                                           
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس  :د مخدر و الحاق موادی به آنقانون اصالح قانون مبارزه با موا ۳۲ماده  1

ل کشور در دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و الزم االجراست . در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان ک
قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق  مظان آن باشد که بر خالف شرع یا

 .تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و الزم االجرا بودن حکم نیست
  شود:مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میقانون مجازات اسالمی:  ۱۹ماده  2

 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 
 حبس بیش از پنج تا ده سال –
 (ریال۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا سیصد و شصت میلیون )۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون) –
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؛ به منظور گرددمیوجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضًا با اشکال مواجه 
ها و عدم امکان  ازاتدر صورت تعدد مج… دارد: قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می ۱۹ماده  ۳رفع اشکال، تبصره 

؛ عالوه بر این در قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین جزایی، از جزای …تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس مالک است
مجازات حبس )در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات( و کیفر جایگزین مجازات حبس که « تربدیل مناسب»نقدی به عنوان 

تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از تر و مالیمالقاعده ماهیت خفیفعلی
صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات 

ک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صالحیت دادگاه است. این رأی بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس مال
 .االتباع استر موارد مشابه الزمها دبرای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه قانون آیین دادرسی کیفری ۴۷۱مطابق ماده 

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

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

 1قانون آیین دادرسی کیفری ۵۷۰یاد شده مطابق ماده  قانون ۳۲چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماده 

                                           
 انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی  –

 ۵درجه 
 حبس بیش از دو تا پنج سال –
 (ریال۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا یکصد و هشتاد میلیون )۸۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ) –
 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال –
 فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقیممنوعیت دائم از یک یا چند  –
 ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی –
 ......._ 
 ۵/ ۳۰االجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی )آیین دادرسی کیفری( مصوب  از تاریخ الزم قانون آیین دادرسی کیفری: ۵۷۰ماده  1
، الیحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز ۶/۲/۱۳۱۵، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۱۲۹۱/

ای از قانون اصالح پاره( ۲۵و )( ۲۴، )(۲۳، )(۲۲، )(۲۱، )(۱۸، )(۱۷، )(۱۵، )(۶، مواد)۱۳۳۴/ ۲/ ۱۹تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 
شورای انقالب، الیحه قانونی راجع به  ۱۰/۷/۱۳۵۸های عمومی مصوب ، الیحه قانونی تشکیل دادگاه۱۳۵۶/ ۳/ ۲۵انین دادگستری مصوب از قو 

شوند مصوب مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخالل کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می
( ۱و تبصره)( ۲۶و )( ۲۲، )(۱۷، )(۱۶، )(۹، )(۸، )(۷، )(۱، مواد )۱۳۶۶/ ۶/ ۱های سیار مصوب ورای انقالب، قانون تشکیل دادگاهش ۲۱/۴/۱۳۵۹

از ( ۲۰از ماده )( ۶تا )( ۱و تبصره )( ۱۸و ماده )( ۱۴از ماده )( ۲و )( ۱های )و بند )ج( و تبصره( ۵، )(۳در رابطه با امور کیفری و مواد )( ۲۸از ماده )
، قانون ۱۰/۸/۱۳۷۷های مالی مصوب از قانون نحوه اجرای محکومیت( ۱، ماده )۱۵/۴/۱۳۷۳های عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه
گان قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارند ( ۲۱، ماده)۲۸/۶/۱۳۷۸های عمومی و انقالب )در امور کیفری( مصوب آیین دادرسی دادگاه
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 ۹توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی صریحًا نسخ
که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی 1 های عمومی و انقالب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه

است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است )و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است( و 
ارد و با عنایت به اینکه ماده نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ند

االطالق قابل آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی 2قـانون آیین دادرسی کیفری ۴۲۸
 وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی اینخواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی فرجام

خواهی ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام
دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده  ۴۸در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه 

 االتباع است.ها و سایر مراجع الزمقانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ۴۷۱ شود. این رأی مطابق مادهمی

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

این است که  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب سال 3 ۴۷۸غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصالحی ذیل ماده 
احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجۀ تقاضا موقتًا 

                                           
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ( ۳۲، ماده )۳۱/۲/۱۳۸۷وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 

های عمومی و انقالب مصوب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه( ۱۸مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده ) ۱۷/۸/۱۳۷۶مصوب 
 .شودو اصالحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می ۱۰/۹/۱۳۸۷

رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر : های عمومی و انقالب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه ۹ماده  1
 .یابددر این قانون ادامه می

 .شوداختهخالف شرع شن باشد مگر اینکه آن قوانین،تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میآرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و 
ریان رسیدگی جنسبت به کلیه قرارهای عدم صالحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در 

 .شوده ترتیب مقرر در این قانون عمل مییا فرجامی است بتجدیدنظر
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  2

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

( اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور ۴۷۷عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده)هرگاه رأی دیوان- ۴۷۸ماده  3
نچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی افتد و چناحکم مجدد به تعویق می

  .نمایدکند، تأمین الزم را أخذ میبه موضوع رسیدگی می
عالی کشور با دیوان قمع بنا باشد، شعبه های بدنی یا قلع ودر صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات –تبصره 

  .دهدوصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می
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به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور 
حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و مالحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف  توقف اجرای

اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به داللت عقلی موافق مقصود قانون گذار 
بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با  .مذکور خارج است نبوده و موضوعًا از شمول حکم مقرر در تبصره
 ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب سال  ۴۷۱. این رأی طبق ماده گرددمیاین نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص 

 است. االتباعالزمبرای شعب دیوان عالی کشور 

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

هایی که دادگاه در حوزه قضایی شهرستان»مقرر داشته:  ۱/۱۲/۱۳۹۱مصوب  1قانون حمایت خانواده ۱ماده  ۱نظر به اینکه تبصره 
خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و 

اصالحی ) ۱۴وقی با توجه به بند الف ماده های عمومی حقو با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه« کند.دعاوی خانوادگی رسیدگی می
ها به بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاهمشاور پیش های عمـومی و انقالبقانون تشکیل دادگاه( ۲۸/۷/۱۳۸۱

کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانونًا ضرورت ادگی رسیدگی میهای خانواده به امور و دعاوی خانو  علت عدم تشکیل دادگاه
عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان

رد مشابه برای شعب در موا 2های عمومی و انقالب در امور کیفریدادرسی دادگاه قانون آیین ۲۷۰. این رأی طبق ماده گرددمی
 االتباع است.ها الزم عالی کشور و دادگاهدیوان

                                           
 ....منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است  به  قانون حمایت خانواده: ۱ ماده 1

ه عمومی حقوقی قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگااز زمان اجرای این  ـ۱ تبصره
 کند. مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می 

 :رر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض استعالوه بر موارد مق قانون آیین دادرسی کیفری: ۲۷۰ماده  2
 قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی -الف
 قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم –ب 
 قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم –پ 
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 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  ۵۶۳1و 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 2همان قانون ۴۴۹صورت از بین بردن این عضو، ماده 

 (بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است های عمومی )جزاییدادگاه ۱۰۱برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب 
شود. این رأی مطابق مقررات ماده به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می

ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه برای دادگاه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری ۲۷۰
 .االتباع استالزم

 

 هیات عمومی دیوان عالی کشور ۳۰/۱۰/۱۳۹۳مورخ  ۷۳۸ رأی وحدت رویه شماره 

حکم خاصی در مورد تعدد جرم  ۱۳۸۹و اصالحیه آن مصوب  ۱۳۷۶ن مبارزه با مواد مخدر مصوب قانون اصالح قانونظر به اینکه 
با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم  3 ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۴وضع نکرده، بنابراین ماده 

الرعایه است. براین اساس آراء  ابی الزمهای ارتکبوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه
. این رأی گرددمیهای انقالب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص دادگاه

 االتباع است.ها الزمبرای دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفریقانون آیین دادرسی دادگاه ۲۷۰طبق ماده 

                                           
یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، قانون مجازات اسالمی:از بین بردن هر  563ماده   1

 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.
است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن  ارش، دیه غیرمقدر قانون مجازات اسالمی: ۴۴۹ماده  2

علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقد ر در مورد ارش بر سالمت مجنی 
 .قانون ترتیب دیگری مقرر شودنیز جریان دارد مگر اینکه در این 

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات  قانون مجازات اسالمی: ۱۳۴ماده  3
جازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر م

قانونی  به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل
 .تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد

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/
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/
https://t.me/ekhtebar


 دت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورمجموعه آراء وح

31 

 

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

حدود و  یمرابا توجه به عبارت صدر ماده از ج ۱/۲/۱۳۹۲1می مصوب قانون مجازات اسال ۱۰ماده « ب»نظر به اینکه مقررات بند 
احکام در مورد درخواست اصالح حکم و یا حق مراجعه  اجرایقاضی  برایبینی شده  و اختیارات پیش 2قصاص 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  3های عمومی و انقالب در امور کیفریدادگاه

قانون مجازات شدن  ءاالجراالزمآنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از 
این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و  ۹۱صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۱/۲/۱۳۹۲می مصوب اسال

توانند آید، میشمار میترتیب 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 و4دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایندقانون آیین  ۲۷۲ماده  ۷براساس بند 

                                           
 ...:1392قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۰ماده  1

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

ه در مورد اطفال بزهکار دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی ک
 .أمینی و تربیتی را تقاضا نمایدد تخفیف اقدام تتوانمیدر این صورت ولی یا سرپرست وی نیز  .نیز جاری است شودمیاجراء 

  ...تبصره ـ
 :1392قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۰ماده  2

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

ع آن قانون 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 بروض
  :شودمیحکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی الزم االجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل 

 ...-الف
 قانون آیین دادرسی دادگا های عمومی و انقالب:  ۲۷۲ماده  3

 است: موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر
از زات جدید نبایدسابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجادر صورتی که قانون الحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون  –: 7بند 

 مجازات قبلی شدیدتر باشد.
 :1392مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری ۴۷۴ماده  4

د زیر پذیرفته وار مها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در  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.گونهچند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به -ب
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قانون  ۲۷۰. این رأی طبق ماده گرددمیدیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص 
 االتباعالزمها  عالی کشور و دادگاهیوان شعب د برایدر موارد مشابه  های عمومی و انقالب در امور کیفریدادرسی دادگاهآیین 

 است.

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

مستلزم حبس »، عبارت 1 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

ن برایاز قاچاق کاالهای ممنوع است، بنا به آن در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است( معطوف به قاچاق کاال و ارز و منصرف
ای و بزه قاچاق کاال و ارز رسیدگی به بزه قاچاق کاالهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفه

عب یازدهم و ن اساس آراء شبرایمستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقًا در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است؛ 
 ۲۷۰. این رأی طبق ماده گرددمیچهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص 

االتباع ها الزمعالی کشور و دادگاه شعب دیوان برایدر موارد مشابه  های عمومی و انقالب در امور کیفریدادرسی دادگاهآیین قانون 
 است .

                                           
اشد، به نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده بشخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری  –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
 گواهان، مبنای حکم بوده است. در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع -ث
 علیه یا عدم تقصیر وی باشد.گناهی محکوم  پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی –ج 
 عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. -چ
 :1392مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب قانون  ۴۴ماده  1

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

ای، متهمان متعدد و رسیدگی به آن در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده های قاچاق کاال و ارز، تخلف محسوبسایر پرونده
  .شودداشته 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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 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 گرددمیعرض ارجاع ترین دادگاه همشعبه دیگر، پرونده به نزدیک 

 ۳۰/۳/۱۳۵۲ـ ۳۳و لحاظ رأی وحدت رویه شماره  1های عمومی و انقالب در امور مدنیدادرسی دادگاهقانون آیین  ۲۶مالک ماده 
ه تجدیدنظر دوم دادگا الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه  عالی کشور نافی صالحیت دادگاه مرجوعهیأت عمومی دیوان 

های دادرسی دادگاهقانون آیین  ۲۷۰. این رأی طبق ماده گرددمیاستان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص 
 است. االتباعالزمها و دادگاه عالی کشورشعب دیوان  برایدر موارد مشابه  عمومی و انقالب در امور کیفری

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

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

ی اجراینامه  های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیینآنها از سوی شرکتهای وارد شده به خسارت
گذار تسریع و شود که نظر قانوندریافت خسارت چنین مستفاد می برایدیدگان به صندوق آن در خصوص نحوه مراجعه زیان

دیده، دادگاه عمومی ن در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیانبرایتسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنا
دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت  برایجزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر 

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

                                           
 می و انقالب در امور مدنی: های عمودادرسی دادگاهقانون آیین ۲۶ماده  1

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

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

نامه )به گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمهرشکستگی بیمهفرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا و 
 .توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد( (۷) استثناء موارد مصرح در ماده

صندوق  گردد. مجمع عمومیبا حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و
ار در سال تشکیل با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک ب

ز جراید اکامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن می
 .کثیراالنتشار منتشر خواهد شد
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شعب دیوان عالی  برایدر موارد مشابه  های عمومی و انقالب در امور کیفریقانون آیین دادرسی دادگاه ۲۷۰این رأی طبق ماده 
 االتباع است.ها الزمور و دادگاهکش

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

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

د و چون ثمن در اختیار برایاز عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز  اد،ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فس
بایع قانونا ملزم  نون مدنیقا ۳۹۱بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطالق عنوان غرامات در ماده 

نظر استان آذربایجان غربی در  شعبه یازدهم دادگاه تجدید ۱۳۸۹/۳/۳۱مـورخ  ۳۶۰ن دادنامـه شماره برایبه جبران آن است؛ بنا
قانون آیین دادرسی  ۲۷۰. این رأی طبق ماده گرددمیحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص 

االتباع ها الزمشعب دیوان عالی کشور و دادگاه برایدر موارد مشابه  ۱۳۷۸ انقالب در امور کیفری مصوبهای عمومی و دادگاه
 است.

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

، لذا در شودمیدارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام  برایاهلیت  3قانون مدنی ۹۵۶مطابق ماده 
به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و صورت نا معلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خالف آن، با توجه 

واقع است و این امر از صالحیت هیأت حل اختالف   حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز
خارج و در صالحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه  4قانون ثبت احوالموضوع ماده سوم اصالحی 

                                           
 .تملک ندارد اثری در بیع فاسد قانون مدنی: ۳۶۵ ماده 1
 .اگربعدازقبض ثمن مبیع کالیاجزاءمستحق للغیردرآیدبایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد قانون مدنی: ۳۹۰ ماده 2

بایع  فساد وجوددرصورت جهل مشتری ب 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

 .تمام می شود او مرگ شدن انسان شروع و با بودن حقوق با،زنده متولدا اهلیت برای دار  قانون مدنی: ۹۵۶ ماده 3
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  4

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

الدت یا وفات و تکمیل 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  -۱
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸ مصوب اصالحی) این قانون. ۲۹بوده است مندرج در ماده « نامعلوم»از نظر مشخصاتیکه سند
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ومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عم
 ۲۸/۶/۱۳۷۸1قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  ۲۷۰تأیید است. این رأی به استناد ماده 

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

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲۸/۸/۱۳۹۲مـورخ  ۷۳۱رأی وحدت رویه شماره 

نظر قانونی درخصوص مورد هم  ست و اظهاراالجراالزماحکام 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 تجدیدنظر  2۱۳۹۲ت اسالمی مصوب قانون مجازا ۵۷ ماده
قانون آیین دادرسی  270. این رأی مطابق ماده گرددمیاستان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص 

 است. االتباعالزمشعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها  برایدر موارد مشابه  دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری

                                           
 .ایر دفاترسها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعالمیه – ۲
 .شوداعالم می ۴۴اند و طبق ماده هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار دادهابطال اسناد و شناسنامه – ۳
 .های ممنوعابطال 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

 .تعیین خواهد شدنامه اجرایی این قانون ها و نحوه رسیدگی و ابالغ تصمیمات در آیینترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت
ها نسبت به موارد هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه :قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری ۲۷۰ماده  1

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

ظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب عالی کشور یا دادستان کل کشور ن توانند با ذکر دالیل از طریق رئیس دیوانها نیز میکشور یا دادگاه
یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و  کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی

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

 .باشدها الزم میآن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه
تواند مشروط به گذشت : در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می1392می مصوب قانون مجازات اسال ۵۷ماده   2

اعتیاد شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان 
همچنین  .ح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهدیا بیماری که در فرآیند اصال

تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی محکوم می
 .است
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 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲۸/۳/۱۳۹۲مـورخ  ۷۳۰رأی وحدت رویه شماره 

که دادگاه را مکلف کرده ضمن  ۳۱/۳/۱۳۷۴مصوب  1قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها( ۱/۸/۱۳۸۵)اصالحی  ۳ماده 
اعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز مالکان یا متصرفان اراضی زر  برایصدور حکم مجازات 

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

ن رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و برایماده حاکمیت ندارد. بنا
در موارد  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری ۲۷۰. این رأی طبق ماده شودمیقانونی تشخیص 

 است. االتباعالزمشعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها  رایبمشابه 

 کشور عالی دیوان عمومی هیأت ۱/۱۲/۱۳۹۱مـورخ  ۷۲۹ شماره رویه وحدت رأی

 از مستفاد نیز ای هرایان جرایم قانون در اصل این و است جرم وقوع محل دادگاه صالحیت اصل محلی، صالحیت در اینکه به نظر
 از حاصل نتیجه و مقدمات تمهید هرگاه رایانه با مرتبط کالهبرداری جرم در نبرایبنا گرفته، قرار گذار قانون تأکید مورد2 ۲۹ ماده

 متقلبانه طور به پول که بزه از دیده زیان حساب کننده افتتاح بانک که دادگاهی باشد، گرفته صورت مختلف قضایی هایحوزه در آن
 که کشور 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

 دادرسی آیین قانون ۲۷۰ ماده طبق رأی این. گرددمی تأیید و تشخیص قانونی و صحیح آراء اکثریت به صادرشده نظر این براساس
 .است االتباعالزم ها دادگاه و کشور عالی دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه

 

                                           
کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۳ماده  1

تا سه  این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، عالوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک( ۱ماده)(۱اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره)
است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده

 .ماه محکوم خواهندشدحبس از یک ماه تا شش
د، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف ای در محلی کشف یا گزارش شوچنانچه جرم رایانه ای:قانون جرایم رایانه ۲۹ماده  2

کند و دادگاه است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می
 .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
 رأی نبرایبنا است، حاکم موارد این در ها دادگاه آراء بر کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون ۲۳۲ ماده

 رأی این. گرددمی تشخیص قانونی و صحیح آراء اکثریت به دارد انطباق نظر این با که حدی در کشور عالی دیوان شانزدهم شعبه
 و کشور عالی دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون ۲۷۰ ماده طبق

 .است االتباعالزم ها دادگاه

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

اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا که مقصود از قاچاق   13122 /۲۹/۱۲قاچاق مصّوب   قانون مجازات مرتکبین ۴۵چون ماده 
داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده  صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاه

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

زمان تعزیرات ن در صالحیت ساهای قاچاق کاال و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آدولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است. سایر پرونده
سایر اشخاص نیز  ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صالحیت مرجع قضائی باشد، به اتهاماتحکومتی است. چنانچه پرونده

 شود.  در این مراجع رسیدگی می
حیت مرجع قضائی جام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صالدر صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و ان -تبصره

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

 مستثنی است. ۲۱/۱/۱۳۷۹های عمومی و انقالب)در امور مدنی( مصوب ( قانون آیین دادرسی دادگاه۲۸تبصره از شمول ماده)
عی است. در سایر ( ریال باشد، قط۲۰.۰۰۰.۰۰۰ن )آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیو -۵۰ماده 

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

تاریخ ابالغ و پس از  آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از -۳تبصره  
 دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. درخواست دادستان یا

ا فروش ید یا خر یردن از آن کا صادر یت و کردن بمملکمقصود از قاچاق اسلحه وارد  :1312قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  ماده چهل و پنجم  2
 ت کآن است در داخل ممل ا نگاهداشتنیردن و ک یا مخفیا حمل و نقل و یو 
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لغو گردیده و در ماده یک  ۷/۶/۱۳۹۰مصّوب 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز ۲۱
کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز  ، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل وارد سالح این قانون قاچاق

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

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

 

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

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

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

 .است االتباعالزم ها دادگاه و کشور

                                           
شف شود کاء مزبور یه اشک تکران در هر نقطه از مملیا کالورود است بخا اء ممنوعیردن اشکالصدور وارد ا ممنوعیالورود اء ممنوعیمقصود از قاچاق اش

 یبرا یگر یدهر نوع اقدام ایردن و کخارج  یبرا یگر یا هر شخص دیحمل و نقل و  یم آن است بمتصد یا تسلیالصدور و اء ممنوعیردن اشکو خارج 
 ت.کردن از مملکخارج 

قانون مجازات ( ۴۵االجراء شدن این قانون، ماده )از تاریخ الزم: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز  ۲۱ماده  1
تبصره ( ۲و بند ) ۱۳۵۰/۱۱/۲۶و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب  ۱۳۱۲/۱۲/۲۹مرتکبین قاچاق مصوب 

 .گرددلغو می ۱۳۷۰/۱۰/۲۴آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب قانون تأسیس سازمان جمع( ۴۳ماده )( ۲)
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 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 1471 ماده اول فراز اخیر قسمت

 و صحیح است گردیده صادر اساس این بر که گلستان استان تجدیدنظر دادگاه نهم شعبه رأی و بوده تجدیدنظر قابل دادرسی،
 کلیه برای ، کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 270 ماده مطابق رأی این. گرددمی تشخیص قانونی
 .است االتباعالزم مشابه موارد در کشور عالی دیوان شعب و ها دادگاه

 

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

 تبصره موضوع کمیسیون اعضای اجازه با اگر زمین صاحبان شخصی سکونت برای مربع، متر پانصد تا زراعی اراضی کاربری تغییر
 فقط قانون این 2دو ماده یک تبصره طبق باشد، ها باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون یک ماده 13٨5 سال اصالحی یک

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

                                           
راحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی شکایت شخص ثالث در تمام م قانون اجرای احکام  مدنی: ۱۴۷ماده  1

شکایت بطرفین ابالغ میشود و دادگاه بدالئل شخص ثالث و طرفین دعوی بهر نحو و در هر محل که الزم بداند رسیدگی میکند و رسیدگی میشود. مفاد
 .نمایدا تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر میدالئل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی ر در صورتیکه 

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

مورد اعتراض از مال علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینصورت آن مال توقیف وه میتواند مال دیگری را از اموال محکوملمحکوم –تبصره 
 .گرددمیرفع توقیف میشود و رسیدگی بشکایت شخص ثالث نیز موقوف 

شود هشتاد طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می هاباغو در مواردیکه به اراضی زراعی  :هاباغقانون حفظ کاربری اراضی زاعی و  2ماده  2
داری کل کشور ی مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه هاباغ( قیمت روز اراضی و٪۸۰درصد )

  .گرددمیواریز 
داریها، مرغداریها، برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دام هاباغتغییر کاربری اراضی زراعی و  – ۱تبصره 

وضوع این ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض مپرورش آبزیان، تولیدات گلخانه
  .ماده نخواهدبود
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 اعضای اکثریت نظر به لذا است؛ گردیده ذکر صراحتاً  ماده همین 4 تبصره در نیز مجازات شمول از خارج و استثنایی موارد و دانسته
 قابل آن مرتکبین و ممنوع مطلقاً  سکونت منظور به ها باغ و زراعی اراضی کاربری غیرمجاز تغییر کشور عالی دیوان عمومی هیأت
 قانونی و صحیح باشد داشته مطابقت نظر این با که حدی در مازندران تجدیدنظر دادگاه دهم شعبه رأی و باشند می کیفری تعقیب

 برای مشابه موارد در کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 270 ماده طبق رأی این. گرددمی تشخیص
 .بود خواهد االتباعالزم کشور عالی دیوان و ها دادگاه شعب کلیه

 

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

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

 است، صالح دادگاه در آن واحده دفعتاً  پرداخت از مدیون اعسار اثبات به منوط ثبت اداره سوی از االجراالزم سند وجه تقسیط نباشد
 منطبق و صحیح آراء اتفاق به قریب اکثریت به است نظر این با موافق که کشور عالی دیوان چهارم و بیست شعبه رأی مراتب به بنا
 موارد در کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 270 ماده طبق رأی این. شودمی تشخیص قانون با

 .است االتباعالزم ها دادگاه و کشور عالی دیوان شعب کلیه برای مشابه

                                           
 ر:از قانون اعسا 1

 .ایست که بدایتا بدعوای اصلی رسیدگی کرده استبه محکمهمرجع 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 هدله االجرای ثبت اسناد به طرفیت متعدعوی اصلی و در مورد ورقه الزمله  به به طرفیت محکوم دعوای اعسار در مورد محکوم -۲۱ماده 
 .شد

قسمتی از بدهی د تمام یااشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانن -۳۷ماده 
کار و معیشت ضروری او  بدهاالجرا( با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایداتدر مورد اوراق الزمبه( و اداره ثبت )وم در مورد محکخود را بپردازند محکمه )

 .میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد
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 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 13/10/1390مـورخ  722: شماره رویه وحدت رأی

 مقررات لحاظ و 1379 سال مصّوب 1مدنی 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
 انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 270 ماده طبق رأی این. شودمی تشخیص قانونی و صحیح آراء اکثریت به دارد

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

 

 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 21/4/1390مـورخ  721 شماره رویه وحدت رأی

 نوطم اسالمی مجازات قانون 6412 ماده موضوع ـ دیگر مخابراتی هایدستگاه یا تلفن وسیله به اشخاص برای مزاحمت بزه وقوع
 شروع قضایی حوزه یک از مزاحمت اجرای که مواردی در نبرایبنا گردد، محقق است مرتکب مقصود که آن نتیجه که است آن به
 دادگاه صالحیت مناط و محسوب جرم وقوع محل مزبور، نتیجه حدوث محل شود، حاصل دیگر قضایی حوزه در آن نتیجه و

 که کشور عالی دیوان هفتم و بیست شعبه 20/7/13٨5ـ1045 شماره رأی اساس این بر. بود خواهد امر همین نیز کننده رسیدگی
 آیین قانون 270 ماده طبق رأی این. گرددمی تشخیص قانون موازین با منطبق و صحیح آراء اکثریت به دارد مطابقت نظر این با

 کشور سراسر هایدادگاه و کشور عالی دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی
 . است االتباعالزم

 

                                           
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  1

 نموده استرا دارد یا ابتدا به آن رسیدگی
هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید عالوه بر اجرای  :قانون مجازات اسالمی  ۶۴۱ماده  2

 .یک تا شش ماه محکوم خواهد شد مخابرات، مرتکب به حبس ازمقررات خاص شرکت 
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 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 3/3/1390مـورخ  720 شماره رویه وحدت رأی

 مهلت در شده بیمه و خود سهم بیمه حق پرداخت مسئول ارفرماک اجتماعی تأمین قانون 1 40و 39 ،36 ،30 مواد مقررات مطابق 
 وصول به مکلف اجتماعی تأمین سازمان تکلیف، این انجام از خودداری صورت در و است اجتماعی تأمین سازمان به قانون در مقرر
 قانونی تکلیف به شده بیمه اشتغال ایام در کارفرما که صورتی در نبرایبنا باشد؛می شده بیمه به خدمت ارائه و کارفرما از بیمه حق
 تأمین سازمان سوی از آن پذیرش و اشتغال ایام بیمه حق پرداخت تکلیف انجام به او الزام خواستار شده بیمه و ننماید عمل خود

 11/1/13٨٨ ـ27 شماره رأی لذا بود، خواهد محل اجتماعی تأمین سازمان صالحیت در موضوع به رسیدگی گردد، اجتماعی
 پنجم و بیست شعبه 1/4/13٨٨ ـ 00126 شماره رأی طبق که) دادگاه صالحیت نفی حد در آبادنجف عمومی دادگاه دوم شعبه
 قانون 270 ماده طبق رأی این. گرددمی تشخیص قانونی موازین با منطبق و صحیح آراء اکثریت به( شده تأیید کشور عالی دیوان
 کشور سراسر هایدادگاه و کشور عالی دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین
 . است االتباعالزم

                                           
 از قانون تامین اجتماعی: 1

خود به سازمان  این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم ۲ماده  ۵: کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 30ماده 
 نمایند.پرداخت
عالی ه تصویب شورایبای که به پیشنهاد هیأت مدیره نامهو نظایر آنها طبق آیین –پوشاک  –ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی  –تبصره 

 .گرددمیخواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت 
بیمه زایا سهمباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مبه سازمان می : کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده۳۶ماده 

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

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

 ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.سازمان به کارفرما تأدیه نمایند 
شدگان را بیمهیا حقوق : کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد۳۹ماده 

حداکثر ظرف سازمان ب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید.نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویبه ترتیبی که در آیین
 ۱۰۰به شرح ماده ایرتشش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختالف یا مغ

تعیین و مطالبه و التفاوت حق بیمه را رأسا رگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابهالتفاوت را وصول مینماید هاین قانون اقدام و مابه
  .وصول خواهد کرد

کارفرما ا تعیین و ازتواند حق بیمه را رأساین قانون خودداری کند سازمان می ۳۹: در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۴۰ماده 
  .مطالبه و وصول نماید
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 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 قضایی  قانون امور حسبیمستفاد از مقررات 
م در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، همین حک. است و باید در دادگاه به عمل آید

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

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

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

فاء مطلق یم نشده از ایتواند تا مهر به او تسلین 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. اگرددمید ییص و تأیتشخ یح و قانونیت آراء صحیانطباق دارد به اکثر 
 2است. االتباعالزمها ه دادگاهیکشور و کل یوان عالیشعب د یدر موارد مشابه برا یفر یو انقالب در امور ک یعموم

                                           
 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 این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد و
 :سؤال.2

 توانمیست را قانون مدنی( و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقًا تمکین عام داشته ا ۱۰۸۵آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه )موضوع ماده 
سوی اخت نفقه از دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرد ۱۳۹۱قانون حمـایت از خانواده مصوب  ۵۳از مصادیق معاذیر پیش بینی شده در تبصـره ماده

کایت کیفری بابت د اقـدام به طرح شتوانمیزوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود 
 از عبارت تمکین ارائه داده است؟  ۱۳۹۰/۲/۱۳ـ۷۱۸ترک انفاق نماید یا خیر، با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره 

 اداره کل حقوقی قوه قضاییه  ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ـ  ۲۲۱۱/۹۲/۷رهنظریه شما
ویه شماره و رأی وحدت ر  گرددمیقانون مدنی )حق حبس( ن ۱۰۸۵تمکین عام )نه خاص( از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده 

و  ۱۳۹۱ب آن که قانون حمایت خانواده استنادی مصوهیأت عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن  ۱۳/۲/۱۳۹۰مـورخ  ۷۱۸
 مؤخر برتاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است. 

ه حبس امتناع کند ب النفقه  هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب   ۵۳ماده 
ئی قیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزاشود. تعتعزیری درجه شش محکوم می

 .شود یا اجرأی مجازات موقوف می 
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 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۶/۲/۱۳۹۰مـورخ  ۷۱۷رأی وحدت رویه شماره 

نان یا سرنشین یبه قتل سرنش یه منتهینقل لهیا 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. اددگر 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 یکدادگاه های عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی  ۲۷۰طبق ماده 

 االتباع است.ها الزمه 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  ←

 

                                           
عی یا کودکان تحت ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنو تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه 

 .رستی مشمول مقررات این ماده استسرپ
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

سرنشینان 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 
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

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