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مجموعه آراء وحدت رویه هیأت عمویم دیوان عایل کشور
از سال  ۱۳۹۰تا آذر ۱۳۹۹
(آرای شماره  ۷۱۷تا )۸۰۳
خبی اختبار
ّ
تهیهشده در پایگاه ر

رای وحدت رویه شماره  ۸۰۳ـ  ۱۳۹۹/۹/۱۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق تبصره  ۱۰ماده  ۱۰۰قانون شهرداری مصوب  ۱۳۳۴با اصالحات و الحاقات بعدی ،آراء صادره از کمیسیون موضوع این
ماده قابل اعتراض در کمیسیون همعرض است و برابر بند  ۲ماده  ۱۰قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
 ۱۳۹۲مجمع تشخیص مصلحت نظام ،رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰
قانون شهرداری در صالحیت دیوان عدالت اداری است .بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده  ۱۰قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  ، ۱۳۷۹اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر
حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه های عمومی نیست و رای شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این
نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رای طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجعّ ،
اعم از قضایی و غیر آن
الزماالتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ـ  ۱۳۹۹/۹/۱۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد  ۲۶ ،۱۹و  ۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ، ۱۳۵۶در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای
حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی ،نیابت داده و پس از توقیف ،شخص ثالث به آن اعتراض
ً
کرده است ،با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفا
مفاد نیابت را اجرا کرده اس ت ،بنابراین ،رسیدگی به این اعتراض در صالحیت دادگاه معطی نیابت است و رای شعبه سی و هفتم
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دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رای طبق ماده
 ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی  ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر
مراجعّ ،
اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۱۳۹۹/۷/۲۲ -۸۰۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صالحیت کمیسیون رفع تداخالت مقرر در ماده  ۳آییننامه اجرایی تبصره  ۳الحاقی به ماده  ۹قانون افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی موضوع ماده  ۵۴قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب  ۱۳۹۴محدود به موارد مصرح و
منصرف از دعاوی خلع ید است .با عنایت به ماده  ۱۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
موجب قانونی برای صدور قرار عدم صالحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد.
بر این اساس ،رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء ،صحیح و قانونی تشخیص داده
میشود.
این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان
عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع ،اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.

رأی وحدت رویه شماره  ۱۳۹۹/۷/۲۲ -۸۰۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«عضوگیری» در بنگاه ،مؤسسه ،شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موضوع بند ز (الحاقی )۱۴/۱۰/۱۳۸۴
ماده  ۱قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب  ،۱۳۶۹رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور
در همان بند است .بنابراین و با عنایت به ماده  ۳۱۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،رسیدگی به
اتهام شخص عضوگیر ،علیاالصول در صالحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است .بر این اساس رأی
شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء ،صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی
طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها و سایر مراجع ،اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.
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رأی وحدت رویه شماره  ۷۹۹ـ  ۱۳۹۹/۷/۱۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در موارد شرکت در سرقت ،مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای
ماده  ۶۶۷قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۷۵و ماده  ۲۱۴قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲و ماده  ۱۹قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب  ۱۳۹۲حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط
هر یک از سارقان معلوم نباشد ،با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد  ۴۵۳،۵۲۶و  ۵۳۳قانون مجازات اسالمی
مصوب  ۱۳۹۲مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است ،مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است .بر این اساس،
رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء ،صحیح و قانونی تشخیص
داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب
دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.

رأی وحدت رویه شماره  ۷۹۸ـ  ۱۳۹۹/۷/۱۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده  ۵۹۸قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۷۵مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر
در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند .کارکنان بانکهای خصوصی
که تحت نظارت بانک مرکزی ،به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند ،از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی
محسوب میشوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوقالذکر هستند .بر این اساس ،رأی شعبه  ۱۴دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا
حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء ،صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از
قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ـ  ۱۳۹۹/۷/۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی () ۱۳۸۴/۷/۱۳به ماده  ۴۰قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب
 «۱۳۸۳آراء قطعی هیأت های بدوی ،تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ،ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ ،قابل تجدیدنظر
در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد ».و اصطالح «قابل تجدیدنظر» علیالقاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است
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و با توجه به مالک بندهای ب و پ ماده  ۴۵۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲و ماده  ۳۵۸قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  ، ۱۳۷۹چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف
قانون تشخیص دهد ،آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی همعرض منتفی است .بر
این اساس ،رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح
و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد
مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع ،اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.

رأی وحدت رویه شماره  ۷۹۶ـ  ۱۳۹۹/۷/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده  ۹قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  ۱۳۷۹آراء صادره
از حیث قابلیت اعتراض ،تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمینکننده
حقوق مکتسب اصحاب دعوا است ،در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده  ۱۱قانون
مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صالحیت ،منصرف از قاعده مذکور است .بنابراین ،چنانچه
رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور ،مطابق ماده  ۴۲۸قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
 ،۱۳۹۲قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد ،کاهش مجازات بهموجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد .بر این
اساس رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی صحیح و قانونی
تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ -۷۹۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده  ۱۸قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی« ،نوع ،مقدار ،کیفیت اجرا
و مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق ،سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده
 ۱۳۷قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شالق نیز می شود ،همچنین مقررات ماده  ۱۹همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴
آن ،تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا داللتی بر استثنای مجازات شالق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید
مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است ،بنا به مراتب ،تشدید
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مجازات شالق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است .و رای شماره  ۱۵/۱۲/۱۳۹۸ – ۳۰۴۱شعبه  ۱۷دادگاه
تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رای طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ـ  ۱۳۹۹/۵/۲۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد  ۱۴ ،۱۱ ،۱۰و  ۳۷قانون پولی و بانکی کشور مصوب  ۱۳۵۱/۴/۱۸با اصالحات و الحاقات بعدی و ماده  ۲۰قانون
عملیات بانکی بدون ربا مصوب  ۱۳۶۲/۶/۸با اصالحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب
 ۱۳۷۹/۱/۲۱و دیگر مقررات مربوط ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر
حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و
غیردولتی جنبه آمره دارد .بنا به مراتب و با عنایت به ماده  ۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب
 ، ۱۳۷۹شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیالت بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است .بر این اساس رأی
شماره  ۰۵۸۰ـ  ۱۳۹۸/۱/۶شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء
صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی،
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع ،اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بند (ب) ماده  ۳۶۸قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط
به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد ،قابل فرجامخواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست
اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت ،صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجامخواهی و
جزء موارد احصائی در بند مذکور است ،قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجامخواهی است؛ بنابراین رأی شماره  ۰۳۵۷ـ
 ۱۳۹۲/۱۲/۵شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجامخواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از
شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است ،به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی
ّ
کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
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رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ـ  ۱۳۹۹/۴/۲۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه برابر تبصره  ۵ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب  ،۱۳۸۹/۴/۱۳آراء
کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت
به اطالق بند  ۲ماده  ۱۰قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  ۱۳۹۲/۳/۲۵مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقهای ،نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت
به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شماره  ۱۰۷۶مورخ  ۱۳۹۵/۱۰/۱۹شعبه هشتم دادگاه
تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقهای (در حد مذکور) با این
نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  ، ۱۳۹۲در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ـ  ۱۳۹۹/۴/۱۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به ماده ۳۰قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه
قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم ( )۱۷۱قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به
احراز تقصیر یا اشتب اه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است .بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را
به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی ،دعوا را حسب مورد ،به طرفیت قاضی مقصر یا دولت
در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند .بر این اساس ،رأی شماره  ۰۰۶۴۶مورخ  ۹۸/۴/۳۰شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر
استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده ۴۷۱
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ، ۱۳۹۲در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن
الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ـ ۱۳۹۹/۴/۱۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار به شرح مواد  ۴۷۵ ،۴۷۴ ،۴۳۵و  ۴۸۷قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲و با لحاظ موازین فقهی ،در همه موارد قتل
نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد ،پرداخت دیه از بیتالمال را
مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی ،پرداخت دیه از بیتالمال در صورتی ممکن است که
ّ
ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود .بنا به مراتب ،در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد،
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پرداخت دیه بر عهده بیتالمال است و رأی شماره  ۱۳۶۵مورخ  ۱۳۹۶/۱۲/۲۳شعبه  ۲۴دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا
حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی ،صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده ۴۷۱
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع
اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویۀ شمارۀ  ۱۳۹۹/۴/۳–۷۸۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه ،مقررات خاصی
در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان
اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده  ۵۳۷همین قانون  1مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به
نحو مطلق ،تاریخ اعالن (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به
موجب مقررات عام قانون مؤخرالتصویب آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل
عدم نسخ ،اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی ،خارج از مهلتهای مذکور در ماده  ۵۳۷قانون یادشده در دادگاه
صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد .بنا به مراتب ،رأی شمارۀ  ۲۸۴مورخ  ۲۷/۱۲/۱۳۹۷شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان
اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص میگردد .این رأی طبق
ماده  ۴۷۱قانون آی ین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان ،دادگاهها و سایر مراجع
اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویۀ شمارۀ  ۲۷/۳/۱۳۹۹–۷۸۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد  ۴۱۹ ،۴۱۸و  ۴۲۱قانون تجارت و سایر مقررات مربوط ،طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام
توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد  ۵۶۱و  ۵۶۲قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی)
کند ،که در رأی وحدت رویه شماره  ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ -۱۵۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است .با توجه به اینکه

 . 1ماده  ۵۳۷قانون تجارت:
اعتراض با ید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی نفع که در ا یران مقیمند در ظرف ی کماه و از طرف آنهائی که در خارجه اقامت دارند در
ظرف دو ماه بعمل آ ید .ابتدای مدتهای مزبور از تار یخی است که احکام مذکوره اعالن میشود.

7

مجموعه آراء وحدت رویه هیأت عمویم دیوان عایل کشور

مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد ،خسارت تأخیر تأدیه فوقالذکر از ضامن تاجر
ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست .بنا به مراتب رأی شماره  ۹/۲/۱۳۹۸-۱۶۹شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی
که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع
است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده  ۴۲۸قانون آیین دادرسی کیفری ّ
مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی قابل فرجامخواهی در
دیوان عالی کشور است .چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده  ۳۰۲قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح
گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن ،تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم
مقتضی صادر نماید ،این امر تغییری در صالحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواهی از رأی مذکور ایجاد نمیکند.
بنابراین ،بهنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی ،آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر
مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
این رأی بر اساس ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع ،اعم
ّ
از قضایی و غیر آن ،الزماال تباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی« ،تشکیل دادگاهها و تعیین صالحیت آنها منوط به حکم قانون است»
و طبق ماده  ۲۴قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان ّ
مصوب « ،۱۳۷۴نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت

سه رأی موافق ،قطعی و الزماالجرا است» و قطعیت مورد نظر ّ
مقنن در ماده مذکور ،اطالق دارد .بنابراین ،به نظر اکثریت اعضای
هیأت عمومی ،رأی شعبه  ۲۸دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در
مرجع قضایی ندانسته ،صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رأی بر اساس ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری  ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع،
ّ
ّ
اعم از قضایی و غیر آن ،الزماالتباع است.
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رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق تبصره  ۳ماده  ۵۰قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۱۳۹۲/۱۰/۳دادستان از آراء صادره از شعب بدوی
تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از
آراء دادگاه انقالب عالوه بر اینکه با اطالق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ»
ماده ۴۳۳قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده ،موافق مقصود قانونگذار نیست .بنا به مراتب ،رأی شعبه پنجم
تجدیدنظر ویژه قاچاق کاال و ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با قانون
تشخیص داده میشود .این رأی که در اجرای تبصره ماده  ۴۹قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز صادر شده ،طبق ماده  ۴۷۱قانون
آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع
است
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که طبق ماده  ۸قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ّ
مصوب  ۱۳۲۲/۶/۲۷ترتیب شکایت
از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی الزم است طبق آییننامه اجرای
مفاد اسناد رسمی الزماالجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ّ
مصوب  ۱۳۸۷/۶/۱۱ریاست قوه قضائیه است و ماده
 ۱۶۹این آیین نامه ،مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که
ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود
نیست ،بنابراین ،رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است ،به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی
تشخیص داده میشود و طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و
سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ـ  ۱۳۹۸/۹/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات صدر ماده  ۴۵قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ۱۳۹۶درباره نحوه اعمال تخفیف
مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد ،مبنای محاسبه و اعمال تخفیف ،مجازات موجود قابل اجراست .بنابراین ،رأی شعبه اول
دادگاه انقالب اسالمی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد ،به نظر اکثریت اعضای حاضر ،صحیح و قانونی تشخیص داده
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میشود و این رأی طبق مقررات ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و
سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ـ  ۱۹/۹/۱۳۹۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات بند «پ» ماده  ۵۶۹قانون مجازات اسالمی ّ
مصوب  ، ۱۳۹۲دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو ،چهارپنجم دیه
شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس
دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل میباشد ،در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست،
چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه  ۱۰۲دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر
مطابقت دارد بهاکثریت آراء ،صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد
مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده  ۱۱۵قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران» مصوب سال  ۱۳۸۹وزارت
امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین ،بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با
توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده « ۱قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»
مصوب سال  ۱۳۹۵خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود میگردد و با عنایت به اینکه
بهموجب حکم مقرر در ماده  ۶۵این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از
الزماالجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز الزمالرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطالق
آن نسبت به بیمهنامههای موضوع بند (ب) ماده  ۱۱۵قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات
بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است .بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر
انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری ّ
مصوب  ۱۳۹۲در موارد
مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است .
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رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ـ ۲۶/۶/۱۳۹۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده  ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد  ۵۴ ،۵۳و  ۵۹قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی ،وکالی دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از ال صاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر
در قانون ،پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند .در صورت عدم انجام این امر ،دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود
لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطالع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین
رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی
تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری ّ
مصوب  ۱۳۹۲در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان
عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است .
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ  ۱۳۹۸/۵/۱۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده  ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب  ۹۱/۱۲/۱بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند
ازدواج ،جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرتالمثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره
الحاقی به ماده  ۳۳۶قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد ،بنابراین تعیین اجرتالمثل کارهای زوجه از سوی
دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمیسازد و در چنین مواردی دادگاه باید عالوه بر تعیین
اجرت المثل کارهایی که زوجه انجام داده ،نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید .بر این اساس
رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از
قضایی و غیر آن الزماالتباع است .
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ـ  ۱۳۹۸/۳/۲۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که حسب مستفاد از بند الف ماده  ۱قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،جرایم مذکور در ماده  ۷۰۲اصالحی قانون مجازات
اسالمی داخل در عنوان قاچاق نیست ،بنابراین از شمول بند ت ماده  ۴۷قانون مجازات اسالمی ( 1قابل تعلیقنبودن قاچاق عمده

 . 1ماده  ۷۰۲قانون مجازات اسالمی« :هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری
قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کاالی یادشده محکوم
میشود».
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مشروبات الکلی) خارج است .از اینرو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط ماده  ۴۶قانون اخیر قابل تعلیق است.بر این
اساس ،رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح
و قانونی تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر
مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است .
رأی وحدت رویه شماره۷۷۷ـ  ۱۳۹۸/۲/۳۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مفاد ماده  ۲۸۹قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲در نحوه تقسیمبندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و
عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده  ۵۵۱این قانون ،نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل
تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان ،اعم از نفس یا اعضا ،مابهالتفاوت دیه مربوط به آنان،
باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاههای تجدیدنظر استانهای لرستان و گلستان در حدی که با
این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی به استناد قسمت اخیر ماده  ۴۷۱قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن
الزماالتباع است .
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ـ  ۱۳۹۸/۲/۱۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مست نبط از مقررات ماده  ۹قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ۱۳۷۶/۸/۱۷مجمع تشخیص مصلحت نظام ،این
است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار ،نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این
قانون ،انطباق جرم مذکور در هر بند ،با محکومیت سابق مربوط ب ه همان بند ،از حیث مقدار مواد مخدر الزم است و با این وصف
مقررات عمومی ماده  ۱۳۷قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲در این موارد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی
کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱
قانون آیین دادرسی کیفری ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن
الزماالتباع است .
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رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانونگذار در ماده  ۲۱قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  ،۱۳۹۴/۴/۲۳در مقام تعیین مجازات برای
انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین ،به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومبه و استیفای محکومبه از محل آن تصریح
ً
کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کال بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس ،انت قال مال از ناحیه وی با
انگیزه فرار از دین داللت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل
قانونی بودن جرائم و مجازاتها ،به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور
که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین ،غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر
انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد .این رأی در اجرای ذیل ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری،
در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی الزماالتباع است .
رأی وحدت رویه شماره  ۷۷۳ـ  ۱۳۹۷/۹/۲۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند صالحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۲۶/۴/۱۳۹۷
هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده  ۹قانون شوراهای حل اختالف مصوب
سال  ۱۳۹۴که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است ،پارهای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن
ماده در صورتی که مشمول ماده  ۲۹قانون حمایت خانواده نباشد در صالحیت آن شورا قرار گرفته و ماده  ۲۷همان قانون نیز
علی االطالق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده
و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است ،بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل
تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء
صحیح و قانونی تشخیص میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲در موارد مشابه برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۷۲ـ  ۱۳۹۷/۹/۲۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده  ۴۴۲قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره
درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومعلیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به
موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف میدهد با توجه به سیاق عبارات آن ،برای دادگاه افاده
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تکلیف مینماید .از این رو از شمول مقررات تبصره ماده  ۴۵الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ۱۳۹۶/۷/۱۲خارج است
و رأی شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود .این
رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن
الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۱۳۹۷/۵/۱۶ -۷۷۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حسب تبصره  ۳۰قانون بودجه سال  ۱۳۳۹مصوب  ۱۳۳۸/۱۲/۱۹در دعواهایی که دولت محکومله واقع می شود با درخواس ت
نماینده دولت ،دادگاه مکلف به صدور حکم به تادیه خسارت حقالوکاله توسط محکومعلیه مطابق آییننامه قانون وکالت است
و نطر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت  ٪۵۰از حقالوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت
دعاوی دولت مصوب  ۱۳۴۴/۱۰/۱۲و حکم مقرر در بند  ۱۳۲قانون بودجه سال  1 ۱۳۹۰مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹چون دعاوی
راجعبه حفظ بیتالمال بهویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل

مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت  ٪ ۵۰حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در
دعاوی دولت مصوب  ۱۳۴۴از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسس ات عمومی غیردولتی از محل
منابع داخلی آنها قابل پرداخت است ،لذا دادگاه متصدی رسیدگی ،در هرمورد که دولت و شرکت دولتی محکومله واقع می شود
مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تادیه خسارت حقالوکاله مطابق آیین نامه قانون وکالت صادر کند و با این
ترتیب اعضای هیات عمومی به اتفاق آرا ،رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی
تشخیص میدهد .این رأی طبق دستور ماده  ۴۷۱قانون ایین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،
دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

رأی وحدت رویه شماره  ۱۳۹۷/۴/۲۶ -۷۷۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات ماده  ۱۸قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا
نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود و در ماده  ۱۱۵این قانون به دادگاه اجازه داده شده مقررات راجعبه تخفیف مجازات
را در کلیه جرایم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازاتهای حدی،
غیرقابل تغییر میباشد از اطالق ماده اخیرال ذکر استثناء شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷
قانون مجازات اسالمی را نسبت به م حکومی ت موضوع ماده  ۶۳۷قانون مجازات اسالمی – تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت

 1بند  ۱۳۲قانون بودجه سال  :۱۳۹۰دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پروندههای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی ،از پرداخت هز ینه دادرسی در
مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد( )۵۰٪حق الوکالههای وصولی به نما یندگان قضا یی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت
مصوب  ۱۲/۱۰/۱۳۴۴از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیرد ولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.
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آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید .این رأی در اجرای ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه
برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۱۳۹۷/۴/۲۶ -۷۶۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب  ۱۳۹۱ایجاد دادگاه صالح برای حفظ
کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صالحیت دادگاه
ً
خانواده در ماده  ۴این قانون صراحتا بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل میشود دادگاه
اختصاصی محسوب میگردد و صالحیت آن نسبت به دادگاه های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیالت
ً
دادگستری ،محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند .در این وضعیت
با حدوث اختالف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی ی ک استان ،مرجع حل اختالف در اجرای ماده ۲۸
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی دیوان عالی کشور است .بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور
که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی در اجرای مقررات ماده  ۴۷۱قانون آیین
دادرسی کیفری ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۶۸ـ  ۱۳۹۷/۱/۲۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده  ۸۰قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به
تصویب رسیده و تب صره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن
(جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است .تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده  ۴۲۸قانون آیین
ً
دادرسی کیفری که صالحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتا بیان کرده است با
توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده  ۸۰و نزدیک بودن آن به نظر مقنن ،فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت
اعضای هیأت عمومی ،رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه ،صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق مقررات ماده  ۴۷۱قانون مذکور در فوق ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم
از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
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رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ـ  ۱۳۹۷/۱/۲۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد  1 ۱۵۷و  2 ۱۸۸قانون کار مصوب  ۱۳۶۹رسیدگی به اختالفات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون
ناشی شده باشد در صالحیت هیأت های تشخیص و حل اختالف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن
خارج میباشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و
قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده  ۱۰قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صالحیت دادگاههای
دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی ،رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق
داشته باشد ،صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی مطابق مقررات ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری ،در موارد مشابه،
برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است .
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در تبصره ماده  ۵۵۱قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۱۳۹۲با توجه به ماده  ۴قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل
از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست ،از مقررات قانون بیمه اجباری
خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  ۱۳۹۵در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین
خسارتهای بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمیگردد  ،بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که
با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی
کیفری برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است

 1ماده  ۱۵۷قانون کار :هرگونه اختالف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که ناشی ازاجرای این قانون وسایر مقررات کار ،قرارداد کارآموزی  ،موافقتنامه های کارگاهی
یاپیمانهای دسته جمعی کارباشد  ،درمرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ویا نمایندگان آنها درشورای اسالمی کار ودر صورتی که شورای
اسالمی کار در واحدی نباشد  ،ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و درصورت عدم سازش از طریق هیاتهای
تشخیص و حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.
 2ماده  ۱۸۸قانون کار :اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایرقوانین و مقررات خاص استخدامی ونیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار
آنهامنحصرا توسط صاحب کار وهمسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود  ،مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
تبصره – حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که درفصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.
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رأی وحدت رویه شماره  ۷۶۵ـ  ۱۳۹۶/۸/۳۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات ماده  ۱۰قانون مجازات اسالمی ّ
مصوب سال هزار و سیصد و نود و دو ،چنانچه پس از وقوع جرم ،قانونی مبنی
بر تخفیف یا عدم اجرای مجا زات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب ،وضع شود ،نسبت به جرائم
سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با
مواد مخدرّ ،
مصوب  ۱۳۹۶/۷/۱۲از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام ،نسبت به مقررات سابق،
این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجامخواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصالح قانون مبارزه
با مواد مخدر ّ
مصوب  ۱۳۷۶به مجازات اعدام محکوم شدهاند ،دادنامه معترضعنه به استناد شق  ۴بند «ب» ماده  ۴۶۹قانون
آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با ل حاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب ،به شعبه همعرض دادگاه
صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد .بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد
صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی مطابق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی
کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی الزماالتباع است .
رأی وحدت رویه شماره  ۷۶۴ـ  ۱۳۹۶/۸/۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مصوب سال  ۱۳۹۲در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس ،جواز
نظر به اینکه از قانون مجازات اسالمی
ّ
آزادی مشروط محکومان به حبس دائم ،استفاده نمی شود بنا براین با لحاظ حکم مقرر در ماده  ۷۲۸همان قانون نسبت به این
مصوب سال  »۱۳۳۷قابل اعمال و اجرا نیست .بر این اساس رأی شعبه اول
قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان
ّ
دادگاه انقالب اسالمی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و
غیر آن الزماالتباع است.

رأی وحدت رویه شماره  ۷۶۳ـ  ۱۳۹۶/۸/۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده  ۴۱۳قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی
خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده  ۴۱۴آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید ،لکن عدم انجام این تکلیف از سوی
تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده  ۴۳۵و بند  ۲ماده  ۵۴۲همان قانون مانع رسیدگی
به دعوی او نیست .بر این اساس رأی شعبه  ۴۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت
قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان
عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است .
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رأی وحدت رویه شماره  ۷۶۲ـ  ۱۳۹۶/۸/۲هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز و وصف
مصوب  ۱۳۹۴بر اشتغال دارندگان پایههای
قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد  ۴۹و  ۶۰قانون قاچاق کاال و ارز
ّ
قضایی در شعب مرقوم و انحصار صالحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در
ماده  ۷۴این قانون و با توجه به ادبی ات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگیکننده به قاچاق کاال و ارز و
داللت «مرکز» به فرد اجالی آن یعنی مرکز کشور ،رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات
حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کاال و ارز مرتکب می شوند در صالحیت دادسرا و دادگاههای تهران بوده
و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص میگردند این رأی
طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از
قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

رأی وحدت رویه شماره  ۷۶۱ـ  ۱۳۹۶/۸/۲هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسالمی ّ
مصوب  ۱۳۹۲و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی،
چنانچه صدمه وارده به این عضو ،بدون آسیب به قسمت های دیگر آن ،فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی
بدون ایجاد عیب و نقص اصالح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود .بر این اساس رأی شعبه  ۱۱۲۳کیفری دو
تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی مطابق ماده  ۴۷۱قانون آیین
دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۶۰ـ  ۱۳۹۶/۴/۲۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر حسب مستفاد از تبصره  ۴الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،احداث دامداری و سایر موارد مذکور
در آن ،در روستاها ،با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی ،بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی
بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود و از شمول ماده  ۳اصالحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر
ً
در تبصره که فوقا به آن اشاره شد ،ضمانت اجرای تخلف از شرط ،که در قوانین مربوط پیشبینی شده از سوی دستگاههای ذیربط،
در مورد متخلف ین ،قابل اعمال و اجرا است .بر این اساس رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر
انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.
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رأی وحدت رویه شماره  ۷۵۹ـ  ۱۳۹۶/۴/۲۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده  ۱۹قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۱۳۹۲مشخص شده ،با توجه به تعیین 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 قانونی
احتساب میگردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست ،انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون
جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره  ۳ماده مورد اشاره ،تعزیر درجه هفت محسوب میشود و رسیدگی به آن به
موجب ماده  ۳۴۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲در صالحیت دادگاه کیفری دو میباشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر
در دادگاه تجدیدنظر استان است .بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوانعالی کشور در مورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی
زراعی و باغ ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده
 ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماإلتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده  ۵۱۰قانون آیین دادرسی کیفری  ،حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ
قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی
عادی الزمالرعایه است ،مطرح باشد ،لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری
است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است ،در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام
متعدد از دادگاههای حوزههای قضایی استانهای مختلف یا از دادگاههای با صالحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد ،دیوان عالی
کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری ،پس از نقض تمام احکام ،پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعالم
شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومعلیه ،ارجاع نماید .بر این اساس رأی شعبه
سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده ۴۷۱
قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع
است .
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رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ـ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده  ۱۵۷قانون کار  ، 1رسید گی به هرگونه اختالف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این
قانون و سایر مقررات کار باشد ،در صالحیت هیأت های تشخیص و حل اختالف قرار داده شده است؛ بنابراین ،چنانچه دعوای
دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده ،بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود ،رسیدگی به آن با توجه
به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی 2که دادگاههای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده ،از صالحیت
هیأتهای مورد اشاره خارج و در صالحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود .بر این اساس ،به نظر اکثریت قریب به اتفاق
اعضای هیأت عمومی ،رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومبه رأی هیأت تشخیص

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را در صالحیت دادگاه دانسته ،صحیح و قانونی است .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین
دادرسی کیفری ّ
مصوب سال  ۱۳۹۲برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع
است .

رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ـ  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیتهای تعزیری در صدر مادۀ  ۴۴۲قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو ،و ارفاقی بودن
این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم ،طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومعلیه شمول حکم مادۀ  ۴۴۲قانون مذکور
نسبت به محکومیتهای تعزیری قابل فرجام  ،با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علیهذا به نظر اکثریت
اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،رأی شعبۀ او ل دادگاه انقالب اسالمی اصفهان ،در حدی که با این نظر مطابقت دارد،
صحیح تشخیص داده میشود .این رأی طبق مادۀ  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،
دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن ،الزماالتباع است.

 1ماده  ۱۵۷قانون کار :هرگونه اختالف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که ناشی ازاجرای این قانون وسایر مقررات کار ،قرارداد کارآموزی  ،موافقتنامه های کارگاهی
یاپیمانهای دسته جمعی کارباشد  ،درمرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ویا نمایندگان آنها درشورای اسالمی کار ودر صورتی که شورای
اسالمی کار در واحدی نباشد  ،ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و درصورت عدم سازش از طریق هیاتهای
تشخیص و حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.
 2اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی :مرجع رسمی تظلمات و شکایات ،دادگستری است .تشکیل دادگاه ها و تعیین صالحیت آنها منوط به حکم قانون است.
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رأی وحدت رویۀ شمارۀ  ۷۵۵ـ  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ً
از مقررات قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصا مادۀ  1 ۴آن راجع به صالحیت دادگاه چنین مستفاد میگردد که
تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به
دعاوی منصرف از آن است .بر این اساس ،تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل
رسیدگی است و رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ،صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی
طبق مادۀ  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و
غیر آن الزماالتباع است .
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ـ  ۱۳۹۵/۰۸/۲۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد  ۳۰۲و  ۴۲۸قانون آیین دادرسی کیفری ّ
مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،آراء صادره از
محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده  ۲۷۳قانون مذکور قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است
و به موجب ماده  ۴۲۷قانون فوقالذکر و تبصره  ۲آن ،آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت ،برائت یا قرارهای منع و موقوفی
تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسبمورد قابلتجدیدنظر یا فرجامخواهی در مرجع ذیصالح قضایی است ،لهذا چنین
مستفاد میگردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوقاالشاره قابل
فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است .بر این اساس ،رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت
آراء صحیح تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی
کشور ،دادگاهها و سایر مراجع ،اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم ماده  ۴۸قانون امور حسبی که مقرر داشته « امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه
است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ  ۱۳۲۳/۷/۲۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است ،ناظر
به مواردی است که ابتدائا ً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده  ۵۴همان قانون «عزل و

 1ماده  ۴قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور:
بررسی صالحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده ،خارج از نوبت وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید
صالحی ت زوجین قابل تجدیدنظر میباشد.
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تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگ اه است با دادگاهی است که بدوا ً تعیین قیم کرده است» ،
بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده  ۲۱قانون یاد شده مکلّف به اقدامیباشد ،دادسرایی که در معیت این دادگاه
انجام وظیفه می نماید ،صالح به رسیدگی است  .بنابراین ،رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد
به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه
برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ـ ۱۳۹۵/۶/۲هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختالف دادگاهها در صالحیت نسبی طبق تبصره ماده  ۲۷قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور مدنی منحصر به اختالف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختالف در
صالحیت بین دادگاههای کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده  ۲۷قانون مذکور که طبق ماده
 ۳۱۷قانون آیین دادرسی کیفری ،در امور کیفری نیز الزم ّالرعایه است ،مرجع صالح برای حل اختالف ،دادگاه تجدیدنظر همان
استان است ؛ بنابراین ،آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی
تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها
و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ـ  ۱۳۹۵/۵/۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره  ۴ماده  ۲۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز م ّ
صوب  ۱۳۹۲/۱۰/۳از مصادیق
ّ
کاالی ممنوع است  ،لکن نگهداری آن فی حد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است ،ولی با توجه به معنای خاص
قاچاق به شرحی که در بند الف ماده  ۱قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده
است  ،داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صالحیت دادگاه ،مشمول حکم مقرر در ماده  ۴۴آن قانون نمیباشد.
بر این اساس ،رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ،به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده
میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع
اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ـ  ۱۳۹۵/۵/۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره یک ماده  ۹قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ّ
مصوب « ۱۳۸۹/۴/۲۳اشخاص ذینفع که
ً
قبال به اعتراض آنان در مراجع ذیصالح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد ،میتوانند ظرف مدت یک سال پس از الزماالجرا
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شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی
موضوع ماده  ۵۶قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ّ
مصوب  ۱۳۶۷/۶/۲۹شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق

بند  ۱ماده  ۴۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ّ
مصوب  1 ۱۳۹۴/۲/۱عبارت «ظرف مدت یک سال» در
تبصره یک ماده [ ۹قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ّ
مصوب  ]۱۳۸۹/۴/۲۳به «ظرف مدت  ۵سال پس از
تصویب این قانون» اصالح شده است.

ب نابراین ،مستفاد از تبصره اصالحی مورد اشاره ،صالحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز
استمرار یافته است و با استمرار صالحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال ر سیدگی به
پروندههایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد ،در صالحیت
هیأت یادشده خواهد بود.
بنابراین ،رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ،به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری ّ
مصوب  ۱۳۹۲/۱۲/۴در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،
دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده  ۴۸قانون حفاظت و بهره برداری از
جنگلها و مراتع آمده ممنوع است ،و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را
به آن احاله کرده است طبق ماده  ۷۷قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ّ
مصوب  ۳/۱۰/۱۳۹۲نسخ شده است ،بنابراین با توجه به
مقررات ماده  ۱۸آن قانون ،عمل ارتکابی تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن طبق ماده  ۴۴قانون مذکور در صالحیت سازمان
تعزیرات حکومتی است .بنابراین ،آراء شعب  ۱۱و  ۱۴دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ،به اکثریت آراء صحیح تشخیص
داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری ّ
مصوب  ۱۳۹۲برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر
مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

 1ماده  ۴۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور :اصالحات زیر در تبصرههای ( )۱و ( )۲ماده( )۹و ماده( )۳۲قانون افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  ۱۳۸۹/۴/۲۳صورت میگیرد:
- ۱عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره ( )۱ماده( )۹به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» ،اصالح و عبارت « عکسهای هوایی سال  ۱۳۴۶نیز جزء
مستندات قابل قبول محسوب میشود» به انتهای تبصره اضافه میشود.
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رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده  ۱اصالحی قانون ثبت احوال  ،صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال ا ست ،معهذا چنانچه
شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن ،الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست
کند ،دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است ،لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی
که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز شود که متقاضی ،شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده
است ،از جمله شرایط موضوع ماده  ۴۵اصالحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه .بر این اساس ،رأی شعبه چهلم دیوان

عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون
آیین دادرسی کیفری ّ
مصوب  ۱۳۹۲برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع
است .

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷مورخ  ۱۳۹۴/۱۰/۲۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی ،وجود تقصیر است ،لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران
خسارت ،باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران
آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بند های  ۱و  ۲ماده  ۱۰قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری  ،بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است .بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از
سوی شهرداری ،بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که
ً
انجام داده ،باشند دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای  ۱و  ۲و تبصره  ۱بند  ۳ماده  ۱۰قانون یاد شده خارج است و دادگاه
باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید .بر این اساس ،رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این
نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجعّ ،
اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۴۶ـ  ۱۳۹۴/۱۰/۲۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس ،موضوع فصل نهم قانون مجازات اسالمی ّ
مصوب  ۱۳۹۲به ویژه
اطالق مواد  ۶۸ ،۶۶ ،۶۵و  ۶۹قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در
مواد فوقاالشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده  ۶۴قانون مجازات اسالمی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات
ّ
تخفیف نمیباشد .بر این اساس رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح
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تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵مورخ  ۱۳۹۴/۸/۲۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ماده  ۹قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مقرر میدارد« :آراء صادره از حیث قابلیت
اعتراض و تجدید نظر و فرجام ،تابع قوانین ُمجری در زمان صدور آنان میباشد ».و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده ۳۲
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر … ّ
مصوب  ،۱۳۷۶/۸/۱۷آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام
اعدام که تا تاریخ  ۱۳۹۴/۳/۳۱صادر گردیده ،قطعی و الزماالجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری ّ
مصوب سال  ۱۳۹۲مقررات

خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است ،بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با
لحاظ حکم مقرر در ماده  ۴قانون مدنی که مقرر میدارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد ،مگر
اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ».منصرف از آراء مورد اشاره است ،بر این اساس ،آراء
شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ،صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی
طبق ماده  ۴۷۱قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۴۴مورخ  ۱۳۹۴/۸/۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده  ۱۹قانون مجازات اسالمی ،قانونگذار هر یک از مجازات ها را در درجهای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات
در مرتبهای معین در عین حال ّ
مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز میباشد ،لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس
ً
وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر ،تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضا با اشکال مواجه میگردد؛ به منظور
رفع اشکال ،تبصره  ۳ماده  ۱۹قانون یاد شده ،در مقام بیان قاعده ،مقرر میدارد … :در صورت تعدد مجازات ها و عدم امکان
تشخیص مجازات شدیدتر ،مجازات حبس مالک است…؛ عالوه بر این در قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین جزایی ،از جزای
نقدی به عنوان «بدیل مناسبتر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که
علیالقاعده ماهیت خفیفتر و مالیمتری از حبس دارد ،استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از
صحت چنین استنباطی دارد .بنا به مراتب مذکور ،به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،در مواردی که مجازات
بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده ،کیفر حبس مالک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صالحیت دادگاه است .این رأی
مطابق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزماالتباع است.
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رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳مورخ  ۱۳۹۴/۸/۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه که در ماده  ۳۲قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و … آمده ،نظارت و رسیدگی یکجانبهای بود که حتی بدون درخواست
ً
م حکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال میگردید و کیفیت رسیدگی اصوال قابل قیاس با
ً
چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود .نظر به اینکه ماده  ۳۲قانون یاد شده مطابق ماده  ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری صریحا
نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمیتوان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده  ۹قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی 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 نظر به
اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر ،به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸
قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علیاالطالق قابل
فرجامخواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این
ماده مستثنی بدانیم ،بنا به مراتب ،به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،احکام یاد شده قابل فرجامخواهی
در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه  ۴۸دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده
میشود .این رأی مطابق ماده  ۴۷۱قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه  742مورخ  1394/5/6هیأت عمومی دیوان عالی کشور
غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصالحی ذیل ماده  ۴۷۸قانون آیین دادرسی کیفری ّ
مصوب سال  ۱۳۹۲این است که
ً
احکامی که پس از اجرا ،قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجۀ تقاضا موقتا
به موقع اجراء گذارده نشود .بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری ،شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور
توقف اجرای حکم ابتدا باید د رخواست را بررسی و مالحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف
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
ً
نبوده و موضوعا از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است .بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با
این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری ّ
مصوب سال ۱۳۹۲
برای شعب دیوان عالی کشور الزماالتباع است.
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رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱مورخ  ۱۳۹۴/۳/۲۶هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه تبصره  ۱ماده  ۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۱۳۹۱/۱۲/۱مقرر داشته« :در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه
خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و
دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند ».و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاههای عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ( ۱۴اصالحی
 )۱۳۸۱/۷/۲۸قانون تشکیل دادگاههای عمـومی و انقالب مشاور پیشبینی نشده است ،بنابراین در مواردی که این دادگاهها به
ً
علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانونا ضرورت
ندارد ،بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص
میگردد .این رأی طبق ماده  ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب
دیوانعالی کشور و دادگاه ها الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰مورخ  1394/1/18هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به داللت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسالمی مصوب  1392در قواعد عمومی دیه اعضاء
و نظر به حکم ماده  ۵۶۳آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی ،مبنی
بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنا براین در
صورت از بین بردن این عضو ،ماده  ۴۴۹همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص میشود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده
برای آن ارش تعیین کند ،لذا آراء شعب  ۱۰۱دادگاههای عمومی (جزایی بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است)
به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود .این رأی مطابق مقررات ماده
 ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور
الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۳۸مورخ  ۱۳۹۳/۱۰/۳۰هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ۱۳۷۶و اصالحیه آن مصوب  ۱۳۸۹حکم خاصی در مورد تعدد جرم
وضع نکرده ،بنابراین ماده  ۱۳۴قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲با توجه به آمره بودن آن ،در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده
و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم ،در صورت تعدد بزههای ارتکابی الزم الرعایه است .براین اساس آراء دادگاههای
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انقالب اراک ،مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده
 ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری برای دادگاهها الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۳۷مـورخ  ۱۳۹۳/۹/۱۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده  ۱۰قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲/۲/۱با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و
قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصالح حکم و یا حق مراجعه
محکومعلیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند  ۷ماده  ۲۷۲قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است ،لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان
در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از الزماالجراء شدن قانون مجازات اسالمی
مصوب ۱۳۹۲/۲/۱صادر شده ،چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده  ۹۱این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر
ً
مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مآال تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به شمار میآید ،میتوانند براساس
بند  ۷ماده  ۲۷۲قانون آیین دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند  .1بنا به مراتب رأی شعبه سی و پنجم دیوان
عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  ۲۷۰قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزماالتباع است.

 1ماده  ۴۷۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب :1392
درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته
میشود:
الف -کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب -چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم بهگونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برأی آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ،به
طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ،بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت -درباره شخصی به اتهام واحد ،احکام متفاوتی صادر شود.
ث -در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع گواهان ،مبنای حکم بوده است.
ج – پس از ص دور حکم قطعی ،واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومعلیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ -عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
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رأی وحدت رویه شماره  ۷۳۶مـورخ  ۱۳۹۳/۹/۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده  ۴۴قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۱۳۹۲/۱۰/۳مجلس شورای اسالمی  ،عبارت «مستلزم حبس
و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت( :سایر پروندههای قاچاق کاال و ارز تخلف محسوب و رسیدگی
به آن در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کاال و ارز و منصرف از قاچاق کاالهای ممنوع است ،بنابراین
رسیدگی به بزه قاچاق کاالهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفهای و بزه قاچاق کاال و ارز
ً
مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقا در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و
چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده ۲۷۰
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزماالتباع
است .
رأی وحدت رویه شماره  ۷۳۵مـورخ  ۱۳۹۳/۸/۲۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد ،قرار امتناع از رسیدگی صادر مینماید و به علت نبودن دادرس و یا
شعبه دیگر ،پرونده به نزدیک ترین دادگاه همعرض ارجاع میگردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به
مالک ماده  ۲۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۱۳۵۲/۳/۳۰
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نافی صالحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر
استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۳۴مـورخ  ۱۳۹۳/۷/۲۲هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر ماده  ۱۰قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئول یت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص
ثالث مصوب  ،۱۳۸۷/۴/۱۶فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که
خسارتهای وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی
آن در خصوص نحوه مراجعه زیاندیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد میشود که نظر قانونگذار تسریع و
تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیاندیده ،دادگاه عمومی
جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت
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ندارد .بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب
رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود.
این رأی طبق ماده  ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۳۳مـورخ  1393/۷/15هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده  ۳۶۵قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد  ،یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند
ً
ً
و حسب  ،مواد  ۳۹۰و  ۳۹۱قانون مرقوم  ،اگر بعد از قبض ثمن ،مبیع کال یا جزئا مستحق للغیر درآید ،بایع ضامن است و باید ثمن
را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ،از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز براید و چون ثمن در اختیار بایع
بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ،با توجه به اطالق عنوان غرامات در ماده  ۳۹۱قانون مدنی بایع قانونا ملزم به
جبران آن است؛ بنابراین دادنامـه شماره  ۳۶۰مـورخ  ۳۱/۳/۱۳۸۹شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در
حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  ۲۷۰قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  ۱۳۷۸در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزماالتباع
است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۳۲مـورخ  ۱۳۹۳/۱/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده  ۹۵۶قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق ،با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود ،لذا در
صورت نا معلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خالف آن ،با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت ،مثل بقاء و زوال اهلیت و
حقوق قانونی و وراثت ،تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صالحیت هیأت حل اختالف
موضوع ماده سوم اصالحی قانون ثبت احوال 1خارج و در صالحیت دادگاه های عمومی حقوقی است .بنا به مراتب رأی شعبه

 1ماده  ۳اصالحی قانون ثبت احوال :در مقر هر اداره ثبت اح وال هیأتی به نام هیأت حل اختالف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا
نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل میشود وظائف هیأت حل اختالف به قرار زیر است:
 - ۱تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی والدت یا وفات و تکمیل سنداز نظر
مشخصاتیکه « نامعلوم» بوده است مندرج در ماده  ۲۹این قانون ( .اصالحی مصوب )۱۸/۱۰/۱۳۶۳
 – ۲رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعالمیهها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
 – ۳ابطال اسناد و شناسنامههایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده  ۴۴اعالم میشود.
 – ۴ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامههای ممنوع.
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سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح ،قانونی و مورد
تأیید است .این رأی به استناد ماده  ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب
۱۳۷۸/۶/۲۸برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۳۱مـورخ  ۱۳۹۲/۸/۲۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و الزماالجراست و اظهار نظر قانونی درخصوص مورد هم
علی االصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع
ماده  ۵۷قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲یز این امر مورد تصریح قرار گرفته است ،لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر
استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی مطابق ماده  270قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۳۰مـورخ  ۱۳۹۲/۳/۲۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ( ۳اصالحی  )۱۳۸۵/۸/۱قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب  ۱۳۷۴/۳/۳۱که دادگاه را مکلف کرده ضمن
صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز
از کمیسیون موضوع تبصره ( )۱اصالحی  ۱۳۸۵/۸/۱ماده ( )۱قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند ،حکم بر قلع و قمع بنا نیز
صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء الینفک حکم کیفری است ،نسبت به جرأیم واقع شده پیش از الزماالجرا شدن آن
ماده حاکمیت ندارد .بنابرای ن رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و
قانونی تشخیص میشود .این رأی طبق ماده  ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد
مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزماالتباع است.

 – ۵حذف کلمات زائد ،غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأتها و نحوه رسیدگی و ابالغ تصمیمات در آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
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رأی وحدت رویه شماره  ۷۲۹مـورخ  ۱۳۹۱/۱۲/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در صالحیت محلی ،اصل صالحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز مستفاد از
ماده 1 ۲۹مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته ،بنابراین در جرم کالهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از
آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد ،دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه
از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است .بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که
براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میگردد .این رأی طبق ماده  ۲۷۰قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۲۸مـورخ  ۱۳۹۱/۹/۲۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره  ۱ماده  ۴قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز ّ
مصوب  ۱۳۷۴/۴/۱۲مجمع تشخیص مصلحت
نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است داللت بر غیرقابل تجدید نظر
بودن آراء دادگاه ها در خصوص جرأیم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»،
ماده  ۲۳۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری بر آراء دادگاه ها در این موارد حاکم است ،بنابراین رأی
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی
طبق ماده  ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاه ها الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۲۷مـورخ  ۱۳۹۱/۹/۲۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده  ۴۵قانون مجازات مرتکبین قاچاق ّ
مصوب  1312/۱۲/۲۹که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا
صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاه داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود ،طبق ماده
 ۲۱قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز ّ
مصوب  ۱۳۹۰/۶/۷لغو گردیده و در ماده یک

 1ماده  ۲۹قانون جرایم رایانه ای :چنانچه جرم رایانه ای در محلی کش ف یا گزارش شود ،ولی محل وقوع آن معلوم نباشد ،دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات
مقدماتی را انجام دهد .چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود ،دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر
خواهد کرد.
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این قانون قاچاق سالح  ،مهمات ،اقالم و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز
تعریف شده است ،لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش ،حمل و نقل ،مخفی کردن و
نگاهداشتن سالح ،مهمات ،اقالم و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرأیم در
صالحیت دادگاه عمومی است .این رأی به استناد ماده  ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری
صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۲۶مـورخ  ۱۳۹۱/۴/۲۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده  ۴قانون ثبت احوال ّ
مصوب  ۱۳۵۵که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
اعالم کرده است برحسب مستفاد از ماده  ۲۵قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی با مقررات این قانون
مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء
تأیید میگردد .این رأی طبق ماده  ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاه ها الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  725مـورخ  1391/4/20هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در
قسمت اخیر فراز اول ماده  1 147قانون اجرای احکام مدنی ّ
مصوب  1356و تعیین تکلیف نهایی آن ،مطابق مقررات کلی آیین
دادرسی ،قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و

 1ماده  ۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی :شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی
رسیدگی میشود .مفاد شکایت بطرفین ابالغ میشود و دادگاه بدالئل شخص ثالث و طرفین دعوی بهر نحو و در هر محل که الزم بداند رسیدگی میکند و
در صورتیکه دالئل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید.
در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدهد .بشکایت شخص
ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بترتی ب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکوم له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید .در اینصورت آن مال توقیف و از مالمورد اعتراض
رفع توقیف میشود و رسیدگی بشکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.
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قانونی تشخیص میگردد .این رأی مطابق ماده  270قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری  ،برای کلیه
دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  724مـورخ  1391/1/22هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد متر مربع ،برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره
یک اصالحی سال  1385ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد ،طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای
یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود .مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون
ً
مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند داللت نمی نماید؛ زیرا ماده  3قانون مرقوم ،این قبیل اشخاص را کال ،قابل تعقیب دانسته و
ً
موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره  4همین ماده صراحتا ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت
ً
عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقا ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب
کیفری می باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص
میگردد .این رأی طبق ماده  270قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه
شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور الزماالتباع خواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره  723مـورخ  1390/10/27هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد  21 ،20و  37قانون اعسار 1مصوب سال  1313این است که چنانچه مـدیون سند الزماالجرا که منتهی به صدور
اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن ،درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق
ً
نباشد تقسیط وجه سند الزماالجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است،
بنا به مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق

 1از قانون اعسار:
ماده  -۲۰مرجع رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به محکمهایست که بدایتا بدعوای اصلی رسیدگی کرده است.
دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده  -۲۱دعوای اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه الزم االجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.
ماده  -۳۷اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یاقسمتی از بدهی خود را بپردازند
محکمه (در مورد محکوم به) و اداره ثبت (در مورد اوراق الزماالجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بده کار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی
را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
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با قانون تشخیص میشود .این رأی طبق ماده  270قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد
مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره 722 :مـورخ  1390/10/13هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از صدر ماده  24قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنیّ 1
مصوب سال  1379و لحاظ مقررات
قانون اعسار ّ
مصوب سال  1313این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع
است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی
اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدید نظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق
دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود .این رأی طبق ماده  270قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  721مـورخ  1390/4/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده  641قانون مجازات اسالمی منوط
به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد ،بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع
و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود ،محل حدوث نتیجه مزبور ،محل وقوع جرم محسوب و مناط صالحیت دادگاه
رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود .بر این اساس رأی شماره 1045ـ 1385/7/20شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که
با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  270قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور
الزماالتباع است.

 1ماده  ۲۴قانون آیین دادرسی در امور مدنی :رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا
به آن رسیدگی نموده است
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رأی وحدت رویه شماره  720مـورخ  1390/3/3هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد  39 ،36 ،30و 1 40قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت
مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف ،سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول
حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده میباشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی
خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین
اجتماعی گردد ،رسیدگی به موضوع در صالحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود ،لذا رأی شماره 27ـ 1388/1/11
شعبه دوم دادگاه عمومی نجفآباد در حد نفی صالحیت دادگاه (که طبق رأی شماره  00126ـ  1388/4/1شعبه بیست و پنجم
دیوان عالی کشور تأیید شده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  270قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور
الزماالتباع است.

 1از قانون تامین اجتماعی:
ماده  : 30کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند  ۵ماده  ۲این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان
پرداختنمایند.
تبصره – ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی – پوشاک – و نظایر آنها طبق آییننامه ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورایعالی
خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد.
ماده  : ۳۶کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهمبیمه
شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا
عدمپرداخت آ ن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره – بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده  ۳۱این قانون تأمین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برایپرداخت به
سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
ماده  : ۳۹کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد .همچنین صورت مزد یا حقوقبیمهشدگان را
به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خوا هد رسید به سازمان تسلیم نماید .سازمانحداکثر ظرف
شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختالف یا مغایرتبه شرح ماده ۱۰۰
این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه ا سناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و
وصول خواهد کرد .
ماده  : ۴۰در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده  ۳۹این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما
مطالبه و وصول نماید .
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مجموعه آراء وحدت رویه هیأت عمویم دیوان عایل کشور

رأی وحدت رویه شماره  719مـورخ  1390/2/20هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ،تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی
است و باید در دادگاه به عمل آید .همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است،
بنابرای ن آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صالحیت واحد ثبتی محل وقوع مال
خارج و در صالحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است .این رأی طبق ماده  270قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور
الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۱۸مـورخ  ۱۳۹۰/۲/۱۳هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده  ۱۰۸۵قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق
ً
ً
وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نماید ،بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر
انطباق دارد به اکثری ت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میگردد .این رأی طبق ماده  ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها الزماالتباع است.
رأی وحدت رویه شماره  ۷۱۷مـورخ  ۱۳۹۰/۲/۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برحسب مستفاد از ماده  ۳۳۷قانون مجازات اسالمی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها
گردد ،مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشد ـ به نحو تساوی خواهد بود ،بنابراین رأی شعبه بیست
و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده ،به اکثری ت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید میگردد .این رأی طبق ماده
 ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها
الزماال تباع است.

←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 →
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