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 69ـ رأي شماره  4859ـ  1346/4/22
 لزوم اعمال مجازات اخف در قانون سابق وقتيكه جرم ،قبل از انتشار فهرست مواد مخدر تحقق
يافته است.
عبارت (فهرست ادويه مخدره سازمان ملل متحد) كه در ماده اول قانون اصالح منع كشتت ششتخاو و استتل ال متواد
افيوني مصوب تيرماه  ،1338ذكر گرديده وزارت بهداري را مكلت

ن توده كته فهرستت متواد مختدره مت كور را بته

تفكيك تنظيم تا پس از تصويب هيئت وزيران ه زمان با اين قانون ،يك نوبت در روزنامه رس ي كشتور ااهنشتاهي و
سه نوبت متوالي در يكي از جرايد كثيراالنتشار مركز منتشر گردد ناظر به كليته متواد مختدره اعتم از افيتوني و ريتر ن
ميبااد ك ااينكه در فهرست مصوب هيئت وزيران به ه ين كيفيت ع ل اده است و چون بشترح فتوا انتشتار فهرستت
م كور ه زمان با قانون مقرر گرديتده و اينكته در ن فهرستت بتراي هريتك از متواد مختدره ،جداگانته و بته تفصتيل
شصوصياتي ذكر اده كه در متن قانون ذكري از ن به ميان نيامده است اجترا قتانون منتع كشتت ششتخاو مصتوب
 1338مالزمه با تصويب و انتشار ن فهرست دااته است بنا عليه نسبت به جرائم مربوط به مواد مخدر كه قبل از انتشار
و الزم االجرا ادن فهرست م كور وقوع يافته ،قانون سابق مصوب  1334كه مجازاتها مقرر در ن اش

از قانون الحق

است مجري ميبااد و رأي البه نهم ديوان كشور كه باتوجه به موازين فوا صادر اده است صحيح استت ايتن رأي
ب وجب قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم
االتباع است
 70ـ رأي شماره  3547ـ  1346/3/31
 سوء استنباط از قانون امور حسبي در رسيدگي به ادعاي نسب و ترافعي بودن دعوي نسب.
طبق ماده  17قانون يين دادرسي مدني ،صالحيت دادگاه بخش محدود به مواردي است كه در قانون تصريح گرديده و
به جز نچه كه در صالحيت نسبي دادگاه بخش است مرجع صالح براي رسيدگي به كليه دعاوي مدني و امور حسبي،
دادگاه اهرستان مي بااد چون در قانون امور حسبي رسيدگي به دعوي نسب در صالحيت دادگاه بخش ذكر نشتده و
عكسا به موجب ماده  16قانون يين دادرسي مدني در رسيدگي به ادعاي نستب از دادگتاه بختش در ن موقتع كته بته
اعتراض حصر وراثت رسيدگي ن وده نفي صالحيت گرديده بود از اين لحاظ مرجع صالح به رسيدگي اشتالف نستب
كه ض ن اعتراض به تقاضاي انحصار وراثت هم حاصل اود دادگاه اهرستان است و در تبصتره ذيتل متاده  16قتانون
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م كور تكلي

دادگاه بخش در موردي كه بر اثر اعتراض مزبور دعوي نسب متي اتود ملتين گرديتده و مكلت

اتده

است هردو پرونده را به دادگاه اهرستان صالحيتدار براي رسيدگي به دعوي نسب و تقاضاي انحصار وراثت بفرستد بتا
اين كيفيت صرف نظر از اينكه دادگاه بخش بابل كه مبادرت به صدور قرار صالحيت شود در رستيدگي بته اشتتالف
نسب ن وده ازمواد قانون امور حسبي سو استنباط كرده و دادگاه اهرستتان بابتل هتم كته براثتر پووهشتخواهي وكيتل
متقاضيان ،گواهينامه انحصار وراثت از حكم و قرار صالحيت صادره از دادگاه بختش بتدون اينكته تصت ي ي در زمينته
صالحيت دادگاه مزبور اتخاذ كند در مقام رسيدگي به ادعاي جلل نسبت بته استناد پتووهش شوانتده بر متده ،استتنباط
سوئي است كه از مواد قانون امور حسبي ن وده است زيرا نظر به مراتب باال اقتضا داات دادگاه اهرستان بابل ابتدا بته
اعتراض وكيل پووهشخواهان در موضوع عدم صالحيت دادگاه بخش در رسيدگي به دعوي نسب رسيدگي مي ن تود
و هرگاه رسيدگي بته ادعتاي نستب را در صالحتيت شود تشخيتص مي داد قرار صالحيت صادر از دادگاه بخش بابتل
را لغو مي كرد و به اشتالف نسب رسيدگي و سپس نسبت به ماهيت اعتراض و تقاضاي انحصار وراثت بته صتدور رأي
مقتضي مبادرت مي ن ود و نظري كه به ارح فوا اتخاذ اده و تجويز متاده  43قتانون امتور حستبي بتوده و دادگتاه هتا
مكلفند برطبق ن رفتار ن ايند
 71ـ رأي شماره  59715ـ  1346/7/13
 با توجه به اينكه ديوان كيفر ،محكمه اي اختصاصي بوده و قواعد خاصـي در قـانون دارد و در
ماده  11قانون ديوان مزبور بطور مطلق مقرر شده كه پرونده پس از نقض به شعبه ديگر رجوع مـي
شود ورود و اطالق مزبور شـامـل نقـض به علـت نقـص تحقـيقات نيز مي باشد.
از نجا كه ديوان كيفر يكي از دادگاههاي اشتصاصي و داراي قانون و قواعتد شاصتي استت و قواعتد منتدرم در متواد
يين دادرسي كيفري بطور كلي اامل مراجع اشتصاصي ن ي گردد و نظر به اينكه در متاده  11مرقتوم صتريحات تكليت
قضي ه مورد بحث مللوم گرديده و بطور مطلق مقرر اده است پس از نقض ،پترونتده بته التبه ديگتر رجتوع مي اود و
ن البه بلنوان تجديدنظر نسبت به حكم البه اي كه سابقات رسيدگي ن وده وارد و اطالا مزبور ،اامل نقتض بته علتت
نقص تحقيقات نيتز مي بااد بنابراين نظتر البه اول ديوان عالي كشور در موضوع مطروح تأييد ميشود و اين رأي كه در
مقام وحدت رويه صادر اده برطبق قانون وحدت رويه مصوب تيرماه  1328بتراي ديتوان كيتفر و التب ديتوان عالتتي
كتشور الزم االتباع است
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 72ـ رأي شماره  61ـ  1346/7/19
 با ابقاء عنوان قضائي براي قاضي ،قبول كار اداري در مدتي كـه رأي محكمـه بـدوي انتيـامي
ملغي االثر نشده ،تأثيري در وضع قضائي او ندارد.
چون رأي محك ه بدوي انتظامي كه درباره قاي رالمحسين … مبني بر انفصال او از شدمت قضائي صادر اده بلد در
مرحله تجديدنظر فسخ گرديده و طبق مستفاد از رأي هيأت تجديدنظر ،عنوان قضائي از اخص نامبرده سلب نشده بلكه
از حيث تخلفات منتسب به او از جهتي تبرئه و از جهت ديگر به كسر عشر حقوا در اش ماه محكوم گرديتده و بقتا
عنوان قضائي براي مشاراليه قبول كار اداري در مدتي كه رأي محك ه بدوي انتظامي ملغي االثر نشده بود تأثير در وضع
قضائي او ندارد ،بنابراين بالنتيجه رأي البه پنجم ديوان عالي كشور كه ابقا عنتوان قضتائي را در متورد قاضتي منفصتل
ديگر (به اعتبار رأي هيأت تجديدنظر دائر بر فسخ رأي محك ه انتظامي و ملغتي اتدن ثتار ن) محفتوظ اتناشته قابتل
تأييد مي بااد ،اين رأي در موارد مشابه طبق قانون وحدت رويه الزم االتباع است
 73ـ رأي شماره  67ـ  1346/9/1
 نير قانونگذار در عبارت (صاحب دادخواست ميتواند به ديوانعالي كشور شـكايت كنـدم منيـور
تعيين مرجع رسيدگي و به عبارت اخري رسيدگي انحصـاري در صـالحيت ديـوان كشـور اسـت و
منيور مرجع دريافت كننده دادخواست نبوده است.
بنظر هيئت ع ومي ديوانلالي كشور منظور از ج له مندرم در ماده  538قانون يين دادرسي مدني باين عبارت (صاحب
دادشواست ميتواند بديوانلالي كشور اكايت ن ايد) تليين مرجع رستيدگي بتاين نتوع اتكايات استت بلبتارت اشتري
رستتيدگي بتتاين نتتوع اتتكايت را منحصتترات در صتتالحيت ديوانكشتتور دانستتته و نظتتر قانونگت ار ب رجتتع دريافتتت كننتتده
دادشواست نبوده زيرا تكلي

اين امر ب وجب ماده  530قانون يين دادرسي مدني كه مرجع تقديم دادشواست را ديوان

كشور و يا مراجع ديگر م كور در ماده مزبور تليين ن وده ملين گشته و اكايت از قرار رد دادشواست فرجامي هم كته
فرعي است متفرع براصل تابع ه ان مقررات ماده  530بوده و شالصه نظر البه سوم ديوانلالي كشور كه در ه ين زمينه
صادر گرديده تأييد ميشود و اين رأي طبق قانون وحدت رويه در موارد مشابه الزم االتباع است
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 74ـ رأي شماره  69ـ  1346/9/15
 شرايط اختصاصي شق  2ماده  14قانون محاكم جنايي راجع بصدور قرار عدم صالحيت بلحـا
غير قابل طرح بودن قضيه مورد نير مي باشد.
باتوجه به صراحت ماده  14از مقررات اصالحي مربوط به محاك ات جنايي به اينكه جلسه مقدماتي دادگاه جنايي يتك
جلسه اداري است و با عنايت به ماده  38از مقررات مزبور كه دادگاه را بلد از اروع به رسيدگي از اصتدار قترار عتدم
صالحيت م نوع و مكل

ن وده است كه به هر حال رأي شود را در اصتل قضتيه صتادر ن ايتد اگرچته بتزه انتستابي از

درجه جنحه يا شالف تشخيص اود و با التفات به اينكه اقتدامات و تصت ي ات مندرجته در متاده  14كته اتختاذ ن در
جلسه مقدماتي مقرر گرديده تا دادگاه رأسات يا با توجه به اعتراضات و ايترادات اصحتاب دعتوي حستب ال تورد نستبت
به ن اقدام ن ايد ناظر به اموري است كه محتام بته اع تال نظتر قضتايي در ماهيتت اتهتام نبااتد ،مستتنبو از مج توع
مقررات مربوط به محاك ات جنايي نسبت به قرار عدم صتالحيتي كته در اتق دوم از متاده مت كور صتدور ن تجتويز
گرديده ،اشتصاص اق مزبور به مواردي است كه عدم صالحيت دادگاه جنايي و ريرقابل طترح بتودن قضتيه در ن در
بادي نظر و بدون لزوم اع ال نظر ماهوي مللوم و مشخص بااد (از قبيل اتهامات جنايي صغار يا موضوعاتي كته مرجتع
قانوني رسيدگي به نها دادگاههاي نظتامي يا ديتوان كيتفر كاركتنان دولت مي بااتند) و لت ا درشصتوص رويته هتاي
مختل

فيه ،نظر اكثريت هيئت ع ومي با نظر البه نهم ديوان عالي كشور موافق است و اين رأي طبق قانون مربتوط بته

وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  28الزم االتباع است
75ـ رأي شماره  125ـ  1347/8/8
 مبدأ مهلت قانوني شكايت فرجامي دادستان ارتـ

از رأي دادگـاه تجديـدنير ده روز بعـد از

وصول رسمي دادنامه تجديدنير و پرونده مربوطه به دادستاني ارت

در غير ايام تعطيلي است.

مبدا مهلت قانوني اكايت فرجامي دادستان ارتش از رأي دادگاه تجديدنظر كه ض ن ماده  272قانون دادرسي و كيفر
ارتش ده روز از تاريخ اعالم رأي ذكر گرديده ده روز بلد از وصتول رست ي دادنامته تجديتدنظر و پرونتده مربوطته بته
دادستاني ارتش در رير ايام تلطيل است زيرا:
1ت ب وجب مواد 238و 269و  270قانون دادرسي و كيفر ارتش دادستان دادگاه تجديدنظر صادركننده رأي اساستات فاقتد
اشتيار قانوني براي درشواست رسيدگي فرجامي تشخيص گرديده و اعالم رأي به اخصي كه اشتيار و تكليفي از لحاظ
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تسليم ادن نسبت به رأي و يا اقدام بشكايت فرجامي ندارد منشا اثر قانوني از جتهت اتروع متدت اكتايت ن ي تواند
بااد
2ت طبق قواعد كلي و ع ومي دادرسي كه ب وجب ماده  278ه تان قتانون در دادگاههتا و دادستراهاي نظتامي نيتز بتراي
موارد سكوت قانون دادرسي و كيفر ارتش الزم الرعايه اناشته اده و ه چنين برحسب مستنتبو از متدلتول متتاده 237
قانون مت كتور كته مي گويد ترتيب رسيدگي و صدور حكم در ديوان تجديدنظر ه ان است كه براي رسيدگي مرحله
ابتدائي در ديوان حرب پيش بيني اده مگر اينكه صتريح تا تكليت

ديگتري مقترر گرديتده بااتد بطتور كلتي مقتررات

دادرسي مرحله ابتدائي يلني ديوان حرب در مرحله تجديدنظر هم الزم الرعايته شواهتد بتود و از ج لته در متور قواعتد
ابالغ و اعالم يا عدم اعالم رأي به دادستان ارتش بلحاظ سكوت مواد قانوني مربوط به دادرسي مرحلته تجديتدنظر بايتد
رعايت اود
3ت ب وجب ماده  3قانون دادرسي و كيفر ارتش دادستان ارتش در اداره دادرسي ارتش انجتام وظيفته متي ن ايتد و طبتق
ماده  18ه ان قانون ت ام رأي هاي ديوانهاي حرب متشكل در قس ت هاي پايتخت و استانها و اهرستانها بايستتي بتراي
موافقت و اظهارنظر به اداره دادرسي ارتش فرستاده اود و اجراي رأي هتاي دادگاههتاي مت كور موكتول بته موافقتت
دادستان ارتش و درم در حك وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت دادستتان ارتتش برطبتق متاده  16قتانون
م كور بايد رفتار اود و ب وجب ماده  16مزبور در مواردي كه دادستان هاي ديوان حرب متشكل در واحدهاي پايتخت
و استانها و اهرستانها پس از صدور حكم از طرف ديوان حرب در مورد حك تي كته قانونتات قابتل تجديتدنظر استت در
ظرف مدت مقرر براي درشواست تجديدنظر اظهار عقيده و اقتدامي نن توده بااتند دادستتان ارتتش متي توانتد پتس از
مالحظه پرونده هرگاه حكم را قابل تجديدنظر تشخيص بدهد در ظرف مدتي كه قانونات براي تجديدنظر مقرر ميبااتد از
ن حكم درشواست تجديدنظر ن ايد و ب وجب تبصره ه ان ماده اروع متدت بتراي درشواستت تجديتدنظر از طترف
دادستان ارتش از روز بلد از وصول حكم ديوان حرب به دادستتا ني ارتتش محستوب متي اتود و ايتام تلطيتل ملحتوظ
نخواهد بود و بجهات م كور و رعايت مدلول ماده  16قانون دادرسي و كيفر ارتش و تبصره ن در مورد را صادره از
ديوان تجديدنظر نيز از لحاظ ارسال را و پرونده هاي مرحله تجديدنظر براي دادستان ارتش و تشتخيص مبتدا متدت
اكايت فرجامي دادستان ارتش بدون منظور دااتن ايام تلطيل مصادف با روز وصول دادنامه و پرونده ضرورت قتانوني
دارد ب وجب قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328اين رأي كه ب نظتور ايجتاد رويته واحتد صتدور يافتته در
موارد مشابه و درحدي كه ض ن قانون م كور اشير تليين گرديد الزم االتباع شواهد بود
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76ت رأي ا اره  131ت  1347/8/29
 مخفي كننده مواد مخدر در صورتي كه صاحب آن نباشد از حيث مجازات در حكم حامل مواد
و ماالً از پرداخت جريمه معاف است.
نظر به قس ت اشير ماده  8قانون منع كشت ششخاو كه پرداشت جرائم را فقو برعهده صاحب مال دانسته و اينكه طبق
ماده  7ن قانون مجازات حامل مواد مختدره و مخفي كننده ن يكسان است بنابراين مخفي كننده مواد مختدره نيتز در
صورتي كه صاحب ن نبااد از حيث مجازات در حكم حامل ن مواد بوده و طبتق متاده  8قتانون مزبتور ملتاون جترم
محسوب و از پرداشت جري ه ملاف است ل ا رأي البه نهتم ديوانلالي كشور صحيح است اين رأي طبق قانون مربوط
به وحدت رويه قضائتي در متوارد مشابه الزم االتباع است
77ـ رأي شماره  155ـ  1347/12/14
 طلبكاران ورشكسته با وثيقه يا بدون آن حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايـام بعـد از توقـف را
نخواهند داشت.
از مج وع مقررات مواد 18و 40و 41و  58قانون تصفيه وراكستگي درباره اموال مورد وثيقه تاجر وراكسته و متاده 18
ن قانون در مورد اموال ريرمنقولي كه متللق حق ااخاص ثالث است و ماده  419قانون تجارت استفاده و استتنباط متي
اود كه قانون مزبور ترتيبات راجع به ملامالت تاجر وراكسته را كه از ن ج له ملتامالت بتا حتق استترداد استت تتابع
تشريفات ن قانون قرار داده و ماده  34اصالحي قانون ثبت كه درباره ملامالت بتا حتق استترداد مقرراتتي وضتع ن توده
اامل ملامالت با حق استرداد وراكسته كه مش ول مقررات شاصي است ن ي گردد و مقررات قتانون تصتفيه در متورد
ملامال ت با حق استرداد تاجر وراكسته الزم الرعايه است و با احراز اين امتر چتون پتس از صتدور حكتم توقت

قانونت تا

وراكسته از دشالت در كليه امور مالي مربوط به شود م نوع و اداره تصفيه بلنوان قائم مقام وراتكسته طلتب طلبكتارن
را تشخيتص و تصديق مي ن ايد و مطالبات متوق

را وصول و اقدام به فروو و بلد تقسيم امتوال وي متي كنتد و طبتق

ماده  421قانون مزبور ه ين كه حكم وراكستگي صادر اده قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به متدت
بقروض حال مبدل گشته و اين حكم اامل ع وم طلبكاران است و راجع به طلبكاران وثيقه دار قانون براي وصول طلب
نها تا تاريخ وراكستگي اين مزيت را منظور دااته كه كليه طلب نها از محل مورد وثيقه استيفا اود و در صتورتيكه
حاصل فروو كفايت طلب نها را نن ود نسبت به بقيه طلب شود جز ررما مل ولي منظور اوند و از وجوهي كه بتراي
 مندرج در روزنامه رسمي 6954ـ .1347/10/7
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ررما مقرر است حصه ببرند ولي ديگر از قانون تجارت استفاده ن ي اود كه اين طبقه از طلبكاران عالوه بر مزاياي فوا
ذيحق در مطالبه شسارات تأشير ادا از تاريخ وراكستگي بته بلتد هتم بااتند و متاده  562قتانون تجتارت كته در بتاب
سيزدهم هم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر وراكسته ذكر اده با توجه به ماده  561قانون مزبور ناظر به موردي است كه
تاجر وراكسته مالئت حاصل ن وده و بخواهد اعتاده اعتبتار كنتد بنتابراين نظتر اتلبه ستوم مبنتي بتر اينكته طلبكتاران
وراكسته اعم از اينكه وثيقه دااته بااند يا نه حق مطالبه شسارت تأشير تاديه ايام بلد از تاريخ توق

را ندارند صتحيح

به نظر مي رسد و اين رأي طبتق ماده واحتده متصتوب تتيترمتاه  1328الزم االتباع است
78ـ رأي شماره  156ـ  1348/1/20
 نير به اينكه مطالبات مستخدمين اعم از اينكه به دادگاه مراجعه شود يا خير با تـأمين اعتبـار در
بودجه هاي ساالنه پرداخت ميگردد تأخير در انجام آن مشمول تأديه خسارت تأخير نميباشد.
به موجب مادتين 62و  63قانون استخدام كشوري مصوب  31شردادماه  1345مرجع رستيدگي بته اتكايات استتخدامي
مستخدمين رس ي اوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور استت و بته تقاضتاي تجديتدنظر از رأي ن اتورا در
رياب اوراي دولتي در ديوانلالي كشور رسيدگي شواهد اد ولتي در متورد دعتاوي مستتخدمين دولتت بلنتوان ااتتباه
محاسبه حقوا موضوع ماده  26قانون مت م بودجه سال  1322نظر به اينكه طبق تبصره  25قانون بودجته ستال  1346كتل
كشور مطالبات مستخدمين از اين بابت اعم از اينكه به دادگاه مراجله اده يا نشده و به مرحله صدور حكم قطلي رسيده
يا نرسيده بااد با تأمين اعتبار در بودجه هاي ساالنه تحت عنوان شاص پس از تصويب ك يسيون بودجه مجلس اتوراي
ملي پرداشت شواهد اد و به عبارت اشري اين حق براي مستخدمين دولتي به موجب قانتون فوا ال كر اناشته اتده و
قطلي است ديگر اقامه دعوي براي اثبات استحقاا ن ضروري نيستت و نتيجتتات را دو اتلبه پتنجم و دهتم ديوانلتالي
كشور كه به ه ين كيفيت صادر اده است تأييد مي اود و اما نسبت به موضوع شسارت تأشير تأديه مابه التفاوت مورد
بحث نظر به اينكه برقراري و پرداشت حقوا مستخدمين كه دولتت در مقتام اجتراي قتوانين استتخدامي مكلت

بانجتام

نست با ملامالت دولت و ه چنين ملامالت و تلهدات ااخاص مت ايز متفاوت است تأشير در انجام ن مش ول فصتل
سوم از باب دهم قانون يين دادرسي مدني ن ي بااد و مستلزم تأديه شسارت تأشير نيست ل ا رأي البه پنجم ديوانلالي
كشور كه مبني بر رد دعوي شسارت تأديه صادر اده است نتيجتا تأييد مي گردد اين رأي طبق ماده واحده قانون راجع
به وحدت رويه مصوب تيرماه  1328در موارد مشابه الزم االتباع است
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 79ـ رأي شماره  169ـ 1348/3/28
 در مورد اينكه شعب ديگر دادگاه استان يك حوزه بعلت سابقه اظهـارنير ممنـوع از رسـيدگي
باشند ارجاع امر حقوقي پس از نقض حكم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه همان حوزه كه به امور
جنايي رسيدگي مي كند خالي از اشكال است.
چون مطابق قانون تشكيالت عدليه به امور جنائي در دادگاه استان رسيدگي شواهد اتد و دادگتاه استتان در ايتن موقتع
ديوان جنائي ناميده مي اود و ب وجب ماده  2قانون تشكيل محتاكم جنتائي مصتوب مردادمتاه  1337دادگتاه جنتائي از
اعضا دادگاه استان تشكيل مي گردد طبق ماده  8ه ين قانون در صورتيكه حكم دادگاه نقض اود رسيدگي مجتدد بتا
البه ديگر ن دادگاه است و در صورت نبودن البه ديگر دادگاه جنائي ه ان حتوزه از ستاير اعضتا دادگتاه استتان و
دادگاه اهرستان به انتخاب رئيس كل دادگاه استان تشكيل شواهد اد و با توجه به اينكه در هر حوزه كه دادگاه استتان
بيش از يك البه ندااته بااد ه ان البه طبق ماده  5قانون تشكيل محاكم جنائي به امتور جنتائي رستيدگي متي ن ايتد
مسلم است كه تقسيم الب دادگاه استان به حقوقي و جزائي به منظور تقسيم كار صورت گرفته و تليتين نتوع كتار هتر
البه نفي صالحيت از ن البه در رسيدگي به ساير اموري كه در صالحيت دادگاه استان است نخواهد كرد بنابراين در
موردي كه الب ديگر دادگاه استان يك حوزه بللت سابقه اظهارنظر م نوع از رسيدگي بااند ارجاع امر حقتوقي پتس
از نقض حكم در مرحله فرجام به البه دادگاه استان ه ان حوزه كه به امور جنائي رسيدگي متي كنتد شتالي از ااتكال
است اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرمتاه  1328بتراي دادگاههتا در متوارد مشتابه
الزم االتباع است
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 80ـ رأي شماره  190ـ  1348/11/1
 صالحيت سازمان اصالحات اراضي در حل اختالفات فيمابين مالك و زارع
با لحاظ مدلول مواد 22و  33اصالحي قانون اصتالحات ارضتي و متاده  42يتين نامته اصتالحات ارضتي مصتوب ستوم
مردادماه  1343كه در تك يل نها بلدات ماده  6قانون مواد الحتاقي بته يتين نامته اصتالحات ارضتي در تتاريخ دوازدهتم
ارديبهشت ماه  1346به تصويب رسيده است نظر البه چهارم ديوانلالي كتشور به اكتتثريت را موجتته تشتخيص متي
گردد و اين رأي در حدودي كه ض ن قانون وحدت رويه قضتائي مصتوب تيرمتاه  1328پتيش بينتي اتده الزم االتبتاع
شواهد بود
 81ـ رأي شماره  203ـ  1348/12/20
 تعليق اجراي مجازات شامل مجازاتهاي تبعي و تكميلي نيز خواهد بود.
نظر به اينكه قانونگ ار در ض ن ماده  1از قانون تلليق اجراي مجتازات بته دادگتاه اشتيتار داده استت مجتازات حتبس و
ررامت را كه از مجازاتهاي اصلي هستند مللق ن ايد و نظر به اينكه در ض ن متاده  6قتانون نتامبرده مستتثنيات از ات ول
قانون مزبور را صريحات احصا و در متن ماده  7تصريح ن وده است كه تلليق اجراي مجازات اتامل مجازاتهتاي تبلتي و
تك يلي نيز شواهد بود و نظر به اينكه با توجه به فصل دوم از بتاب اول از قتانون مجتازات ع تومي قانونگت ار از ابتتدا
مطلق مجازاتهاي جنحه و جنايت را اعم از اصلي و تك يلي متت كر و در فصتل ستوم محروميتت از حقتوا اجت تاعي را
صريحات از مجازاتهاي تبلي و تك يلي اعالم و با اين ترتيب مجازات مزبور را از عتداد مجازاتهتاي اصتلي شتارم ن توده
است و نظر به اينكه محروميت از ااتغال به رانندگي كه بلنوان جزئي از مجازات براي مرتكبين بزه موضوع ماده  2قانون
تشديد مجازات رانندگان مقرر اده با اين وص

از مصاديق جزاهتاي تك يلتي استت عليهت ا رأي اتلبه  11ديوانلتالي

كشور در اين زمينه موجه به نظر مي رسد اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328در موارد مشابه
براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 82ـ رأي شماره  224ـ  1349/8/8
 شهادت شهود در مورد حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد كه زائد و منافي با شهرت دارنـده
 مندرج در روزنامه رسمي  7295ـ .1348/11/30
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اسناد مزبـور مي باشد با شهادت شهود قـابل ترتيب اثر مي باشد.
با دقت و تل ق در محتويات دو پرونده كه يكي به حكم ا اره 795/41ت  1341/3/29اتلبه پتنجم و ديگتري بته حكتم
ا اره 471/45ت  1345/9/29اتلبه اشتم دادگتاه استتان مركتز منتهتي گرديتده چنتين مللتوم متي اتود كته در هتر دو
دادشواست عنوان تقاضا اين بوده است كه چون براي متولي عليته درشواستت كننتده در استناد ستجلي او دو نتام ذكتر
گرديده ولي او به يكي از اين دو نام مشهور است و دااتن دو نام براي يك اخص مناسب نيست يكي از ن دو ح ف
اود و براي اثبات اينكه دارنده اسناد سجلي به نام مورد درشواست ح ف اهرت ندارد بلكته فقتو بنتام ديگتر مشتهور
است به اهادت اهودي كه از اين امر اطالع دارند ت سك گرديده و موارد اهادت اهود مزبور مبني بتر ه تين اظهتار
بوده است و البه پنجم دادگاه استان در حكم شود به استناد ماده  999قانون مدني مندرجات سند واليت را با اهادت
اهود قابل تغيير ندانسته و بر بطالن دعوي رأي داده ولي اتلبه اشتم بتا استتناد بته گتواهي گواهتان و ااتلار بته اينكته
مندرجات اسناد سجلي فقو در مورد تاريخ والدت رس ي است بداللت گواهي گواهان اين درشواست را موجه دانسته
و برشالف يكي از دو نام رأي داده است گرچه استدالل البه اشم دادگاه استان در اين مورد وجهتي قتانوني نتدارد و
متلاقب ماده  999قانون مدني در ماده  47اصالح قانون سجل احوال مصوب سال  1319ت تام منتدرجات دفتاتر و استناد
سجلي كه با تشريفات مقرر در ن قانون تنظيم گرديده است از اسناد رس ي اناشته اده ولي نظر به اينكته بته حكايتت
جريان كار مللوم مي اود تقاضا كنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم ن صحيح دانسته و دعتوي ن مبنتي
بر مخدوو بودن ن اسناد نيست بلكه مورد درشواست نان ح ف يكي از دو نام م كور در اسناد است كه نرا زائد و
منافي با اهرت دارنتده استناد متزبور مي دانند و اين ادعا مختال

بتا منتدرجات ستند رست ي نيستت تتا بتتوان متورد را

مش ول دو ماده 999و  1309قانون مدني دانست درشواست مزبور موضوعات از حدود منع ن دو متاده شتارم و اتهادت
در چنين مواردي قابتل ترتيب اثتر مي بااد اين رأي به موجب ماده  3اضافي به قانون يين دادرسي كيفري الزم االتباع
است
 83ـ رأي شماره  227ـ  1349/8/13
 چنانچه متهمي به لحا

نپرداختن جريمه و بهاي مال از بين رفته توقيف شده باشد محكوميت او

به پرداخت جريمه و مال از بين رفته برخالف ماده دهم قانون مي باشد.
طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتكبين قاچاا در هر مورد كه مرتكبين قاچاا يا مرتكبين اع تالي كته در حكتم قاچتاا
 مندرج در روزنامه رسمي
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است جري ه مقرره و يا بهاي مال از بين رفته را نپردازند بتقاضاي ادارات و مأمورين وصول عايدات دولتت در صتورت
وجود دالئل ارتكاب با قرار بازپرس مربوط توقي

مي اوند و اين قرار قطلي است و مادامي كه جري ه يا بهاي متال از

بين رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمين نن وده يا حكم قطلي بر برائت نها صادر نشده است در توقي
لكتن متدت تتوقي

شواهنتد بتتود

نتها نبايد در م قابل هر پنجاه ريال بتدهي بتيش از يكتروز بااتد و در هتر حتال از دو ستال تجتاوز

نخواهد كرد و در اينصورت طبق ماده دهم در رير مورد ارفاا م كور در ماده  6پرونده امر فقو براي تليين كيفر حبس
بايد به دادسرا فرستاده اود عليه ا چنانچه مته ي ب وجب ماده هفتم قانون مجتازات مترتكبين قاچتاا بللتت نپترداشتن
جري ه يا بهاي مال از بين رفته توقي

اده بااد محكوميت او به پرداشت جري ه و قي ت مال از بين رفته برشالف ماده

دهم ن قانون مي بااد بديهي است چنانچه متهم پس از توقي

به دادگاه اهرستان مراجله كند درصورت محكوميت

مقررات ماده هشتم قانون م كور و تبصره ن درباره او اجرا شواهد اتد لت ا را اتلب 8و 11و  12ديوانلتالي كشتور
مفادات صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصتوب ستال  1328بتراي اتلب
ديوانلالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 84ـ رأي شماره  228ـ  1349/8/20
 شروع مرور زمان جرم افترا تبعاً از تاريخ قطعيت عجز از اثبات اِسـناد و ثبـوت كـذك شـكايت
شاكي است نه صرف اعالم شكايت و اِسناد بزه.
چون تحقيق بزه افترا در صورت اِسناد صريح جرمي از طرف كسي به ديگري با سو نيت ملللق به احراز ك ب ته تت
و عدم ثب وت ع ل انتسابي در مراجع قضائي است كه با اين وص

اِسناد دهنده مفتري محسوب و به مجتازات مقترر در

قانون محكوم مي اود بنابراين اروع مرور زمان جرم افترا طبلات از تاريخ قطليت از اثبات اِسناد و ثبوت كت ب اتكايت
ااكي است نه صرف اعالم اكايت و اسناد بزه ل ا رأي البه هشتم ديوانلالي كشور نتيجتات صتحيح و منطبتق بتا متوازين
قانوني است اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشتور و دادگاههتا در متوارد مشتابه
الزم االتباع است
 85ـ رأي شماره  232ـ  1349/9/19
 استماع دعوي اعسار در قبال ضرر و زيان ناشي از جرم كه مورد حكم دادگاه جزايي واقع شده
 مندرج در روزنامه رسمي  7547ـ .1349/10/9
 مندرج در روزنامه رسمي 7755ـ .1349/9/21
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مغاير با روح ماده مزبور است.
چون مراد از وضع ماده اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1337ح ايت از حقوا مدعي شصوصي بوده
است تا درصورتيكه نتواند شسارت شود را وصول كند به درشواست وي محكوم عليته در ازا هتر  50ريتال يتك روز
ت وقي

اود و است اع دعوي اعسار درقبال ضرر و زيان نااي از جرم كه مورد حكم دادگاه جزائي واقتع اتده مغتاير بتا

روح ماده مزبور است و نظر به اينكه ماده  490قانون يين دادرسي كيفري در مقام بيتان كلتي قضتيه و منصترف از ايتن
ملني است كه مقنن شود حكم شاص درباب كيفيت اجراي اين قبيل احكام بدست داده است رأي اتلبه دهتم دادگتاه
استان مركز مبين بر عدم است اع دعوي اعسار صحيح و مطابق با موازين قانوني است
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 86ـ رأي شماره  233ـ  1349/10/2
 كسي كه با پروانه پايه  2شخصي مبادرت به رانندگي با وسايل نقليه عمـومي نمـوده و مرتكـب
قتل غيرعمد شود عمل او چون فاقـد پروانـه الزم بـوده مشـمول مـاده  2قـانون تشـديد مجـازات
رانندگان است.
نظر به ماده  21يين نامه راهن ائي و رانندگي مصوب سال  1347كه ب وجتب ن هتركس بخواهتد بتا هتر وستيله نقليته
موتوري و ريرموتوري رانندگي كند بايد داراي گواهينامه رانندگي مربوط به ن وسيله نقليه بااد و نظر به اينكه ارايو
تحصيل پروانه پايه  2اخصي با پروانه پايه  2ه گاني بشرح مندرم در اق 4و  5ماده  22يين نامه با يكتديگر متفتاوت
است بنابراين كسي كه با پايه  2اخصي مبادرت به رانندگي با وسائو نقليه ع ومي ن وده و مرتكب قتل ريرع تد اتود
ع ل او چون فاقد پروانه الزم بوده مش ول ماده  2قانون تشتديد مجتازات راننتدگان استت و رأي اتلبه نهتم ديوانلتالي
كشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است
 87ـ رأي شماره  212ـ  1350/7/30
 وزارت دارايي در مورد وصول ماليات و جرائم متعلق به آن از بازرگان ورشكسته در طبقه پنجم
و در رديف ساير بستانكاران عادي محسوك ميگردد.
قانون تصفيه امور وراكستگي مصوب  1318ترتيب شاصي براي پرداشت ديون وراكسته مقرر دااتته و بستتانكاران از
وراكسته را به پنج طبقه تقسيم و حق تقدم هرطبقه را بر طبقه ديگر تصريح ن وده و متاده  30قتانون ماليتات بتر در متد
مصوب  1335راجع به وصول ماليات و جرائم ن از اموال و دارائي ع وم مؤديان ناظر به ااخاص وراكسته كته وضتع
مالي نها تابع قانون شاصي مي بااد نبوده و را الب پنجم و دهم ديوانلتالي كشتور كته وزارت دارائتي را در متورد
وصول ماليات و جرائم متللق به ن از بازرگان وراكسته در طبقه پتنجم و در رديت

ستاير بستتانكاران عتادي اتناشته

صحيحات صادر گرديده و به اكثريت را تأييد مي اود اين رأي برطبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328
براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 88ـ رأي شماره  290ـ  1350/9/17
 با توجه به اينكه ورشكسته حق مداخله در اموال خود را از تـاريخ صـدور حكـم ورشـكستــگي
 مندرج در روزنامه رسمي 7557ـ .1349/10/22
 مندرج در روزنامه رسمي  5779ـ .1350/8/6
 مندرج در روزنامه رسمي  8752ـ .1350/10/22
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نـدارد و نمي تواند از دارايي خود خسارت مدعـي خصوصـي را بپردازد نمـي تـوان او را مطـابق
ماده  1الحاقي قانون آيين دادرسي كيفري در مقابل خسارت بازداشت نمود.
چون وراكسته از تاريخ صدور حكم وراكستگي به موجب ماده  418قانون تجتارت از مداشلته در كليته امتوال شتود
م نوع است و مدعي شصوصي نيز در صورتي كه به اموال او دسترسي دااته بااد به واسطه دارائي وراكسته متللتق بته
ه ه طلبكاران است حق مداشله ندااته و بايد براي استيفا حقوا شود به اداره تصفيه مراجله ن ايد مورد از ا ول ماده
 1الحاقي به يين دادرسي كيفري شارم است و ن ي توان وراكسته را به استناد ن توقي

كرد بنتابراين تصت يم اتلبه

سي ام دادگاه جنحه تهران صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده  3از مواد اضافه اده به يين
دادرسي كيفري براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 89ـ رأي شماره  14ـ  1351/3/17
 وارد كردن حشي

از مصاديق ماده  4اليحـه اصـالح قانـون منع كـشت خشخـاش مي باشد.

به موجب تبصره  1از ماده اول اليحه قانوني اصالح قانون منع كشت ششخاو مصتوب  1338حشتيش در رديت

متواد

افيوني و مخدر اناشته اده و طبق ماده  4قانون م كور وارد كننده هريك از مواد مخدره (منج له حشيش) به مجازات
مقرر در ن ماده محكوم شواهد اد و به صراحت تبصره  1از ماده  31قانون امور گ ركي مصتوب ستال  1350كتاالئي
كه مورد ن جرم اناشته اده تابع مقررات م كور در ن ماده نيست و طبق قوانين مربتوط نستبت بته ن ع تل شواهتد
اد عليه ا وارد كردن حشيش به نحو متقلبانه و به مقدار زائتد بتر مصترف اتخص مرتكتب ملتتاد بته داشتل كشتور از
مصاديق ماده  4اليحه اصالح قانون منع كشت ششخاو مصوب سال  1338مي بااتد و در ايتن متورد محكوميتت وارد
كننده طبق ماده  7قانون م كور كه ناظر بح ل و اشفا مواد مخدره در داشل كشور است صحيح نيست و احكام اتلبه
اول و دوم و هشتم و حكم ا اره 6/607ت  1350/7/24البه اشم ديوانلالي كشور را تتتأييد متي ن ايتد ايتن رأي طبتق
قانون وحدت رويه مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
90ـ رأي شماره  23ـ  1351/4/7
 مقررات ماده  522قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاك فرجام خـواهي در مـورد احكـام
ضرر و زيان نيز قابل اجرا است
 مندرج در روزنامه رسمي 7995ـ .1351/4/15
 مندرج در روزنامه رسمي 8061ـ .1351/7/3
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هرچند زيان ديده از جرم قانونات مخير است براي مطالبه ضرر و زيان نااي از جرم بدادگاه حقوقي مراجله ن ايد يا به تبع
كيفرشواست دادستان در دادگاهي كه دعوي كيفري اقامه ميشود دعوي ضرر و زيان را عليه متهم بارتكاب جرم طترح
كند ولي طرز رسيدگي و اثر ن در دو مرجع م كور از هر جهت يكسان نيست چه اينكه:
1ت دعوي مدني در دادگاههاي حقوقي در دو مرحله ماهيتي رسيدگي ميشود (مگر در متوردي كته حكتم بتدوي قطلتي
اناشته اده بااد) و حال نكه اين امر در دادگاههاي جزائي الزم الرعايه نيست ك ا اينكته در دادگتاه جنتائي شواستته
دعوي ضرر و زيان بهر مبلغ كه بااد در يك مرحله ماهيتي مورد رسيدگي و لحوا حكم قرار ميگيرد
2ت محكوم عليه ميتواند از محكوم به احكام صادره از محاكم حقوقي از قانون اعسار استفاده كند و حال نكه به موجب
رأي وحدت رويه هيئت ع ومي ديوانلالي كشور به ا اره  290ت  1350/9/17اين حق از محكوم عليه جزائي سلب اده
است و طبق ماده  1اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري چنانچه محكوم عليه جزائي محكوم به متالي را نپتردازد و
دسترسي به اموال او هم نبااد در قبال هر پانصد ريال يكروز بازداات ميشود كه حتداكثر متدت ن از پنجستال تجتاوز
نخواهد كرد
بنا به مراتب فوا و ااكاالتي كه در ع ل م كن است با ن مواجه گردد مقررات ماده  522قانون يين دادرستي متدني
راجع به نصاب فرجامخواهي كه مخصوص احكام مدني ميبااد در مورد احكام ضرر و زيان نااي از جترم كته محتاكم
جزائي صادر ميكنند قابل اجرا نيست ل ا رأي البه دوازدهم ديوانلالي كشور مورد تأييد ميبااد ايتن رأي طبتق قتانون
وحدت رويه مصوب سال  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
91ـ رأي شماره  42ـ  1351/8/2
 هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غير جزئاً يا كالً از مستأجر سلب شده و او مورد اجـاره را بـه
شركتي ولو خود مدير آن باشد واگذار نمايد انتقال به غير تحقق يافته است.
نظر به اينكه اخصيت حقوقي اركت تجارتي از مدير ن به كلي مجزا و امكان بركناري مدير اركت ه يشته موجتود
است و ه ين كه منافع عين مستاجره به اركتي واگ ار اد مستاجر اركت است به متدير ن ،بنتابراين هرگتاه در ستند
اجاره حق انتقال به رير جز يا كالت از مستاجر سلب اده و او مورد اجاره را به اركتي ولو شود مدير ن بااتد واگت ار
ن ايد انتقال به رير تحقق يافته و نظر البه  39دادگاه اهرستان تهران در اين زمينه صحيح و مطتابق بتا اصتول و متوازين
قانوني است اين رأي به موجب ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري براي دادگاهها در موارد مشابه
 مندرج در روزنامه رسمي  8119ـ .1351/9/15

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
Taalivekalat@yahoo.com

سایت تعالی وکالت
مجید بنکدار ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

الزم االتباع است
92ـ رأي شماره  43ـ  1351/8/10
 چنانچه كسي با وجود اجباري بودن ثبت رسمي قبالً معامله نسبت به مال غيرمنقول بوسيله سـند
عادي انجام و سپس بموجب سند رسمي معامله معارضي با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد
عمل او از مصاديق ماده  117قانون ثبت اسناد نخواهد بود
نظر به اينكه ارط تحقق بزه مش ول ماده  117قانون ثبت اسناد و امالك قابليت تلارض دو ملامله يا تلهد نسبت به يتك
مال مي بااد و در نقاطي كه ثبت رس ي اسناد مربوط بلقود و ملامالت اموال ريرمنقول ب وجب بند اول ماده  47قتانون
مزبور اجباري بااد سند عادي راجع به ملاملته ن امتوال طبتق متاده  48ه تان قتانون در هيچيتك از ادارات و محتاكم
پ يرفته نشده و قابليت تلارض با سند رس ي نخواهد داات بنابراين چنانچه كسي در اين قبيتل نقتاط بتا وجتود اجبتاري
بودن ثبت رس ي اسناد قبالت ملامله اي نسبت به مال ريرمنقول بوسيله سند عادي انجام دهد و سپس ب وجب سند رست ي
ملامله اي ملارض با ملامله اول در مورد ه ان مال واقع سازد ع ل او از مصاديق ماده  117قانون ثبت اسناد نخواهد بتود
بلكه م كن است بر فرض احراز سو نيت با ماده كيفري ديگري قابل انطباا بااد ايتن رأي طبتق قتانون وحتدت رويته
قضائي مصوب سال  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
93ـ رأي شماره  54ـ  1351/10/13
 وصيت نامه عادي صرفاً در سهم وراثي كه آن را تصديق كرده اند نافذ است.
نظر به اينكه از ماده  291قانون امور حسبي كه پ يرفته ادن وصيت نامه عادي را مشروط به تصديق ااخاص ذي نفع در
تركه دانسته است لزوم تاييد كليه ورثه استفاده ن ي اود و عدم تصديق بلضي از وراث متانع نفتوذ و اع تال وصتيت در
سهم وراثي كه ن را قبول كرده اند ن ي بااد و ماده  832قانون مدني نيز مويد اين ملني است كته برطبتق متواد 1257و
 1278قانون مدني اقرار هر كس نسبت به شود ن اخص ناف و موثر است و ملزم به اقرار شود شواهتد بتود رأي اتلبه
دهم ديوانلالي كشور كه وصيت نامه عادي را در سهم وراثي كه ن را تصديق كرده اند ناف دانسته صحيحات صادر اده
است اين رأي به موجب ماده واحد قانون واحده قانون وحدت رويه قضتائي مصتوب  1328بتراي دادگاههتا در متوارد
مشابه الزم االتباع است
 مندرج در روزنامه رسمي  8144ـ .1351/10/16
 مندرج در روزنامه رسمي  8157ـ .1351/11/2
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94ـ رأي شماره  62ـ  1351/11/11
 از مفهوم ماده  302استفاده نمي شود كه در هر مورد ولو دعوي متكي به دالئل و مدارك معتبر
و اوضاع و احوال ديگر باشد به صرف اينكه دفاتر تجارتي ارائه نشده دادگاه اين امر را دليل مثبـت
اظهار طرف قرار دهد بلكه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتي به دادگاه اختيار داده شده كه در مقام
تشخيص حق هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از دالئـل مثبتـه اظهـار
طرف تلقي نمايد.
هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مكل
و ن دفاتر بايد پل پ اده بااد و تخل

به دارا بودن دفاتر تجاري است كه در قانون م كور توصي

اتده

از اين امر مستلزم پرداشت جزاي نقدي است و طبق مقتررات يتين دادرستي

مدني هرگاه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد ن ايد ن دفاتر جز در موارد استثنا اده بايد در دادگاه
ابراز اود و هر بازرگاني ك ه به دفاتر او استناد اده از ابراز دفاتر شود امتناع ن ايد دادگاه مي تواند ن را از ج له دالئل
مثبته تلقي ن ايد اما از مفهوم ماده  302يين دادرسي مدني كه به دادگاه اين اشتيار را تفويض ن وده استفاده ن تي اتود
كه در هر مورد ولو دعوي متكي به دالئل و مدارك ملتبر و اوضاع و احوال ديگر بااد به صرف اينكته دفتاتر تجتارتي
ارائه نشده دادگاه اين امر را داليل مثبت اظهارطرف قرار دهد بلكه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتي بته دادگتاه اشتيتار
داده اده كه در مقام تشخيص حق و بررسي به دالئل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر
در مقام دانست ن وقت ن را از ج له دالئل مثبته اظهار طرف تلقي ن ايد در دو پرونده مورد بحتث كته هتر دو مشتابه
ولي را ن دو ملارض با يكديگر مي بااد چون رأي البه  5ديوانلالي كشور در جهت ه ين نظتري استت كته فوقتات
ذكر اده و رسيدگي به دالئل ديگر را الزم دانسته رأي مزبور نتيجتات صحيح به نظر مي رسد و تتأييد مي اود
95ـ رأي شماره  66ـ  1351/12/2
 در مرحله فرجامي نسبت به قرارها ضمن اعالم غيرقابل طرح بودن آنها بايد پرونده به مرجعي
كه در قرار فرجام خواسته صالح تشخيص داده شده ارسال گردد.
نظر به اينكه قانون ئين دادرسي مدني در چندين مورد به موجب ماده واحده مصوبه نهم ذرماه  49اصالح اده و از ن
ج له در ماده  202اصالحي مقرر گرديده كه دادگاهي كه قرار عدم صتالحيت اعتم از ذاتتي و نستبي صتادر متي كنتد
 مندرج در روزنامه رسمي  8199ـ .1351/12/23
 مندرج در روزنامه رسمي  8204ـ .1351/12/29
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مكل

است كه پرونده را با رونواتي از قرار به مرجلي كه صالح تشخيص داده ارسال دارد و در ماده  524اصالحي كه

مالك قابل فرجام بودن بلضي از قرارها مي بااد قرار عدم صتالحيت كته در متاده  524ستابق از ج لته قرارهتاي قابتل
فرجام اناشته اده بود ح ف گرديده و با توجه به اينكه در اق  80ماده واحده م كور ماده اي به قانون ئين دادرستي
مدني الحاا ا ده كه بند ب اين ماده را صادره را از حيث قابليت اعتراض و پووهش و فرجتام تتابع قتانون مجتري در
زمان صدور ن دانسته و در بند م ه ين ماده كه در واقتع بيتتان استتتثنا از حكتتم كلتي منتدرم در بنتتد ب متي بااتد
تصريح گرديده كه (نسبت به كليه قرارهاي عدم صالحيتي كه قبل از اجراي ايتن قتانون از دادگاههتا صتادر اتده و در
زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي پووهشي يا فرجامي است به ترتيب مقرر در ايتن قتانون در جريتان رستيدگي
پووهشي يا فرجامي است به ترتيب مقترر در اين قانتون عت ل مي اود بنابراين در مرحلته فرجتامي نستبت بته ايتن قبيتل
قرارها ض ن اعالم ريرقابل طرح بودن نها بايد پرونده به مرجلي كه در قرار فرجام شواسته صتالح تشتخيص داده اتده
است ارسال گردد) اين رأي طبق قانون وحدت رويته مصتوب ستال  1328بتراي اتلب ديتوانتلتتالي كتتشور در متورد
متشتابه الزم االتتباع مي بااد
96ـ رأي شماره  69ـ  1351/12/9
 بند ك ماده  2اليحه قانون استخدام كشوري و اساسنامه شركت دخانيات حقي را كـه در مـاده
 137قانون استخـدام تفويض گـرديده نمي تواند سلب نمايد و اين قبيل كـارگران حـق اسـتحقاق
تبديل وضعيت استخدامي را دارند.
نظر به اينكه ماده  137اصالحيه اليحه قانوني استخدام كشوري مصوب  1349/8/12ناظر به وضع مستخدمين ريررست ي
و افرادي است كه طبق قوانين شاص شود كارگر اناشته اده و در تاريخ  1345/3/31به مشتارل ريركتارگري ااتتغال
دااته اند و مقرر دااته كه نامبردگان در صورت وجود ارايو الزم به مستخدم رس ي تبديل اوند وايتن دستتور اتامل
حال كارگراني هم كه در تاريخ ( 1345/3/31تاريخ تصويب اليحه قانوني استخدام كشوري) در مؤسسه دولتي انحصار
دشانيات ايران ااتغال به مشارل ريركارگري دااته اند مي گردد و چنانچه به موجب اساستنامه اتهريورماه  1347مقترر
گرديده كه دشانيات ايران به صورت اركت اداره اود اين امر تسري ب ا قبل ندااته و ن ي تتواند لط ته اي بته حقتوا
مكتسبه اين قبيل كارگران وارد سازد و مؤيد اين نظر و به منظور رعايت ه ين حق بوده كته متاده  18اساستنامه اتركت
دشانيات إيران تبديل وضع ن دسته از مستخدمين ريررس ي را كه قبل از تتاريخ تصتويب اساستنامه مت كور استتحقاا
 مندرج در روزنامه رسمي  8199ـ .1351/12/23
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تبديل وضع به مستخدم رس ي را دااته اند تجويز ن وده است فل ا دادنامه هاي ا اره 341ت 51/3/22و 432ت 51/4/11و
457ت  51/4/17دادگاه تجديدنظر و ه چنين ارائه اشير البه هفت ديوانلتالي كشتور كته برمبنتاي استتحقاا ايتن قبيتل
كارگران براي تبديل وضع نان به مستخدم رس ي و نتيجه ورود اكايت نان صادر گرديده مورد تاييد مي بااتد ايتن
رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال  1328براي الب ديتوانتلتالي كتشور و دادگاهها در موارد مشابته الزم االتباع
است
97ـ رأي شماره  70ـ  1351/12/16
 بند  5از قانون تشديد مجازات مرتكبين اصـلي جـرائم منـدرج در قـانون اصـالح منـع كشـت
خشخاش منحصراً ناظر به چهار ماده ترياك و مرفين و هروئين و كوكـائين مـي باشـد و حكـم ايـن
قانون به ساير مواد مذكور در فهرست مواد افيوني و مخدر قابل تسري به نير نمي رسد.
نظر به اينكه در فهرست مواد افيوني و مخدره هريك از اين مواد منج لته اتيره تريتاك و تريتاك جداگانته تلريت
توصي

و

اده است و بند هت از قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرائم مندرم در قانون اصالح منع كشت ششخاو

مصوب تيرماه  48منحصرات ناظر به  4ماده ترياك و مرفين و هروئين و كوكائين مي بااد و حكم اين قانون به ساير متواد
م كور در فهرست مواد افيوني و مخدر قابل تسري به نظر ن ي رسد ل ا رويه البه دوازدهم ديوانلالي كشور تأييد متي
اود اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال  1328در موارد مشابه براي ت ام محاكم و اتلب ديوانلتالي كشتور
الزم االتباع است
98ـ رأي شماره  24ـ  1352/3/2
 كارمندان رسمي دولت استفاده كننده از حقوق بازنشستگي از شمول ماده  16قـرارداد آسـتان
قدس رضوي و شركت بيمه مستثني هستند.
ماده  16قرارداد تنظي ي بين ستان قدس رضوي و اركت سهامي بي ه ايتران اتلبه مشتهد متور  37/10/12كارمنتدان
رس ي دولت را كه بتوانند از حقوا تقاعد كشوري استفاده ن ايند از ا ول مقررات بي ه بازنشستگي قرارداد موصتوف
مستثني ن وده كه به طور اعم اامل كليه كارمندان رس ي دولت كه در موقع تنظتيم قترارداد از حقتوا تقاعتد كشتوري
 بنظر «رأي» صحيح باشد.
 مندرج در روزنامه رسمي  8223ـ .1352/1/29
 بنظر «رأي» صحيح باشد.
 مندرج در روزنامه رسمي 30390ـ .1352/3/19
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استفاده مي كرده و يا بلدات استفاده ن ايند مي اود و رأي البه پنجم ديوانلالي كشور كه در ه ين زمينه صتادر گرديتده
صحيح است اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي اتلب ديوانلتتالي كتتشور و دادگتاههتتا در
موارد مشابته الزم االتباع است
99ـ رأي شماره  33ـ  1352/3/30
 با توجه به ماده 201قانون آيين دادرسي كيفري و اختالف صالحيت فيمابين محاكم و با التفـات
به ماده  46قانون آيين دادرسي مدني انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائي دادگاهي كه درحـال
رسيدگي است موجب نفي صالحيت از آن دادگاه نمي باشد.
با توجه به ماده  201قانون يين دادرسي كيفري كه به موجب ن براي اشتالفاتي كه در مسئله صالحيت في ابين محاكم
حاصل مي اود موافق مواد قوانين محاك ات حقوقي ع ل ميشود و التفات ب اده  46قانون يتين دادرستي متدني انتتزاع
محل وقوع بزه از حوزه قضائي دادگاهي كه در حال رسيدگي است موجب نفي صالحيت از ن دادگتاه ن يبااتد ايتن
رأي طبق ماده سوم از مواد اضافه اده بقانون يين دادرسي كيفري مصوب  1337براي دادگاههتا در متوارد مشتابه الزم
االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي 1306ـ .1352/5/3
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100ـ رأي شماره  50ـ  1352/7/5
 چنانچه شكايت شاكي قبالً در مرجع قانوني رسيدگي و منتهي به صدور حكم شـده باشـد قابـل
رسيدگي مجدد در شوراي سازمان امور اداري و استخدام كشوري نخواهد بود.
نظر به اينكه عده اي از كارمندان اداره انحصار دشانيات قبل از وضع قانون استخدام كشوري مصتوب ستال  1345بتراي
اثبات استحقاا شود به دريافت حق كارگاهي كه در قانون نحوه استخدام مهندسين و تكنسين هتا مصتوب دي تاه 1338
پيش بيني اده است به مرجع صالح وقت (ديوانلالي كشور) مراجله كرده اند و از هيئت تجديدنظر استتخدامي رأي بتر
استحقاا نان صادر اده است و بنا به صراحت ماده  5يين نامه رسيدگي به اكايات مستخدمين رس ي مصوب دي تاه
 1345هرگاه اكايت ااكي قبالت در مرجع قانوني رسيدگي و منتهي به صدور حكم اده بااد قابل رستيدگي مجتدد در
اوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور نخواهد بود ،رأي البه پنجم ديوانلتالي كشتور در ايتن زمينته صتحيح و
مطابق با موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه مصتوب  1328بتراي اتلب ديوانلتالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
101ـ رأي شماره  56ـ  1352/7/25
 هرگاه دا دگاه جزايي متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است به دادخواست تاوانخواه كـه بـا
رعايت تشريفات مقرر رسيدگي و ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان وي را نيز با عنايت بـه
داليل موجود صادر نمايد.
نظر به اينكه طبق مواد 9و  14يين دادرسي كيفري و اصل كلي اخصي كه از وقوع جرم متح ل ضرر و زيان اده متي
تواند به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان ن ايد و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخيص دهد مكلت

استت بته

دادشواست تاوانخواه كه با رعايت تشريفات مقرر تقديم اده رسيدگي و ض ن صدور حكم جزائي حكم ضرر و زيان
وي را نيز با عنايت به دالئل موجود صادر ن ايد ل ا در نظاير موضوع كه مداشله متتهم در منازعته ثابتت و متورد لحتوا
حكم قرار گرفته دادگاه ن ي تواند به اين استدالل كه مرتكب جرح يا ضرب مللوم نيتتست و تتاوانخواه شتود از ج لته
مجرمين قضيه مي بااد دعوي شصوصتي او را رد ن ايتد بنتا بته مراتتب بتا اكثريتت را دادنامته صتادر از اتلبه اشتم
ديوانلالي كشور در اين شصوص تاييد مي اود اين رأي طبق قانون وحدت رويته قضتائي مصتوب  1338بتراي اتلب
ديوان مزبور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 مندرج در روزنامه رسمي  8399ـ .1352/8/24
 مندرج در روزنامه رسمي  8405ـ .1352/9/3
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102ـ رأي شماره  59ـ  1352/8/16
 شوراي داوري يكي از مراجع دادگستري است و رأي شعبه  12ديوان عالي كشور مبني بر اعالم
صالحيت دادگاه شهرستان در حل اختالف بين شوراي داوري و دادگاه بخ

طبق ماده  49قـانون

آيين دادرسـي مدني قانوني بوده و تأييد مي شود.
چون مواد 54و 55و  56قانون ئين دادرسي متدني كته مرجتع حتل اشتتالف را مجلستي مركتب از  7نفتر در اتلبه اول
ديوانلالي كشور قرار داده است در مبحث سوم زير عنوان ترتيب حتل اشتتالف بتين دادگاههتاي دادگستتري و مراجتع
ريردادگستتتري درم گرديتتده استتت بنتتابراين منظتتور مقتتنن رفتتع اشتتتالف حاصتتل بتتين دادگتتاه دادگستتتري و مرجتتع
ريردادگستتري به طتور كتلي مي بااد و از توجه به مج وع مواد قانون اوراي داوري و حدود صالحيت قانوني ن كه
اامل قس تي از دعاوي مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانوني و مستقيم دادگاه اهرستان به ع ل مي يد و
تص ي ات اوراي مزبور به وسيله مأمورين اجرا و ضابطين دادگستري به موقع اجرا گ ارده مي اود ل ا اوراي داوري
يكي از مراجع دادگستري است و رأي البه  12ديوانلالي كشور مبنتي بتر اعتالم صتالحيت دادگتاه اهرستتان در حتل
اشتالف صالحيت بين اوراي داوري و دادگاه بخش طبق ماده  49قانون ئين دادرسي قانوني بوده تأييد مي اتود ايتن
رأي طبق ماده  3اضافه اده به قانون ئين دادرسي كيفري از طرف دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع مي بااد
103ـ رأي شماره  81ـ  1352/11/13
 مرتكب قاچاق مي تواند پس از پرداخت جريمـه از حـق منـدرج در مـاده  8قـانون مجـازات
مرتكبين قاچاق استفاده نمايد.
نظر به اينكه به موجب ماده  8قانون مجازات مرتكبين قاچاا كستي كته جري ته از او گرفتته اتده يتا بتراي وصتول ن
بازداات اده مي تواند در صورتي كه منكر ارتكاب قاچاا بااد تا ده روز پس از پرداشتت جري ته يتا ده روز پتس از
تاريخ بازداات با رعايت مسافت قانوني به دادگاه دادگستري مراجله ن ايد ،بنابراين اگر متتهم ظترف  10روز از تتاريخ
بازداات به دادگاه مراجله نكند ولي بلدات جري ه را پرداشته و بخواهد از حقتي كته بته موجتب متاده  8بته او داده اتده
 مندرج در روزنامه رسمي  8413ـ .1352/9/12
 مندرج در روزنامه  8478ـ .1352/11/30
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استفاده ن ايد رسيدگي دادگاه به اكايت مزبور بالااكال است و رأي البه دوم ديوان عالي كشور كه در ه تين زمينته
صادر اده صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي به موجب قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب ستال 1328
براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
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 104ـ رأي شماره  24ـ  1353/3/15
 در صورتي كه دادگاه اتخاذ تصميم بر رد درخواست صدور گواهي عـدم امكـان سـازش بـين
زوجين كند ،تصميم مزبور قابل پژوه

خواهد بود.

چون در ماده  16قانون ح ايت شانواده تصريح اده كه تص يم دادگاه در مورد صدور گواهي عدم امكان ستازو بتين
زوجين ،تليين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال (حضانت اطفال) حق مالقات پدر يا مادر يا اقرباي طبقه اول رايب
يا متوفي با اطفال يا اطفال و ه چنين اجازه مقرر در ماده  14ن قانون قطلي است و در ساير متوارد فقو پتووهش پت ير
مي بااد بنابراين درصورتيكه دادگاه تص يم بر رد درشواست صدور گواهي عدم امكان سازو بين زوجين اتخاد كنتد
تص يم مزبور مش ول هيچيك از اقوا پنجگانه فوا االااره نبوده و قابل پووهش شواهد بود اين رأي به موجب متاده
 3از مواد اضافه اده به قانون ئين دادرسي كيفري مصوب سال  1337براي دادگاهها در موارد مشابته الزم االتبتاع متي
بااد
 105ـ رأي شماره  26ـ  1353/3/15
 در ماده  46اصالحي ترتيب تخفيف در مجازات ها معلوم و ذكري از تخفيـف مجـازات اقامـت
اجباري نشده است.
با توجه به مدلول ماده  46اصالحي قانون مجازات ع ومي مصوب شردادماه  52كه در ن ترتيب تخفيت
مللوم گرديده ذكري از تخفي

در مجازاتهتا

مجازات اقامت اجباري نشده و متاده  16قتانون مزبتور كته بته صتورت ستابق تصتويب

گرديده در مقام ه ان مدت اقامت اجباري است تأثير در مجتازات مت كور در تبصتره ذيتل متاده  173قتانون مجتازات
ع ومي ندارد ل ا رأي ا اره 1166ت  1352/8/13البه  16دادگاه استان به اتفاا را مرجع اناشته مي اود و ايتن رأي
طبق ماده  3از مواد اضافي به قانون يين دادرستي كيتفري مصوب  1337بتراي دادگتاههتا الزم االتباع است
 106ـ رأي شماره  27ـ  1353/3/15
 ادعاي خواهان مبني بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وي چون مورد قبول اداره آمار نبـوده و
بناچار به دادگاه مراجعه نموده است لذا دعوي عنوان اختالف در اسناد سجلي و رسيدگي به آن در
صالحيت محاكم دادگستري است.
 مندرج در روزنامه رسمي  8640ـ .1353/6/14
 مندرج در روزنامه رسمي  8640ـ .1353/6/14
 مندرج در روزنامه رسمي  8640ـ .1353/6/14
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نظر به اينكه ادعاي شواهان مبني بر عدم تللق اناسنامه موجود به وي مورد قبول اداره مار نبوده و به ه ين جهت براي
ابطال ن ناچار به مراجله به دادگاه اده است دعوي عنوانات اشتالف در اسناد سجلي است و برطبق ماده  44قتانون ثبتت
احوال مصوب  1319رسيدگي به ن در صالحيت محاكم دادگستري مي بااد ل ا رأي البه سوم دادگاه استان شراسان
كه دادگستري را صالح تشخيص داده صحيحات صادر اده است اين رأي به موجب ماده  3از مواد اضافه اده بته قتانون
ئين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها الزم االتباع است
 107ـ رأي شماره  53/17ـ  1353/3/15
 با توجه به تعريف جزاي نقدي نسبي همچنين قيود قانوني تشخيص خالف يـا جنحـه اي بـودن
جرم قطع يا ريشه كن كردن و يا سوزاندن نهال جنگلي در مورد هر جرم عليحده ،تجـاوز يـا عـدم
تجاوز ،حداكثر مجموع مبلغ جزاي نقدي نسبي خواهد بود.
ماده  13قانون جزاي ع ومي مصوب شردادماه  1352در مقام تلري

جزاي نقدي نسبي مي گويد (جتزاي نقتدي نستبي

نست كه ميزان ن براساس واحد يا مبناي شاص قانوني احتساب مي گردد) و چون جزاي نقدي نسبي كته بته موجتب
ماده  42اصالحي مصوب  20فروردين  48قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتتع بتراي بريتدن يتا ريشته كتن
كردن و يا سوزاندن نهال جنگلي تليين گرديده برمبنا و مأش حداكثر  50ريال هر نهال مي بااد و بته موجتب متواد 9و
 12قانون جزا مصوب شرداد  1352مطلق جزاي نقدي حداكثر تا  5000ريال كيفر شالفي و از  5001ريال بته بتاال كيفتر
جنحه اي اناشته اده اعم از اينكه جزاي نقدي در قانون نسبي بااد و يا ثابت مالك تشتخيص شالفتي و يتا جنحته اي
بودن جرم قطع يا ريشه كن كردن و يا سوزاندن نهال جنگلي در مورد هر جرم عليحده تجاوز و يا عدم تجتاوز حتداكثر
مج وع مبلغ جزاي نقدي نسبي شواهد بود كه براساس حداكثر  50ريال واحد محاسبه جزاي نقدي نسبي مصرح در ماده
 42اصالحي قانون حفاظت و به ره برداري از جنگلها و مراتتع از طترف دادگتاه قانونت تا قابليتت تليتين دارد ايتن رأي بته
موجب ماده  3الحاقي به يين دادرسي كيفري و در حد پيش بيني اده ض ن قانون وحدت رويته مصتوب تيترماه 1328
الزم االتباع شواهد بود
 108ـ رأي شماره  34ـ  1353/3/29
 چك بالمحل اعم است از اينكه معادل وجه چك صادركننده محـل از نقـد و اعتبـار در بانـك
 مندرج در روزنامه رسمي  8640ـ .1353/6/14
 مندرج در روزنامه رسمي  8612ـ .1353/5/10
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محال عليه نداشته و يا چك از حساك مسدود صادر شده و يـا چـك بـه عللـي ديگـر از قبيـل خـط
خوردگي متن يا نقص امضاء قابل پرداخت نباشد.
چكي كه از حساب مسدود صادر اده است موضوعات از ا ول ماده  3قانون صدور چك مصتوب شترداد  1344شتارم
نيست زيرا برحسب مدلول ماده مزبور چك بالمحل اعم است از اينكه ملتادل وجته چتك صتادركننده محتل از نقتد و
اعتبار در بانك محال عليه ندااته و يا چك از حساب مسدود صادر اده و يا چك به عللي ديگر از قبيل شو شوردگي
متن يا نقص امضا قابل پرداشت نبااد بنابراين رأي البه دوم ديوانلالي كشور در اين زمينه صحيح و مطابق بتا متوازين
قانوني است اين رأي به موجب قانون وحدت رويه مصوب سال  1328براي البه ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد
مشابه الزم االتباع است
 109ـ رأي شماره  35ـ  1353/3/29
 مطابق صريح ماده  56قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاي تشخيص منابع ملي بـه عهـده
وزارت منابع طبيعي و اعتراض اشخاص ذي نفع در ظرف مدت معين پس از اخطار كتبي يا آگهي و
همچنين ترتيب رسيدگي به اعتراضات وارد معين گرديده است.
استنباط البه چهارم دادگاه استان اشم از ماده  1قانون ملي ادن جنگلها مصوب ستال  41و متاده  55قتانون حفاظتت و
بهره برداري از جنگلها مصوب سال  1348كه در نتيجه بدون اجراي مفاد ماده  56تختريب جنگل (تجاوز به منتابع ملتي
اده را قابتل تلقيب دانسته اند با اصتول و مقررات قانتون وفق ن ي دهد زيرا مطابق صريح ماده  56قانون حفاظت و بهره
برداري از جنگلها مصوب سال  1348تشخيص منابع ملتي اتده بلهتده وزارت منتابع طبيلتي محتول و ترتيتب اعتتراض
ااخاص ذي نفع در ظرف مدت ملين پس از اشطار كتبي يا گهي و ه چنين ترتيب رسيدگي به اعتراضات وارد ملين
گرديده است بنابراين در مورد ماده  55مرقوم تلقيب جزائي در صورتي مجاز شواهد بود كه مقررات ماده  56از حيتث
تشخيص منابع ملي اده اجرا اده بااد و به ه ين لحاظ هيئت ع ومي ديوانلالي كشور تص يم البه اول و دوم دادگتاه
استان اشم كه در اجراي ماده  56را الزم دانسته اند صحيح مي دانند اين رأي بته دستتور متاده  3اضتافه اتده بته يتين
دادرسي كيفري بايد از طرف دادگاهها در مورد مشابه پيروي اود
 110ـ رأي شماره  71ـ  1353/9/4
 مندرج در ورزنامه رسمي  8612ـ .1353/5/10
 مندرج در روزنامه رسمي  8760ـ .1353/11/13
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 احكام و قرارها بايد اساساً طبق قانوني كه در زمان صدور آن الزم العمل است صادر گردد بنا به
جهات مذكور قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور اين رأي الزم العمل باشد
به كليه دعاوي كه قبالً طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت.
نظر به اينكه ماده  1قانون روابو مالك و مستأجر صراحت دارد براينكه (هر محلي كه براي پيشه و كستب و تجتارت يتا
سكني تا به حال اجاره داده اده يا بلدات اجاره داده اود مش ول مقررات اين قانون شواهد بود) و به موجب ماده  26كليه
مقررات و قوانيني كه با مفاد اين قانون مغاير بااد ملغي گرديده و قوانين مزبور فقو در مواردي كه از ا ول اين قتانون
شارم است اعتبار دارد و با التفات به اينكه تبصره  1ماده  23در مواردي شاص مقررات قانون روابو مالك و مستأجر را
حتي به احكام قطلي كه هنوز اجرا نگرديده تسري داده است و با توجه به مفاد ماده  562يين دادرسي مدني كه مقترر
مي دارد احكام و قرارها بايد اساسات طبق قانوني كه در زمان صدور ن الزم الل ل است صادر گردد بنا به جهات م كور
قانون روابو مالك و مستاجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي الزم الل ل بااد به كليه دعاوي كه قتبالت طترح اتده و
در جريان است نيز تسري شواهد داات اين رأي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضتائي مصتوب تيرمتاه  1328الزم
الرعايه شواهد بود
 111ـ رأي شماره  72ـ  1353/9/4
 وظايفي كه قانون در باك اعالم حجر به عهده دادستان محول نموده منافي با مراجعه اشـخاص
ذي نفع براي اثبات حجر به دادگاه نيست.
راجع به اشتالف نظري كه بين دادرسان البه دوم دادگاه استان دهتم بته اترح متنلكس در پرونتده ات اره  347/53بته
وجود مده است و به استناد ماده  42قانون امور حسبي به وسيله جناب قاي دادستان كل نظر هيئت ع تومي ديوانلتالي
كتشور را شواستتار اده اند نظر اكثريت هيئت ع ومي كه در جلسه مور  1353/9/4اتخاذ اده به ارح زير است:
1ت وظايفي كه قانون در باب اعالم حجر مجنون يا سفيه به عهده دادستان محول كرده است منافي با اينكته ااتخاص ذي
نفع در صورت اقتضا براي اثبات حجر به دادگاه مراجله كنند نيست
2ت فوت كسي كه درشواست حجر او اده مانع رسيدگي دادگاه ن ي بااد زيرا ثاري كه بر حجر مترتب است با فتوت
محجور از بين ن ي رود و دادگاه علي االصول بايد رسيدگي را به طرفيت وراث ادامه داده و حكم مقتضي صادر ن ايد

 مندرج در روزنامه رسمي  8736ـ .1353/10/14
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 112ـ رأي شماره  83ـ  1353/9/30
 احكام غيابي دادگاه بخ

در دعاوي كه خواسته آن كمتـر از بيست هـزار ريـال اسـت قابــل

اعـتـراض مي باشد.
نظر به اينكه مطابق ماده  174اصالحي قانون يين دادرسي مدني محكوم عليه رايب پس از ابالغ حكم ريابي متي توانتد
دادشواست پووهشي به مرجع رسيدگي پووهشي تقديم كند و استثنائي كه مقنن به موجب ه ين متاده راجتع بته احكتام
ريابي صادره در دعاوي كه شواسته ن بيش از بيست هزار ريال نيستت قائتل اتده و نهتا را قابتل اعتتراض در دادگتاه
اناشته بدان جهت است كه اينگونه احكام به موجب ماده  476يين دادرسي مدني اصوالت (قابل رسيدگي پووهشي ن ي
بااد) و وقتي احكام از اين قبيل كه دادگاه اهرستان به قائم مقامي دادگاه محل صادر متي كنتد قابتل اعتتراض اتناشته
اده است به طريق اولي احكام ريابي صادره از دادگاه بخش در دعاوي مزبور قابل اعتراض در ن دادگاه شواهد بود و
رأي البه  17دادگاه بخش در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده  3از مواد اضافه
اده به قانون ئين دادرسي كيفري مصوب سال  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 113ـ رأي شماره  84ـ  1353/9/20
 باتوجه به مفاد ماده  137قانون استخدام كشوري و عموميت ماده مزبور ،لهذا شـامل كـارگراني
كه در تاريخ  1345/3/31اشتغال به مشاغل غير كارگري داشتند نيز مي گردد.
نظر به ماده  137اصالحي قانوني استخدام كشوري مصوب  1349/8/12كه مقرر دااته مستخدمين ريررست ي و افترادي
كه طبق قوانين شاص شود كارگر اناشته اده و در تتاريخ  1345/2/31بته مشتارل ريركتارگري ااتتغال دااتته انتد بتا
رعايت ارايطي به مستخدم رس ي تبديل اوند و نظر به اينكه حكم ماده مزبور ع وميت دارد له ا اامل كارگراني هتم
كه در تاريخ  1345/2/31تاريخ تصويب ن قانون در سازمان بنادر و كشتيراني ااتغال به مشارل ريركارگري دااته انتد
مي گردد اعم از اينكه در مقررات استخدامي سازمان م كور تصريحي به تجويز تبديل وضع نان به رس ي اده يا نشده
بااد و هرچند مواد 1و  2قانون اشتيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل كتادر بنتادر و گ ركتات
كه به موجب ن سازمان مزبور از ا ول قانون استخدام كشوري شارم گرديده قبل از اصالح ماده  137تصتويب اتده
است اين امر ن ي تواند متؤثر در حقتوا مكتستبه ايتن كتارگران بااتد فلت ا رأي ات اره 634تت  1351/6/7اتلبه هفتتم
ديوانلالي كشور كه بر استحقاا تبديل وضع اين قبيل مستخدمين به رس ي صادر گرديده مورد تأييد مي بااد اين رأي
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طبق قانون وحدت رويه مصوب  1328در موارد مشابه الزم االتباع است
 114ـ رأي شماره  90ـ  1353/10/4
 عبارت وجه نقد در ماده  719قانون آيين دادرسي مدني اعم است از پول رايج ايـران و پـول
خارجي و بنابراين مقررات فصل سوم قانون مزبور در باك خسارت تأخير تأديـه شـامل دعـاوي كـه
خواسته آن پول خارجي است نيز مي شود.
نظر به اينكه پرداشت وجه برات با پول شارجي بنا به مدلول ماده  252قانون تجارت تجويز اده استت و مطتابق قست ت
شر بند م ماده  2قانون پولي و بانكي كشور پرداشت تلهدات بارز با رعايت مقررات ارزي مجاز مي بااد و نظر به بند
 1ماده  87قانون يين دادرسي مدني راجع به ارزيابي شواسته در مورد پول رايج ايتران و پتول شتارجي تخصتيص دادن
ماده  719قانون يين دادرسي به دعاوي كه شواسته ن پول رايج ايران است صحيح نيست و عبارت وجه نقد م كور در
اين ماده اعم است از پول رايج ايران و پول شارجي و بنابراين مقررات فصل سوم قانون مزبور در بتاب شستارت تتأشير
تأديه اامل دعاوي نيز كه شواسته ن پول شارجي است متي اتود و رأي اتلبه پتنجم ديوانلتالي كشتور در ايتن زمينته
صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال  1328در
موارد مشابه الزم االتباع است
 115ـ رأي شماره  91ـ  1353/10/4
 در ترفيع قضائي احتساك خدمت اداري براي ارتقاء به پايه باالتر بالاشكال مي باشد.
در صورتي كه مستخدم دولت با استلفا از شدمت اداري به شدمت قضائي منصتوب گتردد ولتو اينكته متدت شتدمت
وظيفه او د ر دستگاه اداري براي ارتقا به پايه باالتر منظور اده بااد احتساب ن در ترفيع قضتائي ااتكالي نتدارد زيترا
حكم تبصره  2از ماده  2مت م قانون  12ذر و دي  1323محدود به زمان و محل و نوع مليني از شدمت نيستت و اتامل
مستخدمين اداري كه پس از استلفا مانند ساير افراد واجد ارايو به شدمت قضائي منصوب مي اوند نيز مي گردد
 116ـ رأي شماره  92ـ  1353/10/4
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 مدت خدمت وظيفه كليه كارمندان به طور كلي جـزء سابقـه و بـراي ارتقـاء آنـان محــسوك
مي شود و اين تبصره در مقام اجرا با مقررات ديگر اليحه قانوني استخدام كشوري مغايرت ندارد.
ماده  124اليحه قانون استخدام كشوري در توضيح حاالت مختلفه استخدامي و ماده  125اين قانون راجع به احضار حين
شدمت هيچيك مسقو حق ثابت مستخدمين طبق تبصره  2از ماده  2مت م قانون دوازدهم ذر و دي اه  1323نيست زيرا
تبصره مزبور مقرر مي دارد (مدت شدمت وظيفه كليه كارمندان به طور كلي جز سابقه و براي ارتقا نها محسوب مي
اود) و اين تبصره در مقام اول اجرا با مادتين فوا ال كر و مقررات ديگتر اليحته قتانوني استتخدام كشتوري مغتايرت
ندارد ،بنابراين رأي تجديدنظر دائر به قبول احتساب مدت شدمت وظيفه انجام اده قبل از استخدام صحيح است
 117ـ رأي شماره  106ـ  1353/11/16
 ايراد صدمه بدني موضوع ماده  4قانون تشديد مجازات رانندگان با جهـات مقـرر در مـاده 11
قانون مذكور نيز قابل گذشت خواهد بود.
نظر به اينكه ماده  11قانون تشديد مجازات رانندگان ناظر به تليين كيفيات مشدده مجازاتهائي است كه موضوع متادتين
3و  4ن قانون مي بااد و متض ن تليين جرم جداگانه نيست بنابراين ايراد صتدمه بتدني موضتوع متاده  4قتانون تشتديد
مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده  11قانون م كور نيز قابل گ ات شواهد بود
 118ـ رأي شماره  114ـ  1353/12/12
 اقامه دعوي مدني براي مطالبه عوارض كشتارگاه ها كه جزء مطالبات دولت محسوك مي گردد
منع قانوني ندارد.
لزوم اش عوارض در كشتارگاه هاي كشور قبل از كشتار دامها كه در متاده  5تصتويب نامته متور  1343/7/10هيئتت
وزيران قيد گرديده و در تبصره  60ماده واحده قانون بودجه اصالحي سال  1343ادامه اجرا ن تصويب نامه پيش بيني
اده و مقررات تصويب نامه مزبور در ماده  15مكرر قانون اصالح قتانون حفاظتت و بهتره بترداري از جنگلهتا مصتوب
فروردين  1348نيز مندرم است قانونات مانع از ن نيست كه عوارض مزبور در صورتي كته قتبالت در كشتتارگاهها وصتول
نشده بااد بلدات مورد مطالبه قرار گيرد بنابراين اقامه دعتوي متدني بتراي مطالبته ايتن قبيتل عتوارض كته جتز مطالبتات
محسوب مي گردد منع قانوني ندارد اين نظريه به موجب قانون وحدت رويته قضتائي مصتوب ستال  1328بتراي اتلب
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ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 119ـ رأي شماره  17ـ  1354/3/12
 دادگاه اطفال از قاضي و دو نفر مشاور تشكيل مي گردد بنابراين رسيدگي دادگاه جنحه به قائم
مقامي دادگاه اطفال در مورد جنايت بدون شركت دادن مشاوران بـرخالف منيـور و مصـرحات و
فاقد اعتبار قانوني است.
از مالحظه قانون تشكيل دادگاه اطفال مللوم مي اود كيفيت تشكيل دادگاه و تشريفات رستيدگي متورد توجته شتاص
مقنن به قائم مقامي بوده تاحدي كه رعايت مقررات اين قانون به موجب ماده  1وقتي هم كه دادگاه جنحه به قائم مقامي
دادگاه اطفال رسيدگي مي كند تأكيد اده است و تصريح در ماده  16به اينكه رسيدگي به جرائم اطفال تابع قانون يين
دادرسي نيست به منظور رعايت ه ين مقررات بوده است و از ج له اين مقررات متاده  3قانتتون مزبتتور متي بااتد كته
صراحت دارد در مورد جنايات دادگاه اطفال از قاضي ن دادگاه و دو نفر مشاور كه ارايو و ترتيب تلتيين نان پتيش
بيني اده استت تشتكيل مي گردد بنابراين رسيدگي دادگاه جنحه به قائم مقامي دادگاه اطفال در متورد جنايتت بتدون
اركت دادن مشاوران برشالف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در اين صورت حكم ن دادگاه در مرحله بلدي
اعتبار قانوني نخواهد داات اين رأي به دستور ماده  3اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1337از طرف
دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي اود
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 120ـ رأي شماره  14ـ  1354/3/29
 مستنبط از مواد 1و 2و 8و  16قانون تشكيل دادگاه اطفـال بزهكـار تصـميمات صـادره از طـرف
دادگاه مزبور فقط در موارد منصوص در قانون قابـل شـكايت بـوده و قـرار منـع تعقيـب در عـداد
تصميمات قابل شكايت احصاء نشده است.
ماده  171قانون يين دادرسي كيفري ناظر به اكايت از قرارهاي بازپرس مي بااد و قابل تسري به تص يم دادگاه اطفال
نيست مضافات به اينكه طبق اق  2ماده م كور قرار منع تلقيب صادره از طرف بازپرس وقتي قابتل اتكايت استت كته بته
موافقت دادستان رسيده بااد در صورتي كه در جرائم اطفال پس از صدور قرار منع تلقيب جلب نظر دادستان پيش بيني
نشده است به عالوه حسب مستنبو از مواد 1و 2و 8و  16قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار تص ي ات صادره از طرف
دادگاه م كور فقو در موارد منصوص در قانون قابل اكايت است و قرار منع تلقيب در عداد تص ي ات قابتل اتكايت
احصا نشده است بنابراين قطلي و ريرقابل اعتراض مي بااد اين رأي به موجب قانون وحدت رويه مصوب سال 1328
براي دادگاهها و الب ديوانلالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است
 121ـ رأي شماره  24ـ  1354/6/16
 نير به اينكه افتادن يك دندان عرفاً نقص عضو تلقي نمي گردد لذا بـا وجـود گذشـت شـاكي
خصوصي قابل گذشت مي باشد.
نظر به اينكه افتادن يك دندان عرفات نقص عضو تلقي ن ي گردد ل ا با وجود گ ات ااكي شصوصي مورد مش ول بنتد
يك تبصره  2ماده يك قانون تسريع دادرسي و اصالح قس تي از قوانين يين دادرسي كيفري ع ومي مصوب دوم به ن
ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو ا سي بوده و قابتل گت ات مي بااد اين رأي به استناد ماده سوم از مواد اضافه اده
به قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 122ـ رأي شماره  26ـ  1354/7/16
 نير مقنن از ذكر كلمه كارمندان در ماده  79قانون نيروهاي مسلح مطلق آنها بوده و حصر كلمه
كارمند به همرديف در مورد استفاده از حق مذكور در ماده مارالذكر صحيح نمي باشد.
با توجه به تلريفي كه از كارمندان در متاده  3قتانون نيروهتاي مستلح بته ع تل متده و اطتالا كارمنتد بته ه رديفتان و
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ريرنظاميان در ماده  5ه ان قانون مسلم است كه نظر مقنن از ذكر كل ه كارمندان در ماده  79قانون مت كور مطلتق نهتا
بوده عليه ا ه انطور كه در رأي البه هفتم ديوانلالي كشور استدالل اده است حصتر كل ته كارمنتد بته ه رديت

در

مورد استفاده از حق م كور در ماده  79صحيح ن ي بااد اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصتوب
تيرماه  1328در موارد مشابه الزم االتباع است
 123ـ رأي شماره  46ـ  1354/12/13
 چنانچه در اثر ضرك و جرح شكستگي عضو حادث شود ولي منتهي به نقص عضو نگردد گذشت
شاكي خصوصي موجب توقيف تعقيب كيفري متهم خواهد بود.
چون كيفر هريك از دشالت كنندگان در بزه ضرب و جرح در رير مورد منازعه بدون اينكه مرتكب اصلي مللوم بااد،
برحسب قس ت اشير ماده  175مكرر قانون كيفر ع ومي ،به طور كلي به  2ماده 172و  173ن قانون ملطوف گرديده و
مطابق بند  1تبصره  2ماده اول قانون تسريع دادرسي مصوب دوم به ن ماه  1352ضترب و جترح مشت ول ن قست ت از
ماده  172قانون كيفر ع ومي كه ناظر به اكستن عضو مي بااد بدون اينكه منتهي به نقص عضو گردد از ج له بزه هاي
قابل گ ات اناشته اده است بنابراين چنانچه در اثتر ضترب و جترح مشت ول متاده  175مكترر قتانون كيفتر ع تومي
اكستگي عضو حادث اود ولي منتهي به نقص عضو نگردد گ ات ااكي شصوصي موجب موقتوفي تلقيتب كيفتري
متهم شواهد بود اين رأي به موجب قانون وحدت رويه قضائي مصتوب تيرمتاه  1328بتراي اتلب ديوانلتالي كشتور و
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع مي بااد
 124ـ رأي شماره  9ـ  1355/3/10
 بعد از انقضاء مدت اجاره مستأجر مالك منافع قسمتي كه واگذار گرديده نيست و تصـرفي هـم
در اين قسمت براي او باقي نمانده ورابطه حقوقي مسـتأجر سـابق نسـبت بـه قسـمتي كـه واگـذار
گرديده قطع و بين مستأجر جديد و مالك رابطه استيجاري برقرار گرديده است.
با توجه به ماده اول قانون روابو مالك و مستأجر و تبصره ن و با اتخاذ مالك از مادتين 5و  20قانون مزبور ،مستتأجري
كه با استفاده از حق واگ اري به رير قس تي از مورد اجاره را به ديگري واگ ار ن ايد ديگر بلد از انقضا متدت اجتاره
مالك منافع قس تي كه واگ ار گرديده نيست و تصرفي هم در اين قس ت براي او باقي ن انده تا بتواند تخليه يتا تلتديل
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اجاره بهاي ن را از مستأجر جديد بخواهد در چنين موردي رابطه حقوقي مستأجر سابق نسبت بته قست تي كته واگت ار
گرديده قطع اده و بين مستأجر جديد و مالك رابطه استيجاري برقرار گرديده است اين رأي طبق ماده  3قانون اضتافه
اده به يين دادرسي كيفري مصوب  1337در موارد مشابه براي دادگاهها الزم االتباع است
 125ـ رأي شماره  10ـ  1355/7/21
 هرچند مالكيت اموال به طور اشتراك و اشاعه بوده ليكن در صورتي كه مقرون به قصد اضرار و
يا جلب منافع غيرمجاز با سوءنيت باشد قابل تعقيب و مجازات است.
بطوريكه از اطالا و ع وم ماده  262قانون كيفر ع ومي مستفاد مي گردد ارتكاب اع ال م كور در ن ماده در صورتي
كه مقرون به قصد اضرار و يا جلب منافع ريرمجاز با سو نيت بااد قابل تلقيب و مجازات است هرچنتد امتوال موضتوع
جرم مش ول ماده فوا بطور ااتراك و اااعه بااد اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال  1328در
موارد مشابه الزم االتباع است
 126ـ رأي شماره  25ـ  1355/11/20
 محكوميت به جرائم غيرعمدي از نير اينكه سالب حيثيت نبوده و زمان اعاده حيثيـت نـدارد از
شمول مقررات مربوط به تكرار جرم خارج خواهد بود.
نظر به اينكه به موجب ماده  24قانون مجازات ع ومي مقررات تكرار جرم نسبت به كساني قابل اع ال است كه از تاريخ
قطليت حكم مجازات قبلي تا زمان اعاده حيثيت يا حصول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت جديدي اوند و با توجه
به اينكه در ماده  57قتانون مت كور ستلب ح يثيتت و اعتاده ن فقتو در متورد جترائم ع تدي مقترر اتده استت نتيجتت تا
محكوميت به جرائم ريرع دي از نظر اينكه سالب حيثيت نبوده و زمان اعاده حيثيت ندارد از ا ول مقررات مربتوط بته
تكرار جرم شارم شواهد بود بنابراين رأي البه  11مبني بر اينكه محكوميت قبلتي متتهم بته ارتكتاب جترم ريرع تدي
موجب اع ال مقررات تكرار جرم در تليين مجازات جرم بلدي نيست موجه به نظر مي رسد اين رأي طبق ماده واحتده
قانون مصوب تيرماه  1328در موارد مشابه الزم االتباع است
 127ـ رأي شماره  51ـ  1356/7/10
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 محروميت از حق رانندگي از شمول تبصره  19قانون مجازات عمومي اصالحي خـارج بـوده و
موجبي براي موقوف االجرا ماندن مجازات مزبور نمي باشد.
چون اشتيار دادگاه برحسب پيشنهاد دادستان مجري حكم راجع به تقليل مدت يا موقوف االجرا ن ودن ت ام يا قست تي
از مجازاتهاي تبلي و يا تك يلي يا اقدامات تأميني به ارح و كيفيات مندرم در تبصره ماده  19قتانون مجتازات ع تومي
اصالحي مصوب  1352محدود به ه ان مجازاتها و اقدامات تأميني است كه در تبصره مزبتور بته نهتا ااتاره اتده لت ا
محروميت از حق رانندگي از ا ول تبصره ماده  19قانون م كور در فوا شارم بوده و متوجبي بتراي موقتوف االجترا
ماندن مجازات مزبور ن ي بااد اين رأي طبق ماده  3اضافي به قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1337براي دادگاهها
در موارد مشابه الزم االتباع است
 128ـ رأي شماره  95ـ  1356/7/10
 ماده  4قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون طرح شده و در
جريان رسيدگي است نيز خواهد بود.
نظر به اينكه طبق ماده  1قانون روابو موجر و مستأجر مصوب سال  1356هر محلي كته بتراي ستكني يتا كستب و پيشته
اجاره داده اده نيز مش ول ن قانون مي بااد و به موجب ماده  32از تاريخ اجراي قانون مزبتور قتانون روابتو مالتك و
مستأجر مصوب  1339ملغي و منسو است بنتابراين متاده  4قتانون روابتو متوجر و مستتأجر اتامل دعتاوي كته قبتل از
تصويب اين قانون طرح اده و در جريان رسيدگي است نيز شواهد بود اين رأي طبق مقررات قانوني الزم االتباع است
 129ـ رأي شماره  113ـ  1356/11/24
 بند  9ماده  14قانون روابط موجر و مستأجر سال  1356نـاظر بـه دادخواسـتهاي تخليـه قبـل از
اجراي قانون نيست.
بند نهم ماده  14قانون روابو موجر و مستأجر مصوب سال  1356كه تأشير مستأجر در پرداشتت قستو يتا اقستاط عقتب
افتاده مال االجاره يا اجرت ال ثل را ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اشطار دفترشانه تنظيم كننده سند اجاره يا اظهار نامه از
ج له موارد درشواست صدور حكم تخليه مورد اجاره قرار داده است ،ناظر به دادشواستها و تخليه كه قبل از اجراي ن
قانون و به ادعاي شودداري مستأجر از پرداشت قستو يتا اقتساط عقتب افتتاده اجرت ال س ي يا اجرت ال ثل ظرف سه
 مندرج در روزنامه رسمي  9603ـ .1356/9/17
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روز از تاريخ ابالغ اشطار دفتر اسناد رس ي و با استناد به اتق  7متاده  8قتانون روابتو مالتك و مستتأجر مصتوب 1339
ا سي تقديم اده است ن ي بااد بنابراين در اينگونه دعاوي ارط تخل

مقرر در اق  7ماده  8قانون اشيرالت كر الزم

الرعايه شواهد بود اين رأي طبق قس ت اشير ماده سوم در موارد اضافه اده بته قتانون يتين دادرستي كيفتري مصتوب
 1337ا سي از طرف دادگاهها در موارد مشابه بايد پيروي اود

 130ـ رأي شماره  114ـ  1356/12/20
 مراد از عبارت شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي مذكور در ماده  4قانون روابط موجر
و مستأجر شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران است نـه شـاخص هـر
شهري.
مراد از عبارت ااشص كل بهاي كاالها و شدمات مصرفي م كور در متاده  4قتانون روابتو متوجر و مستتأجر مصتوب
مردادماه  1356بنا به اطالا و ع وم عبارت مزبور و نظر به اينكه مطلق نيز منصرف به فرد اك ل است ااشص كل بهتاي
كاالها و شدمات مصرفي در مناطق اهري ايران است نه ااشص هر اهر ،بنتابراين نظتر اتلبه هفتتم دادگتاه اهرستتان
تهران مبني بر اينكه ااشص كل كشور مالك محاسبه و تلديل اجاره بها قرار گرفته صحيح است اين رأي طبق متاده 3
اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري الزم االتباع است
 131ـ رأي شماره  17ـ  1358/4/25
 آيين نامه مربوط به رانندگان آت

نشاني و كاردانهاي فني كه براساس ماده  82اليحـه قـانوني

شهرداري تصويب شده پس از الغاء اليحه قانوني مزبور نسخ نشـده و در اليحـه قـانوني 1334/4/11
مقررات موجب نسخ ضمني آيين نامه وضع نگرديده است.
نظر به اينكه يين نامه مربوط به رانندگان تش نشاني و كاردان هاي فني كه براساس ماده  82اليحته قتانوني اتهرداري
مصوب  1331/8/11تصتويب اتده استت پتس از الغتا اليحته قتانوني مزبتور نستخ نشتده و در اليحته قتانوني مصتوب
 مندرج در روزنامه رسمي  9686ـ .1356/12/28
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 1334/4/11هم مقرراتي كه موجب نسخ ض ني يين نامه مزبور بااد وضع نگرديده است رأي البه هفتم ديتوان عتالي
كشور در باب الزم االجرا بودن و يين نامه مورد بحث صحيح و مطابق با موازين قانوني است
 132ـ رأي شماره  62ـ  1358/4/25
 قوانين و مقررات استخدامي قبل از اين تاريخ براي كاركنان مجلس شوراي ملـي بـه تصـويب
رسيده شامل كارمندان انتقالي از مجلس شوراي ملي مي شود.
ب وجب تبصره  4ماده  5قانون بودجه سالهاي 1337و  1338مجلس اوراي ملي و ه چنين قانون بودجه سال  1338كتل
كشور مقرر اده است كه حقوا و مزاياي كاركنان روزنامه رس ي كشور كه به وزارت دادگستري انتقال مي يابنتد در
مورد كارمندان ك اكان طبتق مقتررات و قتوانين ا ستتخدامي و بازنشستتگي كارمنتدان مجلتس اتوراي ملتي و دربتاره
شدمتگزاران جز و كارگران مطابق يين نامه هاي مجلس اوراي ملي تثبيت و به موقع اجرا گت ارده شواهتد اتد و از
عبارات ماده سوم قانون بودجه سال  1344مجلس اوراي ملي به اينكه (قوانين و مقررات استخدامي كه براي كاركنتان
مجلس اوراي ملي به تصويب برسد اامل كارمندان و شدمتگزاران كه از شدمت مجلس انتقال يافته اند نخواهد بود)
چنين استنباط مي گردد كه قوانين و مقررات استخدامي كه قبل از اين تتاريخ بتراي كاركنتان مجلتس اتوراي ملتي بته
تصويب رسيده است اامل كارمندان هم مي اود كه از مجلس اوراي ملي انتقال يافته اند بنتابراين كارمنتداني كته در
اجراي تبصره  4ماده  5قانون بودجه سالهاي 1337و  1338مجلس اوراي ملي و ه چنين تبصره  19قتانون بودجته كتل
كشور به وزارت دادگستري منتقل اده اند ميتوانند از مقررات اضافه حقوا و مزاياي كاركنان مجلس اوراي ملتي كته
تا تاريخ تصويب ماده سوم قانون بودجه سال  1344مجلس اوراي ملي به تصويب رسيده است استتفاده كننتد ب وجتب
قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال  1338اين رأي براي الب ديوان كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع
مي بااد
 133ـ رأي شماره 37و  24ـ  1358/4/25
 چون مستخدمين جزء كه در عمل بدين نحو به خدمات دفتري اشـتغال داشـته انـد در تبـديل
وضع و تقسيم گروهها خارج از موضوع و حكم ماده  137اصالحي قرار مي گيرد .بنابراين باتوجه به
مفهوم مخالف ماده لحا

داشتن ارزش خدمات دفتري مستخدمين موجه است
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ال
ماده  137اصالحي از قانون استخدام كشوري مصوب  49/8/12بصتراحت گتروه يتك را ب ستتخدمين جتز كته ع ت ت
متصدي مشارل شدمتگزاري جز يا مشارل نظير شدمتگزاري جز ميبااند تخصيص داده است و چون مستخدمين جز
كته در ع تل و باي نحو كان بخدمات دفتري ااتغال دااته اند در تبديل وضع و تقسيم بته گروهتا شتارم از موضتوع و
حكم ماده قانوني فوا قرار ميگيرند و باتوجه بته مفهتوم مختال

متاده مزبتور ملحتوظ دااتتن ارزو شتدمات دفتتري

مستخدمين مزبور و جايگزين كردن نها در گروه  2مصاب و موجه است و ل ا رأي ا اره  760ت  50/11/12البه هفتم
ديوانلالي كشور مورد تأييد مي بااد اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب  1328در موارد مشابه الزم االتباع است
 134ـ رأي شماره  42ـ  1358/8/28
 تعقيب انتيامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي قانوني دو سال است و لذا تعقيـب
انتيامي آقايان قضات دادگاه عالي انتيامي مشمول مـرور زمـان قـانوني بـوده و موقـوف تعقيـب
نامبردگان اعالم ميگردد.
چون برطبق ماده  31قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه  1306متدت مترور زمتان تلقيتب انتظتامي از تتاريخ وقتوع
تخل

يا شرين اقدام تلقيبي قانوني دو سال است و قضات دادگاه عالي انتظامي تص يم شود را مبني بر بايگاني پرونده

موضوع اكايت ااكي در تاريخ هيجدهم ارديبهشت سال  1351اتخاذ ن وده اند در حاليكته تتاريخ اتكايت اتاكي از
قضات ن دادگاه در تاريخ  13مهرماه  1357به ع ل مده است فل ا تلقيب انتظامي قايان قضات سابق دادگتاه عتالي
انتظامي مش ول مرور زمان قانوني بوده و موقوفي تلقيب نامبردگان اعالم مي گردد
135ـ رأي شماره  24/58ـ  1358/11/17
 بزه معاونت در قتل از جمله مستثنيات اليحه قانوني عفو عمـومي متهمـان و محكومـان كيفـري
مصوك  1358/6/13شـوراي عـالي انقـالك اسالمي ايـران مي باشد.
مستفاد از اليحه قانوني عفو ع ومي مته ان و محكومان كيفري مصوب  1358/6/13اوراي عالي انقالب اسالمي ايتران
بزه ملاونت در قتل نيز از ج له مستثنيات اين اليحه قانوني است و بالنتيجه حكم البه اول ديوانلالي كشور صحيح است
اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال  1328براي دادگاهها و اتلب ديوانلتالي كشتور
در موارد مشابه الزم االتباع مي بااد
 ص  333مجموعه آراي وحدت رويه تدوين آقاي فرج ا… قرباني.
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 136ـ رأي شماره  52ـ  1358/11/17
 جرائم و محكوميتهاي كساني كه شروع به اجراي جرائم نموده و قصد ارتكاك به واسـطه موانـع
خارجي كه اراده آنان در آنها مدخليت نداشته معلق و بي اثر مانده در صورتي كه مشـمول مـاده
واحده باشد جزء مستثنيات تبصره مزبور محسوك و از تعقيب مجازات معاف خواهد بود.
منظور از جرائم و محكوميتهاي قتل ع دي كه به موجب تبصره  2متاده واحتده اليحته قتانوني عفتو ع تومي مته تان و
محكومان جزائي مصوب  1358/6/13اوراي انقتالب ج هتوري استالمي ايتران از ات ول مقتررات ن قتانون مستتثني
گرديده جرائ ي است كه به مرحله انجام رسيده و منتهي به فوت مجني عليه اده بااد ،بنابراين جترائم و محكوميتهتاي
كساني كه اروع به اجراي جرائم م كور ن وده و قصتد ارتكابشتان بته واستطه موانتع شتارجي كته اراده نتان در نهتا
مدشليت ندااته مللق و بي اثر مانده و جنايت منظور واقع نشده است در صورتي كته مشت ول متاده واحتده بااتد جتزو
مستثنيات تبصره مزبور محسوب ن وده و از تلقيب و مجازات ملاف شواهد بود اين رأي برطبق ماده واحتده مربتوط بته
وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
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 137ـ رأي شماره  25/58ـ  1359/2/1
 در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني دادنامه قطعي صادره از محاكم نيامي كه نسبت به آن
استدعاي اعاده دادرسي شده است مخدوش تشخيص گردد قبول اعاده دادرسي بالمانع است.
مستند اعاده دادرسي كه طبق متاده واحتده از اليحته قتانوني تجتويز اعتاده رستيدگي بته اتهامتات بلضتي از محكومتان
دادگاههاي نظامي مصوب  1358/5/20اوراي انقالب ج هوري اسالمي ايران بته ع تل متده استت صترف تا محتدود بته
اقوا مواد  279از قانون دادرسي كيفري ارتش و ماده  23از قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستتري مصتوب ستتال
 1356ن ي بااد و در صورتي كه به جهتي از جهت قتانوني دادنامته قطلتي صتادر از محتاكم نظتامي كته نستبت بته ن
استدعاي اعاده دادرسي اده مخدوو تشخيص گردد قبول اعاده دادرسي بالمانع است اين رأي مستندات به ماده واحتده
از قانون وحدت رويه مصوب سال  1328براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 138ـ رأي شماره  9ـ  1359/3/28
 مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجـام تعهـد قاعـده صـالحيت
نسبي را نفي نكرده بلكه از نير ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعاوي راجع بـه
اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاك بين سه دادگاه در اختيار خواهان قـرار
گرفته است.
حكم مقرر در ماده  22قانون يين دادرسي مدني راجع به مراجله شواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل
انجام تلهد قاعده ع ومي صالحيت نسبي دادگاه محل اقامت شوانده را كه در ماده  21قانون مزبور پيش بيني اده نفتي
نكرده بلكه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هتر دعتواي راجتع بته امتوال منقتول كته از عقتود و
قرارداد نااي اده بااد انتخاب بين سه دادگاه را در اشتيار شواهان گ ااته است اين رأي برطبق ماده  3قتانون الحتاقي
به قانون يين دادرسي كيفري مصوب مرداد  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 139ـ رأي شماره  4/58ـ  1359/10/20
 با صدور قرار تامين منتج به توقيف متهم در امر جنائي تا چهار ماه و در امـر جنحـه تـا دو مـاه
چنانچه كيفرخواست صادر نشود ،مرجع صادركننده قرار مكلف بـه فـك يـا تخفيـف قـرار بـوده .و
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عنداللزوم در تصميم به ابقاء قرار با ذكر علل موجه متهم حـق شـكايت از ايـن تصـميم را خواهـد
داشت.
با توجه بل وم و اطالا تبصره ماده  129قانون يين دادرسي كيفري كه مقرر ميدارد در هر مورد كه بللت صدور يكتي
از قرارهاي تامين موضوع ماده م كور متهم توقي

گردد و در امر جنائي تا چهارماه و در امر جنحه تا دو متاه دربتاره او

كيفرشواست صادر نشود مرجع صادركننده قرار مكل

به فك يا تخفي

قرار تأمين است مگراينكه جهتات قتانوني يتا

علل موجهي براي بقاي قرار تأمين وجود دااته بااد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات م كور قرار ابقا ميشتود و
متهم حق اكايت از اين تص يم شواهد داات و نظر به اينكه ن قس ت از ماده  40قانون يين دادرسي كيفري كه حق
اكايت از توقي

نااي از قرار وثيقه اي را كه صدور ن قانونات الزامي بوده سلب كترده است منحصترات ناظتر بتته اولتين

قرار وثيقه اي است كه منتهي به توقي
توقي

متهم اده است و مغايرتي با حكم مقرر در تبصره ماده  129كته نتاظر بته ادامته

متهم تا دو ماه در امر جنحه يا چهارماه در امر جنائي و عدم صدور كيفرشواست در مدتهاي م كور است ندارد

ل ا رأي البه  19دادگاه جنحه تهران مبني بر قبول اكايت متهم از ابقا قرار تأمين موضوع تبصره ماده  129قانون يين
دادرسي كيفري صحيح و موجه تشخيص ميشود اين رأي طبق ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري
از طرف دادگاهها الزم االتباع است
 140ـ رأي شماره  34ـ  1359/12/2
 مقررات بند ك ماده  32قانون مجازات عمومي ناظر به قواعد مربوط به تعـدد جـرم ،در مـوارد
مشمول ماده  10قانون تعليق اجراي مجازات قابل اعمال نخواهد بود.
طبق ماده  10قانون تلليق اجراي مجازات در صورتيكه اجراي حكم مجازات كسي مللق و قطلي اده بااتد و محكتوم
عليه از تاريخ صدور حكم تلليق در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر گرديده مرتكب بزهي اود كه منتهي به محكوميت
قطلي مؤثر او گردد تلليتق اجتراي مجتازات از طترف دادگاه لغو مي اود تا عالوه بر مجازات جرم اشير كيفر مللق نيز
درباره او اجرا گردد و نظر به اينكه حكم شاص موضوع اين ماده منصرف از موارد تلدد جرم است كته ترتيتب ن در
صورتي كه اجراي بلضي از محكوميتها مللق اده بااد در ماده  16قانون تلليق اجراي مجازات ملين گرديده است لت ا
مقررات بند ب ماده  32قانون مجازات ع ومي كه ناظر به قواعد مربوط به تلدد جرم است در موارد مشت ول متاده 10
قانون تلليق اجراي مجازات قابل اع ال نخواهد بود و رأي البه  12ديوان عالي كشتور بتا توجته بته اينكته بتزه ثتانوي
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منتهي به صدور حكم محكوميت قطلي و مؤثر گرديده صحيح و موجه تشخيص مي اود اين رأي ب وجب ماده واحده
قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب  1328در موارد مشتابه بتراي اتلب ديتوان عتالي كشتور و دادگاههتا الزم
االتباع است
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 141ـ رأي شماره  25/59ـ  1359/12/9
 نير باينكه وقتي متهمي كه مورد تعقيب قرار گرفته يا محكوم گرديده از عفو عمـومي اسـتفاده
ميكند منطقاً متهمي كه مورد تعقيب واقع نشده است نيز مشمول عفو عمومي خواهد بود.
نظر باينكه در اليحه قانوني عفو ع ومي مته ان و محكومان جزائي مصوب  1358از طرف قانونگ ار عنوان عفو ع ومي
اشتيار گرديده و علي االصول كليه كساني كه قبل از تاريخ تصويب اليحه قانوني م كور مرتكب بزهي اده اند جز در
موردي كه صريحات در قانون مستثني گرديده مش ول عفو ع ومي ميبااند و نظر به اينكه وقتي مته ي كته متورد تلقيتب
قرار گرفته يا محكوم گرديده از عفو ع ومي استفاده ميكند منطقات مته ي كه مورد تلقيب واقع نشده استت نيتز مشت ول
عفو ع ومي شواهد بود بنابراين هرگاه بزهي قبل از تتاريخ تصتويب اليحته قتانوني عفتو ع تومي مته تان و محكومتان
جزائي واقع اده و تلقيب مرتكب بلد از تاريخ م كور در مراجع قضائي بل ل مده بااد در صورتيكه موضوع اتهام از
موارد مستثني در قانون نبااد مش ول عفو ع ومي ا رده ميشود و رأي البه دوم ديوانلالي كشور كه بر مبناي ايتن نظتر
صادر اده صحيح و موجه تشخيص ميگردد اين رأي مطابق ماده واحده قانون مربوطه به وحدت رويه مصوب  1328در
موارد مشابه براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 142ـ رأي شماره  24/59ـ  1359/12/9
 محكوميت هاي كيفري مربوط به قبل از تصويب اليحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان
در صورتي كه بزه هاي موضوع اين محكوميت ها از مستثنيات مصرحه در اليحه قـانوني مـذكور
نباشد فاقد آثار كيفري و در صورت ارتكاك بزه جديد مشمول مقررات مربوط به تكرار جـرم نمـي
باشد.
ثار محكوميت كيفري كه اامل مجازاتهاي تبلي نيز ميبااد طبق ماده  55قانون مجازات ع ومي با تصويب قتانون عفتو
ع ومي زايل ميگردد ،بنابراين محكوميتهاي كي فري مربتوط بته قبتل از تصتويب اليحته قتانوني عفتو ع تومي مته تان و
محكومان جزائي مصوب  1358/2/18در صورتيكه بزه هاي موضوع اين محكوميت ها از مستتثنيات مصترحه در اليحته
قانوني م كور نبااد فاقد ثار كيفري بوده و در صورت ارتكاب بزه جديد از ناحيه محكوم عليه رعايت مقررات مربوط
به تكرار جرم جائز نيست و رأي البه دوم ديوانلالي كشور كه براساس اين نظر صادر اتده صتحيح و موجته تشتخيص
ميگردد اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب  1328در متوارد مشتابه بتراي اتلب ديوانلتالي
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كشور و دادگاهها الزم االتباع است

 143ـ رأي شماره  28/59ـ  1359/12/16
 تغيير عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومي تغييري در صالحيت دادگاه ندارد و اختيـارات
دادگاههاي شهرستان عيناً به دادگاههاي عمومي واگذار گرديده است.
نظر باينكه در ماده  46قانون يين دادرسي مدني مناط صالحيت تاريخ تقديم دادشواست ملين اده مگر در مواردي كه
شالف ن مقرر اود و نظر باينكه در قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي ترتيبي برشالف اصل م كور پيش بيني نشتده و
تغيير عنوان دادگاه اهرستان بدادگاه ع ومي تغييري در صالحيت دادگاه نداده و اشتيارات دادگاههاي اهرستان عينات به
دادگاههاي ع ومي واگ ار گرديده است ،بنابراين رأي ا اره 6/1522ت  1359/11/1البه اشم دادگتاه ع تومي مشتهد
كه مشلر بر صالحيت دادگاه ع ومي قوچان است منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود ،ايتن رأي بته موجتب قتانون
وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي ديتوانلتالي كتشور و دادگتاهها در موارد مشابته الزم االتباع است
 144ـ رأي شماره  29/59ـ  1360/1/15
 در تقسيم تركه اگر بين وراث محجور و غايب باشد تقسيم بتوسـط نماينـدگان آنهـا در دادگـاه
بعمل آيد.
نظر به اينكه مقنن بلحاظ حفظ حقوا محجورين و رايب مفقوداالثر و رعايت مصلحت نها طبق قس ت اشير ماده 313
قانون امو ر حسبي مقرر دااته است كه در تقسيم تركه اگر بين وراث محجور يا رايب بااتد تقستيم بتوستو ن اينتدگان
نها در دادگاه بل ل يد و با توجه ب اده  326ه ين قانون كه ب وجب ن مقررات قانون امور حسبي راجع بتقسيم تركه
در مورد تقسيم ساير اموال نيز ساري شواهد بود و نظر باينكه ماده اول قانون افراز و فروو امالك مشاع كه قتانون عتام
است و برطبق ن افراز امالكي كه جريان ثبتي نها شات ه يافته است در صالحيت واحد ثبتي محتل اتناشته اتده علتي
االصول ناسخ ماده  313قانون امور حسبي كه قانون شاص است ن يبااد نظتر اتلبه پتنجم ديوانلتالي كشتور كته تقستيم
ا مالك محجورين و رايب مفقوداالثر را از صالحيت واحد ثبتي شتارم دانستته و در صتالحيت دادگتاه اتناشته استت
صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تيرماه  1328براي اتلب
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ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
145ـ رأي شماره  2ـ  1360/1/29
 جبران ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغير اسـت و محكوم بـه
مالي از اموال خود او استيفاء خواهد شد.
مطابق مواد 1216و  1183قانون مدني در صورتي كه صغير باعث ضرر رير اود شود ضتامن و مستئول جبتران شستارت
است و ولي او به علت عدم اهليت صغير ن اينده قانوني وي مي بااد بنابراين جبران ضرر و زيان نااي از جرم در دادگاه
جزا به عهده اخص متهم صغير است و محكوم به مالي از اموال شود او استيفا شواهد اتد ،بنتا بته مراتتب مت كور رأي
البه دوم ديوانلالي كشور از نظر توجه مسئوليت جبر ان شستارت نااتي از جترم بته اتخص صتغير صتحيح و منطبتق بتا
موازين قانوني است اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب  1328در موارد مشابه بتراي اتلب
ديوانتلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
146ـ رأي شماره  3ـ  1360/2/5
 در مورد تضييع حقوق استخدامي براساس اشتغال آنها قابل رسيدگي در هيئت هاي رسيدگي به
شكايات سازمان امور اداري و استخدامي و از تاريخ اجراي اليحه قانوني با جانشـين آن هيئـت هـا
خواهد بود.
ماده  67مقررات استخدامي اركتهاي دولتي مصوب  1352/3/5صراحت دارد كه مستخدمين مش ول مقررات اين قانون
مي توا نند در مورد تضييع حقوا استخدامي شود به اوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور اكايت كنند ،قانون
مزبور صريح تا اامل كاركنان سازمان مسكن نيز مي اود ،نظر به اينكته حتق اتكايت و تظلتم كارمنتدان ستابق ستازمان
مسكن كه تاريخ تصويب قانون نامبرده به طور كلي كتار دولتتتي ندااتته و كتارمنتد دولتت محستوب ن ي اده اند يا به
علت دعاوي استخدامي كارمنتدي نهتا در ن ستازمان در تتاريخ مزبتور محترز نبتوده استت ،در متورد تضتييع حقتوا
استخدامي شود كه براساس ااتغال نها بيش از تاريخ م كور در ن سازمان بوده بته هتر حتال محفتوظ استت و مرجتع
رسيدگي به اينگونه اكايات نيز از تاريخ  1352/3/5هيئتهاي رستيدگي بته اتكايات ستازمان امتور اداري و استتخدامي
كشور و از تاريخ اجراي اليحه قانوني اصالح ماده  60قانون استخدام كشوري و الغا متواد 61و 62و  63قتانون مت كور
 مندرج در روزنامه رسمي شماره  10562ـ .1360/3/14
 مندرج در روزنامه رسمي  10601ـ .1360/4/30
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مصوب شردادماه  1358دادگاههائي است كه طبتق قتانون جانشتين ن هيئتت هتا اتده انتد بنتابراين رأي ات اره 178تت
 1356/4/18صادره از دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات صحيح و منطبق با موازين قتانوني و پيتروي از مفتاد ن بتا
رعايت توضيحاتي كه داده طبق ماده واحده وحدت رويه قضائي مصتوب ستال  1328بتراي اتلب ديوانلتالي كشتور و
دادگاهها در موارد مشابه الزم است



 147ـ رأي شماره  5ـ  1360/3/2
 نير بـه ايـنكـه حـكم مقـيد در ماده  50آيين نامه استخدام سازمان مسكن كه تا قبل از تصويب
قانون فوق قابل اجرا بوده براي كارمندان سازمان مزبور كه قبل از تصويب قانون نـامبرده اخـراج
شده اند ايجاد حق مكتسب كرده و با اجراي مقررات جديد حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت
خود باقي است.
گرچه مطابق ماده يك مقررات استخدامي اركتهاي دولتي موضتوع بنتد م متاده  2قتانون استتخدام كشتوري مصتوب
شردادماه سال  1352از تاريخ اجراي قانون مزبور كارمندان اركتهاي فوا االالار منج له سازمان مسكن مش ول قانون
باال مي بااند ،اما نظر به اينكه حكم مقيد در ماده  50يين نامه استخدامي سازمان مسكن كته تتا قبتل از تصتويب قتانون
فوا قابل اجرا بوده براي كارمندان سازمان مزبور كه قبل از تصويب قانون نامبرده اشرام اده اند ايجاد حتق مكتستب
كرده است وبا اجراي مقررات جديد حقوا مندرم در ماده نامبرده به قوت شود باقي است بنابراين رأي صادره از البه
 69دادگاه ع ومي تهران مبني براينكه اشرام كارمند ااكي بايد براساس مدلول ماده  50يين نامه فوا بااتد صتحيح و
منطبق با موازين قانوني است اين رأي طبق ماده  3مواد الحاقي به قانون يين دادرسي كيفري مصوب ستال  1337بتراي
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 148ـ رأي شماره  12ـ  1360/3/16
 انواع مختلفه دعاوي از جمله دعاوي مربـوط بـه اسـناد رسمي و قبوض اقساطي الزم االجرا در
دادگاههاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است بنابراين حكم ماده  92قـانون ثبـت منافـات و
مغايرتي با حق و اختيار اقامه دعوي در دادگاههاي دادگستري ندارد.
نظر به اينكه مرجع تظل ات ع ومي دادگستري است فل ا به جز نچه كه در قانون مستثني اده انواع مختلفته دعتاوي از
 در حال حاضر رسيدگي به شكايات استخدامي در صالحيت ديوان عدالت اداري است.
 مندرج در روزنامه رسمي  10601ـ .1360/4/30
 مندرج در روزنامه رسمي  10625ـ .1360/5/29

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
Taalivekalat@yahoo.com

سایت تعالی وکالت
مجید بنکدار ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ج له دعاوي مربوط به اسناد رس ي و قبوض اقساطي الزم االجرا در دادگاههاي دادگستري قابتل استت اع و رستيدگي
است و حكم ماده  92قانون ثبت اسناد و امالك مبني براينكه مدلول كليه استناد رست ي راجتع بته ديتون و ستاير امتوال
منقول بدون احتيام حك ي از محاكم دادگستري الزم االجرا است منافات و مغايرتي با حق و اشتيتار اقامته دعتوي در
دادگاههاي دادگستر ي ندارد و الزم االجرا بودن اسناد مزبور مزيتي است كته در قتانون بتراي چنتين استنادي در نظتر
گرفته اده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طريقي كه مصلحت و مقتضي مي دانند براي احقاا حق شود اقدام ن ايند
بنابراين رأي البه نهم دادگاه صلح تهران كه بر وفق نظر فوا صادر گرديده صحيح و مطابق موازين قانوني استت ايتن
رأي برطبق ماده  3اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب مردادماه  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم
االتباع است
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 149ـ رأي شماره  18ـ  1360/3/30
 وفق ماده  12آيين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقالك ازجمله مجازاتهاي تعييني ضـبط امـوال
نامشروع بوده كه پس از تسويه ديون خواهد بود .بنابراين استماع و رسيدگي نسبت به دعاوي راجع
به ديون چنين محكوميني به طرفيت بنياد مستضعفان بالاشكال بـه نيـر مي رسد.
چون برطبق ماده  12يين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقالب مصوب تيرماه  1358اوراي انقالب اسالمي ايران از ج له
مجازاتهائي كه برطبق حدود ارع اسالم مقرر اده ضبو اموالي كه از راه ريرمشروع به دست مده پس از تسويه ديتون
شواهد بود و با توجه به اليحه قانوني اساسنامه بنياد مستضلفان مصوب تيرماه  1359اوراي انقتالب ج هتوري استالمي
ايران و اينكه به مستنبو از تبصره ذيل بند  3ماده دوم ن اليحه كه قبول هر مال يا واحد اقتصادي يا سهام اتركتها را از
طرف بنياد متوق

بر ن دانسته كه پتس از حسابترسي از طريقه هاي اط ينان بخش احراز اود كه قبول نها در صتالح

مستضلفان و در جهت اهداف بنياد است حسابرسي و رسيدگي دقيق نسبت بته مطالبتات و ديتون محكتوميني استت كته
دستور ضبو اموال نان داده اده فل ا است اع و رسيدگي نسبت به دعاوي راجع به ديون چنتين محكتوميني بته طرفيتت
بنياد مستضلفان بالااكال به نظر مي رسد ،بنابراين رأي البه  20دادگاه صلح تهران كه برمبناي نظر فوا صادر گرديتده
صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي گردد اين رأي برطبق ماده  3اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصتوب
مردادماه  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
150ـ رأي شماره  22ـ  1360/4/6
 عبارت نصب قيم ناظر به مواردي است كه طبق قوانين مدني و حسبي دادگاهها موظفند بـراي
صغار نصب قيم نمايد و عبارت مذكور به هيچ وجـه شـامل موضـوع سرپرسـتي در قـانون حمايـت
كودكان بدون سرپرست نمي باشد.
عبارت (نصب قيم) در بند  3از ماده  3اليحه قانون دادگاه مدني شاص ناظر به مواردي است كه مطتابق قتوانين متدني و
امور حسبي دادگاهها موظفند براي صغار نصب قيم ن ايند و عبارت م كور به هيچ وجه اامل موضوع سرپرستي م كور
در قانون ح ايت كودكان بدون سرپرست مصوب اسفندماه  53كه از حيث نحوه سرپرستي و ارايو به كلتي بتا مفهتوم
قي ومت و مختصات ن متفاوت است ن ي بااد عليه ا نظر البه نهم ديوانلالي كشور كته مشتلر بته صتالحيت دادگتاه
ع ومي است موجه و منطبق با موازين قانوني تشخيص و تأييد مي اتود ايتن رأي مطتابق قتانون وحتدت رويته قضتائي
 مندرج در روزنامه رسمي  10625ـ .1360/5/29
 مندرج در روزنامه رسمي  10735ـ .1360/10/12
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مصوب سال  1328در موارد مشابه الزم االجرا است
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 151ـ رأي شماره  23ـ  1360/4/6
 مستنبط از مقررات قانون آيين دادرسي مدني اين است كه قانونگـذار سـابقه ابـالد در مرحلـه
بدوي دادرسـي را بـراي ابـالد دادخواسـتهاي پژوهشـي و فرجـامي كـافي ندانسـته و قانونگـذار
پژوهشخواه و فرجامخواه را مكلف به تعيين محل اقامت پژوهشخوانده و فرجامخوانده كرد كه عدم
انجام آن موجب صدور قرار رد دادخواست است.
مستنبو از مقررات مواد 491و 496و 531و  534اصالحي قانون يين دادرسي مدني اين است كه قانونگ ار سابقه ابالغ
در مرحله بدوي دادرسي را براي ابالغ دادشواست هاي پووهشي و فرجامي كافي ندانسته و مقتضي دانسته است كته در
هر يك از مراحل دادرسي نشاني اقامتگاه طرف دعوي تليين اود و از ه ين نظر است كه قتانون گت ار پووهشتخواه و
فرجامخواه را مكل

به تليين محل اقامت پووهشخواهنده و فرجامخوانده كرده و عدم انجام اين تكليت

را در ظترف

مدت ملين از موارد صدور قرار رد دادشواست هاي پووهشي و فرجامي قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه 209
ت  1356/3/2البه دوم دادگاه اهرستان تهران صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي بر مبناي ماده سوم از مواد
اضافه اده بقانون يين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد  1337و در جلسه مور  1360/4/6هيئت ع ومي ديوانلتالي
كشور صادر گرديده و از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي اود
152ـ رأي شماره  34ـ  1360/8/30
 نير به اينكه نفقه زن و اوالد واجب النفقه يكجا و بدون تفكيك پرداخت مي شود تـرك انفـاق
زن و فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالتي ترك فعـل واحـد محسـوك و آثـار و نتـايج در اعمـال
مقررات مربوط به تعدد جرم را نخواهد داشت.
نظر به اينكه نفقه زن و اوالد واجب النفقه كه زندگي مشترك دارند مل والت يكجا و بدون تفكيك سهم هريك از نتان
پرداشته مي اود ترك انفاا زن و فرزند از ناحيه اوهر در چنين حالت ترك فلل واحد محسوب و مستلزم رعايت ماده
 31قانون مجازات ع ومي است و ثار و نتايج متلدد فلل واحد موجب اع ال مقررات مربوط به تلدد جرم نخواهد بود
بنابراين رأي البه دوم ديوانلالي كشور كه بر مبناي اين نظر صادر اده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي
به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال  1328در موارد مشابه براي اتلب ديتوانلالي كتتشور و
دادگاهها الزم االتباع است
 مندرج در روزنامه رسمي  10676ـ .1360/7/30
 مندرج در روزنامه رسمي  10735ـ .1360/11/12
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 153ـ رأي شماره  35ـ  1360/9/10
 تعيين مجازات قانوني براي هريك از جرائم متعدد اطفال بدون رعايت تشديد كيفر و به موقع
اجرا گذاردن مجازات قطعي شده موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد
نظر به اينكه بند  1ماده  32قانون مجازات ع ومي صرفات اع ال مقررات مربوط به تكرار و تلدد جرم را از لحتاظ تشتديد
كيفر درباره اطفال بزهكار منع كرده و تسري به تليين كيفر متلدد براي جرائم مختل

ندارد ل ا تليتين مجتازات قتانوني

براي هريك از جرائم متلدد اطفال بدون رعايت تشديد كيفر و به موقع اجرا گ اردن مجازات قطلي اده استت موافتق
موازين قانوني تشخيص مي گردد و رأي البه هشتم ديوانلالي كشور كه براين اساس صتدور يافتته صتحيح استت ايتن
رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويته قضتائتي مصتوب  1328در متوارد مشابه الزم االتباع است
 154ـ رأي شماره  36ـ  1360/9/16
 وزارتخانه ها و م ؤسسات نمي توانند غير از حقوق و مزاياي سازمـاني مـورد تصدي فوق العـاده
ها و هزينه ها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي تحت هيچ عنوان وجهي
به مستخدمين خود پرداخت كنند رد شكايت كارمند صحيح و مطابق با موازين قانوني است.
نظر به ماده  38قانون استخد ام كشوري كه به موجب ن هرگاه نوع كتار و وظتاي

بلضتي از مشتارل وزارتخانته هتا و

موسسات دولتي اقتضا كند كه مبالغي عالوه بر حقوا به مستخدمين رس ي اتارل پرداشتت اتود مبلغتي بلنتوان فتوا
اللاده اغل به اارلين مشارل مزبور پرداشت شواهد اد و تليين مشارل ياد اده و ميتزان فتوا اللتاده نهتا بته پيشتنهاد
سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران صورت شواهد گرفت و نظر به اينكه هيئت وزيتران در
اجراي ماده مزبور به موجب تصويبنامه ا اره 4810ت  1356/3/2فوا اللاده فني بايگاني را جتزو فهرستت انتواع مزايتاي
مست ر منظور كرده است و نظر به صراحت ماده  43قانون استخدام كتشوري بته اينتكته وزارتختانته هتا و مؤسسات ن ي
توانند رير از حقوا و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوا اللاده ها و هزينه ها و پاداو مندرم در فصل حقتوا و
مزاياي مستخدمين رس ي تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين شود پرداشت كنند ،رأي ا اره 560ت  1357/9/1هيئت
 مندرج در روزنامه رسمي  10756ـ .1360/11/7
 مندرج در روزنامه رسمي  10756ـ .1360/11/7
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تجديدنظر رسيدگي به اكايات استخدامي مبني بر رد اكايت كارمند صحيح و مطابق با موازين قانوني است ايتن رأي
به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال  1328در موارد مشابه الزم االتباع است
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155ـ رأي شماره  37ـ  1360/9/23
 طبق قواعد ك لي مربوط به صالحيت بايد به جرائم جنحه در دادگاه عمومي و به امور خالفي در
دادگاههاي صلح رسيدگي و از ماده  64اليحه قانوني نيام صنفي اجازه رسيدگي به جـرائم جنحـه
در دادگاه بخ

مستقل استفاده نمي شود.

مستنبو از تبصره  1ماده  64اليحه قانوني نظام صتنفي مصتوب  1359/4/13ايتن استت كته در متورد جترائم و تخلفتات
مندرم در اليحه قانوني م كور و يين نامه هاي اجرائي ن طبق قواعد كلي مربوط به صالحيت بايد به جرائم جنجه اي
در دادگاههاي ع ومي و به امور شالفي در دادگاههاي صلح رسيدگي اود و از ماده  64م كور و تبصره هاي ن اجازه
رسيدگي به جرائم جنحه اي در دادگاه بخش مستقل استفاده ن ي اود مضافات اينكه در اليحه قانوني انحالل دادگاههاي
نظام صنفي و عفو متخلفين از مقررات قانون نظام صنفي رسيدگي به جرائم مربوط به مقتررات نظتام صتنفي صتريحات بته
دادگاههاي جنحه محول گرديده است ،بنابراين رأي البه سوم دادگاه استان ذربايجان ارقي در ن قس ت كته بلتدم
صالحيت دادگاه بخش مستقل در رسيدگي به جرائم جنحه اي مربوط به مقتررات نظتام صتنفي اظهتارنظر كترده استت
موجه و منطبق با قانون تشخيص مي گردد اين رأي طبق ماده  3از مواد اضافه به يين دادرسي كيفري براي دادگاهها در
موارد مشابه الزم االتباع است
 156ـ رأي شماره  38ـ  1360/10/28
 كمك داروسازان درجه يك به هيچ وجه مستقالً حق اداره داروخانـه را نخواهنـد داشـت و از
مجموع مقررات مزبور اين معني استنتاج نمي شود كه دارنـدگان چنـين كـارت هـايي حـق اداره
كردن داروخانه را بدون دخالت مديرمسئول مطلقاً داشته باشند.
با توجه به تبصره ماده  3قانون مربوط به امور پزاكي و داروئي و مواد شوردني و ااميدني مصوب شردادماه  1334كه
در ن صراحت دارد به اينكه وزارت بهداري مي تواند در صورتي كه الزم بداند طبق مقرراتي كته از طترف وزارتتين
بهداري و فرهنگ و با تصويب هيئت وزيران وضع شواهد اد برطبق تبصره مزبور ع تل ن ايتد فلت ا در صتورت انجتام
مقدمات و حصول ارايو مقرر در تبصره وزارت بهداري مخير در اقدام و ع ل به ن بوده است و بتا توجته بته كتارت
ك ك داروسازي درجه يك شواهانها كه حاكي است چون نامبردگان از عهتده امتحانتات مقترره بر متده انتد كتارت
مزبور به نان داده مي اود تا با عنوان ك ك داروسازي درجه  1در داروشانه اي كه داراي مسئول مجاز قتانوني استت،
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كارهاي مربوطه به ك ك داروسازي را انجام دهند و به هيچ وجه مستقالت حق اداره كردن داروشانه را نخواهند دااتت و
در كتارت هاي مزبتور قيد و اااره اي به تبصره ماده  3و اع ال ارايو مقرر در ن نشده و در قوانين و يين نامته هتاي
مربوطه هم وظاي

و اشتيارات ك ك داروسازان درجه  1مللوم و مشخص گرديده و از مج توع مقتررات مزبتور ايتن

ملني استنتام ن ي اود كه دارندگان چنين كارتهائي حق اداره كردن داروشانه را بدون دشالت مدير مسئول مطلقات دااته
بااند ،بنا به مراتب رأي البه چهارم ديوانلالي كشور كه متض ن ه ين ملني است نتيجتتات متورد تأييتد استت ايتن رأي
برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه الزم االتباع است
 157ـ رأي شماره  39ـ  1360/11/12
 دادگاه در صورت صدور حكم مجازات متهم برطبق مواد در مورد وسايل صيد و شكار با عنايت
به نحوه عمل ارتكابي و نوع وسيله كه بكار رفته و كيفيت و كميت صيد و سابقه متهم و ساير اوضاع و
احوال خاص قضيه با ذكر دليل تصميم مقتضي مبني بر ضبط وسيله شكار يا رد آن به متهم اتخاذ مي
نمايد.
نظر به اينكه قانونگ ار به موجب مواد 10و 11و 12و  13قانون اكار و صتيد مصتوب شترداد  1346ارتكتاب اع تالي از
قبيل اكار و صيد در فصول و ساعات م نوعه و با وسايل و طريق م نوعه و اكاركردن بدون پروانه و لوده كردن بها
به موادي كه بزيان را نابود كند و صيد و يا از بين بردن حيوانات قابل اكار با استفاده از مواد منفجره و جز اينها را جرم
اناشته است و به موجب ماده  14ه ين قانون درباره وسايل اكار حكم شتاص بتاين بيتان انشتا كترده استت( :وستايل
اكار و صيد از قبيل تفنگ و فشنگ و نورافكن و تور و قالب ماهيگيري و امثال ن كه مرتكبين اع ال م كور در مواد
10و 11و 12و  13ه راه دارند ضبو و فور تا با گزارو امتر تحويتل مقامتات صتالحه متي اتود و ايتن وستايل تتا شات ته
رسيدگي و صدور حكم قطلي زيرنظر سازمان نگهداري شواهد اد دادگاه ض ن صدور حكم نسبت بته امتوال مزبتور
تليين تكلي

مي كند) مستفاد از قس ت اشير ماده مزبور اينست كته دادگتاه در صتورت صتدور حكتم مجتازات متتهم

برطبق مواد ياد اده در مورد وسايل صيد و اكار با عنايت به نحوه ع ل ارتكابي و نتوع وستيله اي كته بته كتار رفتته و
كيفيت و ك يت صيد و سابقه متهم و ساير اوضاع و احوال شاص قضيه با ذكر دليل تص يم مقتضي مبني بر ضبو وستيله
اكار و يا رد ن به متهم اتخاذ ن ايد اين رأي به موجب ماده  3ملحقه به يين دادرسي كيفتري در متوارد مشتابه بتراي
 مندرج در روزنامه رسمي  10813ـ .1360/1/24

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
Taalivekalat@yahoo.com

سایت تعالی وکالت
مجید بنکدار ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

دادگاهها الزم االتباع است
 158ـ رأي شماره  40ـ  1360/11/19
 دادگستري مرجع تيلمات عمومي است و بنابراين صالح به رسيدگي دعـاوي سـازمانهاي آك و
برق در مورد مستحدثات غيرمجاز در مسير و حريم قانوني مي باشد.
هرچند برطبق ماده  9اليحه قانوني رفتع تجتاوز از تأسيستات ب و بترا كشتور مصتوب تيرمتاه  1359اتوراي انقتالب
ج هوري اسالمي ايران به سازمانهاي ب و برا اين اشتيار داده اده كه اگر در مسير و حتريم شطتوط انتقتال و توزيتع
نيروي برا و حريم كانالها و انهار بياري احداث ساشت ان يا درشتكاري و هرنوع تصرف شالف مقررات اده يا بشود
برحسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور ن اينده دادستان مستحدثات ريرمجاز را قلع و ق ع و رفتع تجتاوز ن اينتد
ولي با لحاظ اينكه دادگستري مرجع تظل ات ع ومي است اين اشتيار حق سازمانهاي ب و برا را براي اقامه دعوي در
دادگاه نسبت به موارد م كور سلب ن تي ن ايتد ،بنتابراين رأي اتلب اشتم ديوانلتالي كشتور صتحيح و موافتق قتانون
تشختيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلتالي
كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 159ـ رأي شماره  5ـ  1361/2/13
 به فرض وجود اشباه و نيائر سيگارهاي خارجي در بازار بالحا

انحصار دولت در اجناس دخانيه

اين امر قاچاق محسوك و رافع مسئوليت جزايي مرتكب نخواهد.
به موجب ماده يك قانون اصالح قانون انحصار دشانيات مصوب سال  1310شريد و فروو و نگاهداري اجناس دشانيته
و از ج له سيگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده  26قانون مجازات مرتكبين قاچاا ارتكاب اع ال مزبور
از طرف ااخاص بدون دشا لت و اجازه دولت در هر نقطه كشور اعم از اينكه مرتكب واردكننده بوده يتا شيتر و محتل
كش

داشل م لكت و يا در نقاط مرزي بااد قاچاا محسوب و مرتكب بصراحت ماده م كور قابل مجازات استت و

بفرض وجود ااباه و نظائر سيگارهاي شارجي در بازار اين امر رافع مسئوليت جزائي مرتكب نخواهد بود و بنابراين رأي
البه  2/1199ت  1359/6/22البه دوم ديوانلالي كشور صحيح و مطابق با موازين قانوني و موجه بوده و تأييد متي اتود
اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال  1328براي الب ديتوانلتالي كتشور و دادگتاهها در متوارد مشابه
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الزم االتباع است
 160ـ رأي شماره  6ـ  1361/2/27
 شركت برق منطقه اي ملزم به پرداخت هزينه دادرسي مي باشد.
نظر به اينكه طبق مقررات يين دادرسي مدني ع وم ااخاص اعم از حقيقي و حقوقي بطور كلتي موظت
هزينه دادرسي هستند و ملافيت از تأديه هزينه دادرسي امري است استثنائي و مخال

بته پرداشتت

با اصل و قاعده كلي م كور است

نظر به اينكه در موارد شالف اصل بايستي به قدر متيقن از موادي اكتفا اود و از تلبير موسع كه مستلزم مش ول حكم به
رير موارد منصوص است شودداري گردد بنابراين ،قس ت اشير ماده  690يين دادرسي مدني انحصارات ناظر به متوردي
كه دستگاه هاي دولتي به اعتبار اخصيت حقوقي دولتت طترح دعتوي كننتد و اتركتهاي وابستته بته دولتت كته داراي
اخصيت حقوقي مستقل بوده و بودجه اي جدا از بودجه ع ومي دارند برطبق قاعتده كلتي موظت

بته پرداشتت هزينته

دادرسي هستند عليه ا رأي البه سوم دادگاه ع ومي تهران كه مشلر است بر الزام اركت برا منطقته اي بته پرداشتت
هزينه دادرسي موجه و منطبق بتا متوازين قانتوني مي بااد اين رأي به موجب ماده  3از مواد اضافه اده به قتانون يتين
دادرسي كيفري مصوب شردادماه  1337براي دادگاههاي در موارد مشابه الزم االتباع است
 161ـ رأي شماره  7ـ  1361/2/27
 مس تأجر چنانچه نسبت به اين مال االجاره اعتراض داشته باشد مي تواند اجاره بها را از مبلغ قيد
شده در اسناد رسمي و عادي و توافقهاي قبل از  22بهمن  1357تا  20درصد كاه

دهـد نـه آنكـه

اين  20درصد از ميزان اجاره بهايي كه بعد از تاريخ  22بهمن  1357مورد توافق طرفين قرار گرفته
قابل كسر باشد.
با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقليل اجاره بهاي واحدهاي مستكوني مصتوب بتان متاه  1358اتوراي انقتالب
ج هوري اسالمي ايران منظور اين است كه اگر موجرين و مستأجرين شانه هاي مستكوني بلتد از تتاريخ  22به تن متاه
 1357نسبت به مال االجاره توافقي كرده بااند و ميزان ن را از رقم مندرم در اسناد رس ي يا عادي يا ميزانتي كته قتبالت
بين طرفين به طور افاهي مقرر يا ع ل اده است تقليل داده بااند اين توافق براي متوجر و مستتأجر ملتبتر شواهتد بتود
مگر نكه مستأجر نسبت به ن اعتراض دااته بااد كه در اين صورت مي تواند ميزان اجاره بها را از مبلتغ قيتد اتده در
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اسناد رس ي و عادي و توافق هائي كه قبل از تاريخ  22به ن ماه  1357نسبت به مال االجاره به ع ل مده است تتا %20
كاهش دهد نه نكه اين  %20از ميزان اجاره بهائي كه بلد از تاريخ  22به ن ماه  1357مورد توافتق طترفين قترار گرفتته
قابل كسر بااد ،بنابراين رأي البه  11دادگاه صلح تهران كه بر ه ين مبنا صادر گرديده صحيح و موافق موازين قانوني
است اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب مردادماه  1337براي دادگاهها در
موارد مشابه الزم االتباع است
 162ـ رأي شماره  13ـ  1361/3/24
 بند يك ماده  16قانون آيين دادرسي مدني شامل بانكهاي ملي شده كه اصـوالً اعمـال تجـاري
انجام داده و جنبه انتفاعي و تخصصي دارند و طرز اداره آنها طبق قانون ملـي شـدن بانكهـا تعيـين
گرديده نبوده و به دعاوي مربوط به آنها در دادگاههاي حقوقي طبق اصـول كلـي رسـيدگي مـي
شود.
بند يك ماه  16قانون يين دادرسي مدني كه مقرر دااته دعاوي راجع به دولت شارم از صالحيت دادگاه بخش استت
اگرچه شواسته در حدود نصاب ن بااد اامل بانكهاي ملي اده كه اصوالت اع ال تجاري انجام داده و جنبته انتفتاعي و
تخصصي دارند و طرز اداره نها برطبق قانون ملي ادن بانكها مصوب شرداد  1358و اليحه قانوني مت م اليحته قتانوني
اشيرال كر مصوب ذرماه  1358تليين گرديده نبوده و به دعاوي مربوط به نها در دادگاههاي حقوقي طبق اصول كلي
رسيدگي مي اود ،بنابراين رأي البه سوم ديوانلالي كشور كه متض ن اين ملني است نتيجتات مورد تأييد است اين رأي
برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه الزم االتباع است
 163ـ رأي شماره  14ـ  1361/9/28
 تعقيب كيفري موكول به اين است كه متهم ولگرد باشد و اعتياد او مورد تأييد پزشـكي قـانوني
قرار بگيرد و درصورتيكه ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقيب كيفري او مخالف صريح ماده  8اليحه
قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر خواهد بود.
نظر به اينكه در مورد اخصي ملتاد به مواد مخدر كه توسو مأموران دستگير يا بوسيله شويشاوندان و ه سايگان ملرفي
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ميشود به صراحت ماده  8اليحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر مصوب  1359/3/19اوراي انقتالب
ج هوري اسالمي ايران ،تلقيب كيفري موكول به اينست كه متهم ولگرد بااد و اعتيتاد او متورد تأييتد پزاتكي قتانوني
قرار بگيرد و در صورتيكه ولگرد بودن ملتاد محقق نبااد تلقيب كيفري او مخال

صريح اين ماده شواهد بود و نظر بته

اينكه در ماده  20اليحه قانوني م كور مجازات شاصي پيش بيني نشده است چنين استنباط مي اود كه اين ماده منحصرات
ناظر ب لتادين ولگرد موضوع ماده  8اليحه قانوني ياد اده است بنابراين رأي البه اول دادگاه استان ه دان كته موافتق
اين نظر صادر اده صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود ايتن رأي طبتق متاده سته الحتاقي بته قتانون يتين
دادرسي كيفري مصوب  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 164ـ رأي شماره  22ـ  1361/10/11
 وارد كنندگان و دارندگان كاالها كه عمل آنان مبتني بر اجازه مقامـات محلـي بـوده و بـدون
سوءنيت انجام شده و نمي توان بعنوان ارتكاك قاچاق قابل تعقيب و مجازات دانست.
تص يم متخ ه از طرف اوراي تأمين استان سيستان و بلوچستان داللت دارد كه ورود كاالهاي مصرح در تص يم مزبور
كه از ج له اامل مواد ر ايي ضروري ريرتفنني است جهت رفاه حال مرزنشينان منطقه مجاز اعالم گرديده است و نامه
سرپرست گ رك كنارك و اداره كل بازرگاني استان هم مؤيد تص يم مزبور بوده و مخصوصتات در نامته اداره گ ترك
تصريح اده كه ورود مواد ر ائي از طرف اوراي تأمين استان مجاز اعالم و بدون پرداشت حقوا و عوارض گ ركتي
ترشيص مي گردد و اجناس مزبور در مقابل گ رك تخليه و با نظارت مأمورين انتظامي مرشص گرديده است كه چون
برطبق مندرجات پرونده ها اجناس مورد بحث كه عبارت از ب پرتقتال و ب نانتاس و رب گوجته فرنگتي بااتد بته
استناد اجازه اوراي تأمين استان وارد و مورد ملامله واقع اده است ولو اينكه تص يم مزبور برشالف مقررات گ ركتي
بااد وارد كنندگان و دارندگان كاالهاي نامبرده را كه ع ل نان مبتني بر اجازه مقامات محلتي بتوده و بتدون ستو نيت
انجام اده ن يتوان بلنوان ارتكاب قاچاا قابل تلقيب و مجازات دانست و ل ا رأي البه هفتم ديوانلالي كشور كه مشتلر
بر اين ملني است منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود اين رأي مطابق متاده واحتده قتانون مربتوط بته وحتدت رويته
قضائي مصوب  1328براي الب ديتوانلتالي كتشتور و دادگتاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 165ـ رأي شماره  25ـ  1361/11/9
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 در مورد بحث كه اصل وقفيت قطعه زمين مورد تقاضاي ثبت محل نزاع مي باشد دادگاه مدني
خاص صالح به رسيدگي است.
چون بنا به مستنبو از بند  2ماده  3اليحه قانوني دادگاه مدني شاص مصوب مهرماه  1358دعاوي راجع به اصتل وقفيتت
در صالحيت دادگاه مدني شاص است فل ا در مورد بحث كه اصل وقفيت قطله زمين مورد تقاضاي ثبت محل نزاع مي
بااد دادگاه مدني شاص صالح به رسيدگي است و رأي البه اشم ديوانلالي كشتور صتحيح و موافتق متوازين قتانوني
صادر اده است اين رأي برطبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشتور
و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 166ـ رأي شماره  29ـ  1361/11/30
 نگهداري اوزان و مقياسهاي تقلبي فاقد انـ

از طـرف تجـار و كسـبه و داد و سـتد آنهـا جـرم

محسوك و قابل مجازات است.
چون پس از اجراي قانون اوزان و مقياستها مصتوب  1311/10/18و يتين نامته مربوطته نگهتداري و اوزان و مقياستهاي
تقلبي فاقد انگ از طرف تجار و كسبه و داد و ستد با نها برطبق متاده  4قتانون مزبتور جترم محستوب و قابتل مجتازات
است بنابراين رأي صادره از البه  11دادگاه اهرستان اصفهان كه بر اين اساس صتدور يافتته صتحيح استت و بتر وفتق
قانون اناشته مي اود اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفتري مصتوب ستال  1337در
موارد مشابه الزم االتباع است
 167ـ رأي شماره  30ـ  1361/11/30
 وفق ماده  214قانون آيين دادرسي مدني هرگاه دادرس رد را قبـول كـرد يـاخود امتنـاع از
رسيدگي نمود پرونده به شعبه ديگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه ديگري نباشد به كارمنـد علـي
البدل و اگر كارمند علي البدل نباشد به نزديكترين دادگاه رجوع مي شود.
بنا به مستنبو از ماده  214قانون ئين دادرسي مدني كه عينات نقل مي اود« :هرگاه دادرسي رد را قبول كرد يا شود امتناع
از رسيدگي ن ود پرونده بشلبه ديگر ه ان دادگاه ارجاع و اگر البه ديگري نبااد به كارمند علي البدل و اگتر كارمنتد
علي البدل نبااد به نزديكترين دادگاه رجوع ميشود» در مورد بحث رأي البه دوم دادگاه ع تومي راتت كته بتا اعتالم
 مندرج در روزنامه رسمي  11106ـ .1362/1/25
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صالحيت دادگاه لنگرود حل اشتالف ن وده است صحيح و مطابق موازين قانوني است ايتن رأي برطبتق متاده ستوم از
مواد اضافه اده به قانون ئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه  37براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 168ـ رأي شماره  31ـ  1361/12/16
 در صورتي كه بانك براي وصول چك مشتري ،آن را به بانك ديگري ارسال و بانك اخير ديگر
گواهي برگشت را بنام بانك اول صادر نمايد اين امر موجب سلب حق شكايت كيفري از كسي كـه
براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است نمي گردد.
نظر به اينكه بصراحت مندرجات ماده  10قانون صدور چك ،منظور از دارنده چك در ن ماده اخصي است كه بتراي
اولين بار چك را به با نك ارائه داده است ل ا چنانچه بانك مرجوع اليته پتس از دريافتت چتك از مشتتري ن را بتراي
وصول به بانك ديگري ارسال ن ايد و بانك اشيرال كر گواهي برگشت را به نام بانك اول صادر كند اين امر ن ي تواند
موجب سلب حق اكايت كيفري از كسي كه براي نخستين بار چك را به بانك ارائه داده است مضافات به اينكه با توجته
به نحوه فلاليت بانكها و رويه مل ول ن موسسات و وظائ

نها ،ترديدي نيست كه بانكها مل والت بلنتوان ن اينتدگي از

ابرازكننده چك نسبت به وصول وجه ن از بانك ديگر اقدام مي ن ايد و در مواردي هم كه چك متللق به شود بانتك
بوده و اصالتات نسبت به وصول وجه ن اقدام مي ن ايند هيچگاه گواهي برگشت و چك متللتق بته شتود را بته ااتخاص
ديگر تسليم ن ي ن ايند بنا به مراتب مزبور در مواردي كه بانكها از طرف دارنتده چتك متأمور وصتول و ايصتال وجته
چكها مي بااند اين ن ايندگي نياز به تصريح ندارد و ل ا رأي البه پنجم دادگاه استان شراسان صحيح است اين رأي به
موجب ماده  3قانون الحاقي به قانون يين دادرسي كيفري در جلسه مور  16اسفندماه  1361هيئت ع تومي ديوانلتالي
كشور صادر اده و در موارد مشابه براي كليه دادگاهها الزم االتباع است
 169ـ رأي شماره  32ـ  1361/12/16
 اتهام ايراد جرح با كارد از مصاديق بارز بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شـالق مي باشد.
اتهام ايراد جرح با كارد با توجه به وحدت مالك از مصاديق بارز مفاد بنتد م متاده واحتده قتانون لغتو مجتازات اتالا
مصوب سال  1344مي بااد از اين حيث دادنامه ا اره 119ت  61البه اول دادگاه اهرستان مالير موجه و متدلل استت
اين رأي مستندات به ماده  3اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب تيرماه  1337از طترف دادگاههتا در متوارد
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مشابه الزم االتباع است
 170ـ رأي شماره  1ـ  1362/1/22
 مستفاد از ماده  3اليحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوك  1358شـوراي انقـالك جـواز
شركت رئيس دادگاه صلح در دادگاه عمومي به حدوث اختالف عقيـده درآن دادگـاه و همچنـين
عدم حضور و وجود دادرس ديگر نيز در دادگاه عمومي مي باشد.
ال ت از محتواي دو دادنامه كه اتخاذ موضوعي دارند و از دادگاه ع ومي حقوقي تنكابن صادر و در الب اشم و نهتم
ديوان عالي كشور نقض و ابرام گرديده مستفاد است كه دادگاه صادر كننده اين دادنامه ها رستيدگي بته دعتاوي قتاي
حجت اهلل يزدان زاده را عليه قاي سرلشكر علوي و ريره و قاي نادر گنجي و ريره كه شواسته ن تقاضاي ابطال اسناد
مالكيت رقبه ششكداران منوط به تليين تكلي

دعوي نان عليه وزارت دارائي مطروحه در ه ان دادگاه كه شواسته ن

استرداد قس تي از اين رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوي استردادي رقبه ششكداران هنوز تليين نشده قاي يتزدان
زاده و ريره را ذي نفع در دعوي ندانسته و به اين جهت دعاوي راجع به تقاضاي ابطتال استناد مالكيتت را متردود اعتالم
كرده است هرچند رسيدگي به دعاوي راجع به تقاضاي ابطال استناد مالكيتت ششتكداران موكتول بته تليتين مقترارت
دعوي مطروحه عليه وزارت دارائي بخواسته استرداد قس تي مشاع از مرتع ششكداران است ولي با مالحظه ارتباط كامل
موضوع دعاوي فوا االالار با يكديگر دادگاه صادر كننده اين دادنامه ها با مالحظه موضوع دعوي عليه وزارت دارائي
قانونات مكل

به توأم ن ودن پرونده ها و تليين تكلي

دعاوي بوده است و با اين تقدير رد دعاوي قاي حجت اهلل يزدان

زاده و ريره بخواسته ابطال اسناد مالكيت رقبه ششكداران بدون رستيدگي و تليتين مقتدرات دعتوي نتان عليته وزارت
دارائي فاقد وجاهت قانوني است و بالنتيجه حكم البه نهم ديوان كشور كه براين استاس و تشتخيص استتوار متي بااتد
برابر موازين قانوني است
ب ت در مورد احكام صادره از الب دوم و اشم ديوان كشور كه به داللت ن البه دوم ديتوان كشتور بتا نقتض حكتم
دادگاه تالي كه با اركت رئيس دادگاه صلح قبتل از حتدوث اشتتالف عقيتده در دادگتاه ع تومي دو نفتر صتادر اتده
تركيب دادگاه ع ومي را قانوني ندانسته و حكم البه اشم ديوان كشور مبني بر ابرام حكم دادگاه تالي كه بتا اتركت
رئيس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اشتالف صادر گرديده است چون مستتفاد از متاده  3اليحته قتانوني تشتكيل
دادگاههاي ع ومي مصوب  1358/9/5اوراي انقالب ج هوري اسالمي ايران جواز اركت رياستت دادگتاه صتلح در
 مندرج در روزنامه رسمي  11135ـ .1361/2/31
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دادگاه ع ومي موكول به حدوث اشتالف عقيده در ن دادگتاه و عتدم حضتور و وجتود دادرستي ديگتري از دادگتاه
ع ومي است ل ا دادنامه صادره از البه دوم ديوان كشور كته مشتلر بر ايتن مراتب مي بااد منطبق با قتانون استت ايتن
رأي به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال  1328صادر اده و در موارد مشابه بتراي دادگاههتا و
الب ديوانلالي كشور الزم االتباع است
 171ـ رأي شماره  2ـ  1362/1/22
 اعطاء ا ختيار به هيئت حل اختالف براي تغيير نامهاي ممنوع مي باشد و رسيدگي به ساير دعاوي
مربوط به نام اشخاص در صالحيت عام محاكم دادگستري است
نظر به اينكه تبصره  4ماده  3قانون ثبت احوال مصوب تيرماه  1355ناظر به اعطا اشتيار به هيئت حل اشتالف براي تغيير
نامهاي م نوع مي بااد و رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام ااخاص در صالحيت عام محاكم ع تومي دادگستتري
است فل ا دادنامه صادره از البه سوم ديوانلالي كشور كه بر ه ين اساس صدور يافته صتحيح و موافتق متوازين قتانوني
است اين رأي برطبق ماده واحده قانون مربوط بته وحتدت رويته قضتائي مصتوب  1328در متوارد مشتابه بتراي اتلب
ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 172ـ رأي شماره  4ـ  1362/2/19
 اگر موجرين يا مستاجرين اماكن مسكوني راجع به ميزان اجرت المثل و كيفيـت پرداخـت آن
براي خود حقي قائل باشند مي توانند برطبق مقررات قانون مدني و مقررات قانون جديد و شـرايط
مقرر بين خود در دادگاهها اقامه دعوي نمايند.
گرچه به موجب مقررات قانون جديد روابو موجر و مستاجر مصوب ارديبهشت ماه  1362حكم متاده  4قتانون روابتو
موجر و مستاجر مصوب مردادماه  1356و ماده واحده اصالحي ن راجع به تلديل اجاره بها در مورد امتاكن مستكوني
به ترتيبي كه در ن ماده واحده اصالحي مقرر بوده ملغي االثر گرديتده ولتي ايتن امتر متانع از ايتن نيستت كته بالحتاظ
مرجليت عام دادگاههاي دادگستري و با توجه به صراحت ماده  15قانون جديد روابو موجر و مستاجر اگر موجرين يتا
مستاجرين اماكن مسكوني راجع به ميزان اجرت ال ثل و كيفيت پرداشت ن براي شود حقي قائل بااند بتواننتد برطبتق
مقررات قانون مدني و مقررات قانون جديد و ارايو مقرر بين شود در دادگاهها اقامه دعوي ن ايند بنابراين رأي اتلبه
 مندرج در روزنامه رسمي  11140ـ .1362/3/5
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 31دادگاه ع ومي تهران كه نتيجتات متض ن اين ملني است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گتردد ايتن رأي برطبتق
ماده  13اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب مردادماه  1337براي دادگاهها در موارد مشتابه الزم االتبتاع
است
 173ـ رأي شماره  7ـ  1362/3/2
 اعمال حق مالكيت دولت به وسيله سازمان زمين شهري موجب تغيير عنوان و وصف حق دولت
كه از اصل حاكميت ناشي گرديده و نشأت مي گيرد نخواهد بود.
از ماده اول قانون اراضي اهري كه در تاريخ  1360/12/27به تصويب مجلس اوراي اسالمي رسيده چنين مستفاد است
كه حقوا و اشتيارات و اقتداراتي كه به موجب اين قانون براي دولت اناشته اد و من حيث حق حاك يت دولت است
و بديهي است كه اع ال حقوا حاك يت دولت وسيله سازمان زمين اهري كه به موجب اساستنامه مورشته 1361/3/30
مصوب هيئت وزيران تشكيل اده است و به صورت اركت دولتي اداره اود موجب تغيير عنوان و وص

حتق دولتت

كه از اصل حاك يت نااي گرديده و نشأت مي گيرد نخواهد بود با اين تقدير هتر نتوع دعتوائي كته در اجتراي قتانون
اراضي اهري وسيله مرجع اجرائي اين قانون يا ااخاص حقيقي و حقوقي مطرح اتود داراي وصت

دعتاوي دولتت و

مش ول بند  1از ماده  16از قانون يين دادرسي مدني و مرجع رسيدگي به اينگونته دعتاوي دادگتاه ع تومي يتا دادگتاه
اهرستان مي بااد بنا به مراتب حكم البه دوم دادگاه ع ومي حقوقي كرمان كه پس از رستيدگي بته دعتوي مطروحته
نااي از اجراي قانون اراضي اهري صادر اده برابر با موازين قانوني تشخيص مي اود اين رأي به اكثريت صادر اده
و مستندات به ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب اول مردادمتاه  1337در متوارد مشتابه بتراي
دادگاهها الزم االتباع است
 174ـ رأي شماره 10ـ  1362/3/23
 با قطعيت حكم دادگاه كيفري و فراغت مرجع مزبور در امر جزائي طرح مجدد مطالبه ديه در
دادگاه كيفري مجوزي ندارد.
صرفنظر از اينكه ادعاي شسارت مدعيان شصوصي اعم است از ديه ارعي موردنظر قانونگ ار و ضترر و زيتان از جترم
چون با فرض ديه بودن ن يا قطليت حكم دادگاه كيفري و فرارت مرجع مزبور در امر جزائي طرح مجتدد مطالبته ديته
 مندرج در روزنامه رسمي  11177ـ .1362/4/22
 مندرج در روزنامه رسمي  11192ـ .1362/5/9
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در دادگاه كيفري مجوزي ندارد و از طرفي با مشروع تلقي نشدن حكم جزائي قطلي سابق الصدور ،محك ه حقوا ن ي
تواند ن را مالك صدور قرار عدم صالحيت شود قرار دهد بلكه بايد با توجه به مقررات حاكم موجود و منظور دااتن
ت ام جهات قضيه در ماهيت امر بيان عقيده ن ايد از اين حيث رأي البه ديوانلالي كشور كه در مانحن فيه به صتالحيت
محاكم حقوقي اظهارنظر ن وده صحيح و موجه تشخيص مي اود ايتن رأي بته موجتب متاده واحتده قتانون مربتوط بته
وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 175ـ رأي شماره  12ـ  1362/4/13
 رسيدگي به جرائمي كه كيفر آنها از باك قصاص باشد در صـالحيت دادگاههـاي كيفـري يـك
است.
مستفاد از اطالا و ع وم مواد 55و  56قانون حدود و قصاص و مقررات ن مصوب اتهريور  1361اكستتن استتخوان،
يكي از انواع جرح عضو موجب قصاص است و نيز با توجه بته ع توم متاده  198قتانون اصتالح متوادي از قتانون يتين
دادرسي مصوب ه ان سال و تبصره هاي ذيل ن رسيدگي به جرائ ي كه كيفر نها از باب قصاص بااتد در صتالحيت
دادگاههاي كيفري يك است فل ا رأي البه  12ديوانلالي كشور در اين زمينه صحيحات صادر گرديده و مطابق با موازين
قانوني است به اكثريت را تأييد مي اود اين رأي به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه
 1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 176ـ رأي شماره  13ـ  1362/7/6
 چنانچه قتل خطئي باشد و كسيكه ارتكاك آن به او نسبت داده شده هيچگونه خالفـي مرتكـب
نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً بلحا

تخلف مقتول باشد راننده مسئول نيست.

چنانچه قتل شطئي بااد و كسي كه ارتكاب ن به او نسبت داده اده هيچگونه شالفي مرتكب نشده بااد و وقتوع قتتل
هم صرفات بلحاظ تخل

مقتول بااد راننده مسئول نبوده و بالنتيجه رأي البه  21دادگاه كيفري  2مشهد باتفاا را تأييد

مي اود اين رأي برطبق ماده  3اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصتوب ستال  1337بتراي كليته دادگاههتاي
جزائي و الب ديوانلالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  11192ـ .1362/5/9
 مندرج در روزنامه رسمي  11270ـ .1362/8/14
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 177ـ رأي شماره  24ـ  1362/10/21
 به موجب تبصره ذيل ماده  3قانون ديات پرداخت قيمت ديه بجاي يكي از انواع آن با تراضي
طرفين امكان پذير است و دادگاه تكليف بر تعيين ارزش ديه ندارد.
به موجب تبصره ذيل ماده  3قانون ديات پرداشت قي ت ديه بجاي يكي از انواع ن با تراضي طرفين امكان پ ير است و
دادگاه تكليفي بر تليين ارزو ديه ندارد و مناط صالحيت در رسيدگي به جترائم قتتل شطتائي و اتبه ع تد در محتاكم
كيفري  1و فرجام پ ير بودن نظرات دادگاههاي مزبور تبصره  1ماده  198و متاده  285قتانون اصتالح متوادي از قتانون
يين دادرسي كيفري است و رأي البه بيستم ديوانلالي كشور در اين قس ت صحيح و موافق موازين قانوني صادر اده
تأييد مي گردد اين رأي به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشور
و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 178ـ رأي شماره  25ـ  1362/11/5
 به جرائم داخل در صالحيت ديوان كيفر كاركنان دولـت بايـد در دادگاههـاي جزائـي مركـز
استان رسيدگي بعمل آيد.
نظر به اينكه برابر تبصره ذيل ماده هشت اليحه قانوني تشكيل دادگاههاي ع ومي مصوب  1358/6/20بته جترائم داشتل
در صالحيت ديوانكيفر كاركنان دولت بايد در دادگاههاي جزائي مراكز استتان رستيدگي بل تل يتد و نظتر بته اينكته
حسب ج له اضافه اده به ماده  1قانون مرقوم دادسراي ع ومي در مليت دادگاه ع ومي (كه با تصتويب قتانون اصتالح
موادي از قانون يين دادرسي كيفري دادگاههاي كيفري يك ودو جانشين ن اده) انجام وظيفه مين اينتد بنتا عليهت ا
رسيدگي به موضوع در صالحيت دادگاه كيفري مركز استان فارس (ايراز) بوده و رأي البه  11ديوانلتالي كشتور در
اين زمينه منطبق با موازين قانوني است اكتثريت را تتأييد مي گردد اين رأي به موجب ماده واحده قانون مربوط بته
وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328بتراي التب ديتوانلتالي كتشور و كليته دادگاهها الزم االتباع است
 179ـ رأي شماره  1ـ  1363/1/29
 دخول مطلقاً (مشروع باشد يا غير مشروعم سبب سقوط واليت پدر مي باشد.

 مندرج در روزنامه رسمي  11365ـ .1362/12/9
 مندرج در رورزنامه رسمي  11372ـ .1362/12/17
 مندرج در روزنامه هاي رسمي  11445ـ 1363/3/24و  11490ـ .1363/5/20
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با توجه به نظر اكثر فقها و بويوه نظر مبارك حضرت امام مدظله اللالي در حاايه عروه الوثقي و نظر حضرت يتت ا…
اللظ ي منتظري كه در پرونده منلكس است و ه چنين با عنايت ب الك صدر ماده  ،1043قانون مدني عقد دوم از نظتر
اين هيئت صحيح و واليت پدر نسبت به چنين عقدي ساقو است و مشروعيت دشول قبل از عقد ارط صحت عقد و بتا
ارط سقوط واليت پدر نيست و دشول مطلقات (مشروع بااد يا ريرمشروع) سبب سقوط واليت پدر ميبااد بنابراين رأي
البه نهم مدني شاص موضوع دادنامه ا اره 279/9ت  1359/11/28داير بر صحت عقد دوم طبق موازين ارعي و قانوني
صادر اده و صحيح است و اين رأي براي محاكم در موارد مشابه الزم االتباع است
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 180ـ رأي شماره  5ـ  1363/2/19
 چنانچه پرونده به اتهام صدور چك بالمحل طبق مـوازين قـانوني معـد بـراي اظهـارنير باشـد
رسيدگي و صدور حكم در غياك متهم خالي از اشكال و در موارد گذشت شاكي دادگاه مكلـف بـه
صدور رأي موقوفي تعقيب مي باشد.
هرگاه پرونده مربوط باتهام صدور چك بالمحل طبق موازين قانوني ملد براي اظهار نظر بااد رسيدگي و صدور حكتم
در رياب متهم شالي از ااكال است در مواردي كه ااكي گ ات ن ايد دادگاه ب وجب ماده  159قانون تلزيرات متاده
 11قانون صدور چك مصوب تيرماه  1355مكل

به صدور رأي به موقوفي تلقيب مي بااتد بنتابراين را اتلب 89و

53و  167دادگاههاي كيفري  2تهران از اين جهت به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوانلالي كشور صحيحات صتادر
گرديده است اين رأي بتجويز ماده  3قانون اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري در متوارد مشتابه بتراي دادگاههتا
الزم االتباع است
 181ـ رأي شمـاره  13ـ  1363/4/6و اصالحيه رأي شمـاره  12ـ 1362/4/13
 چون حكم اصلي برحسب قانون قصاص بوده كه به ديه تبديل مي گردد بنابراين آن قسـمت از
رأي وحدت رويه شماره  12ـ  1362/4/13هيئت عمومي ديـوان عـالي كشـور كـه صـرفاً مشـعر بـر
صالحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرائم شكستن استخوان بوده مورد تأييد است.
هرچند در اكستگي استخوان اجراي قصاص به علت اينكه م كن است موجب تل

جاني و يا زياده از انتدازه جنايتت

گتردد (تلتزيتر بته نفس يا عضو) امكان پ ير نيست و طبق ماده  63قانون حدود و قصاص مصوب ستال  1361در چنتين
مواردي قصاص به ديه تبديل مي اود اما با توجه به مدلول ه ين ماده چون حكم اصلي برحسب قانون قصاص بوده كه
به ديه تبديل مي گردد بنابراين ن قس ت از رأي وحدت رويه ا اره 12ت 1362/4/13هيئت ع تومي ديوانلتالي كشتور
كه صرفات مشلر است بر صالحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرائم اكستن استخوان با توجه به ماده  198قانون
اصالح موادي از قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1361صرفنظر از استدالل مندرم در ن به اكثريتت را تاييتد و
اضافه مي اود منظور از رأي قبلي هم فقو صالحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرائم اكستن استخوان بتوده
است اين رأي اصالحي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 مندرج در روزنامه رسمي  11457ـ .1363/4/9
 مندرج در روزنامه رسمي  11509ـ .1363/6/11
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 182ـ رأي شماره  14ـ  1363/4/6
 طبق بند ك ماده  198قانون اصالح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي كيفـري
يك در موارد خاصي از قصاص صالح به رسيدگي مي باشند تمام مواردي كه كيفر عمل قصاص باشد
به دادگاهاي مذكور ارتباط پيدا نمي كند.
طبق بند ب ماده  198قانون اصالح موادي از قانون يتين دادرستي كيفتري دادگاههتاي كيفتري  1در متوارد شاصتي از
قصاص ص الح به رسيدگي مي بااند ت ام مواردي كه كيفر ع ل قصاص بااد به دادگاههاي مت كور ارتبتاط پيتدا ن تي
كند و رأي ا اره 12ت  1362/4/13هيئت ع ومي ديوانلالي كشور در مورد اكستگي استخوان بوده و جراحتهاي ستاده
ولو نكه مجازات نها قانونات قصاص بااد شارم از رأي م كور است ل ا رأي البه بيستم ديوانلالي كشور از اين جهت
صحيح است اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي التب ديتوان كتشور
و محاكم در موارد مشتابه الزم االتباع است
 183ـ رأي شماره  15ـ  1363/6/28
 مداخله وكيل تسخيري در صورتيكه متهم شخصاً وكيل تعيين نكرده باشد در محـاكم كيفـري و
در مورديكه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس ابد باشد ضروري است.
نظر براينكه در اصل  35قانون اساسي ج هوري اسالمي ايران براي حق استفاده از وكيل اه يت شاصي منظور گرديده و
از طرفي با توجه به ماده  9قانون تشكيل محاكم جنايي و مستنبو از مقررات تبصره  2متاده  7و متاده  12اليحته قتانوني،
تشكيل دادگاههاي ع ومي مصوب  20اهريور  1358واصالحيه هاي بلتدي ن بتا لحتاظ بخشتنامه متور 1361/7/17
اوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است مداشله وكيل تسخيري «در صورتي كه متهم اخصات وكيل تليين نكرده بااتد»
در محاكم كيفري و در موردي كه مجازات اصلي ن جرم اعدام يا حبس دائم بااد ضروريست بنابراين رأي اتلبه 16
ديوانلالي كشور كه درشصوص مورد براساس اين نظر صادر اده قانوني و موجه تشخيص مي گردد اين رأي طبق ماده
واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال  1328در موارد مشابه براي الب ديوانلالي كشور و دادگاههتا
الزم االتباع است
 184ـ رأي شماره  17ـ 1363/7/11



 مندرج در روزنامه رسمي  11509ـ .1363/6/11
 مندرج در روزنامه رسمي  11570ـ .1363/8/24
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 رسيدگي به كليه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صالحيت دادگاههـاي انقـالك قـرار
داده شده است.
با توجه به صراحت ماده  45قانون مجازات مرتكبين قاچاا «مقصود از قاچاا اسلحه وارد كردن به م لكتت و يتا صتادر
كردن از ن يا شريد و فروو و يا ح ل و نقل و يا مخفي كردن و يتا نگاهدااتتن ن استت در داشتل م لكتت» چتون
اشفا و نگهداري اسلحه ريرمجاز نيز از موارد جرم قاچاا موردنظر قانونگ ار احصا اده است و نيز با عنايت به بنتد 3
ماده واحده قانون حدود صالحيت دادسراها و دادگاههاي انقالب مصوب  1362/2/11رسيدگي به كليه جترائم مربتوط
به مواد مخدر و قاچاا در صالحيت دادگاههاي انقالب قترار داده اتده استت از ايتن جهتات رأي اتلبه  12ديوانلتالي
كشور كه براساس اين نظر صادر اده موجه و قانوني بوده و تاييد مي اود اين رأي طبق ماده واحتده قتانون مربتوط بته
وحدت رويه قضائي مصوب سال  1328در موارد مشابه براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 185ـ رأي شماره  20ـ  1363/7/25
 در امور مدني برطبق قانون درخواست تجديدنير نسبت به آراء دادگاه صـلح پذيرفتـه شـده
است.
چون در امور مدني برطبق قانون و مقررات مربوطه قبول درشواست تجديدنظر نسبت به را دادگاه صلح و رسيدگي به
ن در دادگاه ع ومي تجويز گرديده و بخشنامه اصالحي (توضيحي) ا اره  1/28195متور  1362/6/7اتوراي عتالي
قضائي هم كه از نظر مالك مستند به نظر فقهاي اوراي نگهبان است منافتاتي بتا امتر مت كور نتدارد فلت ا اتلبه هشتتم
دادگاه ع ومي تهران كه درشواست تجديدنظر نسبت به رأي دادگاه صلح را پ يرفته وبا رعايتت مقتررات مبتادرت بته
صدور حكم كرده موافق موازين ارعي تشخيص ميگردد اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضتافه اتده بته قتانون يتين
دادرسي كيفري مصوب مردادماه  37براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 186ـ رأي شماره  21ـ  1363/7/30
 به صراحت ماده  4قانون تشكيل دادگاههاي مدني خاص كه رسـيدگي دادگاههـاي عمـومي
دادگستري را در محل هايي كه دادگاه مدني خاص تشكيل نشده يا پس از تشكيل منحـل شـده در
امور مربوط به صالحيت دادگاه اخيرالذكر باستثناي دعاوي راجع به اصـل نكـاح و طـالق تجـويز
 مندرج در روزنامه رسمي  11608ـ .1363/10/11
 مندرج در روزنامه رسمي  11573ـ .1363/8/28
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كرده است.
با توجه به ماده  21قانون يين دادرسي مدني كه مقرر مي دارد :دعاوي راجع به دادگاههائي كه رسيدگي نخستتين متي
ن ايند بايد در ه ان دادگاهي اقامه اود كه مدعي عليه در حوزه ن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده  4اليحه قتانوني
تشكيل دادگاه مدني شاص كه رسيدگي دادگاههاي ع تومي دادگستتري را در محتل هتايي كته دادگتاه متدني شتاص
تشكيل نشده يا پس از تشكيل منحل اده در امور مربوط به صالحيت دادگاه اشيرال كر به استثناي دعاوي راجع به اصل
نكاح و طالا تجويز كرده و نيز با توجه بته متاده  2قتانون تشتكيل دادگاههتاي ع تومي كته دادگتاه صتلح را در عتداد
دادگاههاي ع ومي قل داد ن وده است رسيدگي به موضوع كه درشواست صدور گواهي عدم امكان سازو بته منظتور
اجراي صيغه طالا مي بااد در صالحيت دادگاه صلح شاو محل اقامت شوانده بوده و بالنتيجه رأي البه  13ديوانلالي
كشور موافق قانون صادر گرديده است اين رأي برطبق ماده واحده مصوب هفتم تير  1328براي الب ديوانلالي كشتور
و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 187ـ رأي شماره  22ـ  1363/7/30
 باتوجه به اينكه دادسرا ي عمومي و دادسراي انقـالك از حيـث درجـه مسـاوي هسـتند وقتـي
جرائمي كه رسيدگي به آنها در صالحيت دادگاه انقالك شمرده شده بعضاً واجد اهميت بيشتري از
جرائم مورد رسيدگي از دادگاه كيفري دو مي باشد بنابراين ارجاع حل اختالف به دادگاه كيفـري
دو موجه به نير نمي رسد و تشخي ص صالحيت مرجع قضائي در رسيدگي به موضـوع بـا ديوانعـالي
كشور است.
طبق اصول كلي و مستنبو از ماده  32اليحه قانوني تشكيل دادگاههاي ع ومي و متواد  49تتا  52قتانون يتين دادرستي
مدني حل اشتالف در صالحيت رسيدگي بين دو مرجع قضائي با دادگاهي است كه از حيث درجه در مرتبه باالتر قترار
دارد و با توجه به اينكه دادسراي ع ومي و دادسراي انقالب از حيث درجه مساوي هستند حتي جرائ ي كه رسيدگي به
نها در صالحيت دادگاه انقالب ا رده اده بلضات واجد اه يت بيشتري از جرائم مورد رسيدگي در دادگاه كيفتري دو
مي بااد بنابراين ارجاع حل اشتالف بين دادسراي ع ومي و دادسراي انقالب به دادگاه كيفري دو موجته بته نظتر ن تي
رسد و تشخيص صالحيت مرجع قضائي در رسيدگي به موضوع بتا ديوانلتالي كشتور استت و رأي اتلبه  11ديوانلتالي
كشور كه بر ه ين مبنا صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قضائي است اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط بته
 مندرج در روزنامه رسمي  11592ـ .1363/9/22
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وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 188ـ رأي شماره  29ـ  1363/8/28
 اقامه دعوي عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل كه مسئوليت و تعهد نماينـده بـه موجـب
اسناد و مدارك پرونده ثابت و مسلم نشده بدين نحو قابل استماع نمي باشد
با توجه به ماده  386قانون تجارت كه در صورت تل

يا گم ادن مال التجاره متصدي ح ل و نقل را جتز در متواردي

كه مستثني اده مسئول قي ت كاال و ماده  387ن قانون نامبرده را در مورد شسارات ناايه از تتأشير تستليم يتا نقتص يتا
شسارات بحري ( واري) مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول اناشته و اينكه در پرونده هاي مطروحه بته جتاي نكته
اركت سهامي بي ه ايران به قائم مقامي از بي ه گزار دعوي شود را جهت مطالبه شساراتي كه به صاحب كتاال پرداشتته
عليه متصدي ح ل و نقل اقامه ن ايد عليه ن اينده تجارتي متصدي ح ل و نقل كه مسئوليت و تلهتد ن اينتده بته موجتب
اسناد و مدارك پرونده ثابت و مسلم نشده طرح كرده فل ا است اع دعوي به كيفيت مرقوم مجتوز ندااتته استت بتديهي
است در صورتي كه بر دادگاه مللوم و محرز اود كه ن اينده تجارتي متصدي ح ل و نقل داري اشتيتارات و تلهتداتي
بوده كه او را مسئول ن وده و مي تواند طرف دعوي مطالبه شسارات قرار گيرد قبول دعوي به طرفيت او بالااكال است
و در اين زمينه را البه سيزدهم و البه هيجدهم ديوانلالي كشور كه متض ن اين ملني است موافق موازين تشخيص و
نتيجتات مورد تأييد است اين رأي برطبق قانون مربوط به وحدت رويته قضتائي مصتوب هفتتم تيرمتاه  1328بتراي اتلب
ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 189ـ رأي شماره  31ـ  1363/9/5
 رسيدگي به دعاوي راجع به امـوال غيرمنقـول در صـالحيت دادگـاه محلـي اسـت كـه مـال
غيرمنقول در حوزه آن واقع شده است.
نظر به اينكه صالحيت دادگاه محل وقوع مال ريرمنقول موضوع ماده  23قانون يين دادرسي مدني (در دعتاوي راجلته
به رير منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوا راجله به ن) حتي در صورت مقتيم نبتودن متدعي و متدعي عليته در
حوزه محل وقوع مال رير منقول استثنائي بر اصل صالحيت دادگاه محل اقامتت شوانتده موضتوع متاده  21قتانون فتوا
االالار مي بااد و با عنايت به اينكه با تلاريفي كه از اموال ريرمنقول و اموال منقوله در مواد  12الي  22قانون متدني بته
 مندرج در روزنامه رسمي  11628ـ .1363/11/4
 مندرج در روزنامه رسمي  11628ـ .1363/11/4
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ع تل متده از متاده  20ن چنين استنباط مي اود كه قانونگ ار بين دعوي مطالبه وجتوه مربتوط بغيتر منقتول نااتي از
عقود قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط بغير منقول و نيز اجرت ال ثل ن در رير مورد عقتود و قراردادهتا قائتل بته
تفصيل اده و دعاوي قسم اول را منطوقات از حيث صالحيت محاكم در حكم منقتول و دعتاوي قستم دوم را مفهومتات از
دعاوي راجله به ريرمنقول دانسته است كه نتيجتات دعاوي اشيرال كر تحت ا ول حكتم متاده  23قتانون يتين دادرستي
مدني قرار مي گيرد بنا به مراتب در اشتالف نظر حاصله بتين اتلب 3و  21ديوانلتالي كشتور از يتك طترف و 13و 22
ديوانلالي كشور از طرف ديگر احكام صادره الب 13و  22كه در مسير استنباط م كور قرار دارد متورد تاييتد

متي

بااد اين رأي برطبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصتوب تيرمتاه  1328بتراي اتلب ديوانلتالي كشتور و بتراي
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 190ـ رأي شماره  34ـ  1363/9/12
 در جـرائـم قـتـل غيـرعمـدي بـواسطـه بي احتياطي يا عدم مهارت راننـده يـا عـدم رعايـت
نيامات دولت ي مرتكب به مجازات مقرر محكوم و گذشت صاحب حق يا قائم مقـام قـانوني منحصـراً
جواز موقوفي تعقيب در جرائم غيرعمدي مندرج در مواد 150و  151را فراهم مي سازد و تسري بـه
حبس مقرر در ماده  149ندارد.
با صراحت ماده  149قانون مجازات اسالمي (تلزيرات) مصوب بان اه  1362در صورتي قتل ريرع تدي بته واستطه بتي
احتياطي يا عدم مهارت راننده يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع اود مرتكب به مجازات مقرر در ن ماده محكوم مي
اود و گ ات صاحب حق يا قائم مقام قانوني منحصرات جواز موقوفي تلقيتب در جترائم ريرع تدي منتدرم در متادتين
150و  151ه ان قانون را فراهم مي سازد و تسري به حبس مقرر موضوع ماده  149قانون يتاد اتده نتدارد فلت ا بته نظتر
اكثريت رأي البه  9دادگاه كيفري  2ه دان كه در ه ين زمينه صدور يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين
رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب مردادماه  1337در موارد مشابه الزم االتبتاع
است
 191ـ رأي شماره  37ـ  1363/9/19
 رعايت قواعد و عادات مسلمه هر مذهب شناخته شـده در دادگاههـا جـز در مـوارد راجـع بـه
 مندرج در روزنامه رسمي  11641ـ .1363/11/20
 مندرج در روزنامه رسمي  11637ـ .1363/11/15
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انتيامات عمومي تصريح گرديده بنابراين دادگاهها در رسيدگي به درخواست تنفيـذ وصـيت نامـه
ملزم به رعايت قوائد و عادات مسلمه آن مذهب مي باشد.
نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي ج هوري اسالمي ايران و اينكه به موجب متاده واحتده قتانون اجتازه رعايتت احتوال
اخصيه ايرانيان ريرايله در محاكم مصوب مردادماه  1312نسبت به احوال اخصتيه و حقتوا ارثيته و وصتيت ايرانيتان
ريرايله كه م هب نان به رست يت اتناشته اتده لتزوم رعايتت قواعتد و عتادات مستل ه متداولته در مت هب نتان در
دادگاهها جز در موارديكه مقررات قانون راجتع بته انتظامتات ع تومي بااتد تصتريح گرديتده فلت ا دادگاههتا در مقتام
رسيدگي به امور م كور و ه چنين در رسيدگي به درشواست تنفي وصيتنامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مستل ه در
م هب نان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات ع ومي بوده و بايد احكام شود را برطبق ن صادر ن ايند اين
رأي برابر ماده  43قانون امور حسبي و ماده  3از مواد اضافه اده به قانون ئين دادرسي كيفري مصتوب مردادمتاه 1337
براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 192ـ رأي شماره  40ـ  1363/9/26
 ديه شكستگي استخوان بيني در ماده  91قانون ديات معين شده كه عموم مواد  151و بــند هــ
مـاده  186قـانـون ديات شامـل آن نمي گردد.
ديه اكستگي استخوان بيني در ماده  91قانون ديات ملين اده است و ع وم مواد  151و بند هت متاده  186قتانون ديتات
اامل ن ن ي گردد و رأي البه  12ديوان به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوانلالي كشور از ايتن جهتت صتحيحات
صادر اده و منطبق با موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده واحده مصتوب تيرمتاه  1328در متوارد مشتابه بتراي
الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 193ـ رأي شماره  42ـ  1363/10/30
 كسانيكه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين اعـم
از موات و باير بوده مي توانند براي تأييد تاريخ تنييم سند عادي و صحت معامله به مراجع قضـائي
مراجعه و دادگاههاي دادگـستري نيز مي بايست نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
مستفاد از تبصره ماده  6قانون اراضي اهري ن است كه كساني كه به تاريخ قبل از قتانون لغتو مالكيتت اراضتي متوات
 مندرج در روزنامه رسمي  11666ـ .1363/12/20
 مندرج در روزنامه رسمي  11665ـ .1363/12/19
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اهري با اسناد عادي داراي زمين اعم از موات و باير بوده مي توانند براي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت ملاملته
به مراجع قضائي مراجله و دادگاههاي دادگستري نيز مي بايست نسبت به ن رسيدگي و اتخاذ تصت يم ن اينتد لت ا رأي
البه دوم دادگاه ع ومي ه دان كه براين مبنا صادر گرديده موجه به نظر مي رسد و با اكثريتت را تأييتد متي گتردد
اين رأي به موجب ماده  3از مواد اضافه اده به قانون ئين دادرسي كيفري مصوب يكم مردادماه  1337براي دادگتاهها
در متوارد مشابه الزم االتباع مي بااد
 194ـ رأي شماره  44ـ  1363/10/10
 احكام دادگاهها درخصوص محكوميت به حبس تعزيري كمتر از  10سال در مورد قتل غيرعمد
كه منتهي به گذشت اولياء دم مقتول شده قطعي است.
نظر به اينكه كيفرهاي ديه و حبس مقرر در ماده  149قانون تلزيرات با عنايت به مقررات حاكم موجود بته لحتاظ لتزوم
موقوف ادن تلقيب مجرم با گ ات ااكي درشصوص ديه و قابل گ ات نبودن ن در مورد كيفر حتبس مجازاتهتاي
مستقل و منفك از هم به نظر مي رسند و از طرفي با توجه به صراحت مادتين 198و  287قانون اصالح متوادي از قتانون
يين دادرسي كيفري حبس هاي ك تر از ده سال قطلي است ل ا رأي البه  16ديوانلالي كشور كه براين مبنا صادر اده
قانوني و صحيح تشخيص ميشود ،اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب ستال  1328در
موارد مشابه براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 195ـ رأي شماره  47ـ  1363/10/17
 رسيـدگـي بـه شكـايت از تصميم كميسيون هاي اداري كه جنبه ترافعـي نـدارد در صـالحيت
ديوان عدالت اداري است.
راجع به مرجليت عام دادگستري در اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي ج هتوري استالمي ايتران مقترر اتده كته
«مرجع رسيدگي تظل ات و اكايات دادگستري است» و در مورد صالحيت دادگاهها در رستيدگي بته دعتاوي متدني،
ماده  1قانون يين دادرسي مدني مصرح است باينكه «رسيدگي به كليه دعاوي مدني راجتع بته دادگاههتاي دادگستتري
است مگر در مواردي كه قانون ،مرجع ديگري ملين كرده است» و اما موضوع بحث در پرونده هاي مطروحه تشتخيص
مرجع رسيدگي نسبت به اعتراض و اكايت از تص يم ك يسيون اداري پنج نفتري موضتوع متاده واحتده اليحته قتانوني
 مندرج در روزنامه رسمي  11650ـ .1363/12/1
 ص  70مجموعه محشاي آراي وحدت رويه حقوقي تاليف آقاي مصطفي اصغرزاده بناب.
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راجع به تليين هيئت پنج نفري جهت انجام وظاي

سازمانهاي ع ران اراضي اهري در استانها مصوب به تن متاه 1358

اوراي انقالب ج هوري اسالمي ايران بلنوان نقض قوانين بوده كه اين نحوه اكايت ،از انتواع دعتاوي و امتور ترافلتي
محسوب ن ي اود تا نياز به رسيدگي و قطع و فصل در مراجع قضائي دادگستتري دااتته بااتد بلكته از ج لته متواردي
است كه رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ن برطبق ماده  11قتانون ديتوان عتدالت اداري درحتدود صتالحيت ن ديتوان
تليين اده است فل ا اينگونه اكايات بايد به ن مرجع تسليم گردد اين رأي برابر قانون مربوط به وحدت رويه قضتائي
مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 196ـ رأي شماره  48ـ  1363/10/24
 دعوي افراز اراضي خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهركهاي داراي ساختمان بدون
اينكه در ايجاد ساختمان رعايت آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي مصوك  1355/2/27نشده باشد
قابليت استماع را ندارد.
هرچند با استفاده از مالك ماده  3قانون اصالح بلضي از مواد قانون گسترو كشاورزي در قطبهاي كشتاورزي مصتوب
 1358/9/17اوراي انقالب ج هوري اسالمي ايران مؤشرالتصويب بتر يتين نامته متور  1355/2/27هيئتت وزيتران و
ع ومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدني در تقسيم اموال مشترك ،افتراز اراضتي فاقتد ستاشت ان واقتع در شتارم از
محدوده قانون و حريم اهرها و اهركها بين مالكين مشاعي به نسبت مالكيت نان به ك تتر از بيستت هكتتار بته استتثنا
مواردي كه قانونات نياز به تأييد مقامات شاصي دارد ،بالااكال است اما نظر به اينكه برابر فصل دوم يين نامته مربتوط بته
استفاده از اراضي ،احداث بنا و تأسيسات در شارم از محدوده قانوني و حريم اهرها مصوب  1355/2/27ايجاد هرگونه
ساشت ان و تأسيسات در شارم از محدوده قانوني و حريم اهرها مستلزم رعايت ضوابو پيش بينتي اتده در يتين نامته
مزبور من ج له اش پروانه ساشت اني و يا اع ال ماده  8ن مي بااد كه پ يرو تقاضاي افراز زمينهايي كه در نها بدون
رعايت ضوابو و مقررات يين نامه مرقوم احداث بنا اده به مثابه ناديده انگااتن مقررات يين نامه مزبور و تأييد ع تل
شالف مدلول ن شواهد بود بنابراين دعوي افراز اراضي شارم از محدوده قانوني و حتريم اتهرها و اتهركهاي داراي
ساشت ان بدون اينكه در ايجاد ساشت ان رعايتت يتين نامته فتوا اتده بااتد قابليتت استت اع را نتدارد و چتون حستب
محتويات پرونده هاي محاك اتي در هر يك از پالكهاي مورد درشواست افراز دو باب ساشت ان مجزا از يكديگر بدون
رعايت مقررات يين نامه مزبور احداث گرديده راي البه دوم دادگاه ع ومي حقوقي كرم متاالت متضت ن ملنتاي فتوا
 مندرج در روزنامه رسمي  11666ـ .1363/12/20
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تشخيص و تاييد مي اود اين رأي برابر ماده  3مواد اضافه اده بته قتانون يتين دادرستي كيفتري در متوارد مشتابه الزم
االتباع است
 197ـ رأي شماره  51ـ  1363/11/1
 مستفاد از مواد 571و 572و 573و  575قانون آيين دادرسي مدني پس از نقض ،دادگاه مرجـوع
اليه مكلف به رسيدگي مجدد بوده و رسيدگي فرجامي بوسيله ديوانعالي كشور در اصل  161قـانون
اساسي و در مواردي ديگر تجويز گرديده است.
نظر به اينكه بخشنامه 1/18273ت  1362/4/11اورايلالي قضائي ناظر به ماده  17اليحه قانوني تشكيل دادگاههاي ع ومي
مصوب  1358و راجع به را دادگاه صلح بوده و ارتباطي به را دادگاههاي اهرستان و استان سابق و رسيدگي پس از
نقض فرجامي ندااته كه بخشنامه هاي اصالحي و توضيحي ا اره 1/22057ت  1362/5/1و 1/28195ت  1362/6/7مؤيتد
ه ين ملني است و مستفاد از مواد  575 ،573 ،572 ،571قانون ئين دادرسي متدني پتس از نقتض دادگتاه مرجتوع اليته
مكل

به رسيدگي مجدد مي بااد و رسيدگي فرجامي وسيله ديوانلالي كشتور در اصتل  161قتانون اساستي ج هتوري

اسالمي ايران و در مواد مورد لزوم در تشكيل الب ديوان عالي كشور مصوب  1361نيز تجتويز گرديتده فلت ا تصت يم
البه اول دادگاه ع ومي حقوقي ه دان مبني به رسيدگي مجدد پس از نقض فرجامي مطابق متوازين تشتخيص و تأييتد
مي اود اين رأي به موجب ماده  3مواد اضافه اده به قانون ئين دادرسي كيفري در موارد مشابه الزم االتباع است
 198ـ رأي شماره  52ـ  1363/11/1
 ت عقيب و مجازات كالهبرداري صرفاً مبتني بر تقاضاي صاحبان حق يا قـائم مقـام قـانوني آنـان
نبوده تا با استرداد شكايت و دعوي از طرف ايشان تعقيب كيفري و مجازات موقوف گردد و قـوانين
و مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محكومين اين جرم از انواع جرائم قابـل
گذشت بشمار نمي آيد.
چون ايوع جرم كالهبرداري موضوع ماده  116قانون مجازات اسالمي تلزيرات در رابطته بتا حقتوا ع تومي و نظتم و
امنيت جامله و سايش عامه داراي چنان اثر ع يق نامطلوب و فزاينده اي است كه ايجاب مي ن ايد اعم از اينكه ااكيان
يا مدعيان شصوصي درشواست تلقيب و اقامه دعوي كرده يا نكرده بااتند دادستتان شتود مترتكبين ن را تلقيتب و بته
 مندرج در روزنامه رسمي  11694ـ .1364/2/3
 مندرج در روزنامه رسمي  11671ـ .1363/12/26
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كيفر برساند و اين امر مستلزم نست كه تلقيب و مجازات مرتكبين چنين جرمي صرفات مبتني بر تقاضاي صاحبان حق يتا
قائم مقام قانوني نان نبااد تا با استرداد اكايت و دعوي از طرف ايشتان تلقيتب كيفتري و مجتازات موقتوف گتردد و
قوانين و مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فل ا محكومين اين جرم كه از انواع جرائم قابل گ ات بته
ا ار ن ي يد مي توانند با اجازه ماده  25قانون اصالح پاره اي از قتوانين دادگستتري مصتوب مردادمتاه  56مستتندات بته
استرداد اكايت و دعوي از طرف ااكيان و مدعيان شصوصي از دادگاهي كه حكم قطلي را صتادر كترده درشواستت
كنند كه دادگاه در ميزان مجازات نان تجديدنظر ن وده و در صورت اقتضا كيفر نان را در حدود قانون تخفي

دهد

بنابراين رأي البه  193دادگاههاي كيفري دو تهران كه ماالت متض ن اين ملني است موافق موازين تشتخيص متي گتردد
اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به يين دادرسي كيفري مصوب مردادماه  1337در موارد مشابه براي دادگاهها
الزم االتباع است
 199ـ رأي شماره  54ـ  1363/11/8
 هرگاه كيفر جرائم ديه باشد چون ديه خـود قانونـاً كيفـري مسـتقل اسـت و ارزش ريـالي آن
ملحو

نيست نير محكمه قابل طرح در ديوان عالي كشور است

در جرائ ي كه رسيدگي به ن در حد تبصره يك ماده  198قانون اصالح دادرسي كيفري در صالحيت محك ه كيفري
يك است هرگاه كيفر ن جرائم ديه بااد چون ديه شود قانونات كيفري مستقل است و ارزو ريتالي ن ملحتوظ نيستت
نظر محك ه قابل طرح در ديوان عالي كشور است و ل ا رأي البه  20منطبق با قانون تشخيص داده مي اود و ايتن رأي
برطبق قانون وحدت رويه درموارد مشابه براي دادگاهها الزم االتباع است
 200ـ رأي شماره  56ـ  1363/11/15
در صورت اختالف در موضوع مشاركت بانكها رفع اختالف موكول به طرح دعوي در دادگاه است.
نظر به اينكه مشاركت بانكها با موسسات مش ول بند م ماده يك قانون حفاظت و توسله صتنايع ايتران (مصتوب تيرمتاه
 )1358از طريق افزايش سرمايه باتوجه به كل ه طلب م كور در ماده  3اليحه قانوني مت م قانون حفاظت و توسله صنايع
منوط به ثبوت طلب بانك از اينگونه موسسات بوده و ثبوت اين موضوع در صورت اشتالف موكول به طرح دعوي در
دادگاه است و با توجه به اينكه ماده  3م كور صرف تا ناظر به نحتتوه استتيفا طتتلب و اجتتراي حكتم متي بااتد لت ا را
 مندرج در روزنامه رسمي  11716ـ .1364/2/30
 مندرج در روزنامه رسمي  11716ـ .1364/2/30
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صادره از الب 18و  19دادگاه ع ومي و حقوقي تهران در اين شصوص موجه به نظر مي رسد اين رأي طبق متاده  3از
مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 201ـ رأي شماره  60ـ  1363/12/6
در اين نوع دعاوي ولو آنكه ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت زائد بر ميـزان نصـاك دادگاههـاي
صلح باشد اين قضيه كه از تبعات دعوي است نمي تواند تأثيري در خواسته اصلي دعوي و صالحيت
دادگاه داشته باشد.
نظر به اينكه رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره برطبتق بنتدهاي الت

و م متاده  15اليحته قتانوني تشتكيل

دادگاههاي ع ومي ناظر به بند  2ماده  13قانون يين دادرسي مدني در صالحيت دادگاههاي صتلح ات رده اتده و در
دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره محل كسب يا پيشه يا تجارت هم بنابه تلريفي كه در فصل ارزيابي شواسته در قتانون
يين دادرسي مدني از شواسته و ميزان ن برصالحيت دادگاه بل ل مده شواسته دعوي ه ان تخليه عين مستأجره بوده
النهايه دادگاه ض ن صدور حكم تخليه حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجره را مستندات بته متواد 27و  28قتانون روابتو
موجر و مستأجر مصوب مردادماه  56به امر مر قانوني مورد لحوا حكم قرار ميدهد بنابراين در ايتن نتوع دعتاوي ولتو
نكه ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت زائد بر ميزان نصاب دادگاههاي صلح بااد اين قضيه كه از تبلات دعوي استت
ن ي تواند تأثيري در شواسته اصلي دعوي و صالحيت دادگاه دااته بااتد و رأي اتلبه دوم دادگتاه ع تومي (حقتوقي)
كرمان كه متض ن اين ملني استت متوافق متوازين تشخيص مي گردد اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به يين
دادرسي كيفري مصوب مردادماه  37براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 202ـ رأي شماره  6ـ  1364/2/23
 در موارديكه جرائم ارتكابي اطفال (كسيكه به حد بلود شرعي نرسيدهم از جمله جرائم موضوع
ماده  198قانون اصالح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره يك آن باشد رسـيدگي بـه
آن در صالحيت دادگاه كيفري يك و در غير اينصورت دادگاه كيفري دو صالح به رسيدگي است.
نظر به اينكه به موجب ماده  194قانون اصالح موادي از قانون يين دادرسي كيفري مصوب اهريور  1361دادگاههتاي
كيفري به دادگاههاي كيفري يك و دو تقسيم اده اند و طبق ماده  193قانون مزبتور رستيدگي بته جترائم ااتخاص بته
 مندرج در روزنامه رسمي  11716ـ .1364/2/30
 مندرج در روزنامه رسمي  11766ـ .1364/4/31
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ترتيب مقرر در قانون ياد اده و در صالحيت دادگاههاي م كور است و مستفاد از مواد 198و  217قانون مزبور متالك
صالحيت هريك از دادگاههاي مرقوم كيفر قانوني پيش بيني اده براي جرم ارتكابي قطع نظر از شصوصيت و وضليت
مته ين مي بااد و ماده  26قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب مهرماه  1361مبني بر مبري بودن اطفتال از مستئوليت
كيفري در صورت ارتكاب جرم به ملناي صالحيت انحصاري دادگاه كيفري دو در رسيدگي به كليه اتهتامات انتتستابي
بته ااختاصي كه طفل ملترفي مي اوند نيست فل ا در مواردي كه جرائم ارتكابي اطفال (كسي كه به حد بلتوغ اترعي
نرسيده) از ج له جرائم موضوع ماده  198قانون اصالح موادي از قانون يين دادرسي كيفتري و تبصتره يتك ن بااتد
رسيدگي به ن در صالحيت دادگاه كيفري يك است در رير اين صورت دادگاه كيفري دو صالح به رسيدگي شواهد
بود و رأي البه يازده ديوانلالي كشور كه متض ن ه ين ملني است مطتابق متوازين تشتخيص متي گتردد ايتن رأي بته
موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشتور و دادگاههتا در متوارد
مشابه الزم االتباع است
 203ـ رأي شماره  9ـ  1364/2/30
 با توجه به اينكه جرم تصرف عدواني (تصرف با قهر و غلبهم از مصاديق مستثنيات تبصره دو ماده
واحده اليحه قانوني عفو عمومي نمي باشد بنابراين مورد مشمول ماده واحده مذكور بوده است.
نظر به اينكه برابر ماده واحده اليحه قانوني عفو ع ومي مته تان و محكومتان جزائتي اصتالحي اتهريورماه  1358كليته
كساني كه تا تاريخ  1358/2/18در مراجع قضائي مورد تلقيب قرار گرفته اند اعتم از اينكته حكتم قطلتي دربتاره نتان
صادر اده يا نشده بااد به استثناي جرائم و محكوميتهاي موضتوع تبصره  2ن از تلقيب يا مجازات ملتاف اتده انتد و
با توجه به اينكه جرم تصرف عدواني عنوان اده در پرونده (تصرف يا قهتر و رلبته موضتوع متاده  268قتانون مجتازات
ع ومي) از مصاديق مستثنيات تبصره  2ياد اده ن ي بااد بنابراين مورد مش ول ماده واحده م كور بوده و قس ت اشيتر
رأي البه  16كيفري  2اهواز در قس تي كه جرم تصرف عتدواني ارتكتابي در تتاريخ  1357/11/12مته تان را مشت ول
اليحه ياد اده دانسته منطبق با موازين قانوني تشخيص مي اود اين رأي طبق ماده  3اضافه اده به قانون يين دادرستي
كيفري مصوب ستال  1337در متوارد مشتابته بتراي دادگتاههتا الزم االتباع است
204ـ رأي شماره  11ـ  1364/3/20
 مندرج در روزنامه رسمي  11776ـ .1364/5/13
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 به استناد ماده  6قانون راجع به مجازات اسالمي متهمي كـه قبـل از تصـويب قـانون تعزيـرات
مرتكب قتل غيرعمدي شده مستحق تعزير در قانون مزبور نيست.
پس از تصويب ماده  2قانون ديات در  1361/9/24براي قتل ريرع دي ديه ملين اده و به موجب ماده  211قانون مزبور
كليه قوانيني كه با ن قانون مغايرت دارد از ج له قانون تشديد مجازات رانندگان صراحتات نسخ گرديده است به استتناد
ماده  6قانون راجع به مجازات اسالمي مته ي كه قبل از تصويب قانون تلزيرات مرتكب قتتل ريرع تدي اتده مستتحق
تلزير در قانون مزبور نيست و نظر البه  14ديوان كشور صحيحات صادر اده است اين رأي به استناد ماده واحتده قتانون
وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328در موارد مشابه الزم االتباع است
 205ـ رأي شماره  12ـ  1364/3/20
 كسانيكه در سمت هاي مختلف دولتي انجام وظيفه نموده و به مناسبت آن مورد اهانت قرار مي
گيرند انصراف از شكايت آنان تعقيب جزائي را موقوف نمي نمايد.
كيفري كه قانونگ ار در ماده  87قانون تلزيرات براي اهانت به كساني كه در س تهاي مختل

دولتي وظتائفي را انجتام

مي دهند و به ن مناسبت مورد اهانت قرار مي گيرند ملين كرده ااد از مجازاتي است كه در ماده  86ه ان قانون براي
اهانت به افر اد ريرمسئول تليين اده و در اين امر حفظ نظم ع ومي و سياست اداري كشور ملحوظ بوده و حق اتخص
و فردي نيست كه انصراف نان از اكايت تلقيب جزائي را كالت موقوف ن ايتد لت ا نظتر اتلبه  193دادگتاه كيفتري دو
تهران از اين جهت منطبق با موازين قانوني بوده و صحيحات صادر اده اين رأي به موجب متاده  3اضتافه اتده بته قتانون
يين دادرسي كيفري مصوب مرداد  1337در متوارد مشابه از طترف دادگاهها الزم االتباع است
 206ـ رأي شماره  22ـ  1364/7/30
 اعتراض سازمان زمين شهري بعنوان ثالث نسبت به رأي صادره از دادگـاه صـلح هـم خـارج از
صالحيت دادگاه صلح و در صالحيت دادگاه عمومي حقوقي است.
نظر به اينكه رسيدگي به دعوي راجع به دولت برابر بند  1ماده  16قانون يين دادرسي مدني و توجه به بند ال

ماده 15

اليحه قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب در صالحيت دادگاه صلح ن ي بااد و برابر رأي وحدت رويه ات اره
7ت  1362/3/2دعوي مطروحه از ناحيه سازمان اراضي اهري داراي وص

دعاوي دولت و شارم از صتالحيت دادگتاه

 مندرج در روزنامه رسمي  11888ـ .1364/9/30
 مندرج در روزنامه رسمي  11916ـ .1364/11/2
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صلح تشخيص اده بنابراين رسيدگي به اعتراض سازمان زمين اهري بلنوان ثالث نسبت به رأي صادره از دادگاه صتلح
هم شارم از صالحيت دادگاه صلح و در صالحيت دادگاه ع ومي حقوقي استت و رأي اتلبه  22ديوانلتالي كشتور در
قس تي كه متض ن اين ملني است منطبق با موازين تشخيص مي اود ايتن رأي طبتق متاده واحتده قتانون وحتدت رويته
قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 207ـ رأي شماره  23ـ  1364/8/14
 دعوي مط البه اجور معوقه اماكن استيجاري از دعاوي موضوع قـانون روابـط مـوجر و مسـتاجر
مصوك  1356نمي باشد و از شمول ماده  26قانون مزبور خارج است.
نظر به اينكه دعوي مطالبه اجور ملوقه اماكن استيجاري از دعاوي موضوع قانون روابو موجر و مستتأجر مصتوب 1356
ن ي بااد و از ا ول ماده  26قانون مزبور شارم است بنتابراين را اتلب 21و  25ديوانلتالي كشتور كته دادشواستت
فرجامي از احكام نخستين دادگاههاي ع ومي حقوقي در دعاوي بخواسته بيش از دويست هزار ريال اجور ملوقه اماكن
استيجاري را بر اين مبنا پ يرفته و رسيدگي ن توده انتد صحيح و منطبق با متوازيتن تشخيتص مي اود ايتن رأي برطبتق
ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328بتراي اتلب ديوانلتالي كشتور و دادگاههتا در متوارد مشتابه الزم
االتباع است
 208ـ رأي شماره  26ـ  1364/9/5
 صالحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به جرم فحاشي نفي صالحيت دادسرا را نمي نمايـد و
بنابراين رسيدگي به اهانت و فحاشي در دادسرا چنانچه شـاكي رأسـاً بـه دادسـرا شـكايت نمايـد و
اظهارنير مقتضي بر موقوفي يا منع تعقيب يا مجرميت تكليف قانوني قضات دادسرا است.
نظر به اينكه برابر ماده  192قانون اصالح موادي از قانون يين دادرسي كيفري و ماده  7قانون راجع به مجازات استالمي
مصوب  1361جرائم و نيز مجازاتها حسب نوع نها به حدود و قصاص و ديات و تلزيرات تقسيم اده انتد نته شتالف و
جنحه و جنايت مندرم در قانون مجازات ع ومي سابق و مجازات توهين به افراد در ماده  86قانون تلزيرات االا تليين
گرديده و ماده  217قانون صدراالالار كه در مقام تليين حدود صالحيت دادگاه كيفتري دو در مقابتل دادگتاه كيفتري
يك فحااي را در صالحيت دادگاه كيفري دو دانسته است به ملناي نفي صالحيت بازپرس يا جانشين او در رسيدگي به
 مندرج در روزنامه رسمي  11916ـ .1364/11/2
 مندرج در روزنامه رسمي  11925ـ .1364/11/13
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اكتايتت متزبتور در حدود وظاي

قتانتوني نهتا ن ي بااد بنابراين رسيدگي بته اهانتت و فحااتي در دادسترا چنانچته

ااكي رأس تا به دادسرا اكايت ن ايد و اظهارنظر مقتضي بر موقوفي يا منتع تلقيتب يتا مجرميتت تكليت

قتانوني قضتات

دادسراست و رأي البه  22دادگاه كيفري دو تبريز كه نتيجتات بر ه ين مبنا صادر اده منطبق با موازين قتانوني تشتخيص
مي اود اين رأي به تجويز ماده  3قانون اضافه اده به قانون يتين دادرستي كيفتري مصتوب  1337بتراي دادگاههتا در
موارد مشابه الزم االتباع است
 209ـ رأي شماره  27ـ  1364/9/12
 پرداخت ديه مقتول از بيت المال با هيچ يـك از مـوارد مـذكور در مـاده  198قـانون اصـالح
موادي از قانون آيين دادرسي كيفري سال  1361تطبيق نمي كند تـا رسـيدگي شـكلي ديوانعـالي
كشور را برطبق مادتين 285و  287قانون آيين دادرسي كيفري ايجاك نمايد
ماده  42قانون حدود و قصاص مصوب اهريورماه  1361كه پرداشت ديه مقتول را با ارايو شاصي از بيت ال تال قترار
داده با هيچيك از موارد م كور در ماده  198قانون اصالح موادي از قانون يين دادرستي كيفتري مصتوب اتهريورماه
 1361تطبيق ن ي كند تا رسيدگي اكلي ديوانلالي كشتور را برطبتق متادتين 285و  287قتانون يتين دادرستي كيفتري
ايجاب ن ايد فل ا رأي البه  16ديوانلالي كشور كه متض ن ه ين ملني است صحيح و منطبق با متوازين تشتخيص متي
اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشتور و دادگاههتا در
موارد مشابه الزم االتباع است
 210ـ رأي شماره  28ـ  1364/9/12
 چنانچه بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حدوث اختالف گردد رسيدگي به رفع
اختالف با ديو ان عالي كشور است و قبل از حدوث در صالحيت موضوع قابل طرح در ديوان عالي
كشور نيست.
ماده  22قانون ديوان عتدالت اداري مصتوب به تن متاه  1360كته متؤشر از متاده  16قتانون اصتالح پتاره اي از قتوانين
دادگستري مصوب شردادماه  1356به تصويب رسيده علي االطالا ناظر به حدوث اشتالف بين ديوان عتدالت اداري و
محاكم دادگستري براي حل اشتالف در ديوانلالي كشور مي بااد و ظهور بر اين امر دارد كته اگتر هريتك از ايتن دو
 مندرج در روزنامه رسمي  11916ـ .1364/11/2
 مندرج در روزنامه رسمي  11916ـ .1364/11/2
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مرجع به اعتبار صالحيت مرجع ديگر از شود نفي صالحيت كند و مورد قبتول طترف واقتع نشتود اشتتالف محقتق متي
گردد بنابراين قبل از حدوث اشتتالف در صتالحيت موضتوع قابتل طترح در ديوانلتالي كشتور نيستت و رأي اتلبه 21
ديوانلالي كشور كه بر اين مبنا صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي اود ايتن رأي برطبتق متاده
واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاههتا در متوارد مشتابه الزم االتبتاع
است
 211ـ رأي شماره  29ـ  1364/9/26
 نير به اينكه سيگارهاي توليد داخلي پس از عرضه و فروش از تملـك و انحصـار مطلـق دولـت
خارج مي گردد بنابراين خريد و فروش و حمل و نگهداري بعدي آنها از مصاديق قاچاق موضـوع
مواد  1و  26قانون مجازات مرتكبين قاچاق نمي باشد هرچند كـه ممكـن اسـت تخلـف از مقـررات
عرضه و فروش آنها عنوان جرم ديگري داشته باشد.
نظر به اينكه سيگارهاي توليد داشلي پس از عرضه و فروو از ناحيه دولت (ادارات دشانيتات) بته ن اينتدگان و عتاملين
براي توزيع از ت لك و انحصار مطلق دولت شارم مي گردد بنابراين شريد و فروو و ح ل و نگاهداري بلدي نهتا از
مصاديق قاچاا موضوع مواد يك و  26قانون مجازات مرتكبين قاچاا ن تي بااتد هرچنتد كته م كتن استت تخلت

از

مقررات عرضه و فروو نها عنوان جرم ديگري دااته بااد بالنتيجه نظتر اتلبه  7دادگتاه كيفتري دو قتم درحتدي كته
متض ن احراز صالحيت محاكم ع ومي است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده  3از متواد
اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصتوب  1337بتراي دادگاهها در متوارد مشتابه الزم االتباع است
212ـ رأي شماره  30ـ  1364/10/3
 نصب قيم به منيور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس
از رسيدن به سن بلود و قبل از اثبات رشد هم ضروري است.
ماده  1210قانون مدني اصالحي هشتم دي اه  1361كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل راتد قترار داده و
شالف ن را محتام به اثبات دانسته ناظر به دشالت نان در هر نوع امور مربوط به شود متي بااتد مگتر در متورد امتور
مالي كه به حكم تبصره  2ماده مرقوم مستلزم اثبات راد است به عبارت اشري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات
 مندرج در روزنامه رسمي  11998ـ .1365/2/18
 مندرج در روزنامه رسمي  11936ـ .1364/11/27
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راد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقاالت عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك اتده مستتقالت تصترف و مداشلته
ن ا يد و قبل از اثبات راد از اين نوع مداشله م نوع است و براين اساس نصب قيم به منظتور اداره امتور متالي و استتيفا
حقوا نااي از ن براي افراد فاقد ولي شاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات راد هر ضروري است بنتابراين
رأي دادگاه ع ومي حقوقي فسا قائم مقام دادگاه مدني شاص درحدي كه با ايتن نظتر مطابقتت دارد صتحيح تشتخيص
ميشود ،اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1337براي دادگاهها در متوارد
مشابه الزم االتباع است
213ـ رأي شماره  31ـ  1364/11/8
 بالحا

تبصره ماده  6قانون اراضي شهري مصوك  1360استماع دعوي تاييد تاريخ تنيـيم سـند

عادي و صحت معامله زمين در مورد اسناد عادي تنييمي قبل از اليحه قانوني لغو مالكيت اراضي در
شهرهايي كه براي تشكيل پرونده قبالً مهلت تعيين شده مقيد به تشكيل پرونده در مهلتهاي معينه است
درغير اينصورت قابل استماع در دادگاههاي دادگستري نخواهد بود.
مدلول صدر تبصره ماده  6قانون اراضي اهري مصوب  27اسفندماه  1360مفيد اين ملني است كه است اع دعتوي تاييتد
تاريخ تنظيم سند عادي و صحت ملامله زمين در مورد اسناد عادي تنظي ي قبتل از اليحته قتانوني لغتو مالكيتت اراضتي
موات اهري ( )1358/4/5در اهرهائي كه براي تشكيل پرونده قبالت مهلت تليين اده مقيد به تشكيل پرونده در مهلتهاي
ملينه است بنابراين را الب 17و  21ديوانلالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص متي اتود ايتن رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلتالي كشتور و دادگاههتا در متوارد مشتابه
الزم االتباع است
 214ـ رأي شماره  32ـ  1364/11/29
 در موارديكه دادگاههاي كيفري دو برطبق موازين قانوني به دعوي حقوقي ضرر و زيان ناشـي
ازجرم هم رسيدگي مي نمايند دادگاه واجد جنبه حقوقي و كيفري بوده و دعـوي حقـوقي وفـق
مقررات قابل س ير در مرحله فرجام مي باشد حكم جزايي هم به طبع امر حقوقي قابل فرجام خواهد
بود.
 مندرج در روزنامه رسمي  11982ـ .1365/1/31
 مندرج در روزنامه رسمي  11998ـ .1365/2/18
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قانون اصالح موادي از قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1361كه احكام صادره از دادگاههاي كيفري دو را (در رير
مستثنيات مصرحه در اين قانون) قابل تجديدنظر نشناشته ناظر به مواردي است كه دادگاههتاي كيفتري دو رأي شتود را
منحصرات در امر كيفري صادر ن ايند اما در مواردي كه دادگاههاي كيفري دو برطبق قانون بدعوي حقوقي ضرر و زيتان
نااي از جرم هم رسيدگي مي ن ايند و رأي دادگاه واجد جنبه حقوقي و كيفري بوده و دعتوي حقتوقي وفتق مقتررات
يين دادرسي مدني قابل سير در مرحله فرجامي بااد حكم جزائي هم به صراحت عبارت ذيل تبصتره متاده  316قتانون
يين دادرسي كيفري و به تبع امر حقوقي قابل فرجام شواهد بود بنابراين را الب 14و  19ديوانلالي كشور كه بتراين
اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق متاده واحتده قتانون وحتدت رويته قضتائي
مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 215ـ رأي شماره  33ـ  1364/12/13
 باتوجه به جمله ذيل ماده  12قانون اراضي شهري مبني بر قطعيت حكم دادگاه آراء دادگاههاي
عمومي و حقوقي ماده  12قانون اراضي شهري قابل رسيدگي فرجامي به نحو مذكور در قانون آيين
دادرسي مدني نمي باشد.
ج له ذيل ماده  12قانون اراضي اهري مصوب  1360/12/27مبني بر قطليت حكم دادگاه با توجه به رويه قانونگت اري
قوه مقننه در جهت اع ال موازين اسالمي مشلر بر اين ملني است كه را دادگاههاي ع ومي حقوقي موضوع ماده 12
قانون اراضي اهري قابل رسيدگي فرجامي به نحو م كور در قانون يين دادرسي مدني ن تي بااتد فلت ا رأي اتلبه 21
ديوانلالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح تشخيص مي اود ،اين رأي برطبق متاده واحتده قتانون وحتدت
رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  12026ـ .1365/3/24

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
Taalivekalat@yahoo.com

سایت تعالی وکالت
مجید بنکدار ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 216ـ رأي شماره  1ـ  1365/2/2
 با تصويب قانون حدود و قصاص و ديات مجازات جرح عمدي با چاقو بايد بالحا

مواد 55و 63

قانون مارالذكر تعيين شود مگراينكه اقدام به چاقوكشي از مصاديق جرائم ديگر نيير عناوين مذكور
در قانون حمل چاقو و … مصوك  1336باشد كه در اينصورت تعيين مجازات بـه ايـن عنـوان هـم
بالاشكال است.
با تصويب قانون حدود و قصاص و ديات در سال  1361مجازات جرح ع دي با چاقو بايد با لحاظ متواد 55و  63قتانون
حدود و قصاص تليين اود مگراينكه اقدام به چاقوكشي از مصاديق جرائم ديگري نظير عناوين م كور در قانون ح تل
چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اشالل در نظم و امنيت و سايش ع ومي مصوب  1336بااد كه در اين صورت تليين
مجازات باين عنوان هم بالااكال است بنابراين تبصره ماده  173قتانون مجتازات ع تومي اصتالحي ستال  1344در ايتن
مورد قابليت اع ال ندارد و را دادگاه كيفري يك و البه  8دادگاه كيفري كرمان تا نجا كه با اين نظر مطابقتت دارد
صحيح تشخيص مي اود اين رأي برابر ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرستي كيفتري مصتوب  1337بتراي
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 217ـ رأي شماره  17ـ  1365/6/18
 دادگاههاي حقوقي يك كه طبق ماده  16نسبت به اين قبيل دعاوي مكلف به ادامـه رسـيدگي
مي باشند پس از خاتمه رسيدگي مبادرت به انشاء رأي مي نمايند.
ماده  14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب ذرماه  1364منصرف از دعاوي بخواسته تا دو ميليون ريال
مي بااد كه در حد نصاب دادگاههاي حقوقي دو قرار گرفته است بنابراين دادگاههاي حقوقي يتك كته طبتق متاده 16
نسبت به اين قبيل دعاوي مكل

به ادامه رسيدگي مي بااند با استفاده از وحدت مالك ماده  6قانون مزبور بايد پتس از

شات ه رسيدگي مبادرت به انشا رأي ن ايند و رأي البه  24ديوانلالي كشور تا حتدي كته بتراين استاس صتتادر اتتده
صحيتح و منتطبق بتا قانتون تشتخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب 1328
براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در مورد مشابه الزم االتباع است
 218ـ رأي شماره  18ـ  1365/7/1
 مندرج در روزنامه رسمي  12079ـ .1365/5/27
 مندرج در روزنامه رسمي  12131ـ .1365/7/30
 مندرج در روزنامه رسمي  12196ـ .1365/10/20
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 مقنن در ماده  180قانون آيين دادرسي كيفري به تصميماتي كه دادگاههاي كيفري از جمله در
پرونده هاي منع پيگرد بعلت عدم وقوع جـرم اتخـاذ مـي نماينـد عنـوان رأي اطـالق نمـوده كـه
درخصوص مورد افاده حكم ماهوي را نمي كند و ايـن نـوع آراء بـه صـراحت مـاده 181قانــون
مارالذكر قابـل رسيدكي فـرجـامي مي باشد.
ماده  284قانون اصالح موادي از قانون يين دادرسي كيفري مصتوب اتهريورماه  1361در متورد قطلتي بتودن احكتام
دادگاههاي بدوي كيفري به مستفاد از مستثنيات مصرحه در اين ماده ظهور در احكام ماهوي به ملناي اشص كل ه دارد
كه بر تليين مجازات يا برائت صادر مي اود ليكن مقنن در ماده  180قتانون يتين دادرستي كيفتري بته تصت ي اتي كته
دادگاههاي كيفري از ج له در پرونده هاي منع پيگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ مي ن ايند عنوان رأي اطالا ن وده
كه درشصوص مورد افاده حكم ماهوي را ن ي كند و اين نوع را به صراحت ماده  180قانون مارال كر قابل رسيدگي
فرجامي مي بااند بنابراين رأي البه  11ديوانلالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص متي اتود ايتن رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي اتلب ديوانلتالي كشتور و بتراي دادگاههتا در متوارد
مشابه الزم االتباع است
 219ـ رأي شماره  31ـ  1365/8/20
 در مورد قتل عمدي اگر بعضي از اولياء دم كبير و بعضي ديگر صغير باشـند و اوليـاي دم كبيـر
تقاضاي قصاص نمايند با تأمين سهم صغار از ديه شرعي مي توانند جاني را قصاص نمايند.
در مورد قتل ع دي اگر بلضي از اوليا دم كبير و بلضي ديگر صغير بااند و اوليا دم كبير تقاضاي قصتاص ن اينتد ،بتا
تأمين سهم صغار از ديه ارعي مي توانند جاني را قصاص ن ايند بنابراين را الب 11و  16ديوانلالي كشور كه با ايتن
نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است ،اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب
 1328براي دادگاهها و الب ديوانلالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است
220ـ رأي شماره  32ـ  1365/8/20
 قتل غيرعمدي در اثر بي احتياطي در راننـدگي وسـيله نقليـه موتـوري بـدون داشـتن پروانـه
رانندگي كه مجازات آن درماده  153قانون تعزيرات مصوك  62معين شده از آن جهـت كـه نوعـاً
 مندرج در روزنامه رسمي  12180ـ .1365/10/1
 مندرج در روزنامه رسمي  12180ـ .1365/10/1
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تفريط به نفس است درحكم شبه عمد بوده و از لحا

پرداخت ديه مشـمول بنـد ك مـاده  8قـانون

ديات مصوك  61مي باشد.
قتل ريرع دي در اثر بي احتياطي در رانندگي وسيله نقليه موتوري بدون دااتن پروانه رانندگي كه مجازات ن در ماده
 153قانون تلزيرات مصوب  1362/5/18ك يسيون امور قضائي مجلس اوراي اسالمي ملين اده از ن جهت كه نوعتات
تفريو به نفس است در حكم اتبه ع تد بتوده و از لحتاظ پرداشتت ديته مشت ول بنتد ب متاده 8قتانون ديتات مصتوب
 1361/4/20مي بااد بنابراين رأي البه  14ديوانلالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با متوازين
قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب  1328بتراي اتلب ديوانلتالي كشتور و
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 221ـ رأي شماره  33ـ  1365/8/27
 حكم دادگاه حقوقي يك كه برطبق تبصره ماده  12قانون تشكيل دادگاهها حقـوقي يـك و دو
مصوك  1364و در موارد مصرحه در اين ماده نسبت به حكم دادگاه صلح (حقـوقي دوم صـادر مـي
شود باتوجه به قسمت اول تبصره مذكور قابل رسيدگي شـكلي (تجديـدنيرم در ديوانعـالي كشـور
نيست.
حكم دادگاه حقوقي يك كه برطبق تبصره ماده  12قانون تشتكيل دادگاههتاي حقتوقي يتك و دو مصتوب  1364و در
موارد مصرحه در اين ماده نسبت به حكم دادگاه صلح (حقوقي  )2صادر مي اود با توجه به قس ت اول تبصره مت كور
قابل رسيدگي اكلي (تجديدنظر) در ديوانلالي كشور نيست بنابراين رأي البه  13ديوانلالي كشور كه نتيجتات با اين نظر
مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي اتلب
ديوانلالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 222ـ رأي شماره  34ـ  1365/9/11
 تبصره  76قانون بودجه سال  1363از ابتداي سال قابل اجرا بوده و در آن وصول اعالميه هاي
ازد واج و طالق به سازمان ثبت احوال كشور محول و سـر دفتـران ازدواج و طـالق قبـل از ابـالد
بخشنامه  1363/1/15وزارت كشور تكليفي در وصول وجوه مزبور و واريز به حساك درآمـد عمـومي
 مندرج در روزنامه رسمي  12195ـ .1365/10/18
 مندرج در روزنامه رسمي  12203ـ .1365/10/28
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نداشته تا از اين جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند.
تبصره  76قانون بودجه سال  1363كل كشور مصوب  1362/12/20كه از اول سال  1363قابل اجرا بوده وصتول وجتوه
مربوط به اعالميه هاي ازدوام و طالا موضوع رديفهاي 6و  7تبصره م كور را بته ستازمان ثبتت احتوال كشتور محتول
ن وده است و سردفتران ازدوام و طالا قبل از ابالغ بخشنامه ا اره 280/5/336ت  1363/1/15وزارت كشور ارستالي از
طريق سازمان ثبت اسناد و امالك تكليفي در وصول وجوه مزبور و واريز به حساب در مد ع ومي ندااته اند تا از ايتن
جهت مسئول پرداشت ن به ثبت احوال بااند فل ا را دادگاههاي ع ومي حقوقي فسا و نقده و س نان در حدي كه با
اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده  3اضافه اده به قانون ئين دادرسي كيفتري بتراي
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
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 223ـ رأي شماره  35ـ  1365/9/20
 چنانچه موضوع قبالً در كميسيون سه نفري مندرج در تبصره هاي ماده  10آيين نامه قانون لغـو
مالكيت اراضي موات شهري مطرح و نسبت به آن اظهانير شده باشد در چنين موردي طرح مجـدد
موضوع در محاكم قضائي مجوز قانوني ندارد.
تبصره ماده  6قانون اراضي اهري مصوب  1360/12/27در مورد مراجله دارنده سند عتادي زمتين بته مراجتع ذيصتالح
قضائي براي تأييد تاريخ تنظيم سند و صحت ملامله با لحاظ ماده  37يين نامه اجرايي ن منصرف از موردي استت كته
سند عادي مزبور در مهلت هاي تليين اده قبلي به سازمان ع ران اراضي اهري ارائه و در ك يسيون سه نفتري موضتوع
الحاا سه تبصره به ماده  10يين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات اهري و كيفيت ع ران ن مصتوب 1358/11/13
اوراي انقالب مطرح و نسبت به ن اظهار نظر اده است در چنين موردي طرح مجدد موضوع در محاكم قضائي مجوز
قانوني ندارد ،بنابراين رأي البه سوم ديوانلالي كشور كه براين اساس صادر اده صحيح تشخيص مي اود اين رأي به
موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشتور و دادگاههتا در متوارد مشتابه
الزم االتباع است
 224ـ رأي شماره  36ـ  1365/9/20
 بند  6ماده واحده قانون صالحيت دادسراها و دادگاههاي انقالك مصوك  1362ناظر به دو جرم
مستقل گرانفروشي و احتكار ارزاق عمومي است كه رسيدگي به جرم گرانفروشي علـي االطـالق در
صالحيت دادگاههاي انقالك است.
بند  6ماده واحده قانون حدود صالحيت دادسراها و دادگاههاي انقالب مصوب ارديبهشت متاه  1362نتاظر بته دو جترم
مستقل مي بااد كه عبارت از جرم گرانفرواي و جرم احتكار ارزاا ع ومي است و رسيدگي به جرم گرانفرواي علتي
االطالا در صالحيت دادگاههاي انقالب است بنابراين رأي البه هفتم ديوانلالي كشور كه براستاس ايتن نظريته صتادر
گرديده صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويته قضتائي مصتوب  1328بتراي اتلب
ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 225ـ رأي شماره  45ـ  1365/10/25
 مندرج در روزنامه رسمي  12253ـ .1365/12/28
 مندرج در روزنامه رسمي  12253ـ .1365/12/28
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 ماده  6قانون مجازات اسالمي مصوك  1361كه مجازات و اقدامات تأميني و تربيتـي را برطبـق
قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين و احكـام الهـي از جملـه
راجع به قصاص مي باشد كه از صدر اسالم تشريع شده اند بنابراين درخواست اولياي دم و به حكم
آيه شريفه و رأي صادره صحيح تشخيص مي گردد.
ماده  6قانون مجازات اسالمي مصوب مهرماه  1361كه مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي را برطبق قانوني قرار داده كه
قبل از وقوع جرم وضع اده بااد منصرف از قوانين و احكام الهي از ج له راجع بته قصتاص متي بتتااد كتته از صتتدر
اسالم تشريع اده اند بنابراين رأي البه چهاردهم ديوانلالي كشور كه حسب درشواست اوليا دم و به حكم يه اريفه
«ولكم في القصاص حيات يا اولي االلباب» بر اين مبنا به قصاص صتادر گرديتده صتحيح تشتخيص متي اتود ايتن رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلتالي كشتور و دادگاههتا در متوارد مشتابه
الزم االتباع است
 226ـ رأي شماره  46ـ  1365/10/25
 مرجع حل اختالف درصالحيت بين دو دادگاه شهرستانهاي يك استان اعم از اينكه باالصاله يا به
قائم مقامي نسبت به امر كيفري رسيدگي نمايند برحسب ترتيب و اولويت دادگاه كيفري يك مركز
همان استان است.
مرجع حل اشتالف در صالحيت بين دو دادگاه اهرستان هاي حوزه يك استان اعم از اينكه باالصاله يا بته قتائم مقتامي
نسبت به امر كيفري رسيدگي ن ايند با توجه به صدر بند  3ماده  32اليحه قانوني تشتكيل دادگاههتاي ع تومي مصتوب
 1358و برحسب ترتيب و اولويت دادگاه كيفري يك مركتز ه تان استتان استت فلت ا رأي اتلبه  20ديوانلتالي كشتور
تاحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته قضتائي
مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 227ـ رأي شماره  51ـ 1365/11/30
 ماده  14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مفيـد ايـن معنـي اسـت كـه دادگاههـاي
حقوقي يك قبل از صدور حكم نسبت به دعاوي كه در صالحيت خاصه آنها باشد بايد نير و استنباط
 مندرج در روزنامه رسمي  12290ـ .1366/2/21
 مندرج در روزنامه رسمي  12290ـ .1366/2/21
 مندرج در روزنامه رسمي  12229ـ .1366/3/2
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قضايي خود را اعالم و برطبق ماده مرقوم عمل نمايد كه اين قاعده در مورد رسـيدگي بـه دعـاوي
اعتراض به تشخيص كميسيون ماده  12قانون اراضي شهري نيز الزم الرعايه است.
ماده  14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب ذرماه  1364مفيد اين ملني است كه دادگاههتاي حقتوقي
يك قبل از صدور حكم نسبت به دعاوي كه در صالحيت شاصه نها مي بااد بايد نظر و استنباط قضائي شود را اعتالم
و برطبق ماده مرقوم ع ل ن ايند كه اين قاعده در مورد رسيدگي به دعاوي اعتراض به تشخيص ك يسيون ماده  12قانون
اراضي اهري مصوب اسفندماه  1360نيز الزم الرعايه است بنابراين رأي البه ستوم ديوانلتالي كشتور كته بتا ايتن نظتر
مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضتائي مصتوب  1328بتراي
الب ديتوانلالتي كتشور و دادگتاهها در موارد مشابته الزم االتباع است
 228ـ رأي شماره  52ـ  1365/11/30
 مرجع تجديدنير احكام و قرارهاي صادره از دادگاههاي حقوقي يك طبق تبصره ذيل ماده 13
ديوانعالي كشور بوده و جمله ذيل ماده  16هم مباينتي با مراتب فوق نداشته لذا مرجـع تجديـدنير
آراء صادره از دادگاه حقوقي يك كه برطبـق مـاده  16قـانون مرقـوم ابتــدائاً صــادر مـي شـود
ديوانعالي كشور است.
تبصره ذيل ماده  12قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصتوب ذرمتاه  1364و متاده  13قتانون مزبتور مرجتع
تجديدنظر احكام و قرارهاي صادره از دادگاه حقوقي يك را ديوانلالي كشور قرار داده و ج له ذيل ماده  16قانون يتاد
هم مباينتي با مراتب فوا ندارد ل ا مرجع تجديدنظر را صادره از دادگاه حقوقي يك كه برطبق ماده  16قانون مرقتوم
ابتدائات صادر مي اود ديوانلالي كشور است بنابراين رأي البه  21ديوانلالي كشور كه بر اين اساس صادر اده صحيح و
منطبق با قانون تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب  1328بتراي اتلب
ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 229ـ رأي شماره  501ـ  1366/1/20
 نير به عموم و اطالق ماده  284قانون اصالح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري كـه حكـم
بدوي را در سه مورد قابل تجديدنير و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتـب رسـيدگي قبـل از
 مندرج در روزنامه رسمي  12229ـ .1366/3/2
 مندرج در روزنامه رسمي  12314ـ .1366/3/19
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رأي وحدت رويه شماره  15ـ  1363/6/28بوده ولي انشاء حكم بعد از رأي مذكور و بدون دخالـت
وكيل باشد مقررات ماده  284قانون فوق االشعار قابل اعمال است.
نظر به ع وم و اطالا ماده  284قانون اصالح موادي از قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1361كه حكم بدوي را در
سه مورد قابل تجديدنظر و نقض اناشته چنانچه وقوع بزه و مراتتب رستيدگي قبتل از رأي وحتدت رويته ات اره  15ت
 1363/6/28هيئت ع ومي ديوانلالي كشور بوده و چنانچه انشاي حكم بلد از رأي مت كور بتدون دشالتت وكيتل بااتد
مقررات ماده  284قانون فوا االالار قابل اع ال است بنابراين رأي البه  12ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد
صحيح و مطابق با قانون تشخيص مي اود اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي
الب ديوانلالي كشور و دادگاهها درموارد مشابه الزم االتباع است
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 230ـ رأي شماره  502ـ  1366/2/10
 اجراي ماده  15مكرر قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشـور بعهـده شـهرداري
بوده و وزارت كشاورزي و سرجنگلداري در تاريخ مؤخر از تصويب ماده واحده سمتي در اجـراي
ماده  15مكرر قانون فوق الذكر نخواهد داشت.
نظر به اينكه در ماده واحده اليحه قانوني مصوب مهرماه  1358اوراي انقالب تصريح اده كه از تتاريخ تصتويب متاده
واحده مزبور به جاي وزارت كشاورزي و ع ران روستائي ،اهرداري هاي محتل متأمور اجتراي متاده  15مكترر قتانون
حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب  1348شواهند بود ل ا وزارت كشتاورزي و سترجنگلداري در
تاريخ مؤشر از تصويب اين ماده واحده س ت و مأموريتي در اجراي ماده  15مكرر قتانون فتوا الت كر نتتدااته و ايتتن
مأمتوريتت بترعتهتده اتهترداري محل مي بااد بنابراين رأي البه  15ديوانلالي كشتور كته بتا ايتن نظتر مطابقتت دارد
صحيح تشخيص مي اود ،اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي دادگاهها و اتلب
ديوانلالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است
 231ـ رأي شماره  503ـ  1366/2/10
 دعوي راجع به جهيزيه از شمول دعاوي در صالحيت دادگاه مدني خاص خارج و در صالحيت
دادگاههاي حقوقي است مگر اينكه طرفين نسبت به رسيدگي دادگاه مدني خاص تراضي نمايند.
صالحيت دادگاه مدني شاص براي رسيدگي به دعاوي زنااوئي و اشتالفات شانوادگي در بند يك ماده  3اليحه قانوني
دادگاه مدني شاص مصوب  1358اوراي انقالب تصريح اده و دعوي راجع به جهيزيه از ا ول اين دعتاوي شتارم و
در صالحيت دادگاههاي حقوقي است مگراينكه طرفين دعوي برطبق بند  4ماده مرقوم به رسيدگي دادگاه مدني شاص
تراضي ن ايند بنابراين را الب سوم و سيزدهم ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود،
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي دادگاهها و الب ديوانلالي كشور در متوارد
مشابه الزم االتباع است
 232ـ رأي شماره  504ـ  1366/2/10
 درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس (ذكور به اناث يا بالعكسم از مسائلي است
 مندرج در روزنامه رسمي  12344ـ .1366/4/25
 مندرج در روزنامه رسمي  12355ـ .1366/5/7
 مندرج در روزنامه رسمي  12345ـ .1366/4/27
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كه واجد آثار حقوقي بوده و از شمول بند  4ماده  3قانون ثبت احـوال خـارج و رسـيدگي بـه آن
درصالحيت محاكم عمومي دادگستري است.
درشواست تغيير نام صاحب س ند سجلي از حيث جنس (ذكور بته انتاث يتا بتاللكس) از مستائلي استت كته واجتد ثتار
حقوقي مي بااد از ا ول بنتد  4متاده  3قتانون ثبتت احتوال شتارم و رستيدگي بته ن در صتالحيت محتاكم ع تومي
دادگستري است بنابراين رأي البه  13ديوان عالي كشور كه نتيجتات براساس ايتن نظتر صتادر اتده صتحيح و منطبتق بتا
موازين قانوني است ،اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب  1328بتراي دادگاههتا و اتلب
ديوانلالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است
 233ـ رأي شماره  505ـ  1366/3/21
 آراء صادره از دادگاههاي حقوقي يك به قائم مقامي دادگاه حقـوقي دو قابـل تجديـدنير در
دادگاه حقوقي يك همان محل يا نزديكترين دادگاه حقوقي يك خواهد بود.
را دادگاههاي حقوقي يك كه به استناد ماده  6قانون تشتكيل دادگاههتاي حقتوقي يتك و دو مصتوب ذرمتاه 1364
صادر مي اود ب ستفاد از صدر تبصره ماده  12قانون مرقوم و در موارد مصرحه در اين ماده قابل رسيدگي تجديدنظر در
البه ديگر دادگاه حقوقي يك ه ان محل است و اگر در ن محل البه ديگري نبااتد بتا نزديكتترين دادگتاه حقتوقي
يك شواهد بود ،بنابراين رأي البه  13ديوانلالي كشور كه براساس اين نظر صادر اده صحيح و منطبق با موازين قانوني
است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصتوب  1328بتراي دادگاههتا و اتلب ديوانلتالي كشتور
درموارد مشابه الزم االتباع است
 234ـ رأي شماره  506ـ  1366/9/17
 ماده  14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوك آذرماه  1364كيفيت صدور رأي را
پس از خاتمه رسيدگي نخستين به دعاوي كه در صالحيت دادگاههاي حقوقي يك مي باشد معـين
نموده كه در دعاوي راجع به اصل ثبت احوال هم قابل اعمال مي باشد و ماده  9قانون مزبور راجع
به صالحيت اضافي دادگاههاي حقوقي دو مستقل مقررات ماده  14را در مورد دعاوي اسناد سـجلي
كه دادگاه حقوقي يك بـدواً رسيـدگي مي نمـايد نـفي نمي كند.
 مندرج در روزنامه رسمي  12379ـ .1366/6/5
 مندرج در روزنامه رسمي  12491ـ .1366/10/20
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ماده  14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب ذرماه  1364كيفيت صدور رأي را پس از شات ه رسيدگي
به دعاوي كه در صالحيت دادگاههاي حقوقي يك مي بااد ملين ن وده كه در دعاوي راجع به اسناد ثبتت احتوال هتم
قابل اع ال مي بااد و ماده  9قانون مزبور راجع به صالحيت اضافي دادگاههاي حقوقي دو مستتقل مقتررات متاده  14را
در مورد دعاوي اسناد سجلي كه دادگاههاي حقوقي يك بدوات رسيدگي مي ن ايند نفي ن ي كند بنابراين اقتدام دادگتاه
حقوقي يك شرم باد كه پس از شات ه رسيدگي به دعوي راجع به سند سجلي نظر شتود را اعتالم ن توده و بتا وصتول
اعتراض پرونده را به ديوانلالي كشور فرستاده صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده  3از مواد الحاقي به قتانون
يين دادرسي كيفري مصتوب  1337بتراي دادگتاهتها در موارد مشابه الزم االتباع است
 235ـ رأي شماره  507ـ  1366/10/15
 هرگونه رفع اختالف بين كارگر و كارفرما كه از طريق سازش انجام نگردد قابـل رسـيدگي در
شوراي كارگاه و مراجع حل اختالف قانون كار بوده و بايد در مراجع حل اختالف قانون كار به آن
رسيدگي شود بنابراين قرار عدم صالحيت دادگاه به صالحيت مراجـع حـل اخـتالف قـانون كـار
صحيح تشخيص مي شود.
مادتين 37و  38قانون كار مصوب اسفندماه  1337هرگونه اشتالف بين كارگر و كارفرما را كه نااي از اجراي مقتررات
قانون مزبور و يا قرارداد كار بااد و از طريق سازو رفع نشود قابل رسيدگي در اوراي كارگاه و مراجع حتل اشتتالف
قانون كار قرار داده بنابراين دعوي كارگر عليه كارفرما براي مطالبه حقوا ايام ااتغال به كار هم مش ول مقررات قتانون
كار مي بااد و بايد در مراجع حل اشتالف قانون كار به ن رسيدگي اود ل ا رأي البه سيزدهم ديوانلالي كشتور كته
براساس اين نظر و به استناد ماده  16قانون مصتوب  1356بتر تأييتد قترار عتدم صتالحيت دادگتاه دادگستتري بته اعتبتار
صالحيت مراجع حل اشتالف قانون كار صادر گرديده صحيح تشخيص مي اتود ايتن رأي برطبتق متاده واحتده قتانون
وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديتوانلتالتي كتشور و دادگتاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 236ـ رأي شماره  508ـ 1367/3/4



 صالحيت كميسيون ماده  2آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فـروش رقبـات ،آك و اراضـي
موقوفه  1363در تشخيص مشروع يا نامشروع بودن فر وش مستلزم عـدم وجـود اخـتالف در اصـل
 مندرج در روزنامه رسمي  12524ـ .1366/11/29
 مندرج در روزنامه رسمي  12619ـ .1367/4/4
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وقفيت است اما در صورت ادعاي وقفيت موضوع از شمول قانون مزبور و صالحيت كميسيون خارج
و رسيدگي به دعوي وقفيت در صالحيت دادگاه مدني خاص خواهد بود.
قانون ابطال اسناد فروو رقبات ،ب و اراضتي موقوفته مصتوب  1363و ئتين نامته اجرائتي ن نتاظر بته استناد فتروو
موقوفات و تبديل نها به ملك است صالحيت ك يسيون ماده  2فصل دوم ئين نامه موصوف هم تشخيص مشروع يتا
نامشروع بودن فروو مزبور مي بااد كه مستلزم عدم وجود اشتتتالف در اصتل وقفتيتت استت امتا اگتر در مورد رقبه
اي كه بلنوان ملك ثبت اده و ستابقه فتروو وقفتي ندااتته ادعتاي وقفيتت گتردد موضتوع از ات ول قتانون مزبتور و
صالحيت ك يسيون ماده  2فصل دوم يين نامه موصوف شارم و رسيدگي به دعوي وقفيت برطبق بند  2متاده  3اليحته
قانوني دادگاه مدني شاص مصوب  1358اوراي انقالب در صالحيت دادگاه متدني شتاص شواهتد بتود بنتابراين رأي
البه هيجدهم ديوانلالي كشور كه براين اساس صادر گرديده صحيح تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون
وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
237ـ رأي شماره  509ـ 1367/3/4
 مجازات كيفري جرم اختالس در ماده  75قانون تعزيرات  5سال حبس تعيين شده و رد وجه يـا
مال مورد اختالس به هر ميزاني كه باشد جزاي نقدي يا مجازات محسوك نبوده و در امر صـالحيت
دادگاه تأثيري ندارد.
مجازات كيفري جرم اشتالس در ماده  75قانون تلزيرات پنج سال حبس ملين اده و رد وجه يا مال مورد اشتالس بهتر
ميزاني كه بااد جزاي نقدي يا مجازات محسوب نبوده و در امر صالحيت دادگاه تأثيري ندارد بنابراين رسيدگي به جرم
اشتالس در صالحيت دادگاه كيفري دو م ي بااد و رأي البه يازدهم ديوانلتالي كشتور كته بتا ايتن نظتر مطابقتت دارد
صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي دادگاهها و اتلب
ديوانلالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است
 238ـ رأي شماره  510ـ  1367/3/25
 براي درخواست تجديدنير از احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي يك و دو موعد معين نشده
است.
 مندرج در روزنامه رسمي  12619ـ .1367/4/4
مندرج در روزنامه رسمي  12709ـ .1367/7/24
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در مادتين 12و  13قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يتك و دو مصتوب ذرمتاه  1364بتراي درشواستت تجديتدنظر از
احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي يك و دو موعد ملين نشده است ،كيفيت تنظيم عبارات موارد سه گانه مندرم در
ماده  12قانون مزبور نيز مفيد اين ملني است كه قانونگ ار درشواست تجديتدنظر را در متوارد مصترحه در متاده مرقتوم
مقيد به مهلت ندانسته است بنابراين را الب اول و هجدهم و نوزدهم ديوانلالي كشور درحدي كه با اين نظر مطابقت
دارد صحيح تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 239ـ رأي شماره  512ـ  1367/8/2
 دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال عالوه بر اينكه متضـمن
آثار حقوقي مي باشد از شمول ماده  3قانون ثبت احوال خارج و رسـيدگي بـه دعـوي مزبـور در
صالحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است.
دعوي راجع به ابطال واقله فوت يا رفع اين واقله از اسناد ثبت احوال عالوه براينكه متضت ن ثتار حقتوقي متي بااتد از
ا ول ماده  3قانون ثبت احوال مصوب تيرماه  1355شارم و رسيدگي به دعوي مزبور در صالحيت دادگاههاي ع ومي
دادگستري است ل ا رأي البه اشم ديوانلالي كشور مبني بر صالحيت محاكم ع ومي دادگستري صتحيح و منطبتق بتا
موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب  1328بتراي دادگاههتا و اتلب
ديوانلالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است
 240ـ رأي شماره  513ـ  1367/8/2
 ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي باشد كـه برطبـق بنـد 2
ماده  3اليحه قانوني دادگاههاي مدني خاص بايد در دادگاههاي مدني خاص رسيدگي شود.
ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از ج له دعاوي راجع به نسب مي بااد كه برطبق بند  2ماده  3اليحه قتانوني دادگتاه
مدني شاص مصوب  1358اوراي انقالب بايد در دادگاه مدني شاص رسيدگي اود ل ا رأي البه ستيزدهم ديوانلتالي
كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود ايتن رأي برطبتق متاده واحتده قتانون وحتدت رويته قضتائي
مصوب  1328براي دادگاهها و الب ديوانلالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است
 مندرج در روزنامه رسمي  12758ـ .1367/9/22
 مندرج در روزنامه رسمي  12758ـ .1367/9/22

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
Taalivekalat@yahoo.com

سایت تعالی وکالت
مجید بنکدار ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 241ـ رأي شماره  514ـ  1367/9/30
 ماده  202قانون اصالحي موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوك  1361ناظر به جرائمـي
است كه در صالحيت دادگاههاي كيفري عمومي و منصرف از جرائم خاص دادگاه انقالك اسـالمي
است .لذا اين جرائم از يكديگر منفك و حسب مورد در صالحيت دادگاههاي كيفري يــا دادگــاه
انقـالك اسالمي مي باشد.
ماده  202قانون اصالح موادي از قانون يين دادرسي كيفري مصتوب  1361نتاظر بته جرائ تي استت كته در صتالحيت
داد گاههاي كيفري ع ومي مي بااند و منصرف از جرائم شاص دادگاه انقتالب استالمي استت بنتابراين رأي اتلبه 11
ديوانلالي كشور كه اين جرائم را از يكديگر منفك دانسته و برحسب مورد بصتالحيت دادگاههتاي كيفتري ع تومي و
دادگاه انقالب اسالمي اظهارنظر ن وده صحيح تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويته قضتائي
مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  12819ـ .1367/12/7
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 242ـ رأي شماره  515ـ  1367/10/20
 براساس بند  3ماده  32اليحه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوك  1358مرجع رفع اختالف
در امر صالحيت بين دا دگاههاي حقوقي شهرستانهاي واقع در حوزه يك استان را دادگاه حقـوقي
مركز استان قرار داده است.
بند  3ماده  32اليحه قانوني تشكيل دادگاههاي عت ومتي مصتوب  1358كته بته اعتبار شود باقتي متي بااتد مرجتع رفتع
اشتالف در امر صالحيت بين دادگاههاي حقوقي اهرستانهاي واقع در حوزه يك استان را دادگاه حقوقي مركتز استتان
قرار داده و بر اين اساس و به قاعده ترتب و اولويت مرجع حل اشتالف در صالحيت بتين دادگاههتاي حقتوقي يتك و
حقوقي دو اهرستان تابع يك استان هم دادگتاه حقتوقي يتك مركتز استتان مربوطته متي بااتد بنتابراين رأي اتلبه 21
ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق متاده واحتده قتانون
وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 243ـ رأي شماره  516ـ  1367/10/20
 تصويب نامه هيئت وزيران كه براي ارشاد دستگاههاي اجرائي و به منيور توافـق آنهـا در رفـع
اختالفات حاصله تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعـاوي و اختالفـات بـين دسـتگاههاي
اجرائي كه به اعتبار مسئوليت قانوني آنها اقامه مي شود نخواهد بود.
اصل  159قانون اساسي ج هوري اسالمي ايران دادگستري را مرجع رست ي تظل تات و اتكايات قترار داده و در اصتل
 137قانون اساسي تصريح اده كه هريك از وزيران مسئول وظاي

شاص شود در برابر مجلس است و در اموري كه به

تصويب هيئت وزيران برسد مسئول اع ال ديگران نيز مي بااد بنابراين تصويبنامه ا اره  /16 104ت335 /تت 1366/5/8
هيئت وزيران كه براي ارااد دستگاههاي اجرائي و به منظور توافق نها در رفتع اشتالفتات حاصتله تصتويب اتده متانع
رسيدگي دادگستري به دعاوي و اشتالفات بين دستگاههاي اجرائي كه به اعتبار مستئوليت قتانوني نهتا اقامته متي اتود
نخواهد بود ل ا رأي البه  14ديوانلالي كشور مبني بر صالحيت عام دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در متوارد
مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  12856ـ .1368/1/29
 مندرج در روزنامه رسمي  12856ـ .1368/1/29
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 244ـ رأي شماره  517ـ  1367/11/18
 نير دادرس در رسيدگي به اعتراض به قرار منـع پيگـرد اظهـار عقيـده نبـوده و از مـوارد رد
دادرس نمي باشد.
نظر دادرس دادگاه كيفري بر قابل تلقيب دانستن متهم كه ض ن رسيدگي به اكايت از قرار منع پيگرد ابراز اود اظهار
عقيده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس ن ي بااد بنابراين رأي البه يتازدهم ديوانلتالي كشتور تتا
حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق متاده واحتده قتانون وحتدت رويته قضتائي
مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 245ـ رأي شماره  518ـ  1367/11/18
 سند سجلي هم در اثبات بلود طريقت دارد لذا چنانچه سند سجلي حكايت از بلود داشته باشد
اما ولي قهري مدعي نرسيدن فرزند خود به سن بلود باشد و اصالح تاريخ تولد او را بخواهد قبـول
دادخواست ولي قهري و رسيدگي به دعوي منعي ندارد.
س ت واليت قهري پدر نسبت به فرزند در ماده  1180قانون مدني تصريح اده كه تا رسيدن به سن بلوغ ادامه مي يابتد
سند سجلي هم در اثبات بلوغ طريقت دارد ل ا چنانچه سند سجلي حكايت از بلوغ دااته اما ولي قهري متدعي نرستيدن
فرزند شود به سن بلوغ بااد و اصالح تاريخ تولد او را بخواهد قبول دادشواست ولي قهري و رسيدگي به دعوي منلتي
ندارد بنابراين رأي البه پانزدهم ديوانلالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است ايتن رأي برطبتق متاده واحتده
قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 246ـ رأي شماره  519ـ  1367/12/2
 دادگاههاي حقوقي يك مرجع رسيدگي تجديدنير و نقض احكام دادگاههاي حقوقي دو بوده
كه علي االطالق شامل احكام دادگاههاي حقوقي دو موضوع ماده  4قانون روابط مـوجر و مسـتاجر
مصوك ( 1356در تعديل اجاره بهام نيز مي شود.
ماده  12قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب ذرماه  1364احكتام دادگاههتاي حقتوقي دو را در متوارد
 مندرج در روزنامه رسمي  12856ـ .1368/1/19
 مندرج در روزنامه رسمي  12856ـ .1368/1/29
 مندرج در روزنامه رسمي  12854ـ .1368/1/27
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مصرحه در اين ماده قابل رسيدگي تجديدنظر اناشته و ماده  4قانون تليين موارد تجديتدنظر احكتام دادگاههتا و نحتوه
رسيدگي نها مصوب مهرماه  1367هم دادگاههاي حقوقي يك را مرجع رسيدگي تجديدنظر و نقض اين نتوع احكتام
قرار داده كه علي االطالا اامل احكام دادگاههاي حقوقي در موضوع ماده  4قتانون روابتو متوجر و مستتأجر مصتوب
 1356نيز مي اود بنابراين رأي البه  17دادگاه حقوقي يك تهران صحيح و منطبق بتا متوازين قتانوني استت ايتن رأي
برطبق ماده  3از مواد الحاقي به قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1337براي دادگاههتا در متوارد مشتابه الزم االتبتاع
است
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 247ـ رأي شماره  520ـ  1367/12/9
 ماده يك قانون روابط موجر و مستاجر مصوك  62علي االطالق كليه اماكن مسـكوني را كـه بـه
شرح اين ماده به منيور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود مشمول قانون مزبور قـرار داده
و ماده  15اين قانون با ماده اول آن تعارض نداشته و از حكم كلي آن مستثني نمي باشد.
ماده اول قانون روابو موجر و مستاجر مصوب ارديبهشت ماه سال  1362علي االطالا كليه اماكن مستكوني را بته اترح
اين ماده به منظور اجاره به متصرف داده اده يا بشود مش ول قانون مزبور قرار داده و ماده  15اين قانون با متاده اول ن
تلارض ندارد و از احكام كلي ن مستثني ن ي بااد بنابراين كليه اماكن مسكوني كه به ارح ماده اول به منظور اجاره به
تصرف متصرف داده اده يا بلدات داده اود تابع مقررات قانون مزبور و ماده  494قانون مدني و ارايو مقرر بين طرفين و
رأي البه دوم دادگاه حقوقي يك اروميه كه براساس اين نظر صادر اده صحيح تشتخيص متي اتود ايتن رأي برطبتق
ماده  3از مواد الحاقي به قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 248ـ رأي شماره  521ـ  1367/12/9
 جرائم اعالم شده عنواناً در ارتباط با امنيت داخلي جمهوري اسالمي ايـران موضـوع بنـد يـك
ماده واحده قانون حدود و صالحيت دادسراها و دادگاههاي انقالك مصـوك  1362مـي باشـد كـه
رسيدگي به آنها در صالحيت دادسراي انقالك است.
جرائ ي كه اعالم اده عنوان تا در ارتباط با امنيت داشلي ج هوري اسالمي ايتران موضتوع بنتد يتك متاده واحتده قتانون
حدود و صالحيت دادسراها و دادگتاهتهاي انقتالب مصتوب ارديبهشت ماه  1362مي بااتد كته رستيدگي بته نهتا در
صالحيت دادسراي انقالب است بنابراين رأي ا اره 20/910ت  1364/5/10البه  20ديوانلتالي كشتور كته بتا ايتن نظتر
مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب  1328بتراي
الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 249ـ رأي شماره  522ـ  1367/12/23
 درصورتيكه دادگاه وقوع جرم و تخلف راننـده را احـراز نمايـد كـه مسـتلزم پرداخـت ديـه و
مجازات تعزيري باشد بايد نير استنباطي خود را در مورد نـوع ديـه و مجـازات تعزيـري توأمـاً بـه
 مندرج در روزنامه رسمي  12869ـ .1368/2/13
 مندرج در روزنامه هاي رسمي  12869ـ 1368/2/13و  12887ـ .1368/3/6
 مندرج در روزنامه رسمي  12869ـ .1368/2/13
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ديوانعالي كشور اعالم و تفكيك ديه از مجازات تعزيري صحيح نيست
در رانندگي وسائو نقليه موتوري بر اثر بي احتياطي كه منتهي به قتل يا جرح يا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و
تخل

راننده را احراز ن ايد كه مستلزم پرداشت ديه و مجازات تلزيري بااد بايد نظر استتنباطي شتود را در متورد نتوع

ديه و مجازات تلزيري توأمات به ديوانلالي كشور اعالم ن ايد و تفكيك تليتين ديته از مجتازات تلزيتري صتحيح نيستت
بنابراين رأي البه چهاردهم ديوانلالي كشور كه براساس اين نظر صادر اده منطبق بتا متوازين قتانوني استت ايتن رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلتالي كتشور و دادگتاهتها در موارد مشابته
الزم االتباع است
 250ـ رأي شماره  523ـ  1367/12/23
 ماده  3قانون ديات انتخاك هريك از انواع ديات را در اختيار جاني قرار داده و دادگاه براساس
انتخاك مزبور حكم صادر مي نمايد كه به شـرح مـاده  9قـانون ديـات بايـد اجـراء شـود بنـابراين
تجديدنير در حكم دادگاه به منيور تغيير نوع ديه مجوزي ندارد
ماده  3قانون ديات انتخاب هريك از انواع پنجگانه ديات را در اشتيار جاني قرار داده و دادگاه براساس انتختاب مزبتور
حكم صادر مي ن ايد كه به ارح ماده  9قانون ديات بايد اجرا اود بنابراين تجديدنظر در حكم دادگاه به منظور تغييتر
نوع ديه مجوزي ندارد و رأي البه  26ديوانلالي كشور كه درشواست تغيير نوع ديته را بلتد از صتدور حكتم نپ يرفتته
صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديتوانلتتالي
كتشور و دادگتاهها در موارد مشتابه الزم االتباع است
 251ـ رأي شماره  524ـ  1368/1/29
 جهات رد دادرس در امور جزائي در ماده  332قانون آيين دادرسـي كيفـري تصـريح شـده و
رسيدگي ديوانعالي كشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ دادگاه كيفري يك با هيچيك از جهات مزبور
تطبيق نمي كند تا مجوز رد دادرس براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد .اظهار عقيده
برابر بند  7ماده  208قانون آيين دادرسي مدني از موارد رد دادرس منصرف از اين مورد است.
جهات رد دادرس در امور جزائي در ماده  332قانون يين دادرسي كيفري تصريح اتده و رستيدگي ديوانلتالي كشتور
 مندرج در روزنامه رسمي  12869ـ .1368/2/13
 مندرج در روزنامه رسمي  12879ـ .1368/2/26
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مبني بر تنفي يا عدم تنفي نظر دادگاه كيفري يك با هيچيك از جهات مزبور تطبيق ن ي كند تا مجوز رد دادرس بتراي
رسيدگي به درشواست اعاده دادرسي بااد اظهار عقيده در موضوع دعوي هم كه به ارح بند  7متاده  208قتانون يتين
دادرسي مدني از موارد رد دادرس محسوب اده منصرف از اين مورد است زيرا در اعاده دادرسي مستائلي عنتوان متي
ال مطرح نشده و سابقه رستيدگي نتدارد بنتابراين رأي اتلبه بيستتم ديوانلتالي كشتور مبنتي بتر رستيدگي بته
اود كه قب ت
درشواست اعاده دادرسي صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي
مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 252ـ رأي شماره  525ـ  1368/1/29
 با توجه به اينكه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس مي باشد لذا تا زمانيكه گذشت زوجه از تعقيب
شكايت جزائي احراز نشود دعوي كيفري قابل رسيدگي خواهد بود.
نظر به ماده  8قانون يين دادرسي كيفري كه موقوفي تلقيب امر جزائي را با ارايو شاصي تجويز ن وده كه از ن ج له
صلح و سازو طرفين در جرائم قابل گ ات است و با توجه به اينكه مطالبه نفقه زوجه از حقوا الناس مي بااد لت ا تتا
زمانيكه گ ات زوجه از تلقيب اكايت جزائي احراز نشود دعوي كيفري قابل رسيدگي شواهتد بتود و رأي اتلبه 12
ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحتدت رويته
قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 253ـ رأي شماره  526ـ  1368/2/19
 نير به مفاد ماده  4قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسـبت بماقبـل خـود اثـر
ندارد و نير به اينكه در قانون تعيين موارد تجديدنير احكام دادگاهها مصوك  67مقـررات خاصـي
براي رسيدگي به درخواست تجديدنير محكوم عليه نسبت به احكام سابق دادگاههاي كيفري قيـد
نشده و آراء دادگاهها ا ز حيث قابليت اعتراض و پژوه

و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور

آن مي باشد.
نظر به ماده  4قانون مدني كه مقرر مي دارد :اثر قانون نسبت به تيه است و قانون نسبت ب اقبل شود اثر ندارد مگر اينكته
در شود قانون مقررات شاصي اتخاذ اده بااد و نظر به اينكه در قانون تليين موارد تجديدنظر احكام دادگاههتا و نحتوه
 مندرج در روزنامه رسمي  12879ـ .1368/2/26
 مندرج در روزنامه رسمي  12902ـ .1368/3/30
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رسيدگي به نها مصوب مهرماه  1367مقررات شاصي براي رسيدگي به درشواست تجديدنظر محكتوم عليته نستبت بته
احكام سا بق دادگاههاي كيفري قيد نشده و برطبق بند ب از مواد الحاقي به قانون يين دادرستي مصتوب ذرمتاه 1349
را دادگاهها از حيث قابليت اعتراض و پووهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور ن متي بااتد لت ا محكتوم
عليه حكم كيفري كه قبل از الزم االجرا ادن قانون موارد تجديدنظر احكام دادگاهها ( )1367/9/4صادر گرديده ن ي
تواند رأسات به استناد قانون مزبور درشواست تجديدنظر ن ايتد ايتن رأي برطبتق متاده  3از متواد الحتاقي بته قتانون يتين
دادرسي كيفري مصوب  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 254ـ رأي شماره  527ـ  1368/6/14
 قانون تعيين موارد تجديدنير احكام دادگاهها در مقام تعيين مراجع تجديـدنير و متقاضـيان و
موارد نقض احكام بـوده و بـه موعـد و مهلـت تجديـدنيرخواهي نيـري نداشـته بنـابراين مهلـت
تجديدنيرخواهي  10روز از تاريخ ابالد حكم دادگاه مدني خاص به قوت و اعتبار خود باقي است.
قانون تليين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به نها مصوب  1367ظهور بر اين امر داردكه قانونگ ار
در مقام تليين مراجع تجديدنظر و متقاضيان تجديدنظر و موارد نقض احكام دادگاهها در مراجتع تجديتدنظر بتوده و بته
موعد و مهلت تجديدنظرشواهي نظري ندااته است بنابراين ماده  14اليحه قانوني دادگاه مدني شاص مصوب  1358كه
مهلت تجديدنظرشواهي را ده روز از تاريخ ابالغ حكم ملين ن وده كه به قوت و اعتبار شود باقي است و رأي البه 29
ديوانلالي كشور نتيجتات صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضتائي مصتوب 1328
براي الب ديتوانلتالي كتشور و دادگتاههتا در موارد مشابه الزم االتباع است
 255ـ رأي شماره  528ـ  1368/8/2
 دادستان مي تواند به استناد ماده  8قانون تعيين موارد تجديدنير احكـام دادگاههـا نسـبت بـه
احكام سابق الصدور دادگاههاي كيفري يك و دو درخواست تجديدنير نمايد.
براساس ماده  284قانون اصالح موادي از قانون ييتن دادرستي كتيفتري متصتتوب  1361دادستتتان متي توانستته استت
نسبت به احكام دادگاههاي كيفري درشواست تجديدنظر ن ايد ماده  8قانون تليين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و
نحوه رسيدگي به نها مصوب مهرماه  1367نيز صريحات اين حق را در مورد مصرحه در اين ماده به دادستتان داده استت
 مندرج در روزنامه رسمي  12995ـ .1368/7/20
 مندرج در روزنامه رسمي  13027ـ .1368/8/30
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ل ا مورد منصرف از ماده  4قانون مدني مي بااد و دادستان مي تواند به استناد ماده  8قانون مارالت كر نستبت بته احكتام
سابق الصدور دادگاههاي كيفري يك و كيفري دو درشواست تجديدنظر ن ايد و مرجع تجديدنظر به اترح منتدرم در
قانون تليين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها است بنابراين رأي البه  135دادگاه كيفري يك تهتران كته بتا ايتن نظتر
مطابقت دارد صحيح ومنطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده بته قتانون يتين دادرستي
كيفري مصوب سال  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
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 256ـ رأي شماره  529ـ  1368/8/2
 ماده  17قانون آيين دادرسي كيفري كه ثبوت تقصير متهم را منوط بـه مسـائلي قـرار داده كـه
محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است ناظر به اختالف در حق مالكيت نسبت به اموال
غيرمنقول مي باشد و در مورد اموال منقول صدق نمي كند.
ماده  17قانون يين دادرسي كيفري كه ثبوت تقصير متهم را منتوط بته مستائلي قترار داده كته محاك ته و ثبتوت ن از
شصايص محاكم حقوقي است ناظر به اشتالف در حق مالكيت نسبت بته اموال ريرمنتقول متي بااتد و در متورد امتوال
منقول صدا ن ي كند فل ا رأي البه  17دادگاه كيفري  2ايراز كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص متي اتود
اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصتوب ستال  1337بتراي دادگاههتا در متوارد
مشابه الزم االتباع است
257ـ رأي شماره  530ـ  1368/12/1
 در جرم سرقت اگرچه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شـكايت در مراحـل قبـل از
دادگاه و رف ع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزيري مي شـود ولـي از لحـا
امنيت جامعه و سلب آساي

عمومي حسب فتواي حضرت امام (رهم بلحـا

اخـالل در

قـرائن در تكـرار قابـل

تعزير است.
در جرم سرقت اگرچه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تلقيب اكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحتاكم
موجب سقوط حد ارعي يا تلزير مي اود ولي از لحاظ اشالل در امنيت جامله و سلب ستايش ع تومي بته مستتفاد از
فتواي حضرت امام رضوان ا… تلالي عليه به ارح مسئله  12از مج وعه استفتتائتات دادگتاهتهاي كيفتري كتته بته ايتن
عبارت مي بااد :اگر براي حفظ نظم الزم مي داند (حاكم ارع) يا اگر از قرائن بدست مي يد كته اگتر تلزيتر نشتود
جنايت را تكرار ميكند بايد تلزير اود ،طرح پرونده در دادگاه ضروري است اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده
به قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1337براي دادگتاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 258ـ رأي شماره  531ـ  1368/12/1





مندرج در روزنامه رسمي  13027ـ .1368/8/30
مندرج در روزنامه هاي رسمي  13145ـ 1369/2/2و  13748ـ .1371/3/4
ـ اصالحي كلمه «قرائن» مندرج در روزنامه رسمي 13748ـ .1371/3/4
مندرج در روزنامه رسمي  13145ـ .1369/2/2
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 صالحيت دادگاههاي حقوقي دو در ماده  7قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوك
 1364تصريح كه بدون استثناء شامل دعاوي دولتي و غيردولتي مي باشد.
صالحيت دادگاههاي حقوقي  2در ماده  7قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و  2مصوب ذرماه  1364تصريح اده كه
بدون استثنا اامل دعاوي دولتي و ريردولتي مي بااد و متض ن نسخ بند  1ماده  16قتانون ئتين دادرستي متدني استت
بنابراين رأي البه  21ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده
قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 259ـ رأي شماره  532ـ  1368/12/21
 صالحيت دادگاههاي حقوقي يك در رسيدگي بـه امـور غايـب مفقـود االثـر بالمالزمـه شـامل
تعـييـن امـيـن بـراي اداره اموال غايب نيز مي شود.
تليين امين براي اداره اموال رايب مفقوداالثر موضوع ماده  1012قانون مدني و مادتين 126و  130قانون امور حسبي رير
از ضم امين مي بااد كه در بند  3ماده  3اليحه قانوني دادگاه مدني شاص قيد اده و صالحيت دادگاههاي حقوقي يك
در رسيدگي به امور رايب مفقود االثر بال الزمه اامل تليين امين براي اداره اموال رايب نيز مي اود بنابراين رأي اتلبه
 25ديوانلالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبتق متاده واحتده قتانون وحتدت رويته قضتائي
مصوب  1328براي الب ديتوانلتالي كتشتور و دادگتاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 260ـ رأي شماره  533ـ  1368/12/21
 رسيدگي به اتهام صدمه بدني وارده منتهي بـه شكسـتگي اسـتخوان در صـالحيت دادگاههـاي
كيفري دو مي باشد.
رسيدگي به اتهام صدمه وارده منتهي به اكستگي استخوان در صالحيت دادگاههاي كيفري دو مي بااد مگر در متورد
بند هت ماده  7قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و الب ديوانلالي كشتور مصتوب  1368كته در ايتن صتورت
پرونده بايد در دادگاه كيفري يك رسيدگي اود ،بنابراين رأي اتلبه دوم ديوانلتالي كشتور درحتدي كته بتا ايتن نظتر
مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب  1328بتراي
التب ديوانتلالي كشتور و دادگتاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 مندرج در روزنامه رسمي  13151ـ .1369/2/29
 مندرج در روزنامه رسمي  13151ـ .1369/2/9
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 261ـ رأي شماره  534ـ  1369/1/21
 قرار عدم صالحيت مذكور در بند  4ماده  13قانون تشكيل دادگاههـاي حقـوقي يـك و دو بـه
قرينه قرارهاي ديگري كه در اين ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صالحيت نسبي و محلي داشته
نه قرار عدم صالحيت ذاتي.
قرار عدم صالحيت م كور در بند  4ماده  13قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب ذرماه  1364به قرينته
قرارهاي ديگري كه در اين ماده احصا اده اند ظهور در عدم صالحيت نسبي و محلي دارد زيرا ايتن قرارهتتا كتالت در
دعتاوي صادر مي اود كه قابل رسيدگي ماهوي در دادگاههاي دادگستري است در صورتي كه قترار عتدم صتالحيت
ذاتي موضوع ماده  16قانون اصالح پاره اي از قتوانين دادگستري مصوب شردادماه  1356در پرونده هتائي كته بايتد در
مراجع ريردادگستري مطرح و رسيدگي اود صادر مي گردد و از ا ول ماده  13قانون مرقوم شارم است بنابراين رأي
البه  21ديوانلالي كشور مبني بر اع ال ماده  16قانون موصوف كه به قوت و اعتبار شود باقي مي بااد صحيح تشخيص
مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاههتا
در موارد مشابه الزم االتباع است
 262ـ رأي شماره  535ـ  1369/7/3
 در نقاطي كه دادگاه كيفري يك تشكيل نشده رسيدگي به جرائم داخل در صـالحيت دادگـاه
كيفري يك با نزديكترين دادگاه كيفري يك مي باشد.
براساس تبصره ذيل ماده  5قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصتوب شردادمتاه  1368در نقتاطي كته دادگتاه
كيفري يك تشكيل نشده رسيدگي به جرائم داشل در صالحيت دادگاه كيفري يك با نزديكترين دادگاه كيفتري يتك
مي بااد مگراينكه رئيس قوه قضائيه بر مبناي ماده  5قانون مزبور و بند يك از اصل  158قانون اساسي قست تي از حتوزه
قضائي دادگاه كيفري يك را منتزع و در اجراي ماده  9قانون موصوف به دادگاه حقتوقي يتك واگت ار ن ايتد بنتابراين
رأي ا اره 12/1053ت  1368/12/12البه  12ديوانلالي كشور تاحدي كه با اين نظر مطابقتت دارد صتحيح و منطبتق بتا
قانون تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي اتلب ديوانلتالي كشتور و
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 مندرج در روزنامه رسمي 13198ـ .1369/4/5
 مندرج در روزنامه رسمي  13299ـ .1369/8/8
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 263ـ رأي شماره  536ـ  1369/7/10
 گواهي بانك محال عليه دائر بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت  15روز به بانك مراجعه شده
به منزله واخواست مي باشد.
قانون صدور چك مصوب  1355در مادتين 2و  3و قانون تجارت به ارح مواد  310تا  315ارايو شاصتي را در متورد
چك مقرر دااته كه از نج له كيفيت صدور چك و تكلي

دارنده چك از لحتاظ موعتد مراجلته بته بانتك و اقتدام

بانك محال عليه به پرداشت وجه چك يا صدور گواهي عدم تأديه وجه ن و وظيفه قانوني بانك داير به اشطار مراتتب
به صادر كننده چك مي بااد ،مسئوليت ظهرنويس چك موضوع ماده  314قانون تجارت هم براساس اين ارايو تحقق
مي يابد و واشواست برات و سفته به ترتيبي كه در ماده  280قانون تجارت قيد اتده ارتبتاطي بتا چتك پيتدا ن تي كنتد
بنابراين گواهي بانك محال عليه داير به عدم تأديه وجه چتك كته در متدت  15روز بته بانتك مراجلته اتده بته منزلته
واشتواست مي بااد و رأي البه اشم ديوانلالي كشور كه هيئت ع ومي حقوقي ديوانلتالي كشتور هتم بتا ن موافقتت
دااته صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي
الب يوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 264ـ رأي شماره  537ـ  1369/8/1
 تبصره ماده  3قانون توزيع عادالنه آك مصوك  1361رسيدگي به اعتراض و رأي وزارت نيرو را
به دادگاه صالحه محول نموده كه ظهور بر دادگاههاي عمومي دادگستري دارد.
تبصره ماده  3قانون توزيع عادالنه ب مصوب  1361رسيدگي بته اعتتراض بتر رأي وزارت نيترو را بته دادگتاه صتالحه
محول ن وده كه ظهور بر دادگاههاي ع ومي دادگستري دارد بنابراين رأي البه  25ديوانلالي كشور كه بر وفق اين نظر
صادر اده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328
براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 265ت رأي ا اره  538ت  1369/8/1
 مندرج در روزنامه رسمي  13331ـ .1369/9/15
 مندرج در روزنامه رسمي  13331ـ .1369/9/18
 مندرج در روزنامه رسمي  13331ـ .1369/9/18
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 نقض حكم قبل از رسيدگي به استدعاي اعاده محاكمه فاقد مجوز قانوني است.
مستفاد از مادتين 468و  469قانون يين دادرسي كيفري اين است كه ديوانلالي كشور پس از اط ينان از جهت اوضاع و
احوالي كه باعث استدعاي محاك ه اده با قبول درشواست اعاده محاك ه رسيدگي مجتدد را بته دادگتاه ه لترض كته
صالحيت رسيدگي دااته بااد ارجاع مي دهد و تصريح قانون به عدم اجراي حكم تا زماني كه اعاده محاك ته بته انتهتا
نرسيده و حكم مجدد صادر نشده مالزمه به ابقا حكم دارد بنابراين نقض حكتم قبتل از رستيدگي بته استتدعاي اعتاده
محاك ه فاقد مجوز قانوني است و را اتلب 2و 4و 12و  31ديوانلتالي كشتور كته بتا ايتن نظتر مطابقتت دارد صتحيح
تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلتالي كشتور و
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
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 266ـ رأي شماره  539ـ  1369/8/1
 رأي دادگاه كيفري دو بر تأييد قرار منع پيگرد از لحا

جرم ندانستن عمل انتسـابي در مـوارد

مصرح در ماده  6اين قانون قابل رسيـدگي تجديـدنـير در دادگاه كـيفري يك مي باشد.
ماده  2قانون تليين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي نها مصوب مهرماه  1367دادگاه كيفري يتك را
مرجع بررسي نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري دو قرار داده و براين اساس رأي دادگاه كيفري دو بر تأييتد قترار
منع پيگرد از لحاظ جرم ندانستن ع ل انتسابي در موارد مصرح در ماده  6اين قانون قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه
كيفري يك مي بااد بنابراين رأي البه چهارم ديوانلالي كشور درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق بتا
موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 267ـ رأي شماره  540ـ  1369/8/29
 نير به تعيين مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي به پرداخت جزاي نقدي برابر بند يـك
تبصره  17قانون برنام ه اول در مواردي هم كه حكم دادگاه كيفري در مرحله رسيدگي تجديـدنير
باشد اين بند قابل اعمال است.
بند يك تبصره  17ماده واحده قانون برنامه اول توسله اقتصادي ،اجت اعي ،فرهنگتي ج هتوري استالمي ايتران مصتوب
به ن ماه  1368كه مجازات تلزيري موضوع تخلفات رانندگي را جزاي نقدي مقرر كرده و در مواردي هتم كته حكتم
دادگاه كيفري در مرحله رسيدگي تجديدنظر بااد قابل اع ال است بنابراين رأي البه چهارم ديوانلالي كشتور صتحيح
تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديتوانتلتالي كشتور
و دادگتاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 268ـ رأي شماره  541ـ  1369/10/4
 ورود دسته جمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسـكوني مـردم و سـرقت امـوال بـا
تهديد و ارعاك و وحشت از جرائمي است كه نيم جامعه و امنيت عمومي را مختل و رسـيدگي بـه
آن در صالحيت دادسرا و دادگاه انقالك است.
 مندرج در روزنامه رسمي  13331ـ .1369/9/18
 مندرج در روزنامه رسمي  13370ـ .1369/11/1
 مندرج در روزنامه رسمي  13379ـ .1369/11/14
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ورود دسته ج لي و مسلح به عن

در موقع اب به منازل مسكوني مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب و وحشتت از

جراي ي است كه نظم جامله و امنيت ع ومي را مختل متي ستازد و رستيدگي ن برطبتق بنتد يتك متاده واحتده قتانون
مصوب ارديبهشت ماه  1362در صالحيت دادسرا و دادگاه انقالب اسالمي است ،بنابراين رأي البه  20ديوانلالي كشور
كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب
 1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 269ـ رأي شماره  542ـ  1369/10/4
 خارج كردن ثلث مورد وصيت از ماترك كه بايد بر وفق مقررات قانون امور حسبي انجام شود
از امور راجع به تصفيه و تقسيم ماترك مي باشد و در صالحيت دادگاههاي حقوقي است.
بند  2ماده  3اليحه قانوني دادگاه مدني شاص مصوب  1358ناظر به موردي است كه دعوي واشتتالف راجتع بته اصتل
ثلث بااد شارم كردن ثلث مورد وصيت از ماترك كه بايد بر وفق مقررات قانون امور حسبي انجام اود از امور راجع
به تصفيه و تقسيم ماترك مي بااد و از ا ول ماده مرقتوم شتارم و رستيدگي ن برطبتق بنتد  1متاده  7قتانون تشتكيل
دادگاههاي حقوقي 1و  2مصوب  1364در صالحيت دادگاههاي حقوقي است بنابراين رأي البه  23ديوانلتالي كشتور
صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب
ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 270ـ رأي شماره  543ـ  1369/10/11
 شركتهاي تحت پوش

بنياد مستضعفان كه شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت بنياد را داشته و

عمليات انتفاعي انجام مي دهند مشمول معافيت بنياد (مصـوبه 58/11/17م از هزينـه دادرسـي نمـي
باشند.
اركتهاي تحت پواش بنياد مستضلفان كه اخصيت حقوقي مستقل از اخصيت بنياد دااته و ع ليات انتفاعي انجام مي
دهند مش ول مصوبه مور  17به ن ماه  1358اوراي انقالب موضوع ملافيت بنياد از پرداشت هزينه دادرستي نبتوده و
در دعاوي حقوقي شود بايد هزينه دادرسي را وفق مقررات قانون پرداشت ن ايند اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضتافه
اده به قانون ئين دادرسي كيفري بايد از طرف دادگاهها در موارد مشابه پيروي اود
 مندرج در روزنامه رسمي  13379ـ .1369/11/14
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 271ـ رأي شماره  544ـ  1369/11/30
 رسيدگي به دعوي ابطال سند مالكيت و انتقال ملك بـه دولـت كـه در اجـراي طـرح تملـك
موضوع ماده  9قانون اراضي شهري انجام شده مستلزم آن است كه ديـوان عـدالت اداري مقـدمتاً
رسيدگي و ابطال تصميم نموده و سپس دادگاه عمومي حقوقي بـه دعـوي ابطـال سـند مالكيـت و
انتقاالت مربوطه رسيدگي نمايد.
رسيدگي به دعوي ابطال مالكيت و انتقال ملك به دولت كه در اجراي طرح ت لك موضوع ماده  9قانون اراضي اهري
و تبصره ن مصوب  1360انجام اده مستلزم ن است كه ديوان عدالت اداري مقدمتات برطبق بند  2ماده  11قانون ديتوان
مصوب  1360به اكايت از تص يم و اقدام سازمان زمين اهري در استفاده از طرح ت لك رسيدگي كند و در صتورت
احراز صحت اكايت و ابطال تص يم و اقدام سازمان زمين اهري دادگاه ع ومي حقوقي به دعوي ابطال سند مالكيت و
انتقاالت مربوطه رسيدگي ن ايد بنابراين رأي البه  25ديوانلالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقتت دارد صتحيح و
منطبق با موازين قانوني استت ايتن رأي برطبتق متاده واحتده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب  1328بتراي اتلب
ديتوانتلالي كتشور و دادگتاهتها در موارد مشابه الزم االتباع است
 272ـ رأي شماره  545ـ  1369/11/30
 نير قانونگذار در مورد رسيدگي مراجع ذيصالح قضائي براي تأييد تاريخ تنييم سـند عـادي و
صحت معامله تشخيص اين امر است كه تاريخ سند عادي معامله زمين مربوط به قبل از تاريخ قـانون
لغو مالكيت اراضي شهري باشد بنابراين تشخيص صحت تاريخ معامله از دعاوي غيرمالي محسوك مي
گردد.
مستفاد از تبصره ذيل ماده  6قانون اراضي اهري مصوب  27اسفندماه  1360و تبصره ذيتل متاده  7قتانون زمتين اتهري
مصوب  22اهريورماه  1366مصوب مجلس اوراي اسالمي اين است كه نظر قانون گت ار در متورد رستيدگي مراجتع
ذيصالح قضائي براي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت ملامله تشخيص اين امر است كه تاريخ ستند عتادي ملاملته
زمين مربوط به قبل از تاريخ قانون لغو مالكيت اراضي موات اتهري بااتد بنتابراين تشتخيص صتحت تتاريخ ملاملته از
دعاوي ريرمالي محسوب و رأي البه  19ديوانلالي كشور كه دعوي را ريتر متالي دانستته صتحيح و منطبتق بتا متوازين
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قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصتوب  1328بتراي اتلب ديتوان عتالي كشتور و
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 273ـ رأي شماره  546ـ  1369/11/30
 تشخيص اراضي كشت موقت بعهده هيأت واگذاري زمين محول شده و اعتراضـات آن نيـز در
جهت رسيدگي نهايي به ستاد مركزي واگذاري زمين ارجاع مي شود.
تشخيص اراضي كشت موقت برطبق ماده  3يين نامه قانون واگ اري زمينهاي داير و باير مصتوب  8بتان  1365هيتات
وزيران به عهده هيأت واگ اري زمين محول اده و در تبصره اين ماده تصريح گرديده كه اعتراضات مربوط به ات ول
يا عدم ا ول اراضي كشت موقت از طرف هيأت بررسي و در صورتي كه اعتراض باقي بااد جهت رسيدگي نهائي بته
ستاد مركزي واگ اري زمين ارجاع مي اود يين نامته مزبتور در جلسته متور  15اتهريورماه  1367مج تع تشتخيص
مصلحت نظام بررسي و تصويب گرديده و اعتبار اجرائي دارد بنابراين رأي البه  14ديوانلالي كشتور كته برمبنتاي ايتن
مصوبه صادر گرديده صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويته قضتائي مصتوب 1328
براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 274ـ رأي شماره  547ـ  1369/12/7
 بازپرس محلي كه در آنجا كاال براي حمل به مقصد تحويل راننده شده ولي به مقصـد نرسـيده
مكلف مي باشد با وصول شكايت تحقيقات اوليه را شروع و ادامه داده تا پس از احراز وقـوع جـرم
برطبق مواد 54و  56قانون آيين دادرسي كيفري اقدام گردد
بند يك ماده  60قانون يين دا درسي كيفري اكايت متدعي شصوصتي را يكتي از جهتات اتروع تحقيقتات بازپرستي
اناشته و ماده  63قانون مزبور هم به انجام اين امر تأكيد دارد بنابراين بازپرس محلي كته در نجتا كتاال بتراي ح تل بته
مقصد تحويل راننده اده ولي به مقصد نرسيده مكل

مي بااد كه با وصول اكايت مدعي شصوصي تحقيقات اوليه را

اروع ن ايد و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم برطبق مادتين 54و  56قانون يين دادرسي كيفري اقدام گتردد فلت ا
را الب دوم و دوازدهم ديوانلالي كشور كه برمبناي اين نظر صادر اتده صحيح تشخيص متي اتود اين رأي برطبتق
ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328بتراي اتلب ديوانلتالي كشتور و دادگاههتا در متوارد مشتابه الزم
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االتباع است
 275ـ رأي شماره  548ـ  1369/12/7
 رسيدگي به جرايم عمدي كه به نقص عضو منتهي شـود برطبـق بنـد  7مـاده  7قـانون تشـكيل
دادگاههاي كيفري يك و دو در صالحيت دادگاههاي كيفري يك مي باشد.
رسيدگي به جرائم ع دي كه به نقص عضو منتهي اود برطبق بند ب ماده  7قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو
مصوب  1368در صالحيت دادگاه كيفري يك مي بااد ،بنابراين رأي البه چهتارم ديوانلتالي كشتور كته بتا ايتن نظتر
مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب  1368بتراي
الب ديتوانلالي كتشتور و دادگتاهتها در موارد مشابه الزم االتباع است
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 276ـ رأي شماره  549ـ  1369/12/21
 جرمي كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسيدگي به اتهام يكي
از متهمان در صالحيت دادگاه كيفري يك باشد رسيدگي بـه اتهـام مـتهم ديگـر هـم بالمالزمـه در
صالحيت دادگاه مزبور خواهد بود.
جرمي كه تحقق ن منوط به فلل دو نفر بااد جرم واحد است و چنانچه رسيدگي به اتهام يكي از مته ان در صالحيت
دادگاه كيفري يك بااد رسيدگي به اتهام متهم ديگر هم بال الزمه و به مستتفاد از تبصتره يتك متاده  7قتانون تشتكيل
دادگاههاي كيفري يك و دو و الب ديوانلالي كشور مصوب شردادماه  1368در صالحيت دادگاه مزبور شواهتد بتود
بنابراين را صادره از الب دوم و دوازدهم ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقتت دارد صتحيح و منطبتق بتا متوازين
قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاههتا در
موارد مشابه الزم االتباع است
 277ـ رأي شماره  550ـ  1369/12/21
 رسيدگي به جرائم انتسابي به شهردار غير مركز شهرستان در دادگاه همان محل وقوع بزه بـوده
و مشمول تبصره  2ماده  8قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوك  1358نمي باشد.
جرائم انتسابي به اهردار با درودنطنز (اهردار ريرمركتز اهرستتان) از جترائم مت كور در متاده  2قتانون اصتالح قتانون
تشكيل ديوان كيفر مصوب  1355نبوده و مش ول تبصره  2ماده  8قانون تشكيل دادگاههاي ع تومي مصتوب  1358هتم
ن ي بااد ل ا رأي البه  15دادگاه كيفري يك اصفهان كه رسيدگي را در صتالحيت حتوزه محتل وقتوع جترم دانستته
صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب
مردادماه  1337بايد از طرف دادگاهها در موارد مشابه پيروي اود
 278ـ رأي شماره  551ـ  1369/12/21
 ماده  147اصالحي قانون ثبت مصوك تيرماه  1356و اجازه مراجعه متقاضي سند به هيئت هـاي
مقرر ،صالحيت عام محـاكم دادگسـتري را نفـي ننمـوده و دعـوي الـزام بـه انتقـال ملـك كـه در
دادگستري اقامه مي شود بايد مورد رسيدگي قرار دهد.
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ماده  147اصالحي قانون ثبت مصوب  1365و تبصره هاي ن كه براي مدت موقتت و بتا اترايو ملتين اجتازه مراجلته
متقاضي سند را به هيئتهاي مقرر در اين قانون داده است صالحيت عام محاكم دادگستري را نفي ن ي كند و ل ا دعتوي
الزام به انتقال ملك كه در دادگاههاي دادگستري اقامه مي اود بايد مورد رسيدگي قرار گيترد و را صتادره از اتلب
اشم و پانزدهم ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون
وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 279ـ رأي شماره  552ـ  1370/2/3
 رسيدگي به دعوي راجع به شرايط و اوصاف متولي موقوفه با دادگاه است.
در موقوفاتي كه واق

ارايو و اوصاف شاصي براي متتولي قترار داده بااتد رستيدگي بته دعتوي راجتع بته اترايو و

اوصاف مزبور و تليين متولي برطبق بند  2ماده  3اليحه قانوني دادگاه متدني شتاص مصتوب  1358اتوراي انقتالب در
صالحيت دادگاه مدني شاص مي بااد و ماده  14قانون تشكيل سازمان حتج و اوقتاف و امتور شيريته مصتوب دي متاه
 1363صالحيت دادگاه مدني شاص را نفي ن ي كند بنابراين رأي البه نوزدهم ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقتت
دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي بر طبق متاده واحتده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب  1328بتراي اتلب
ديوانلالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 280ـ رأي شماره  553ـ  1370/2/3
 دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي تجديدنير نسبت به حكم دادگـاه حقـوقي دو يـا حكـم
دادسرا بايد پس از خاتمه رسيدگي حكم صادر نمايد.
ماده  14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب ذرماه  1364راجع به نظر و استنباط قضائي دادگاه حقوقي
يك و ارسال پرونده به ديوانلالي كشور به ارحي كه در ماده مرقوم ذكر اده ناظر به موردي است كه دادگتاه حقتوقي
يك رسيدگي نخستين انجام مي دهد اما اگر دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي تجديدنظر نستبت بته حكتم دادگتاه
حقوقي دو يا حكم دادسرا بااد بايد پتس از شات ته رستيدگي برطبتق متاده  10قتانون تليتين متوارد تجديتدنظر احكتام
دادگاهها و نحوه رسيدگي نها مصوب مهرماه  1367حكم صادر ن ايتد بنتابراين رأي اتلبه هفتدهم ديوانلتالي كشتور
صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب
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ديوانلالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است

 281ـ رأي شماره  554ـ  1370/2/10
 برابر بند يك تبصره  17قانون برنامه او ل به دادگاه اختيار داده كه در بعضي از جرائم تعزيـري
به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال
صادر نمايد بنابراين استفاده دادگاه از اختيار مزبور تأثيري در اصل صـالحيت دادگـاه كيفـري دو
ندارد.
صالحيت دادگاههاي كيفري يك و كيفري دو در مادتين 7و  8قانون تشتكيل دادگاههتاي كيفتري يتك و دو و اتلب
ديوانلالي كشور مصوب تيرماه  1368ملين اده و تابع مجازاتي مي بااد كه قانون برنامه اول توسله اقتصادي ،اجت اعي
و فرهنگي ج هوري اسالمي ايران مصوب  1368هم به دادگاه اشتيار داده است كه در بلضي از جترائم تلزيتري بجتاي
حبس يا مجازات تلزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال صادر ن ايد بنابراين استفاده
دادگاه از اشتيار مزبور تأثيري در اصل صالحيت دادگاه كيفري دو ندارد و رأي البه دوم ديوانلالي كشور كه برمبنتاي
اين نظر صادر اده صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي
الب ديوانلالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 282ـ رأي شماره  555ـ  1370/2/10
 قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكمي كـه دادگـاه حقـوقي يـك در مرحلـه رسـيدگي
تجديدنير صادر نمايد به اعتبار قطعي بودن حكم راجع به اصل دعوي قابل رسيدگي تجديدنير در
ديوانعالي كشور نيست.
قرار رد درشواست اعاده دادرسي از حك ي كه دادگاه حقوقي يك در مرحله رسيدگي تجديدنظر صادر ن ايد به اعتبار
قطلي بودن حكم راجع به اصل دعوي قطلي محسوب و قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوان عالي كشور نيست بنتابراين
رأي البه سيزدهم ديوانلالي كشور صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته قضتائي
 مندرج در روزنامه رسمي  13474ـ .1370/3/25
 مندرج در روزنامه رسمي  13474ـ .1370/3/25
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مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 283ـ رأي شماره  556ـ  1370/2/10
 رسيدگي به شكايات مردم از شـهرداريها در مـورد خـودداري از صـدور پروانـه سـاختمان در
صالحيت ديوان عدالت اداري است.
صالحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اكايات و تظل ات و اعتراضات ااخاص حقيقي يا حقتوقي در متاده 11
قانون عدالت اداري مصوب به ن ماه  1360تصريح اده و از ن ج له اكايت از اهرداريها به ارح قست ت اشيتر بنتد
(م) از اق يك ماده مرقوم به جهت تخل

در اجراي قوانين و مقررات يا شودداري از انجام وظايفي است كه موجب

تضييع حقوا ااخاص مي اود بنابراين رسيدگي به اكايت مردم از اتهرداريها در متورد شتودداري از صتدور پروانته
ساشت ان در صالحيت ديوان عدالت اداري مي بااد و رأي البه نهم دادگاه صتلح ستابق اصتفهان صتحيح و منطبتق بتا
موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به قانون ئين دادرستي كيفتري مصتوب مردادمتاه 1337
براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 284ـ رأي شماره  557ـ  1370/3/7
 دعوي بستانكاران براي وصول بدهي كارخانه هاي به ثبت رسيده و داراي شخصـيت حقـوقي
بايد عليه كارخانه اقامه شود.
دعوي بستانكاران براي وصول بدهي كارشانه هائي كه به ثبت رسيده و داراي اخصيت حقوقي بااند بايد عليه كارشانه
اقامه اود الن هايه در مواردي كه طبق قانون ح ايت صنفي و جلوگيري از تلطيل كارشانه هاي كشور مصوب شردادمتاه
 1343مدير يا مديراني براي اداره امور كارشانه ملين اده بااد جوابگويي از دعوي با مدير يا مديران مزبور شواهد بود
بنابراين رأي البه هيجدهم ديوانلالي كشور كه براساس ايتن نظتر صتتادر اتتده صتحيح تشتخيص متي اتود ايتن رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلتالي كشتور و دادگاههتا در متوارد مشتابه
الزم االتباع است
 285ـ رأي شماره  558ـ  1370/3/7
 مندرج در روزنامه رسمي  13474ـ .1370/3/25
 مندرج در روزنامه رسمي  13491ـ .1370/4/16
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 رسيدگي بدرخواست صدور پروانه كمك دندانپزشكان تجربي غير ترافعي و در صالحيت ديوان
عدالت اداري است.
رسيدگي بدرشواست صدور پروانه ك ك دندانپزاكي تجربي و احراز ارايو متقاضتي از ج لته وظتاي

و اشتيتارات

اداره وزارت بهداات ،درمان و موزو پزاكي است و جنبه ترافلتي نتدارد تتا مستتلزم رستيدگي در محتاكم ع تومي
دادگستري بااد بنابراين را صادره از الب يازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقي تهران كه برطبق بند ال

از اتق يتك

ماده  11قانون ديوان عدالت اداري مصوب به ن ماه 1360رسيدگي را در صتالحيت ديتوان عتدالت تشتخيص داده انتد
صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصتوب
 1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  13491ـ .1370/4/16
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 286ـ رأي شماره  559ـ  1370/3/21
 رسيـدگـي بـه دعـ وي راجع به وصيت علي االطالق در صالحيت دادگاه مدني خاص و شـامل
عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث نيز مي شود و رسمـي يـا غيـررسمي بودن وصيت نامه تـأثيري در
صالحيت دادگاه ندارد.
بند  2ماده  3اليحه قانوني دادگاه مدني شاص مصوب مهرماه  1358رسيدگي به دعوي راجع به وصيت را علي االطالا
در صالحيت دادگاه مدني شاص قرار داده كه اامل دعوي عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث موضوع متاده  842قتانون
مدني نيز مي اود و رس ي يتا ريررست ي بتودن وصتيتنامه تتأثيري در صتالحيت دادگتاه نتدارد بنتابراين رأي اتلبه 25
ديوانلالي كشور صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضتائي مصتوب  1328بتراي
الب ديوانلالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 287ـ رأي شماره  560ـ  1370/3/21
 دعوي الزام به تنييم سند رسمي نكاحنامه و ثبت واقعـه ازدواج در دفـاتر رسـمي از متفرعـات
دعوي راجع به نكاح و در صالحيت دادگاه مدني خاص است.
دعوي الزام به تنظيم سند رس ي نكاحنامه و ثبت واقله ازدوام در دفاتر رس ي از متفرعات دعتوي راجتع بته نكتاح متي
بااد و رسيدگي به ن برطبق بند  2ماده  3اليحه قانوني دادگاه مدني شاص مصوب مهرماه  1358در صالحيت دادگتاه
مدني شاص است بنابراين رأي البه دهم ديوانلالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق متاده
واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلتالي كشتور و بتراي دادگاههتا در متوارد مشتابه الزم
االتباع است
 288ـ رأي شماره  561ـ  1370/3/28
 در هر مورد كه بعد از تاريخ توقف حكمي كه مستقيماً عليه تاجر متوقف در مورد بـدهي او بـه
بعضي از بستانكاران وي صادر و اجرا شود كليه عمليات اجرائي و نقل و انتقاالت مربوط كه متضـمن
ضرر ساير طلبكاران تاجر ورشكسته مي باشد باطل و بي اعتبار است.
ماده  417قانون تجارت حكم وراكستگي تاجر را موقتات قابتل اجترا اتناشته استت در بنتد  2و بنتد  3متاده  423قتانون
 مندرج در روزنامه رسمي  13512ـ .1370/5/12
 مندرج در روزنامه هاي رسمي  13512ـ 1370/5/12و  13737ـ .1371/2/21
 مندرج در روزنامه رسمي  13528ـ .1370/5/30
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تجارت هم تصريح اده كه تأديه هر قرض تاجر وراكسته اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به ع تل متده بااتد و
هر ملامله كه مالي از اموال منقول و ريرمنقول تاجر را مقيد ن ايد و به ضرر طلبكاران ت ام اتود باطتل و بتي اثتر استت
بنابراين در هر مورد كه بلد از تاريخ توق

حك ي مستقي ات عليه تاجر متوق

در مورد بدهي او به بلضي از بستتانكاران

وي صادر و اجرا اود كليه ع ليات اجرائي و نقل و انتقاالت مربوط كه متض ن ضرر ساير طلبكاران تتاجر وراكستته
مي بااد مش ول متاده  423قانتون تجتارت بوده و باطتل و بي اعتبار است فلت ا را صتادر از اتلب 17و  18ديوانلتالي
كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي
الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 289ـ رأي شماره  562ـ 1370/3/28
 چنانچه پس از تشخيص نوع جـرم حكـم بـر محكوميـت مـتهم صـادر گـردد اوليـاي دم حـق
تجديدنير از حكم محكوميت متهم به پرداخت ديه در ديوانعالي كشور را ندارند.
ماده  34قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و الب ديوانلالي كشور مصوب تيرماه  1368بته اتاكي يتا متدعي
شصوصي حق داده است كه نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجتود جهتات تجديتدنظر مت كور در قتانون تليتين
موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي نها مصوب  14مهرماه  1367تجديدنظر بخواهد و مقررات اين ماده
اامل موردي ن ي اود كه دادگاههاي كيفري پس از تشخيص نوع جرم بر محكوميت متهم صادر ن ايند بنتابراين رأي
البه  12ديوانلالي كشور كه درشواست تجديدنظر اوليتا دم از حكتم محكوميتت متتهم بته پرداشتت ديته را نپ يرفتته
صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب
ديتوانلتالي كتشور و دادگتاهها در متوارد مشابه الزم االتباع است
 290ـ رأي شماره  563ـ  1370/3/28
 چنانچه بر اثر تصادم بين دو وسيله نقليه موتوري رانندگان آنها فـوت شـوند و تعقيـب كيفـري
راننده متخلف موقوف باشد رسيدگي به دعوي اولياي دم يكي از راننده ها عليه ورثه راننده ديگر از
آن جهت كه جنبه مالي دارد در صالحيت دادگاههاي حقوقي است.
نظر به ماده اول قانون ديات مصوب  24ذرماه  1361كه مقرر مي دارد «ديه مالي است كه به سبب جنايتت بتر نفتس يتا
 مندرج در روزنامه رسمي  13528ـ .1370/5/30
 مندرج در روزنامه رسمي  13528ـ .1370/5/30
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عضو به مجني عليه يا به اوليا دم او داده مي اود» و با توجه به مفهوم مخال

ج له ذيل تبصره ماده  16قتانون تشتكيل

دادگاههاي كيفري يك و دو و الب ديوان عالي كشور مصوب تيرماه  1368چنانچه بر اثر تصادم بتين دو وستيله نقليته
موتوري رانندگان نها فوت اوند و تلقيب كيفري راننده متخل

موقوف بااد رسيدگي به دعتتوي اوليتا دم يكتي از

راننده ها عليه ورثه راننده ديگر از ن جهت كه جنبه مالي دارد در صالحيت دادگاههتاي حقتوقي استت بنتابراين رأي
البه چهارم ديوان عالي كشور كه براساس اين نظر صادر اده صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبتق متاده واحتده
قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديتوانلتالي كتشور و دادگتاهها در متوارد مشابه الزم االتباع است
 291ـ رأي شماره  564ـ  1370/4/18
 دادگاه اوليه كه صادركننده حكم منقوض بوده نمي تواند مرجع رسيدگي تجديـدنير پـس از
نقض حكم باشد هرچند كه قاضي جديدي براي دادگاه مزبور تعيين شده باشد.
ماده  5قانون تليين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي نها مصوب  14مهرمتاه  1367مرجتع تجديتدنظر
احكام دادگاهها را كه توسو ديوانلالي كشور نقض اده دادگاه هم عرض دادگتاه صتادركننده حكتم اولتي قترار داده
است بنابراين دادگاه اولي كه صادر كننده حكم منقوض بوده ن ي تواند مرجع رسيدگي تجديدنظر پس از نقض حكتم
بااد هرچند كه قاضي جديدي براي دادگاه مزبور تليين اده بااد فل ا رأي البه يازدهم ديوانلالي كشتور كته دادگتاه
اولي را صالح به رسيدگي پس از نقض حكم نشناشته صحيح و منطبق بتا متوازين قتانوني استت ايتن رأي برطبتق متاده
واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاههتا در متوارد مشتابه الزم االتبتاع
است
292ـ رأي شماره  565ـ  1370/4/18
 در دعوي موجر عليه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنييم اجاره نامه طرف دعوي قـرار دادن
مستاجر كل هم در مواردي براي احراز رابطه استيجاري فيمابين مستاجر جزء و كل و قطـع رابطـه
مستاجر كل با موجر ضرورت دارد.
در دعوي موجر عليه مستأجر جز بخواسته الزام به تنظيم اجاره نامه كه بته استتناد ذيتل متاده  10قتانون روابتو متوجر و
مستأجر مصوب دوم شردادماه  1356اقامه مي اود طرف دعوي قرار دادن مستأجر كل هتم در متواردي ضترورت دارد
 مندرج در روزنامه رسمي  13559ـ .1370/7/7
 مندرج در روزنامه هاي رسمي  13559ـ 1370/7/7و  13808ـ .1371/5/15
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كه براي احراز رابطه استيجاري في ابين مستأجر جز و مستاجر كل و قطع رابطه استيجاري مستتأجر كتل بتا متوجر الزم
بااد بنابراين را الب 7و  37دادگاه حقوقي يك تهر ان كه با احتراز قطتع رابطته مستتاجر كتل بتا متوجر صتادر اتده
درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به قتانون يتين
دادرسي كيفري مصوب اول مردادماه  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
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 293ـ رأي شماره  566ـ  1370/7/2
 اقدام دادگاههاي كيفري در صدور رأي اصراري و مخالفت با اعمال نيارت قانوني ديوان عالي
كشور ايجاك مي نمايد كه موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و مورد بررسي قـرار
گيرد.
اصل  161قانون اساسي ج هوري اسالمي ايران ،نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجتاد رويته قضتائي را از
اشتيارات ديوان عالي كشور قرار داده و ديوان عالي كشور با نقض و ابرام احكام محاكم نظارت قانوني شود را اع ال و
رويه قضائي ايجاد مي كند ،اقدام دادگاههاي كيفري در صدور رأي اصراري و مخالفت با اع ال نظارت قتانوني ديتوان
عالي كشور ايجاب مي ن ايد كه موضوع در هيئت ع ومي ديوان عالي كشور مطرح و متورد بررستي قترار گيترد ،متاده
 463قانون يين دادرسي كيفري هم كه اعتبار قانوني و قدرت اجرائي دارد بر اين استاس تصتويب اتده و دادگاههتا را
مكل

ساشته كه برطبق نظر هيئت ع ومي اقدام ن ايند بنابراين رأي البه  28ديوان عالي كشور داير به ضرورت تشكيل

هيئت ع ومي كيفري براي رسيدگي به پرونده هاي اصراري كيفري صحيح و منطبق با موازين قتانوني استت ايتن رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوان عالي كشور و دادگاههتا در متوارد مشتابه
الزم االتباع است
 294ـ رأي شماره  567ـ 1370/9/19
 اعمال ماده  9قانون تعيين موارد تجديدنير احكام دادگاهها كه تكليف قاضي صادركننده حكم
را تعيين نموده ناظر به موردي است كه خدمت قاضي در همان دادگاه ادامه داشته ليكن اگر قاضي
به محل ديگري منتقل شده و يا به هر عنوان ديگر اعمال ماده مرقوم مورد پيدا نكرده و پرونده بايد
براي رسيدگي به مرجع تجديدنير ارسال شود.
ماده  9قانون تليين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي نها مصوب  14مهرماه  1367كه تكليت

قاضتي

صادر كننده حكم را نسبت به درشواست متقاضي تجديدنظر ملين ن وده ناظر به متوردي استت كته شتدمت قاضتي در
ه ان دادگاه ادامه دااته بااد اما اگر قاضي به محل ديگري منتقل اده و يا به هر عنوان ديگتر در اتغل قضتائي ستابق
شود نبااد اع ال ماده مرقوم مورد پيدا ن ي كند و پرونده بايد براي رسيدگي به مرجع تجديدنظر ارستال اتود بنتابراين
رويه البه  12دي وانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قتانون
 مندرج در روزنامه رسمي  13621ـ .1370/9/19
 مندرج در روزنامه رسمي  13658ـ .1370/11/3
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وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است

 295ـ رأي شماره  568ـ  1370/9/19
 رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صالحيت دادگاههـاي عمـومي دادگسـتري
است.
قانون اساسي ج هوري اسالمي ايران در اصل يكصد و پنجاه و نهم ،دادگستري را مرجع رس ي تظل ات و اكايات قرار
داده و براساس اين اصل ،رسيدگي به دعوي راجع به ملامله نسق زراعتي در صالحيت دادگاههاي ع تومي دادگستتري
است بنابراين رأي البه  13ديوانلالي كشور كه دادگستري را صالح بته رستيدگي اتناشته صتحيح و منطبتق بتا متوازين
قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب  1328بتراي اتلب ديوانلتالي كشتور و
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 296ـ رأي شماره  569ـ  1370/10/10
 الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت ملك خود مـانع از ايـن نمـي باشـد كـه محـاكم عمـومي
دادگستري به اختالف متداعيين در اصل مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده رسيدگي نمايد.
دادگستري مرجع رس ي رسيدگي به تظل ات و اكايات مي بااد و اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي ج هتوري
اسالمي ايران بر اين امر تأكيد دارد الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت ملك شود در نقاطي كه ثبتت ع تومي امتالك
گهي اده مانع از اين ن ي بااد كه محاكم ع ومي دادگستري به اشتالف متداعيين در اصل مالكيت ملكي كه به ثبت
نرسيده رسيدگي ن ايند بنابراين رأي البه  22ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشتخيص متي اتود
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي اتلب ديتوانلتتالي كتشتتور و دادگتتاهها در
موارد مشابه الزم االتباع است
 297ـ رأي شماره  570ـ  1370/10/10
 مندرج در روزنامه رسمي  13653ـ .1370/10/26
 مندرج در روزنامه رسمي  13667ـ .1370/11/16
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 آراء دادگاه هاي حقوقي يك كه در مقام رسيدگي تجديـدنير نسـبت بـه آراء دادگـاه هـاي
حقوقي دو صادر مي شود به درخواست متداعيين قابل رسيدگي تجديدنير مجدد و همچنين قابـل
رسيدگي تجديدنير در ديوانعالي كشور نمي باشد.
برطبق تبصره ماده  35قانون تشتكيل دادگاههتاي كيفتري 1و  2و اتلب ديوانلتالي كشتور مصتوب تيرمتاه  ،1368را
دادگاههاي حقوقي  1كه در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به را دادگاههاي حقوقي  2صادر مي اود به درشواست
متداعيين قابل رسيدگي تجديدنظر مجدد نيست و بنابراين قترار صتادره از دادگتاه حقتوقي  1هتم كته مرجتع رستيدگي
تجديدنظر بوده قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوانلالي كشتور ن تي بااتد و رأي اتلبه  21ديوانلتالي كشتور صتحيح و
منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 298ـ رأي شماره  571ـ  1370/11/1
 جر م ارتشاء از جرائم عمومي و در صالحيت محاكم عمومي است اما چنانچه دادگـاه تشـخيص
دهد كه تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري براي اخالل در نيام جمهوري اسالمي ايـران مـي باشـد
رسيدگي با دادگاههاي انقالك اسالمي است.
جرم ارتشا كه مجازات ن در ماده  3قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اشتالس و كالهبرداري مصوب پانزدهم
ذرماه  1367و تبصره هاي مربوطه به تناسب قي ت مال يا وجه مأشوذ ملين اده از جرائم ع ومي مي بااد و رستيدگي
ن در صالحيت دادگاههاي ع ومي دادگستري است ماده  4اين قانون ناظر به تشديد مجازات كساني مي بااتد كته بتا
تشكيل ي ا رهبري ابكه چند نفري به امر ارتشتا مبتادرت ن اينتد و تشتديد مجتازات تتأثيري در صتالحيت دادگاههتاي
ع ومي ندارد اما چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه تشكيل يا رهبري ابكه چنتد نفتري بتراي اشتالل در نظتام ج هتوري
اسالمي ايران بااد مورد مش ول ذيل ماده مرقوم متي گتردد و رستيدگي بتا دادگاههتاي انقتالب استالمي شواهتد بتود
بنابراين رأي البه  31ديوانلالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود ايتن رأي برطبتق
ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي دادگاهها و الب ديتوان عتالي كشتور در متوارد مشتابه الزم
االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  13667ـ .1370/11/16
 مندرج در روزنامه رسمي  13693ـ .1370/2/19
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 299ـ رأي شماره  572ـ  1370/11/1
 طرق تحصيل اموال نامشروع بايد در دادگاه به اثبات برسد و شامل مورد نمي شود كه سـازمان
دولتي براي تسهيل در انجام خدمات اداري كارمند خود مزايائي منيور و به او داده باشد.
در ماده دوم قانون نحوه اجراي اصل  49قانون اساسي ج هوري اسالمي ايران مصوب هفتدهم مردادمتاه  1363تصتريح
اده كه دارائي ااخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت مي بااد و از تلرض مصون است مگر در متواردي كته
شالف ن ثابت اود طرا تحصيل اموال نامشروع هم كه بايد در دادگاه به اثبات برسد در اين قانون ملين اده و اامل
موردي ن ي اود كه س ازمان دولتي براي تسهيل در انجام شدمات اداري كارمند شود مزايائي منظور و به او داده بااتد
بنابراين رأي البه  32ديوانلالي كشور كه اين نوع مزاياي اغلي را نامشروع ندانسته و مش ول قانون نحوه اجتراي اصتل
 49قانون اساسي نشناشته صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضتائي
مصوب  1328براي دادگاهها و الب ديوانلالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است
 300ـ رأي شماره  573ـ  1370/11/1
 جرائم مذكور در ماده  104قانون تعزيرات از جـرائم عمـومي مـي باشـد و رسـيدگي آنهـا در
صالحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است.
جرائم م كور در ماده  104قانون تلزيرات از جرايم ع ومي مي بااد و رسيدگي نها در صالحيت دادگاههاي ع ومي
دادگستري است ماده  5قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فرواندگان لباسهائي كته استتفاده از نهتا در متال
عام شالف ارع است و يا عفت ع ومي را جريحه دار مي كند و تبصره يك ن مصوب بيست و هشتم اسفندماه 1365
ناظر به ملدوم كردن فيلم و عكس و پوستر موضوع ماده  104قانون تلزيرات و در اشتيار دولت قرار گرفتن وسائل ضبو
و تكثير (ويدئو ت وسايل تكثير …) مي بااد كه از ثار و تبلات اجتراي حكتم دادگتاه استت و صتالحيت دادگاههتاي
ع ومي را نفي ن ي كند بنابراين رأي البه  32ديوانلالي كشور كه رسيدگي به اين جرائم را در صالحيت دادگاههتاي
ع تومتي دادگستتري انتاشتته صحتيح تشختيص مي اود اين رأي برطبتق متاده واحتده قتانون وحتدت رويته قضتايي
مصوب  1328براي دادگاهها و الب ديوان عالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است
 301ـ رأي شماره  574ـ  1371/2/15
 مندرج در روزنامه رسمي  13694ـ .1370/12/20
 مندرج در روزنامه رسمي  13693ـ .1370/12/19
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 رسيدگي به دعاوي راجع به مهريه از جمله مطالبه مهريه در صـالحيت دادگـاه مـدني خـاص
است.
بند يك ماده  3اليحه قانوني دادگاه مدني شاص مصتوب اول مهرمتاه  1358رستيدگي بته دعتوي راجتع بته مهتر را در
صال حيت دادگاه مدني شاص قرارداده كه علي االطالا اامل هر نوع دعوي راجع به مهر و از ن ج له دعتوي مطالبته
مهر نيز مي اود بنابراين رأي البه  29ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي گردد اين رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب  1328براي الب ديوانلتالي كشتور و دادگاههتا در متوارد مشتابه
الزم االتباع است
 302ـ رأي شماره  575ـ  1371/2/29
 دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكـم دادگـاه انقـالك اسـالمي
مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي باشد كه رسـيدگي آن در صـالحيت خاصـه دادگاههـاي
عمومي حقوقي است.
دعوي مالكيت ااخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاههاي انقالب اسالمي مصادره اده از ج له
دعاوي حقوقي مي بااد كه رسيدگي ن در صالحيت شاصه دادگاههاي ع ومي حقوقي استت و دادگاههتاي انقتالب
اسالمي براساس حكم قطلي دادگاههاي حقوقي كه بر مالكيت متدعي صتادر اتود مستتندات بته اصتل  49قتانون اساستي
ج هوري اسالمي ايران و قانون نحوه اجراي ن مصوب  17مردادماه  1363در مورد رد متال بته صتاحب ن اقتدام متي
ن ايند بنابراين را الب 22و 23و  32ديوانلتالي كشتور كته رستيدگي بته دعتوي مالكيتت ااتخاص را در صتالحيت
دادگاههاي حقوقي تشخيص ن وده اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت
رويه قضايي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است



 303ـ رأي شماره  576ـ  1371/7/14
 اماكن استيجاري مطب پزشكان محل كسب و پيشه يا تجارت محسوك نمي شود و تخليه امـاكن
مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر سال  62و قانون مدني و شرايط بين طرفين است.
 مندرج در روزنامه رسمي 13772
 مندرج در روزنامه رسمي 13799
 بموجب رأي وحدت رويـه  581ـ
تجديدنظر و صالحيت دادگاه انقالب
 مندرج در روزنامه رسمي 13892

ـ .1371/4/3
ـ .1371/5/5
 1371/12/2منـدرج در همـين كتـاب در رأي فـوذ الـ كر
اسالمي مورد تاييد قرار گرفت.
ـ .1371/8/24
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اماكن استيجاري مطب پزاكان كه براي عرضه شدمات عل ي و تخصصي پزاكي و ملالجه بي اران مورد استفاده واقتع
مي اود محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب ن ي گردد تا حق كسب و پيشه يا تجارت به ن تللق گيرد تخليته ايتن
اماكن هم مش ول مقررات قانون روابو موجر و مستأجر مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه  1362و ماده  494قانون مدني و
ارايو بين طرفين در ض ن عقد اجاره است بنابراين رأي البه پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز كه با اين نظتر مطابقتت
دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به قتانون يتين دادرستي كيفتري مصتوب اول
مردادماه  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 304ـ رأي شماره  577ـ  1371/7/21
 دستور بازداشت محكوم عليه در ضمن حكم كيفري كه به مرحله قطعيت نرسـيده بـراي امكـان
وصول ضرر و زيان و خسارات مدعي خصوصي صحيح نمي باشد.
احكام دادگاههاي كيفري در مورد ضرر و زيان نااي از جرم كه به تبع امر كيفري صادر مي اود به درشواست محكوم
عليه و در موارد مصرحه در قانون تليين موارد تجديدنظر احكام دادگاههتا و نحتوه رستيدگي نهتا مصتوب  14مهرمتاه
 1367قابل تجديدنظر مي بااد و با وصول درشواست تجديدنظر از طرف محكوم عليه ،اجتراي حكتم برطبتق متاده 11
قانون مزبور تا اتخاذ تص يم مرجع نقض متوقت

مي گردد اجراي حكم ضرر و زيان نااي از جترم هتم بتا درشواستت

مدعي شصوصي و پس از قطليت حكم است و در صورت امتناع محكوم عليته امتوال او توقيت

يتا حتبس متي گتردد

بنابراين دستور بازداات محكوم عليه در ض ن حكم كيفري كه به مرحله قطليت نرستيده بتراي امكتان وصتول ضترر و
زيان و شسارات مدعي شصوصي صحيح نبوده و استناد دادگاه به ماده  139قانون تلزيرات هم در چنين موردي صتحيح
نيست فل ا رأي البه دوم ديوانلالي كشور كه نتيجتات با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين
رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  7تيرماه  1328براي اتلب ديوانلتالي كشتور و دادگاههتا در
موارد مشابه الزم االتباع است
 305ـ رأي شماره  578ـ  1371/7/28
 پس از نقض قرار دادگاه كيفري دو در دادگاه كيفري يك ايجاك مي نمايد كه پرونـده بـراي
رسيدگي ماهوي مرحله نخستين به دادگاه صادركننده قرار اعاده گردد.
 مندرج در روزنامه رسمي  13903ـ .1371/9/7
 مندرج در روزنامه رسمي  13908ـ 1371/9/12و  13946ـ .1371/10/28
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ماده اول قانون تليين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي نها مصوب  14مهرماه  1367احكام دادگاههتا
و نيز قرارها را در مواردي كه قانون ملين ن وده قابل تجديدنظر اناشته است ماده  4اين قانون هم دادگاههتاي كيفتري
يك را مرجع تجديدنظر و نقض و صدور حكم در مورد احكام دادگاههاي كيفري دو قرار داده كه مبين نظر قانونگ ار
به ضرورت رسيدگي به امور كيفري در دادگاههاي كيفري دو و كيفري يك در دو مرحله ماهوي است و براساس ايتن
نظر ،پس از نقض قرار دادگاه كيفري دو در دادگاه كيفري يك ايجاب مي ن ايد كته پرونتده بتراي رستيدگي متاهوي
مرحله نخستين به دادگاه صادركننده قرار اعاده گردد زيرا رسيدگي دادگاه كيفري يك به اصل موضوع پتس از نقتض
قرار ،موجب تفويت حق متداعيين در استفاده از دو مرحله رسيدگي ماهوي مي اود و شالف قانون استت بنابراين رأي
البه دوم ديوانلالي كشور كه رسيدگي به اصل موضوع را پس از نقض قترار در صتالحيت دادگتاه صتادر كننتده قترار
تشخيص ن وده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده ،قانون وحدت رويه قضائي مصوب 7
تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 306ـ رأي شماره  579ـ  1371/7/28
 چنانچه در مالكيت مورث حين الفوت اختالف شود دعوي مالكيت از دعاوي مـالي محسـوك و
صالحيت دادگاه تابع بهاي خواسته و نصاك قانوني دادگاههاي حقوقي يك و دو خواهد بود.
بند يك ماده  7قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سوم ذرماه  1364راجتع بته تقستيم تركته نتاظر بته
موردي است كه اموال مورد درشواست تقسيم متللق به مورث اعالم و تقسيم ن به قدرالسهم ورثه ،تقاضا اتود لتيكن
اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حين الفتوت او اشتتالف اتود دعتوي مالكيتت
برطبق بند  3ماده مرقوم از دعاوي مالي محسوب و صالحيت دادگتاه تتابع بهتاي شواستته و نصتاب قتانوني دادگاههتاي
حقوقي يك و دو شواهد بود بنابراين رأي البه اول دادگاه حقوقي يك ساري كه رسيدگي به درشواست تقسيم تركه
و دعوي مالكيت راجع به ن را بر مبناي بهاي شواسته در صالحيت دادگاههاي حقوقي يك تشخيص ن توده صتحيح و
منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده ،بته قتانون يتين دادرستي كيفتري مصتوب اول
مردادماه  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 307ـ رأي شماره  580ـ  1371/11/27
 مندرج در روزنامه رسمي  13908ـ .1371/9/12
 مندرج در روزنامه رسمي  14013ـ .1372/1/31
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 لزوم رعايت قواعد راجع به صالحيت از اصول مهمه دادرسي بـوده و ايجـاك مـي نمايـد اگـر
دادگاه كيفري دو به جرمي در صالحيت خواسته دادگاه كيفري يك رسيدگي و حكم صادر نمـود
دادگاه كيفري يك در مقام مرجع صالح نقض و سپس رسيدگي قـانوني را انجـام و حكـم مقتضـي
صادر نمايد.
ماده  8قانون تشكيل دادگاههاي كيفتري يتك و دو و اتلب ديوانلتالي كشتور مصتوب  31شردادمتاه  1368صتالحيت
دادگاه كيفري دو را منحصرات به رسيدگي جرائ ي قرار داده كه مجازات نها ريتر از كيفرهتاي مت كور در متاده  7ايتن
قانون و تبصره هاي ن بااد لزوم رعايت قواعد راجع به صتالحيت دادگاههتا كته از اصتول مه ته دادرستي متي بااتد
ايجاب مي ن ايد كه اگر دادگاه كيفري دو به جرمي كه در صالحيت شاصه دادگاه كيفري يك مي بااد رسيدگي كند
و حكم صادر ن ايد ،دادگاه كيفري يك در مقام مرجع صالح نقتض مستتندات بته بنتد الت

متاده  10قتانون تليتين متوارد

تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي نها مصوب  14مهر  ،1367حكم مزبور را با نفي صالحيت دادگتاه نقتض
كند و سپس برطبق ماده  7قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و الب ديوانلالي كشور ،رسيدگي اوليه را انجام
دهد و حكم مقتضي صادر ن ايد در چنين حالتي حكم دادگاه كيفري يك مانند ساير احكام ماهوي اوليه دادگاه مزبور
و در موارد م كور در مادتين 6و  8قانون تليين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي نها قابتل رستيدگي
تجديدنظر در ديوانلالي كشور است بنابراين رأي البه  31ديوانلالي كشور كه نتيجتات بر اين اساس صادر اده صحيح و
منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  7تيرماه  1328براي اتلب
ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 308ـ رأي شماره  581ـ 1371/12/2
 احكام صادره از دادگاههاي انقالك در بعضي موارد عالوه بر جنبه كيفـري و مجـازات مرتكـب
واجد جنبه حقوقي هم مي باشد و اموال نامشروع او را نيز شامل مي شود و رسيدگي آن برحسـب
شكايت شاكي با دادگاه صادركننده حكـم مـي باشـد ،بنـابراين رأي وحـدت رويـه شـماره  575ـ
 1371/12/29اصالح و صالحيت دادگـاه انقـالك اسـالمي در اين مـوارد تأييد مي گردد.
دادگاههاي انقالب اسالمي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان ا… تلتالي عليته و مصتوبه بيستت و هفتتم شردادمتاه
 1358اوراي انقالب تشكيل اده اند برطبق اصل يكصد و اصت و يكم قانون اساسي ج هوري اسالمي ايران و تحت

 مندرج در روزنامه رسمي  14026ـ .1372/2/16
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نظارت ديوان عالي كشور به جراي ي كته در اصتل چهتل و نهتم قتانون اساستي و قتانون حتدود صتالحيت دادستراها و
دادگاههاي انقالب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه  1362مجلتس اتوراي استالمي ملتين اتده رستيدگي متي ن اينتد و
صالحيت ن ها نسبت به صالحيت دادگاههاي ع ومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صالحيت ذاتي استت
احكام صادره از دادگاههاي انقالب در بلضي موارد عالوه بر جنبه كيفتري و مجتازات مرتكتب واجد جنتبه حقوقي هم
مي بااد و اموال نامشروع او را نيز اامل مي اود در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف ااخاص حقيقي يتا
حقوقي نسبت به اين اموال عنوان اود ولو به ادعاي شارم بودن ن مال از دارائي نامشروع محكوم عليه بااد رستيدگي
ن برحسب اكايت ااكي و طبق ماده ماده  8و تبصره ماده  5قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي مصوب
 17مردادماه  1363با دادگاه صادركننده حكم مي بااد و دادگاه انقالب پس از رسيدگي اگر صحت ادعتا را تشتخيص
دهد برطبق ذيل اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي كند واال به بيت ال ال مي دهد بنتا بته مراتتب
مزبور هيئت ع ومي وحدت رويه ديوانلالي كشور براساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  7تيرماه
 1328در رأي وحدت رويه ا اره 575ت  1371/2/29تجديدنظر ن وده و با تغيير رأي مزبور رسيدگي به ادعاي ااخاص
حقيقي را نسبت به اموالي كه دادگاههاي انقتالب نامشروع اناشته و مصادره ن وده اند در صالحيت دادگاههاي انقالب
تشخيص مي دهد بنابراين رأي البه  24ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق بتا متوازين قتانوني
است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديتوانلتالي كتشور و دادگتتاهها
در متوارد مشتابه الزم االتباع است
 309ـ رأي شماره  582ـ  1371/12/2
 مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بدون دادخواست صحيح نبوده و به صراحت مـاده  70قـانون
آيين دادرسي مدني شرايط قانوني در تقديم دادخواست الزم الرعايه است.
مطالبه ضرر و زيان نااي از جرم كه طبق تبصره ماده  16قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و اتلب ديوانلتالي
كشور مصوب  31شردادماه  1368در دادگاه كيفري مطرح مي اود عنتوان دعتوي حقتوقي دارد ،اتروع رستيدگي بته
دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري هم به صراحت ماده  70قانون يين دادرسي مدني مستلزم دادن دادشواست با
ارايو قانوني ن مي بااد بنابراين رأي البه  140دادگاه كيفري يك تهران كه مطالبته ضترر و زيتان نااتي از جترم را
بدون دادن دادشواست نپ يرفته صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق متاده  3از متواد اضتافه اتده بته قتانون يتين
 مندرج در روزنامه رسمي  14013ـ .1372/1/31
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دادرسي كيفري مصوب اول مردادماه  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 310ـ رأي شماره  583ـ  1372/8/6
 دادگاه تجديدنير مرجع صدور حكم قطعي و واجد صالحيت براي درخواست تخفيف مجازات
مرتكب مي باشد.
حكم قطلي م كور در متاده  25قتانتون اصتتالحي پتاره اي از قتوانين دادگستتري مصتوب  25شردادمتاه  1356كته در
جرائم تلزيري ريرقابل گ ات صادر ميشود اعم از حك ي است كه دادگاه نخستين بصورت ريرقابل تجديدنظر صتادر
كند و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر اعتبار قطليت پيدا ن ايد بنابراين رأي البه چهارم
ديوان عالي كشور كه دادگاه تجديدنظر را مرجع صدور حكم قطلي و واجد صالحيت بتراي رستيدگي بته درشواستت
تخفي

مرتكب اناشته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي

مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 311ـ رأي شماره  584ـ  1372/7/13
 ماده  48اصالحي قانوني مجازات عمومي نسبت به تعقيب جزائـي متخلفـين از پيمانهـاي ارزي
قابل اعمال نبوده و تعقيب جزائي متخلفين بدون رعايت مهلت قابل رسيدگي است.
ماده  48اصالحي قانون مجازات ع ومي مصوب شردادماه  1352با اصالحاتي كه بلد از انقالب اسالمي ايران در قوانين
كيفري بل ل مده نسبت به تلقيب جزائي متخلفين از پي انهاي ارزي قابل اع ال نيست و در قانون راجتع بته ملتامالت
ارزي مصوب  1336هم براي تلقيب كيفري متخلفين از مادتين 5و  7قانون مرقوم مهلت يتا متدتي ملتين نشتده بنتابراين
رأي البه دوازدهم ديوانلالي كشور كه تلقيب جزائي متخلفين از پي انهاي ارزي را بدون رعايت مهلت قابل رستيدگي
دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب 1328
براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي .1372/8/18 – 14178
 مندرج در روزنامه رسمي  14180ـ .1372/8/20
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312ـ رأي شماره  585ـ  1372/7/13
 دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول به صراحت بند  3ماده  7قانون تشكيل دادگاههـاي حقـوقي
يك و دو از دعاوي غيرمالي و رسيدگي آن به استثناء اختالف در امر مالكيت در صـالحيت دادگـاه
حقوقي دو مي باشد.
دعوي شلع يد از اعيان ريرمنقول به صراحت بند  3ماده  7قانون تشتكيل دادگاههتاي حقتوقي يتك و دو مصتوب ستوم
ذرماه  1364از دعاوي ريرمالي و رسيتدگي ن در صتتالحيت دادگتتاههاي حقتوقي دو متي بااتد و دعتوي شلتع يتد
راصبانه را نيز اامل مي اود مگراينكه در رسيدگي به اين نوع دعاوي براساس اظهارات طترفين در موقتع رستيدگي در
امر مالكيت اشتالف اود كه در اين صورت نصاب دادگاههاي حقوقي ملتبر است بنابراين رأي اتلبه ستوم ديوانلتالي
كشور صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوان
عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 313ـ رأي شماره  586ـ  1372/8/11
 پرونده هاي ناتمام ماده  35كماكان تابع ضـابطـه مقـرر در تفـسير قانـوني ماده ( 35در صورت
نقض به صورت ماهويم مي باشد.
قانون تجديدنظر را دادگاهها كه از تاريخ  27اهريورماه  1372الزم االجرا مي بااد ماده  35قانون تشكيل دادگاههاي
كيفري يك و دو مصوب  1368و تفسير قانوني اين متاده مصتوب  13ذرمتاه  1370را نستخ كترده بتدون اينكته نحتوه
رسيدگي به پرونده هائي را كه قبل از تاريخ  1372/6/27برحسب درشواستت يكتي از مقامتات مت كور در متاده  35در
الب ديوانلالي كشور مطرح مي بااد تغيير دهد و نظر به اينكه ماده  4قانون مدني مقرر مي دارد كه «اثر قانون نسبت به
تيه است و قانون نسبت به ماقبل شود اثر ندارد مگراينكه در شود قانون ،مقررات شاصي نسبت بته ايتن موضتوع اتختاذ
اده بااد» در قانون تجديدنظر را دادگاهها مقررات شاصي راجع به نحوه رسيدگي به پرونده هاي ماده  35موجود در
الب ديوانلالي كشور اتخاذ نشده ل ا نحوه رسيدگي به اين نوع پرونده هاي نات ام ماده  35ك اكان تابع ضابطه مقرر در
تفسير قانوني ماده ( 35در صورت نقض به صتورت متاهوي) متي بااتد و رأي اتلبه چهتارم ديوانلتالي كشتور صتحيح
تشخيص مي اود

 مندرج در روزنامه رسمي  14180ـ .1372/8/20
 مندرج در روزنامه رسمي  14197ـ .1372/9/10
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 314ـ رأي شماره  587ـ  1372/10/14
 مجازات كيفري در صورت وجود شرايط قانوني ممكـن اسـت مشـمول تخفيـف و ارفـاق و يـا
معافيت مرتكب گـردد ليكن درخصوص محـكوم به مالي عليه مرتكبين قاچاق شـامل تخفيـف نمـي
شود.
مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاا مصوب  29اسفندماه 1353و تبصره هاي ن و متاده  6قتانون مزبتور و
تبصره مربوطه اين اصل كه رد عين مال موضوع قاچاا و پرداشت دو برابر در مدي كه طبتق قتانون بتراي دولتت مقترر
گرديده در مج وع ،محكوم به مالي را عليه مرتكبين قاچاا تشكيل ميدهد و نحوه وصول ن در ماده  10قانون مجازات
مرتكبين قاچاا ملين اده مانند نحوه اجراي ساير محكوميت هاي متالتي مي بتااد و اامتتل تخفيت

ن تي اتود لتيكن

مجازات كيفري مرتكبين قاچاا تا  2سال حبس است و در اين مورد در صورت وجود ارايطي كه قتانون مقترر دااتته
مجازات حبس م كن است مش ول تخفي

و ارفاا و يا ملافيت مرتكب گردد بنابراين رأي البه  32ديوانلتالي كشتور

كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني استت ايتن رأي برطبتق متاده واحتده قتانون وحتدت رويته
قضائي مصوب  1328براي الب ديونلالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 315ـ رأي شماره  588ـ  1372/10/14
 مرجع تعقيب انتيامي مترجمان رسمي متخلف اداره فنـي دادگسـتري و مرجـع رسـيدگي بـه
تخلفات آنان دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقي يك حوزه وقوع تخلفم مي باشد.
ماده  30يين نامه قانون مترج ان رس ي مصوب  11ارديبهشت ماه  1348اداره فني دادگستري را مرجع تلقيب انتظتامي
مترج ان رس ي متخل

اناشته تا برطبق يين نامه قانون كاراناسان رس ي اقدام ن ايد در ماده سوم الحاقي به يين نامه

قانون كاراناسان رس ي مصوب  18تيرماه  1341هم تصريح اده كه اداره فني بايد پرونده كاراناسان رست ي متخلت
را براي رسيدگي به دادگاه اهرستان حوزه وقوع تخل
متخل

ارسال دارد با اين ترتيب مرجع تلقيب انتظامي مترج ان رس ي

اداره فني دادگستري و مرجع رسيدگي به تخلفات نتان براستاس يتين نامته مصتوب  1341دادگتاه اهرستتان

(دادگاه حقوقي يك حوزه وقوع تخل ) مي بااد و اجراي ماده  270اليحه قانوني استقالل كتانون كاراناستان رست ي
مصوب  1358در مورد عضويت مترج ان رس ي در اين كتانون تحقتق نيافتته استت بنتابراين رأي اتلبه نتوزده دادگتاه
حقوقي يك تهرا ن داير به صالحيت دادگاه كه به اساس اين نظر صادر گرديتده صتحيح تشتخيص متي اتود ايتن رأي
 مندرج در روزنامه رسمي  14255ـ .1372/11/20
 مندرج در روزنامه رسمي  14255ـ .1372/11/20

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
Taalivekalat@yahoo.com

سایت تعالی وکالت
مجید بنکدار ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع
است
 316ـ رأي شماره  589ـ  1372/11/5
 اگر حكم دادگاه مدني خ اص توسط ديـوان عـالي كشـور نقـض شـود دادگـاه مرجـوع عليـه
نزديكترين دادگاه مدني خاص واقع در حوزه قضائي همان استان خواهد بود.
ماده چهارم اليحه قانوني دادگاه مدني شاص مصوب اول مهرماه  1358منصرف از موردي است كه دادگاه مدني شاص
در محلي تشكيل اود هرچند كه داراي يك البه بااد در چنين موردي اگر حكم البه مزبور در ديوان عتالي كشتور
نقض اود دادگاه مرجوع اليه نزديكترين دادگاه مدني شاص واقع در حوزه قضائي ه ان استان شواهد بود بنابراين رأي
البه  25ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده
قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلتالي كشتور و بتراي دادگاههتا در متوارد مشتابه الزم االتبتاع
است
 317ـ رأي شماره  590ـ  1372/11/5
 قانون مجازات اسالمي مجازات بازدارنده را بعنـوان تتمـيم مجـازات معـين و تعيـين حـداكثر
مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد.
مجازاتهاي بازدارنده م كور در ماده  17قانون مجازات استالمي مصتوب  8مردادمتاه  1370بته ضترورت حفتظ نظتم و
مصلحت اجت اع درباره كساني اع ال مي اود كه مرتكب جرم ع دي اده و تليين مجتازات تلزيتري مقترر در قتانون
براي تنبيه مرتكب كافي نبااد كه در اين صورت دادگاه مي توانتد برطبتق متاده  19قتانون مجتازات استالمي مجتازات
بازدارنده را هم بلنوان تت يم مجازات در حكم شود قيد ن ايد و تليين حداكثر مجتازات تلزيتري متانع تليتين مجتازات
بازدارنده ن ي بااد بنابراين رأي البه  12ديوانلالي كشور نتيجتا با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اتود ايتن
رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328بتراي دادگاههتا و اتلب ديوانلتالي كشتور در متوارد
مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  14293ـ .1373/1/14
 مندرج در روزنامه رسمي  14293ـ .1373/1/14
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 318ـ رأي شماره  591ـ  1373/1/16
 خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصـالح عمـومي اسـت و رضـايت مـدعي
خصوصي يا استرداد شكايت حق الناس را در جرم مزبور منتفي ليكن به ضـرورت مصـلحت نيـام و
حفظ نيم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم الزم است.
شيانت در امانت از جرائم مضر به حقوا شصوصي و مصالح ع ومي است رضايت مدعي شصوصي يا استرداد اكايت
موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامله و حفظ نظم ع ومي تلزير ارعي
يا حكومتي مجرم الزم است بنابراين رأي البه  148دادگاه كيفري يك تهران كه در نتيجته بتا ايتن نظتر مطابقتت دارد
صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده بته قتانون يتين دادرستي كيفتري مصتوب  1337از
طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي اود
 319ـ رأي شماره  592ـ  1373/2/6
 آراء سابق الصدور دادگاهها كه قبال ابالد شده و از طـرف اشـخاص ذينفـع مـورد درخواسـت
تجديدنير قرار نگرفته از تاريخ الزم االجرا شدن قانون تجديدنير مصوك  1372مشمول مهلت مقرر
در اين قانون بوده و درخواست تجديدنير خارج از مهلت قابل پذيرش نمي باشد.
ماده  12قانون تجديدنظر را دادگاهها مصوب  17مردادماه  1372براي تجديدنظر شواهي از را دادگاههاي حقتوقي
و كيفري موضوع ماده  9اين قانون مهلت ملين ن وده كه در جهت تسريع در شتم پرونده ها و قطليت بخشتيدن بته را
دادگاهها است در قوانين يين دادرسي هم براي اعتراض و تجديدنظر نسبت به را دادگاهها مدت و مهلت مقرر اده
و تاكنون قانوني كه علي االطالا رسيدگي به اعتراض يا تجديدنظر از را دادگاهها را بتدون رعايتت متدت و مهلتت
پيش بيني ن وده باا د تصويب نشده است بنابراين را سابق الصدور دادگاهها كه قبالت ابالغ اده و از طترف ااتخاص
ذينفع مورد درشواست تجديدنظر قرار نگرفته از تاريخ الزم االجرا ادن قانون تجديدنظر را دادگاهها مش ول مهلتت
مقرر در ماده  12اين قانون ميبااد و نتيجه رأي البه دهم ديوانلالي كشور كه درشواست تجديدنظر شارم از اين مهلت
را نپ يرفته و رد كرده است صحيح تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحتده قتانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب
 1328براي الب ديتوانتلالتي كشتور و دادگتاهها در موارد مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  14333ـ .1373/3/1
 مندرج در روزنامه رسمي  14360ـ .1373/4/7
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 320ـ رأي شماره  593ـ  1373/9/1
 آر اء صادره در نفقه و حضانت و تمكين و مالقات طفل و  ...غيرقابل تجديدنير مي باشد.
بند  3ماده  9قانون تجديدنظر را دادگاهها كه از تاريخ  1372/6/27الزم االجرا گرديده را قابل تجديتدنظر دادگتاه
مدني شاص را احصا و ذكري از نفقه و حضانت و ت كين و … نن وده است و چون طبق متاده  18قتانون مزبتور كليته
قوانين و مقررات مغاير با ن قانون لغو گرديده ل ا را صادر ،نسبت به دعاوي م كور قابل تجديدنظر نبوده رأي البه
 30ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبتق متاده واحتده قتانون وحتدت
رويه قضائي مصوب  1328براي دادگاهها و الب ديوانلالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  14549ـ .1373/11/20
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 321ـ رأي شماره  594ـ  1373/9/1
 با تصويب قانون تعزيرات مصـوك  1362مـاده  116قـانون تعزيـرات از حيـث تعيـين مجـازات
كالهبرداري جايگزين قانون سابق و سپس طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء .و ...
مجازات كالهبرداري تشديد و كليه مقررات مغاير با قانون مزبور لغو گرديده است
نظر به اينكه ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال متال ريتر مصتوب  ،1308انتقتال دهنتدگان متال ريتر را كالهبتردار
محسوب كرده و مجازات كالهبرداري را در تاريخ تصويب ن قانون ماده  238قانون مجازات ع ومي ملين ن وده بتود
با تصويب قانون تلزيرات اسالمي مصوب  1362ماده  116قانون تلزيرات از حيث تليين مجازات كالهبرداري جايگزين
قانون سابق و سپس طبق ماده يك قتانون تشتديد مجتازات مترتكبين ارتشتا و اشتتالس و كالهبترداري مصتوب 1367
مجازات كالهبرداري تشديد و برابر ماده  8ه ان قانون كليه مقررات مغاير با قانون مزبور لغو گرديده است ل ا جرائ تي
كه به موجب قانون كالهبرداري محسوب اود از حيث تليين كيفر مش ول قتانون تشتديد مجتازات مترتكبين ارتشتا و
اشتالس و كالهبرداري مصوب  1367بوده و رأي البه چهارم ديوانلالي كشور كته بتا ايتن نظتر مطابقتت دارد صتحيح
تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي دادگاهها و الب ديوانلالي
كشور در موارد مشابه الزم االتباع است
 322ـ رأي شماره  595ـ  1373/12/9
 در قاچاق توليد يا ورود و يا صدور مشروبات الكلي مرتكبين آن وفق مقررات قـانوني مسـتوجب
كيفر و همچنين مجازات مقرره در پرداخت جريمه مي باشد.
چون به موجب ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاا ،توليتد يتا ورود و يتا صتدور مشتروبات الكلتي م نتوع بتوده و
مرتكبين ن وفق مقررات قانوني مستوجب اعضاي هيئت ع ومي ديوانلالي كشور ،مورد با ماده مرقتوم انطبتاا دااتته و
رأي البه  34ديوانلالي كشور بر مبنا و اساس اين نظر صادر گرديده موجه تشخيص مي اود اين رأي طبق ماده واحتده
قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب  1328در موارد مشابه براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتبتاع
است
 323ـ رأي شماره  596ـ  1373/12/9
 مندرج در روزنامه رسمي  145948ـ .1373/11/19
 مندرج در روزنامه رسمي  14611ـ .1374/2/14
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 دادگاههاي تجديدنير مركز استان فقط به منيـور تجديـدنير در آراء دادگاههـاي عمـومي و
انقالك تاسيس و آراء صادره از دادگاههاي حقوقي دو قابل تجديدنير در دادگاههـاي تجديـدنير
مركز استان نمي باشد.
با توجه به مقررات ماده  46قانون يين دادرسي مدني ،مناط صالحيت تاريخ تقديم دادشواست است مگتر در متواردي
كه شالف ن مقرر گردد و چون طبق ماده  3قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب در هر حوزه قضائي رستيدگي
به كليه امور مدني و جزائي و امور حسبيه با لحاظ قل رو محلي با دادگاههاي مزبور شواهد بود و رستيدگي دادگاههتاي
ع ومي نيز ه انند رسيدگي دادگاههاي حقوقي يك در مقتام تجديتدنظر رستيدگي متاهيتي استت و در قتانون تشتكيل
دادگاههاي ع ومي و انقالب ،ترتيبي برشالف اصل م كور در ماده  46قانون يين دادرسي مدني پيش بينتي نشتده و از
طرفي دادگاههاي ع تومي و انقتالب تاستيس متي اتود و را صتادره از دادگاههتاي حقتوقي دو قابتل تجديتدنظر در
دادگاههاي تجديدنظر مركز استان ن ي بااد ل ا را ا اره  1/498/73ت  1373/11/20البه اول ديوانلتالي كشتور كته
مشلر بر صالحيت دادگاه ع ومي ميانه است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي اود ايتن رأي برطبتق وحتدت رويته
قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و كليه دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 324ـ رأي شماره  597ـ  1374/2/12
 مهلت يكسال مقرر در ماده  286قانون تجارت جهت استفاده از حقي كه ماده  249ايـن قـانون
براي دارندگان آن منيور نموده در مورد ظهرنويس به معناي مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصـي
كه ظهر سفته را بعنوان ضامن امضا نموده است نمي باشد و بدين لحا

محدوديت مذكور در مـاده

 286قانون تجارت در مورد ضامن مورد ندارد.
مهلت يكسال مقرر در ماده  286قانون تجارت جهت استفاده از حقي كه ماده  249اين قانون براي دارنده برات يا ستفته
منظور ن وده در مورد «ظهرنويس» بته ملناي مصطلح كل ه بوده و ناظر به اخصي كه ظهر ستفته را بته عنتوان «ضتتامن»
امضا ن وده است ن ي بااد زيرا با توجه به طبع ض ان و مسئوليت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه بته ذمته يتا
نقل ن) در قبال دارنده سفته يا برات ،محتدوديت مت كور در متاده  286قتانون تجتارت در بتاره ضتامن متورد ندااتته،
بنابراين رأي البه بيست و سوم ديوانلالي كشور كه براين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني استت
اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در
 مندرج در روزنامه هاي رسمي  14634ـ 1374/3/13و  14611ـ .1374/3/13
 مندرج در روزنامه هاي رسمي  14668ـ 1374/4/25و  14707ـ .1374/6/12
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موارد مشابه الزم االتباع است
 325ـ رأي شماره  598ـ  1374/2/12
 مدت اعتراض در هر حال اعم از اينكه متهم بعداً وكيل ديگري تعيين كند يا نه ،از همان تـاريخ
ابالد به وكيل تسخيري حق تجديدنيرخواهي احتساك مي گردد.
چون به صراحت قس ت اشير ماده  12قانون تشكيل محاكم جنائي در مواردي كه رئيس دادگاه ،در اجراي ماده  9قانون
مرقوم ،براي متهم وكيل تسخيري تليين مي ن ايد ،مدت اعتراض در هر حال اعم از اينكه متهم بلدات وكيل ديگتر تليتين
كند يا نه ،از ه ان تاريخ ابالغ به وكيل تسخيري م كور احتستاب شواهتد اتد و بتاين ترتيتب قانونگت ار بتراي وكيتل
تسخيري حق تجديدنظرشواهي قائل اده است ل ا به نظر اكثريت اعضاي هيئت ع ومي رأي البه چهارم ديتوان عتالي
كشور كه متض ن اين ملتنا است صحيح تشخيص مي گردد اين رأي مطابق ماده واحتده قتانون وحتدت رويته قضتائي
مصوب سال  1328صادر و در موارد مشابه براي الب ديوان عالي كتشور و دادگاهها الزم االتباع است
 326ـ رأي شماره  599ـ  1374/4/13
 مرجع رسيدگي و اظهارنير نسبت بدرخواست تغيير تاريخ تولـد كمتـر از  5سـال دادگاههـاي
دادگستري مي باشد.
براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل نها مصوب به ن ماه هزار و سيصد و اصتت
و هفت تغيير تاريخ تولد ااخاص به ك تر از پنج سال م نوع و رسيدگي به درشواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز بته
تجويز تبصره ه ين قانون منحصرات به عهده ك يسيون مقرر در ن محول اده است بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضتاي
هيئت ع ومي ديوانلالي كشور ،رأي البه اشم كه مرجع رسيدگي و اظهارنظر نسبت به درشواستت تغييتر تتاريخ تولتد
ك تر از پنج سال را دادگاههاي دادگستري اعالم ن وده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص مي اود اين رأي برطبق
ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328بتراي اتلب ديوانلتالي كشتور و دادگاههتا در متوارد مشتابه الزم
االتباع است
 327ـ رأي شماره  600ـ  1374/7/4
 مندرج در روزنامه رسمي  14668ـ .1374/4/25
 مندرج در روزنامه رسمي  14701ـ .1374/6/5
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 قابليت تجديدنير آراء صادره از دادگاهها دائر بر محكوميت يا برائت از ناحيه شاكي خصوصي
يا نماينده قانوني وي منع صريح قانوني نداشته و مالك صالحيت مجازات قـانوني اسـت نـه حكـم
صادره.
نظر به اينكه مفاد ماده  21قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب درشصوص رائي كه قابل تجديدنظر در ديوانلالي
كشور است به لحاظ اه يت شاصي كه قانون گزار به حفظ و صيانت دما نفوس قائل است نظر به مجتازات منتدرم در
قانون دااته نه كيفري كه مورد حكم دادگاه قرار ميگيرد و قابليت تجديدنظر را اين دادگاهها نسبت به موارد م كور
در ماده  21مرقوم ،مشروط به محكوميت نيست ،بلكه به طور اطالا ناظر است به محكوميت يا برائت و طبق بند ب ماده
 26قانون مزبور از ج له ااخاصي كه در موارد م كور در اين قانون حق درشواست تجديدنظر دارند ااكي شصوصي
يا ن اينده قانوني او ميبااد و اع ال اين حق در مورد حكم برائت منع صريح قانوني ندارد بنا به مراتب پ يرو صالحيت
رسيدگي به درشواست تجديدنظر از برائت متهم به قتل در البه  27ديوانلالي كشور منطبق با جهات قانوني تشخيص و
به اكثريت را تأييد ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب  1328بتراي دادگاههتا و
الب ديوانلالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است
 328ـ رأي شماره  601ـ  1374/7/25
 رأي دادگاه در رسيدگي به اعتراض نسبت به كميسيون تعيين تكليف اراضي اختالفـي موضـوع
ماده  56قانون جنگلها و مراتع قابل تجديدنير است.
رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به اكايت از رأي قاضي موضوع (ماده واحده قانون تليتين تكليت

اراضتي

اشتالفي موضوع اجراي ماده  56قانون جنگلهتا و مراتتع) مصتوب  1367اصتطالحات «رستيدگي بتاعتراض» متي بااتد نته
«تجديدنظر» و عنوان «تجديدنظر» در ماده  9يين نامه اصالحي يين نامه اجرايي قانون م كور پس از كل ته «اعتتراض»
از باب تسامح در تلبير است بنابراين با عنايت به مقررات موضوعه وقت «قانون تشكيل دادگاههتاي حقتوقي يتك و دو
قانون تجديدنظر را «دادگاهها» و اصل قابل تجديدنظر بتودن را دادگاههتاي حقتوقي يتك در ديتوان عتالي كشتور
تص يم البه  24ديوانلالي كشور كه براين اساس صادر گرديده صحيح و به اكثريت را تأييد مي گردد اين رأي طبتق
ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  14785ـ .1374/9/12
 مندرج در روزنامه رسمي  14797ـ .1374/9/27
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 329ـ رأي شماره  602ـ  1374/10/26
 ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شكايات مردم بوده و بانك ملي شركتي دولتي محسوك
و واجد شخصيت حقوقي مستقل و رسيدگي به شكايت بانك نسبت به هيئت هاي حل اخـتالف كـار
قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست.
حدود صالحيت و اشتيارات ديوان عدالت اداري كه براستاس اصتل يكصتد و هفتتاد و ستوم قتانون اساستي ج هتوري
اسالمي ايران تشكيل گرديده در ماده  11قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال  1360ملين و مشخص اده و مبتني بر
رسيدگي به اكايات و تظل ات و اعتراضات ااخاص حقيقي يا حقوقي از تص ي ات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از
مامورين واحدهاي م كور درامور راجع به وظائ

نها است و بصراحت متواد 4و  5قتانون محاستبات ع تومي كشتور

مصوب سال  1366و تبصره ذيل ماده  5قانون مزبتور و قتانون فهرستت نهادهتا و موسستات ع تومي ريردولتتي مصتوب
 1373/4/19و قانون ملي ادن بانكها و نحوه امور بانكها و مت م ن مصوب اوراي انقتالب استالمي ايتران بانتك ملتي
دولتي محسوب و واجد اخصيت حقوقي مستقل است و با اين وص

اكايت ن نسبت به را صتادره از هيئتت هتاي

حل اشتالف مستقر در وزارت كار و امور اجت اعي موضوع ماده  159قانون كار مصوب سال  1369قابل طرح در ديوان
عدالت اداري نيست بنابراين مراتب رأي البه اول ديوان عالي كشور درحديكه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني
تشخيص و تاييد ميشود اين راي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب
ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 330ـ رأي شماره  603ـ  1374/12/15
 نير به اينكه در نقاطي اصالحات ارضي به مورد اجرا گذاشته نشده علي االصول قانون مدني و يا
قوانين ديگر درخصوص ارتباط با اثبات مالكيت معتبر و مجري اسـت و دادگـاه نمـي توانـد بـدون
پذيرش مدارك خواهان براي اثبات دعوي آن را رد نمايد.
نظر به اينكه در نقاطي كه قانون اصالحات ارضي به مورد اجرا گ ااته نشده علي االصول قانون مدني و يا قوانين ديگتر
درشصوص ارتباط با اثبات مالكيت ملتبر و مجري است و دادگاه ن ي تواند اسناد و مداركي را كه شواهان براي اثبتات
دعوي به ن ت سك جسته به اين استدالل كه (تا اجراي كامل قانون اصتالحات ارضتي و مشتخص اتدن نستق واقلتي
متصرفين ،احراز مالكيت ميسر ن ي اود) ناديده گرفته دعوي را رد ن ايد ل ا رأي البه اشم ديوانلالي كشور كه بر اين
 مندرج در روزنامه رسمي  14875ـ .1375/1/8
 مندرج در روزنامه رسمي  14916ـ .1375/2/30
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اساس صادر گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است اين رأي طبق متاده واحتده قتانون مربتوط بته وحتدت رويته
قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 331ـ رأي شماره  604ـ  1374/12/22
 مطالبه بهاي موضوع پيمان بوسيله پيمان كار از كارفرما از شمول ماده  157قانون كار خـارج و
بالنتيجه رسيدگي به موضوع در صالحيت محاكم عمومي است.
نظر به تلري

كارگر در ماده  2قانون كار مصوب سال  1369و با توجه به حقوا و تكاليفي كه در قانون مت كور بتراي

كارگر و پي انكار ملحوظ گرديده مطالبه دست زد و حقوا پي انكار نسبت به كار انجام اده براساس قرارداد تنظي ي كه
مستلزم املان نظر قضائي است انطباقي با اشتالف بتين كتارگر وكارف رمتا ندااتته و موضتوع بتا توجته بته اترح دعتاوي
مطروحه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوي از ا ول ماده  157قانون كتار شتارم و بالنتيجته رستيدگي بته موضتوع در
صالحيت محاكم ع ومي است بنا به مراتب رأي البه اشم ديوانلالي كشور كه بتراين استاس صتدور يافتته صتحيح و
منطبق با موازين قانوني تشخيتص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويته قضتائي مصتوب ستال 1328
براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  14895ـ .1375/2/3
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 332ـ رأي شماره  605ـ  1375/1/14
 اساساً اختالف بين دادگاهها در امر صالحيت در مراجع قضائي عالي تر مطرح و حل اختالف مي
گردد .براين اساس رفع اختالف دو دادگاه عمومي واقع در حوزه قضـائي يـك اسـتان بـا دادگـاه
تجديدنير و در حدوث اختالف بين دادگاه عمومي و دادگاه تجديدنير رفع اختالف با ديوانعـالي
كشور خواهد بود.
نظر به مدلول مادتين 3و  4قانون يين دادرسي مدني و ع ومات قتانوني و اينكته اساستات اشتتالف بتين دادگاههتا در امتر
صالحيت در مرجع قضائي عالي تر مطرح و حل اشتتالف متي گتردد و متاده  33قتانون تشتكيل دادگاههتاي ع تومي و
انقالب بر اين اساس ناظر به اشتالف دو دادگاه ع ومي واقع در حوزه قضائي يك استان است و در مستئله مختلت
دادگاه تجدي دنظر استان و دادگاه ع تومي واقتع در حتوزه قضتائي يتك استتان استت و در مستئله مختلت

فيته

فيته دادگتاه

تجديدنظر استان و دادگاه ع ومي هر دو از شود نفي صالحيت كرده اند ل ا رأي البه اول ديوانلالي كشور در اين حد
كه مشلر بر قابل طرح بودن مورد اشتالف در ديوانلالي كشور مي بااد منطبق با موازين قتانتوني تشخيص و متورد تأييد
مي بااد اين رأي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 333ـ رأي شماره  606ـ  1375/3/1
 هرگاه خواسته ضرر و زيان ناشي از جرم بي

از مبلغ بيست ميليون ريال باشد مرجع تجديدنير

آن ديوان عالي كشور خواهد بود و حكم جزائي در اين موارد به تبع امر حقـوقي قابـل رسـيدگي
تجديدنير در ديوان عالي كشور است.
نظر به اينكه دعوي مطالبه ضرر و زيان نااي از جرم عنوان حقوقي دارد در موارديكه دادگتاه ضت ن رستيدگي بته امتر
كيفري به دعواي ضرر و زيان نااتي از جرم هم رسيدگي مي ن ايد بتا توجته بته اطتالا بنتد  5متاده  21قتانون تشتكيل
دادگاههاي ع تومي و انقالب هرگاه شواسته ضرر و زيان نااي از جرم بيش از مبلتغ بيستت ميليتون ريتال بااتد مرجتع
تجديدنظر ن ديوانلالي كشور شواهد بود و با مستفاد از عبارت ذيل تبصره ماده  316از قتانون يتين دادرستي كيفتري
حكم جزائي هم در اين موارد به تبع امر حقوقي قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوانلالي كشور است بنتابراين راي اتلبه
يازدهم ديوانلالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده موافق با موازين قانوني تشخيص مي اتود ايتن رأي طبتق متاده
 مندرج در روزنامه رسمي  14939ـ .1375/3/30
 مندرج در روزنامه رسمي  14954ـ .1375/4/18
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واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال  1328در موارد مشتابه بتراي ت تام محتاكم و اتلب ديوانلتالي
كشور الزم االتباع است
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 334ـ رأي شماره  607ـ  1375/6/20
 دفتر وكالت دادگستري را نمي توان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشـمول قـانون
روابط موجر و مستاجر سال  56دانست بلكه مشمول قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر سال
 62مي باشد.
نظر به اينكه اغل وكالت دادگستري تابع قانون شاص بوده و طبق يين نامه و مقررات مربوط بته شتود دفتتر ن محلتي
است براي پ يرائي موكلين و تنظيم امور وكالتي ،كه در واقع به اعتبار اخص وكيل اداره مي اود نه اعتبار محل كار و
نيز در زمره هيچيك از مشارل احصا اده در ماده  2قانون تجارت نبوده و به لحاظ دااتن مقتررات شتاص بته موجتب
تبصره يك ماده  2قانون نظام صنفي مصوب  1359/4/13اوراي انقالب اسالمي از ا ول مقررات نظام صتنفي مستتثني
مي بااد ل ا به اقتضاي مراتب فوا دفتر وكالت دادگستري را ن ي توان از مصتاديق محتل كستب و پيشته و تجتارت و
مش ول قانون روابو موجر و مستاجر مصوب سال  1356دانست بلكه مش ول ع ومات قانون مدني و قانون روابو موجر
و مستاجر مصوب سال  1362مي بااد عليه ا به نظر اك ثريتت اعضتا هيتأت ع تومي ديوانلتالي كشتور را صتادره از
دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر تخليه محل مورد اجتاره (دفتتر وكالتت) اصتدار يافتته صتحيح و منطبتق بتا
موازين قانوني تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده  3قانون مواد الحاقي به قانون يين دادرسي كيفري مصتوب ستال
 1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 335ـ رأي شماره  608ـ  1375/6/27
 صدور چكهاي بالمحل درصورتي كه از جانب يك نفر انجام شده از نوع جرائم مختلف نبــوده
و بـا گـذشت شاكـي تعـقيب موقوف مي شود لذا تعيين مجازات برطبق قسـمت  2مـاده  47قـانون
مجازات اسالمي بعمل آمده و در نتيجه تعيين مجازاتهاي جداگانه براي هريك از جرائم فوق خالف
منيور مقنن است.
نظر به اينكه صدور چكهاي بالمحل و وعده دار و تضت يني و ريتره موضتوع متواد 3و 7و 10و  13قتانون صتدور چتك
مصوب سال  1355و اصالحي ن در سال  ،1372در صورتيكه از جانب يك نفر انجام اده بااد از نوع جرائم مختلت
نبوده بلكه جرائم مشابهي هستند كه در كليه نها با گ ات ااكي شصوصي و يا پرداشت وجه چتك تلقيتب مشتتتكي
عنته موقوف مي اود ل ا تليين مجازات براي متهم با عنايت به اينكه مواد 31و  32قانون مجازات ع ومي سابق منسوشه
 مندرج در روزنامه رسمي  15064ـ .1375/8/26
 مندرج در روزنامه رسمي  15064ـ .1375/8/26
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مي بااد ،بايستي برطبق قس ت  2ماده  47قانون مجازات اسالمي به ع ل يد و در نتيجه تليين مجازاتهاي جداگانه براي
هريك از جرائم فوا شالف منظور مقنن است ،و ه چنين تليين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجتازات مقترر
در قانون بدون اينكه نص صريحي در اين شصوص وجود دااته بااد فاقد وجاهت قانوني است بنا به مراتتب فتوا را
صادره از الب 3و  6دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق موازين قانوني تشخيص مي اود ،اين رأي ب وجب
ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب سال  1337صادر و براي كليه دادگاهها در موارد مشابه
الزم االتباع است
 336ـ رأي شماره  609ـ  1375/6/27
 ماده  19قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالك مصوك  73بر غيرقابل تجديدنير بودن آراء
غيرمالي داللت نداشته و آراء دادگاه عمومي در اين خصوص قابل تجديدنير است.
ماده  19قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب مصوب  1373/4/15مجلس اوراي اسالمي به ويوه بالحتاظ مستتفاد
از بندهاي 7و  8ن بر ريرقابل تجديدنظر بودن را دادگاههاي ع ومي در دعاوي كه شواسته ن ريرمالي است داللت
ندارد بنابراين و با عنايت به مواد 20و  21قانون م كور و پيشينه امر به ارح قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يتك و دو
مصوب  1364و قانون تليين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي نها مصوب  1367و قتانون تجديتدنظر
را دادگاهها مصوب  1372رأي ا اره  1/119/74ت  1374/7/30صادره از البه اول دادگاه استان زنجان درحدي كته
رأي دادگاه ع ومي را در دعوي ريرمالي قابل تجديدنظر دانسته و متورد رستيدگي مجتدد قترار داده استت بتا اكثريتت
قريب به اتفاا را صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و اعالم مي اود اين رأي وفق ماده  3اضافه اده به قانون
يين دادرسي كيفري مصوب  1337/5/1بتراي دادگتاهتها در متتوارد متشتابته الزم االتباع است
 337ـ رأي شماره  610ـ  1375/8/8
 انتزاع شهر از حوزه قضائي موجب نفي صالحيت دادگاه كه شروع به رسيدگي كرده نمي باشد.
طبق تبصره ذيل ماده  3قانون تجديدنظر را دادگاهها مصوب  1372در مواردي كه دادگاه حقوقي يك به دعتاوي در
صالحيت دادگاه حقوقي دو رسيدگي مي ن ايد مرجع تجديدنظر ،البه ديگر ه ان دادگتاه و در صتورت نبتودن اتلبه
ديگر ،نزديكترين دادگاه هم عرض است و حكم صادره از دادگاه حقوقي يك سراب نيز در اجتراي تبصتره مزبتور بته
 مندرج در روزنامه رسمي  15064ـ .1375/8/26
 مندرج در روزنامه رسمي  15112ـ .1375/10/25
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دادگاه حقوقي يك اردبيل ارجاع و البه  8دادگاه ع ومي اين محل رسيدگي به درشواست تجديدنظر را ادامته داده و
چون طبق ماده  46قانون يين دادرسي مدني صالحيت دادگاه ع ومي اردبيل تثبيت گرديده ل ا بر ايتن استاس تشتكيل
دادگاه ع ومي در سراب و تأسيس استان اردبيل و انتزاع اهرستانهاي تابله اين استان از حوزه قضائي استتان ذربايجتان
ارقي كه متلاقب ترتيبات فوا ال كر ع لي اده صالحيت دادگاه ع ومي اردبيل را نفي ن ي ن ايد ،بنا بته مراتتب رأي
البه سوم ديوانلالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و موافق با موازين قانوني تشخيص مي اود اين
رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصتوب  1328بتراي اتلب ديتوانلتتالي كتتشور و دادگتتاهها در
موارد مشتابه الزم االتباع است
 338ـ رأي شماره  611ـ  1375/8/8
 آراء دادگاههاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالك اصدار
يافته ولو سابقه رسيدگي و نقض در ديوان عالي كشور داشته باشد بـا رعايـت ميـزان خواسـته قابـل
رسيدگي تجديدنير در دادگاه تجديدنير مركز استان مربوطه مي باشد.
به موجب ماده  21قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب مصتوب ستال  1373مرجتع تجديتدنظر را دادگاههتاي
ع ومي و انقالب هر اهرستان دادگاه تجديدنظر مركز ه ان استان است مگر در موارد مندرم در ه ان ماده كه مرجتع
رسيدگي تجديدنظر را ديوانلالي كشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقي به قانون يين دادرستي متدني
مصوب سال  1349كه مقرر دااته :را صادره از حيث قابليت اعتراض و پووهش و فرجام تابع قتانون مجتري در زمتان
صدور ن مي بااد بنابراين را دادگاههاي ع ومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي ع تومي و انقتالب
اصدار يافته ولو اينكه سابقه رسيدگي و نقض در ديوانلالي كشور دااته بااد با رعايتت ميتزان شواستته قابتل رستيدگي
تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوطه مي بااد عليهت ا رأي اتلبه  15ديوانلتالي كشتور كته بتا ايتن نظتر
مطابقت دارد صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويته قضتائي
مصوب تيرماه سال  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 339ـ رأي شماره  612ـ  1375/10/18
 اشخاص ذي نفع كه آراء هيئت تحقيق را به ضـرر خـود تشـخيص مـي دهنـد مـي تواننـد در
 مندرج در روزنامه رسمي  15112ـ .1375/10/25
 مندرج در روزنامه رسمي  15233ـ .1376/3/31
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دادگاههاي دادگستري با توجه به قواعد عمومي راجع به دعـاوي حقـوقي و بـدون رعايـت محـل
استقرار محل شعب تحقيق اقامه دعوي نمايد.
به موجب ماده  16يين نامه قانوني كيفيت تحقيق در
الب تحقيق سازمان حج و اوقاف مصوب  1365/9/30ادارات حج و اوقاف و امور شيريه و ه چنين ااخاص ذينفع كه
را هيئت تحقيق را به ضرر شود تشخيص مي دهند مي توانند در دادگاههاي دادگستري اقامته دعتوي ن اينتد و چنتين
دعوائي كه به طرفيت متولي موقوفه و يا ادارات اوقاف و يا ااخاص طرح مي گردد تابع قواعد ع ومي راجع به دعتاوي
حقوقي است و مالزمه با محل استقرار الب تحقيق صادركننده رأي ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوي مطروحه
در حوزه قضائي تويسركان واقع اند رسيدگي به ن در صتالحيت محتاكم ه تان محتل استت لت ا رأي اتلبه ستي ام
ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوانلتالي كشتور صتحيح تشتخيص و
مورد تأييد مي بااد اين رأي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب
ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 340ـ رأي شماره  613ـ  1375/10/18
 محكوم عليه مندرج در ماده  31قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالك شامل خواهـان و يـا
شاكي خصوصي كه ادعاي او رد شده مي باشد.
مقصود قانونگ ار از وضع ماده  31قانون تشتكيل دادگاههتاي ع تومي و انقتالب مصتوب  1373/4/15مجلتس اتوراي
اسالمي به قرينه عبارات م كور در ن م انلتت از تضتييع حقتوا افتراد و جلتوگيري از اجتراي احكتامي استت كته بته
تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون و يا موازين ارع انور اسالم صادر اده استت و چنتين احكتامي اعتم استت از
نكه موجب عدم دسترسي به حقوا ارعي و قانوني افراد بااد و يا نان را برشالف حق به تأديه مال و يا انجتام امتتري
مكلت

ن ايتد و شصوصيتي براي محكوم عليه در اصطالح و رويه متداول قضتائي نيستت و بتر ايتن استاس مفتاد كل ته

محكوم عليه در ماده مزبور اامل شواهان و يا ااكي كه ادعاي او رد اده بااد نيز مي اود عليه ا رأي اتلبه  9ديتوان
عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قانون مربتوط بته
وحدت روية قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  15170ـ .1376/1/14
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 341ـ رأي شماره  614ـ  1375/11/30
 رسيدگي به تجديدنير خواهي از حكم برائت متهم در جرائمي كه مجازات آن در قانون اعدام
يا بي

از ده سال حبس است در صالحيت ديوانعالي كشور است.

نظر به اينكه بند (ب) از فراز  2ماده  26قانون تشكيل دادگاههتاي ع تومي و انقتالب مصتوب ستال  1373بتراي اتاكي
شصوصي يا ن اينده قانوني او حق درشواست تجديدنظر از احكام كيفري دادگاههاي ع ومي قائل اده است و اين حق
علي االطالا اامل اعتراض به حكم برائت يا حكم محكوميت هر دو ميبااتد و نظتر بته اينكته دادگاههتاي تجديتدنظر
مركز استان به موجب صدر ماده  22قانون مزبور تنها به اموري كه قانونات در صتالحيت نتان قترار گرفتته رستيدگي متي
ن ايند و بديهي است كه اين امور اامل موارد مفصله در ذيل ماده  21قانون مرقوم ن ي گردد عليهت ا رأي اتلبه بيستتم
ديوانلالي كشور كه بر اين مبنا اصدار يافته و بدرشواست تجديدنظر ااكي شصوصي از حكم برائت متتهم بته ارتكتاب
لواط رسيدگي و اظهارنظر ن وده منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد ،اين رأي برطبق ماده واحده قانون مربوط بته
وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  15252ـ .1376/4/23
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 342ـ رأي شماره  615ـ  1376/1/19
 ماده  27قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوك  1310ناظر به ابـداعات و اختراعـات و اكتشـافات
داروئي بوده و منصرف از فرمولها و تـركـيبات دوائـي مـوضـوع بـند  3ماده  28مي باشد.
ماده  27قانون ثبت عالئم و اشتراعات مصوب تيرماه  1310به طور اطتالا پت يرو تقاضتاي ثبتت «ابتداع هتر محصتول
صنلتي جديد و كش

هر وسيله جديد يا اع ال وسايل موجوده به طريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا محصتول» را

جهت استفاده از مزاياي مقرر در ماده  26اين قانون تجويز ن وده كه بالنتيجه ناظر به ابتداعات و اشتراعتات و اكتشتافات
دارويي نيز مي بااد بند  3ماده  28قانون موصوف «فرمولها و ترتيبات دوائي» صرفات ناظر به مواد و اجزا تشتكيل دهنتده
هر دارو بوده و منصرف از مواد م كور در ماده  27قانون ثبت عالئم و اشتراعات است نظتر بته اينكته شواستته دعتاوي
مطروحه در الب اول و سوم ديوانلالي كشور «ثبت طريقه تهيه مواد و تركيبات داروئتي جتديتد» در حتدود مفتاد متاده
 27قتانتون فوا ال كر مي بااد بنابراين رأي البه اول ديوانلالي كشور كه مآالت متض ن اين ملني است موافق با موازين
قانوني تشخيص و با اكثريت قريب به اتفاا را تاييد مي گردد اين رأي طبق ماده واحده قانون وحتدت رويته قضتائي
مصوب سال  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 343ـ رأي شماره  616ـ  1376/3/6
 ماده  13قانون مقررات صادرات و واردات مصوك  72در معافيت تعهـد ارزي بـه معنـاي جـرم
ندانستن عمل و يا تخفيف در مجازات مقرره نبـوده تـا مشـمول مـاده  11قـانون مجـازات اسـالمي
گرديده و از مجازات معاف شود.
به موجب ماده واحده قانون راجع به واگ اري ملامالت ارزي به بانك ملي ايران مصوب اسفندماه سال  1336و تبصره
يك ن صادركنندگان كاال بايستي در موقع صدور ،متلهد اوند كه ارز حاصل از صادرات شود را به ايران انتقتال داده
و به بانكهاي مجاز دولتي بفرواند و مطابق ماده  7قانون م كور تخل

از مفاد پي ان كه اصطالحات پي ان يتا تلهتد ارزي

ناميده مي اود جرم محسوب مي گردد و ماده  13قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال  72كه صادركنندگان
كاال (باستثناي نفت شتام و فر ورده هاي پايين دستي ن) را از تلهد ارزي ملاف ن وده به ملناي جرم ندانستن ع ل و يا
تخفي

در مجازات مقرره نيست تا مش ول ماده  11قانون مجازات اسالمي گرديده از مجازات ملاف اود بلكته صترفات

ناظر به عدم انلقاد پي ان ارزي در ه ان سال  72مي بااد بخصوص كه ماده اشيرال كر عدم اع تال مفتاد نترا در متورد
 مندرج در روزنامه رسمي  15233ـ .1376/3/31
 مندرج در روزنامه رسمي  15269ـ .1376/5/13
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قوانيني كه براي مدت ملين و موارد شاص وضع گرديده بتا صتراحت قيتد كترده استت عليهت ا رأي اتلبه  22دادگتاه
تجديدنظر استان تهران كه متض ن نقض حكم برائت متخل

از تلهد ارزي و محكوميت وي مي بااد نتيجتات صتحيح و

منطبق با موازين قانوني تشخيص مي اود اين رأي كه به استناد ماده  3اضافه اده به قانون ئين دادرسي كيفري مصوب
سال  1337صادر گرديده براي كليه دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 344ـ رأي شماره  617ـ  1376/4/3
 در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايـد پـدر عرفـي طفـل
تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه را برعهده داشته و صرفاً توارث بين آنها منتفي است.
به موجب بند ال

ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال  1355يكي از وظاي

ستازمان ثبتت احتوال ثبتت والدت و

صدور اناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصتره
ماده  16و ماده  17قانون م كور نسبت به مواردي كه ازدوام پدر و مادر به ثبت نرسيده بااد و اتفاا در اعالم والدت و
صدور اناسنامه نبااد ،يا اينكه ابوين طفل نامللوم بااد تليين تكلي

كرده است ليكن در مواردي كه طفل نااي از زنا

بااد و زاني اقدام به اش اناسنامه نن ايد با استفاده از ع ومات و اطالا مواد ياد اده و مسأله  3و مستأله  47از متوازين
قضائي از ديدگاه حضرت امام ش يني رضوان ا… تلالي عليه ،زاني پتدر عرفتي طفتل تلقتي و در نتيجته كليته تكتالي
مربوط به پدر از ج له اش اناسنامه برعهده وي مي بااد و حسب ماده  884قانون مدني صرفات موضوع توارث بين نها
منتفي است و ل ا رأي البه سي ام ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظتر اكثريتت اعضتا هيئتت ع تومي
ديوانلالي كشور موجه و منطبق با موازين ارعي و قانوني تشخيص مي گردد اين رأي با استناد ماده واحده قانون مربوط
به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاههتا در متوارد مشتابه

الزم االتبتاع

است
 345ـ رأي شماره  618ـ 1376/6/18



قانون روابط موجر و مستاجر مصوك سال  1365ناظر به عقـود اجـاره بعـد از تصـويب آن و شـامل
اماكن تجاري كه سابقه اجاره به تاريخ قبل از تصويب قانون فوق الذكر داشته انـد نمي شود.
مستنبو از ماده واحده الحاقي به قانون روابو موجر و مستاجر مصوب سال  1365اين است كه قانون مزبور ناظر به عقود
 مندرج در روزنامه رسمي  15293ـ .1376/6/10
 مندرج در روزنامه رسمي  15365ـ .1376/9/3
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اجاره اي است كه بلد از تصويب ن قانون و ابتدائات منلقد مي اوند و اامل اماكن تجاري كه سابقه اجاره به تاريخ قبل
از تصويب قانون فوا ال كر دااته اند ن ي اود و ل ا در مورد دعتاوي مطروحته كته بته داللتت استناد و اوراا پرونتده
مسبوا به رابطه استيجاري به تاريخ قبل از تصويب ماده واحده قانون م كور مي بااند و تنظيم اجاره نامه هاي جديد في
الواقع و نفس االمر به منظور ت ديد و تجديد اجاره قبلي بوده است صدور اجرائيه از جانب دفتر استناد رست ي مبنتي بتر
تخليه اين قبيل محل كسب و پيشه مخال

قانون است و به اين كيفيت رأي دادگاه حقوقي يك تهران كه بر تأييد حكم

دادگاه حقوقي دو اصدار يافته و مبتني بر ابطال اجرائيه صادره در اين زمينه متي بااتد صتحيح و موافتق متوازين قتانوني
تشخيص مي گردد اين رأي به موجب ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب سال  1337براي
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 346ـ رأي شماره  619ـ  1376/8/6
 ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ديه تعيين نشده
باشد.
مستفاد از ماده  367قانون مجازات اسالمي مصوب  ،1370ارو اشتصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صتدمات
وارده به اعضا بدن ديه تليين نشده بااد در ماده  442قانون مزبور بتراي اكستتگي استتخوان اعتم از ن كته بهبتودي
كامل يافته و يا عيب و نقص در ن باقي ب اند ،ديه ملين اده است كه حسب مورد ه ان مقتدار بايتد پرداشتت گتردد
تليين مبلغي زائد بر ديه به ماده مرقوم مغايرت دارد عليه ا نظر البه  12دادگاه تجديدنظر مركز استان صحيح و منطبق
با قانون مي بااد اين رأي برطبق ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب مردادماه  1337بتراي
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 347ـ رأي شماره  620ـ  1376/8/20
فروش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است كه با
حق مرتهن منافات داشته و نافذ است.
مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب شروم عين مرهونه از مالكيت راهن ن ي اود لكن براي مرتهن نسبت به مال
مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي ن ايد كه مي تواند از محتل فتروو متال مرهونته طلتب شتود را استتيفا كنتد و
 مندرج در روزنامه رسمي  15412ـ .1376/10/29
 مندرج در روزنامه رسمي  15406ـ .1376/10/22
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ملامالت مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن بااد ناف نخواهد بود ،اعم از اينكه ملاملته راهتن
بالفلل منافي حق مرتهن بااد ،يا بالقوه بنا به مراتب م كور در جايي كه بلد از تحقتق رهتن ،مترتهن متال مرهونته را بته
تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروو و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به اخص ثالث بدون اذن مترتهن از ج لته
تصرفاتي است كه با حق مرتهن منافات دااته و ناف نيست ،در نتيجه رأي البه چهاردهم ديوانلالي كشور كه با اين نظر
موافقت دارد به اكثريت را صحيح و قانوني تشخيص مي اود ،اين رأي وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويّه
قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
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 348ـ رأي شماره  621ـ  1376/9/4
تشخيص غي رعمد بودن قتل توسط دادگاه مسقط حق تجديدنيرخواهي اولياي دم از جهت ادعـاي
عمدي بودن قتل نبوده و مرجع رسيدگي ديوان عالي كشور خواهد بود.
برحسب اطالا قس ت ال

بند  2ماده  26ناظر به ذيل ماده  21قتانون تشتكيل دادگاههتاي ع تومي و انقتالب در متورد

اعالم وقوع قتل ع دي چنان چه دادگاه بدوي قتل را ريرع د تشخيص دهتد و حكتم محكوميتت بتر ايتن استاس صتادر
گردد تشخيص دادگاه مسقو حق تجديدنظرشواهي ااكي شصوصي از جهت ادعتاي ع تدي بتودن قتتل ن تي بااتد و
مرجع رسيدگي تجديدنظر در اين مورد باتوجه به ماده  21قانون مرقوم ،ديوان عالي كشور شواهد بود بنا به مراتب رأي
البه  19ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحتده
قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم
االتباع است
 349ـ رأي شماره  622ـ  1376/11/21
 اشتباه در رأي صادره آن چنان واضح و بيّن باشد كه چنانچه به قاضي صادر كننـده رأي تـذكر
داده شود موجب تنبّه وي گردد ليكن حتميّت لزوم تذكر به قاضي صادر كننده رأي و حصول تنبّه
او از آن استنباط نمي شود.
مقررات ماده  18قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب مصوب سال  1373تض يني است در جهتت تتأمين صتحت
را محاكم و عاري بودن احكام از ااتباه و مستفاد از بند  2ماده  18قانون مزبور به قرينه ج له ارطيه مندرم در قس ت
اشير ن اين است كه ااتباه در رأي صادره ن چنان واضح و بين بااد كه چنانچه ،بته قاضتي صتادركننده رأي تت كر
داده اود موجب تنبّه وي گردد ليكن حت يّت لزوم ت كر به قاضي صادركننده رأي و حصول تنبه او از ن استنباط ن تي
اود ه ينقدر كه قاضي ديگري كه اأنات و قانونات در مقامي است كه مي تواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت ن ايد پتي
به ااتباه رأي صادره ببرد و مطلب را كتبات و مستدالت عنوان كند مرجع تجديدنظر را رأسات به اع تال مقتررات تبصتره ذيتل
ماده  18مكل

مي ن ايد و با اين كيفيت رأي ا اره  120ت  1376/2/9البه بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران كته بتا

اين نظر مطابقت دارد به اكثريت را صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد اين رأي طبق ماده  3از مواد
اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب ستال  1337بتتراي دادگتاهتهتا در موارد مشابته الزم االتباع است
 مندرج در روزنامه رسمي  15445ـ .1376/12/11
 مندرج در روزنامه رسمي  15476ـ .1377/1/29
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 350ـ رأي شماره  623ـ  1377/1/18
 مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيئت حل اخـتالف موضـوع مـاده  148قـانون ثبـت
دادگاه عمومي است.
با توجه به مقررات قس ت اشير ماده  2قانون اصالح مواد 1و 2و  3قانون اصالح و ح ف موادي از قتانون ثبتت استناد و
امالك سال  1365و الحاا موادي به ن مصوب  21اهريورماه ( 1370ماده  148اصالحي) مرجع رسيدگي به اعتتراض
نسبت به رأي هيئت حل اشتالف موضوع ماده م كور ،دادگاه ع ومي است و با اين وص

رأي البه پانزدهم ديوانلالي

كشور كه متض ن اين مطلب است صحيح و قانوني تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده واحده قتانون وحتدت رويته
قضائي مصوب تيرماه  1328براي الب ديوانتلالي كتشور و دادگتاهتها در موارد متشابه الزم االتباع است
 351ـ رأي شماره  624ـ  1377/1/18
 براي استفاده كننده از سند مجعول در مواردي كه جاعل خود استفاده كننـده باشـد مجـازات
مقرر گرديده بنابراين استفاده از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوك و نسبت به جاعل نيز بزه
جداگانه است.
نظر به اينكه به موجب مواد  75تا  82قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصتوب  1371بتراي جلتل واستتفاده از ستند
مجلول مجازات جداگانه تليين اده و جاعل شود در ماده  83قانون مزبور نيز براي استتفاده كننتده از ستند مجلتول در
مواردي كه جاعل شود استفاده كننده بااد مجازات مقرر گرديتده استت بنتابراين برطبتق متواد مزبتور استتفاده از ستند
مجلول ع لي مستقل از جلل محسوب ونسبت به جاعل نيز بتتزه جتداگتتانه استتت بنتا بتته مراتتب دادنتتامه ات اره 6تت
 76/2/28كه به موجب ن با رعايت تلتدد و متاده  47قتانون مجتازات استالمي بتراي جلتل و استتفاده از ستند مجلتول
كيفرهاي جداگانه تليين اده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي كه برطبق ماده  3اضافه اده به قانون يين
دادرسي كيفري صادر گرديده در موارد مشابه الزم االتباع مي بااد
 352ـ رأي شماره  625ـ  1377/2/8
 بند  3ماده  21قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالك به آالت و ادوات جرم و اموالي كه به
 مندرج در روزنامه رسمي  15532ـ .1377/4/8
 مندرج در روزنامه رسمي  15569ـ .1377/5/21
 مندرج در روزنامه رسمي  15623ـ .1377/7/22
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تبع ام ر جزائي و به حكم قـانون بايسـتي ضـبط گـردد تسـري نداشـته و رسـيدگي بـه درخواسـت
تجديدنير تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است.
بند  3ماده  21قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب ناظر به احكام مصادره و ضبو اموال است كه به موجب بند 6
ماده  5قانون م كور و به موجب اصل  49قانون اساسي ج هوري استالمي در دادگاههتاي انقتالب استالمي صتادر متي
گردد و به الت و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزائي و بته حكتم قتانون بايستتي ضتبو گتردد ،تستري نتدارد و
رسيدگي به درشواست تجديدنظر نها تابع قواعد رسيدگي به اصتل جترم استت لت ا اعتتراض بته مصتادره اتناورها و
محصوالت صيادي و الت و ادوات صيد كه نااي از تخل

از مقررات قانون حفاظت و بهتره بترداري از منتابع بتزي

بوده از ا ول بند  3ماده مرقوم شارم است و رأي البه نوزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح
و منطبق با موازين قانوني است اين رأي باستناد ماده واحتده مصتوب تيرمتاه  1328بتراي اتلب ديتوان عتالي كشتور و
دادگاهها درموارد مشابه الزم االتباع است
 353ـ رأي شماره  626ـ  1377/2/9
 اتخاذ تصميم قانوني در مورد قانون نحوه صدور اسناد مالكيت امالكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر
جن

يا … از بين رفته اند در صالحيت دادگاه عمومي است.

قطع نظر از اينكه دعاوي مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالكيت امالكي كه اسناد ثبتي نها در اثر جنگ يا
حوادث ريرمترقبه مانند :زلزله ،سيل و تتش ستوزي از بتين رفتته انتد (مصتوب  )1370/2/17مجلتس اتوراي استالمي
مطابقت ندارد دعاوي شواهانها بخواسته تأييد اصالت اسناد عادي رقبات متورد نظتر نتان بطرفيتت اداره ثبتت استناد و
امالك قابل است اع ن ي بااد زيرا اساسات به موجب تبصره  3ذيل ماده واحده قانون تليين تكلي

پرونده هتاي ملترضتي

ثبت كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض نها در مراجع قضائي از بتين رفتته (مصتوب  )1373/2/25مهلتت قبتول درشواستت
متقاضيان براي اع ال به ن مواد 1و 2و  3قانون اصالح و ح ف موادي از قانون ثبت اسناد و امالك و الحاا موادي بته
ن (مصوب  )1370/6/21كه به موجب تبصره  2ماده  7اين قانون براي شرين بار به مدت دو سال ديگر ت ديد گرديده
است و با توجه به اينكه تقديم دادشواستهاي شواهانها پس از انقضا مهلت قتانوني بتوده و موقليتت پت يرو در هيتات
م كور در ماده يك قانون اشيرال كر را ندااته است بنابراين و با عنايت بته اطتالا متاده  3قتانون تشتكيل دادگاههتاي
ع ومي و انقالب رأي البه اول ديوانلالي كشور كه به ارح ن اتخاذ تص يم قانوني در دعتاوي مطروحته را در عهتده
 مندرج در روزنامه رسمي  15623ـ .1377/7/22
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صالحيت دادگاه ع ومي دانسته است به اتفاا را صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده متي اتود ايتن رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب  1328براي الب ديوانلالي كشتور و دادگاههتا در متوارد مشتابه
الزم االتباع است
 354ـ رأي شماره  627ـ  1377/6/31
 لزوم فك وثيقه با ايفاء تعهد مصرح در سند رسمـي وثـيقه منطبق بـا مـوازين تشخيص مي شود.
نظر به اينكه مقررات بند هت تبصره  17قانون بودجه سال  1374كل كشور عينات در بند (و) تبصتره  17قتانون بودجته ستال
هاي 1375و  1376كل كشور تكرار اده و اوراي محترم نگهبان در مقام اظهار نظر نسبت به اليحه بودجته ستال 1376
كل كشور ،طي ا اره 75/21/1388ت  1375/11/11تصريحات اعالم دااتته «بنتد و تبصتره  17اگتر جتز شستارات متورد
قرارداد است ،ااكالي ندارد و اگر عالوه بر ن شسارات است شالف موازين ارعي است» و با توجه به اينكته در متتن
اسناد رس ي مستند دعاوي مطروح ،شسارت قراردادي منظور نشده است بنا به مراتب و با عنايت به اصتل چهتارم قتانون
اساسي ج هوري اسالمي ايران ،دادنامه ا اره  572/76ت  1376/5/12البه دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي
كه متض ن لزوم فك وثيقه با ايفا تلهد مصرح در سند رس ي وثيقه مي بااد نتيجتتات و قطتع نظتر از كيفيتت استتتدالل،
صحيح و منطتبق با متوازيتن تشخيتص مي اود اين رأي برطبق ماده سوم از مواد اضافه اتده بته قتانون يتين دادرستي
كيفري مصوب مردادماه  1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 355ـ رأي شماره  628ـ  1377/6/31
 كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و … حـداقل  1سـال و حـداكثر 7
سال تعيين كه برحسب تبصره  1درصورت وجود علل و كيفيات مخففـه دادگاههـا مجـاز بـه تعيـين
حداقل مدت مقرر بوده و تمسك به ماده  22قانون مجـازات اسـالمي و تعيـين حـبس كمتـر مغـاير
موازين قانوني است.
نظر به اين كه كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشتديد مجتازات ارتشتا و اشتتالس و كالهبترداري مصتوب 1367
مج ع تشخيص مصلحت نظام اسالمي حداقل يك سال و حداكثر  7سال تليين اده و ب وجب تبصره يك ماده مرقتوم،
در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفي
 مندرج در روزنامه رسمي  15715ـ .1377/11/15
 مندرج در روزنامه رسمي  15687ـ .1377/10/10
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ماده  22قانون مجازات اسالمي مصوب  1370مجلس اوراي اسالمي و تليين حبس ك تر از حد مقرره در مصوبه مج ع
تشخيص مصلحت نظام اسالمي مغاير با موازين قانوني است ،عليه ا رأي اتلبه پتنجم دادگتاه تجديتدنظر مركتز استتان
تهران كه مطابق با اين نظر مي بااد ،بته نظتر اكثريتت اعضتا هيئتت ع تومي ديتوان عتالتتي كتتشور صتحيح و متتوجه
تشخيتص و تتأييد مي اود اين رأي به استناد ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرستي كيفتري مصتوب تيرمتاه
 1337براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 356ـ رأي شماره  629ـ  1377/10/29
 چنانچه مرجع تجديدنير دعوايي دادگاه تجديدنير استان باشـد مقـامي كـه حـق نقـض رأي
صادره از آن دادگاه را دارد ديوانعالي كشور خواهد بود.
منظور مقنن از ذكر ج له «مرجع تجديدنظر ،رأي را نقض و رسيدگي مي ن ايد» در تبصره ذيل متاده  18قتانون تشتكيل
دادگاههاي ع ومي و انقالب ،مصوب سال  ،1373مرجلي است كه نسبت به دادگاه صادركننده رأيي كه ادعاي ااتتباه
در ن اده از حيث اأن و مقام عالي تر بااد و با اين كيفيتت و نظتر بته اصتل يكصتد و اصتت و يكتم قتانون اساستي
ج هوري اسالمي ايران درشصوص حق نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محتاكم ،چنانچته مرجتع
تجديدنظر دعوايي ،دادگاه تجديدنظر استان بااد ،مقامي كه حق نقض رأي صتادره از ن دادگتاه را دارد ديتوان عتالي
كشور شواهد بود ،شصوصات كه دادگاه صادركننده رأي ،علي االصول حق نقض رأي شود را ندارد و چون ديوان عالي
كشور مرجع نقض و ابرام است ،عليه ا رأي البه  21ديوانلالي كشور در مقام اع ال بند  2ماده  18قانون مزبتور و پتس
از تشخيص وجود ااتباه ،درحدي كه متض ن نقض حكم صادره از دادگاه تجديدنظر استان ه تدان متي بااتد ،موافتق
اصول و موازين قانوني تشخيص مي گردد اين رأي طبق ماده واحده قانون وحتدت رويته قضتائي مصتوب ستال 1328
براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 357ـ رأي شماره  630ـ  1377/11/6
 مالك در تعيين مرجع تجديدنير مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در حكم.
جرائم انتسابي ،زناي محصنه و محصن بوده كه در صورت اثبات برحسب مقررات موضوعه مجازات ن رجم مي بااد
و برطبق ماده  21قانون تشكتيل دادگاه هاي ع ومي و انقالب و وحدت مالك رأي وحدت رويه ات اره 600تت 74/7/4
 مندرج در روزنامه رسمي  15736ـ .1377/12/12
 مندرج در روزنامه رسمي  15770ـ .1378/8/31

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
Taalivekalat@yahoo.com

سایت تعالی وکالت
مجید بنکدار ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

هيئت ع ومي ديوان عالي كشور ،مرجع تجديدنظر محكوميت و برائت درشصوص متورد ،ديتوان عتالي كشتور استت
ولي چون محكوم عليها در مورد اتهام زناي محصنه به ك تتر از حتد نصتاب اترعي و قتانوني اقترار كترده ،محكوميتت
مشاراليها به ك تر از ده سال حبس به استناد ماده  68قانون مجازات اسالمي ن ي توانتد موجتب تغييتر مرجتع تجديتدنظر
بااد ،عليه ا رأي البه دوم ديوان عا لي كشور كه با ايتن نظتر مطابقتت دارد صحيتتح و منتطتتبق بتا متوازيتتن قانتونتتي
تشخيتص مي گردد اين رأي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328بتراي اتلب
ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است
 358ـ رأي شماره  631ـ  1378/1/24
 به منيور اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم در صورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه
صادركننده حكم اشد و درصورت تساوي مجازاتها دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده بايستي
مبادرت به اصدار حكم تصحيحي نمايد.
با مستفاد از ماده  47قانون مجازات اسالمي كه هرگاه بلد از صدور حكم مللوم اود محكوم عليته داراي محكوميتهتاي
كيفري ديگري نيز بوده كه در موقع انشاي رأي مورد توجه واقع نشده است به منظور اع ال واجراي مقررات مربوط بته
تلدد جرم در صورت مختل

بودن مجازاتها دادگاه صادركننده حكم ااد و درصورت تساوي مجازاتها دادگتاهي كته

شرين حكم را صادر كرده بايستي مبادرت به اصدار حكم تصحيحي ن ايد عليه ا رأي البه  28ديوانلالي كشتور كته
با اين نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانين و اصول و موازين قانوني تشخيص و به اكثريت را تأييد مي گتردد ايتن
رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه  1328براي اب ديوانلتالي كشتور و دادگاههتا در
موارد مشابه الزم االتباع است
 359ـ رأي شماره  632ـ  1378/2/14
 ماده  22قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي مصوك  74از نير مجازات اخف از قـانون
مجازات مرتكبين قاچاق مصوك  53و مساعد به حال مرتكب و ظهور در صـالحيت دادگـاه عمـومي
دارد
گرچه به ارح ماده  2اليحته قتانوني صتيد ريرمجتاز از دريتاي شتزر و شلتيج فتارس مصتوب  1358/5/15صتيد متاهي
 مندرج در روزنامه رسمي  15832ـ .1378/4/17
 ص  62جلد پنجم م اكرات و آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور سال .1378
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شاوياري (تاس اهيان) تهيه شاويار و ه چنين عرضه ،فروو ،ح ل ،نگاهداري و صدور نها بدون اجازه اركت سهامي
ايالت ايران م نوع اعالم و تصريح گرديده مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاا تلقيب و مجازات متي اتوند
لكن چون مقررات بند (د) متاده  22قتانون حفاظتت و بهتره بترداري از منتابع بتزي ج هتوري استالمي ايتران مصتوب
 1374/6/14مجلس اوراي اسالمي كه از تاريخ  1374/8/1الزم االجرا اده از نظر مجازات اش

از مجازات مقرر در

ماده يك اصالحي قانون مجازات مرتكبين قاچاا مصوب  1353/12/29مي بااد و از جهات ديگر هم مستاعد بته حتال
مرتكب است بنابراين به حكم ماده  11قانون مجازات اسالمي مصوب مردادمتاه  1370در متورد جترائم ستابق بتر وضتع
قانون م كور تا صدور حكم قطلي موثر شواهد بود و از نجا كه مطلق واژه دادگاه م كور در قس ت اشير بند (د) ماده
 22قانون حفاظت و بهره برداري از منابع بزي ج هوري اسالمي ايران مصوب  1374/6/14مقيد به قيد انقالب نيستت و
ظهور در دادگاههاي ع ومي دارد و مقررات مواد 1و  3قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقتالب هتم ايتن مطلتب را
تتأييد مي كند بنا به مراتب دادنامه ا اره 355ت 75/4/31/البه اول دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه به ارح ن در
مقام حل اشتالف به صالحيت دادگاه ع ومي بندر ترك ن اظهار نظر اده بته اكثريتت را نتيجتتات صتحيح و منطبتق بتا
موازين قانوني تشخيص ميشتود ايتن رأي برطبتق متاده  3از متاده اضتافه اتده بته قتانون يتين دارستي كيفتري مصتوب
 1337/5/1براي دادگاهها درموارد مشابه الزم االتباع است
 360ـ رأي شماره  633ـ  1378/2/14
 با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيـار حاصـله از مقـررات مـاده 1085
قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد.
گرچه طبق ماده  1085قانون مدني« :مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده ،در صورت حال بودن مهر زن مي توانتد از ايفتا
وظايفي كه در مقابل اوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقو حق نفقه نخواهد بود» لكن مقتررات ايتن متاده صترفات بته
رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده  642قتانون
مجازات اسالمي (تلزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصتوب  1375/3/2مجلتس اتوراي استالمي كته بته موجتب ن
« حكم به مجازات اوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به ت كين زن منتوط اتده استت » و بتا وصت

امتنتاع زوجته از

ت كين ولو به اعت ار استفاده از اشتيار حاصله از مقررات ماده  1085قانون مدني حكم به مجازات اوهر نخواهتد اتد و
در اين صورت حكم البه دوم دادگاه ع ومي تهران مشلر بر برائت اوهر از اتهام ترك انفاا زن كه با اين نظر مطابقت
 مندرج در روزنامه رسمي  15832ـ .1378/4/17
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دارد با اكثريت قريب به اتفاا را صحيح و قانوني تشخيص مي اود اين رأي وفق ماده  3از مواد اضافه اده به قتانون
يين دادرسي كيفري مصوب مردادماه  1337براي دادگاهتها در متوارد مشابه الزم االتباع است
 361ـ رأي شماره  634ـ  1378/3/18
 قرار منع تعقيب متهم به علت عـدم كفايـت دليـل و يـا جـرم ندانسـتن عمـل قابـل رسـيدگي
تجديدنير مي باشد.
قرارهاي م كور در ذيل بند ب ماده  19قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب كه به تبع حكم راجع به اصل دعوي
قابل درشواست تجديدنظر مي بااد ،قرارهايي است كه نوعات در دعاوي حقتوقي صتادر متي اتوند و ارتبتاطي بته امتور
جزائي ندارد بنابراين و با عنايت به مواد 171و 172و  180قانون يين دادرسي كيفري كه قرار منع تلقيب متهم بته علتت
عدم كفايت دليل و يا جرم ندانستن ع ل قابل اكايت ملرفي اتده انتد ،را صتادره از اتلب چهتارم و پتنجم دادگتاه
تجديدنظر استان اردبيل كه چنين قرارهايي را قابل رسيدگي تجديدنظر تشخيص داده اند به اكثريت قريب به اتفاا را
صحيح و منطبق با موازين قانوني اعالم مي ن ايد اين رأي وفق ماده  3از مواد اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري
مصوب مردادماه سال  1337در موارد مشابه براي دادگاهها الزم االتباع است
 362ـ رأي شماره  635ـ  1378/4/8
 شروع به جرم درصورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پي

بيني و به آن اشاره شده

باشد كه صرفاً برابر مواد  651الي  654شروع به سرقتها جرم شناخته شده است.
به صراحت ماده  41قانون مجازات اسالمي اروع به جرم درصورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيش بيني و
به ن اااره اده بااد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال رير فقو اروع به سرقتهاي موضوع مواد  651التي 654
جرم اناشته اده است و در رير موارد م كور از ج له ماده  656قانون مزبور بجهت عدم تصريح در قانون جرم نبوده و
قابل مجازات ن ي بااد مگر نكه ع ل انجام اده جرم بااد كته در ايتن صتورت منحصترات بته مجتازات هت تتان ع تتل
محكتوم شواهد اتد بتنا بته متراتب فوا االالار رأي البه  12دادگاه ع ومي تهران در حدي كه بتا ايتن نظتر مطابقتت
دارد موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد اين رأي به استناد ماده  3اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري مصوب
سال  1337صادر و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 مندرج در روزنامه رسمي  15889ـ .1378/6/22
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 363ـ رأي شماره  636ـ  1378/4/15
 غرفه هاي مربوط به شركت هاي مسافربري از شمول قانون روابـط مـوجر و مسـتاجر مصـوك
 1356خارج بوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه ايجاد نمي نمايد.
اليحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و م نوع بودن تردد اتومبيل هاي مسافربري بين اهري در داشل اتهر تهتران
مصوب سال  1359و قانون اصتالح اليحه قانوني احداث پايانه هتاي مستافربري و م نوعيتت تتردد اتومبيتل هتاي بترون
اهري در داشل اهر تهران مصوب سال  1372كه اامل اهرهاي ديگر هم مي اود و نيز يين نامه اجرائي تبصره متاده
 2قانون مزبور مصوب سال  1374مج وعات داللت بر اين امر دارد كه ررفه هاي واقع در

پايانه هاي مسافربري كته بته

منظور تأمين رفاه و سايش عامه مردم از طرف اهرداري به ااخاص واگ ار مي اتود ه اننتد ررفته هتاي مربتوط بته
اركت هاي مسافربري از ا ول قانون روابو موجر و مستأجر مصتوب ستال  1356شتارم بتوده و حقتوا استتيجاري و
كسب و پيشه براي مستأجرين و متصرفين نها ايجاد نخواهد كرد چه نكته يتين نامته مربتوط كته بته تصتويب هيتأت
وزيران رسيده و متض ن اين ملني است مستند به قانون بوده و از اعتبار الزم برشوردار است و ه چنتين از نظتر مصتالح
ع ومي با مقررات مربوط به كيفيت واگ اري ررفه هاي مسافربري واقع در ترمينال ها مطابقت دارد عليهت ا رأي اتلبه
دوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه در تأييد حكم ا اره  628ت  1375/5/4البه  17دادگاه ع ومي اصفهان اصدار
يافته و با اين نظر موافقت دارد مطابق با موازين قانوني تشخيص مي گردد اين رأي برطبق ماده  3اضافه اتده بته قتانون
يين دادرسي كيفري مصوب سال  1337صادر و براي كليه دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 364ـ رأي شماره  637ـ  1378/6/2
 قرار باز داشت موقت كه به موجب قانون از جانب دادگاه و يا قاضي تحقيـق صـادر مـي شـود
كماكان قابل شكايت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود.
به موجب بند  4ماده  171قانون يين دادرسي كيفري متهم حق دارد نسبت به قرار بازداات موقتت (توقيت

احتيتاطي)

اعتراض كند و با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي ع ومي و انقالب در سال  1373و انحالل دادسراها تغييري در حتق
مزبور ايجاد نشده و طبلات قرار بازداات كه به موجب قانون اشيرال كر از جانب دادگاه و يا قاضي تحقيق صادر مي اود،
به علت عدم مغايرت با ماده  171قانون يين دادرسي كيفري و نظر به لزوم حفتظ حقتوا قتانوني متتهم ،ك اكتان قابتل
 مندرج در روزنامه رسمي  15890ـ .1378/6/24
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اكايت و اعتراض از طرف متهم شواهد بود ،مضافات اينكه عدم قيد قرار بازداات در عداد قرارهاي قابل اعتراض در بند
(ب) ماده  19قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب هم داللت بر قطليت قرار م كور ندارد چه ن قرارهاي مندرم
در ماده مزبور كالت نا ظر به دعاوي حقوقي است و ارتباطي با مسائل كيفري ندارد بنتا عليهت ا رأي اتلبه هشتتم دادگتاه
تجديدنظر استان تهران كه با اعتراض متهم نسبت به قرار بازدااتت موقتت رستيدگي كترده بته اكثريتت را موافتق بتا
موازين قانوني تشخيص مي گردد اين رأي برطبق ماده  3اضافه اده به قانون يين دادرسي كيفري براي كليه دادگاهها
در موارد مشابه الزم االتباع است
 365ـ رأي شماره  638ـ  1378/6/9
 در مورد اتهام قتل غيرعمد بدون داشتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده  718قانون مجـازات
اسالمي مي بايست يك فقره مجازات براي متهم تعيين گردد.
به صراحت ماده  718قانون مجازات اسالمي ناظر به مواد  714الي  717ه تان قتانون كته مقترر دااتته هرگتاه راننتده يتا
متصدي وسائل موتوري كه درحين رانندگي مرتكب قتل ريرع د اده در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانته ندااتته
بااد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات م كور در موارد فوا محكوم شواهد اد موضوع از مصتاديق بتتارز تلتتدد
ملت نوي جرم مي بااد زيرا چنانچه نظر مقنن بر اع ال مقررات مربوط به تلدد مادي جرم بوده كه مستلزم تليين مجازات
جداگتانه بتراي هتريتك از جترائم متزبور مي بااد با وجود مواد 714و 723و  47قانون مجازات استالمي ديگتر نيتازي
به وضع ماده  718ن قانون نبوده و با اين اوصاف ندااتن پروانه رانندگي در چنتين وضتليتي از موجبتات مشتدده جترم
است كه در شود قانون ،مجازات شاصي براي ن در نظر گرفته اتده استت بنتابر مراتتب فتوا االاتلار هيئتت ع تومي
ديوانلالي كشور به اكثريت را رأي البه اشم داگاه تجديدنظر استتان ذربايجتان اترقي را كته در متورد اتهتام قتتل
ريرع د بدون دااتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده  718قانون مارال كر يك فقره مجازات بتراي متتهم تليتين كترده
منطبق با مقررات و موازين قانوني و صحيح تشيخص ميدهد اين رأي به موجب ماده  3اضافه اده به قانون يين دادرسي
كيفري مصوب سال  1337براي كليه دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 366ت رأي ا اره  639ت  1378/8/11
 اعمال ماده  18قانون تشكيل دادگاههاي عمـومـي و انقــالك (بعنـوان يكــي از طــرق فـوق
 مندرج در روزنامه رسمي  15930ـ .1378/9/11
 مندرج در روزنامه رسمي  15996ـ .1378/11/4

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
Taalivekalat@yahoo.com

سایت تعالی وکالت
مجید بنکدار ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

العادهم نسبت به رأي غيابي تا زماني كه مهلت واخواهي و تجديدنير خواهي سپري نشده وجاهـت
قانوني ندارد.
نظر به اينكه مقررات ماده  18قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب يكي از طرا فوا اللتاده رستيدگي نستبت بته
احكام قطلي است و تا زماني كه طريق عادي رسيدگي مفتوح بااد مجالي براي ورود به مرحله رستيدگي فتوا اللتاده
نيست و با توجه به اينكه دادنامه ريابي ،حكم ريرقطلي و قابل اعتراض و بلضات قابل تجديدنظرشواهي است و تا وقتي كه
مهلت واشواهي و تجديدنظرشواهي سپري نشتده و يتا بته اعتتراض و تجديتدنظرشواهي رستيدگي نشتده بااتد ،اع تال
مقررات ماده م كور نسبت به رأي ريابي وجاهت قانوني ندارد بنا به مراتب حكم البه نهتم دادگتاه تجديتدنظر استتان
تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت را اعضا هيئت ع ومي ديوان عالي كشور تأييد متي اتود ايتن رأي بته
استناد ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههتاي ع تومي و انقتالب در امتور كيفتري بتراي اتلب ديوانلتالي كشتور و
دادگاهها الزم االتباع است
 367ـ رأي شماره  640ـ  1378/8/18
 اصدار قرار اناطه موضوع ماده  13قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقـالك در امـور
كيفري قابل تجديدنير مي باشد.
از بند ب ماده  19قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب چنين مستفاد مي اود كه قرارهاي م كور در ماده ياد اده
مربوط به امور حقوقي است نه كيفري ،ض نات از نظر تنقيح مناط مستنبو از ماده  171قانون يين دادرسي كيفري مصوب
 1290كه قرار اناطه را جز قرارهاي قابل اكايت دانسته و نيز با توجه بته متاده  7قتانون تشتكيل دادگاههتاي ع تومي و
انقالب كه صرفات احكام را قطلي اعالم ن وده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهتايي استت كته اصتدار نهتا موجبتات
اضرار به حقوا اصحاب دعوي را فراهتم مي سازد و با توجه به اين كه مل والت قرارهاي قطلي در قانون ذكر مي اود و
چنين امري در ماده  13قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري درشصتوص قترار اناطته بيتان
نشده ،به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوان عالي كشور رأي البه  18دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بتر قابتل
تجديدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص مي اود اين رأي بتر طبتق متاده  270قتانون يتين دادرستي
دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري براي الب ديوان عالي كشتور و دادگاههتا در متوارد مشتابه الزم االتبتاع
است
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 368ـ رأي شماره  641ـ  1378/8/25
 خارج نمودن موارد منطبق با ماده  13اصالحي قانون چك از شمول ترتيب مقـرر در مـاده 11
همين قانون موجه و مستند به دليل نيست.
با توجه به اين كه طبق ماده  11قانون چك در كليه جرائم مربوط به چك صادركننده در صورتي قابتل تلقيتب كيفتري
است كه دارنده در مدت اش ماه از تاريخ صدور براي وصتول وجته چتك بته بانك محتال عليته مراجلته و در متدت
اش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداشت نيز اكايت ن ايد و شارم ن ودن موارد منطبق با ماده  13اصالحي قانون
چك از ا ول ترتيب فوا ال كر موجه و مستند به دليل نيست ،له ا رأي البه  28دادگاه تجديدنظر استان تهران كه بتا
اين نظر مطابقت دارد به اكثريت را موافق با موازين قانوني تشخيص مي گردد اين رأي به استناد ماده  270قانون يين
دادرسي كيفري دادگاههاي ع تومي و انقتالب صتادر اتده و در متوارد مشتابه بتراي ديتوان عتالي كشتور و دادگاههتا
الزم االتباع است
 369ـ رأي شماره  642ـ  1378/9/9
 تعيين مجازات حبس كمتر از  91روز براي متهم مخالف نير مقنن و روح قانون بوده و چنانچـه
نير دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد.
به صراحت بند  2ماده  3قانون وصول برشي از در مدهاي دولت و مصرف ن در موارد ملتين مصتوب استفندماه ستال
 1373در موضوعات كيفري در صورتي كه حداكثر مجازات بيش از  91روز حتبس و حتداقل ن ك تتر از ايتن بااتد،
دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريتال بدهتد،
بنابراين تليين مجازات حبس ك تر از نود و يك روز براي متهم ،مخال

نظر مقنن و روح قانون مي بااد و چنانچه نظر

دادگاه به تليين مجازات ك تر از مدت مزبور بااد مي بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات رأي البه 12
دادگاه تجديدنظر استان شراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه ع ومي را فسخ و متهم را به جزاي نقدي محكوم كترده
منطبق با اين نظر است و به اكثريت را موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد اين رأي برطبق ماده  270قانون يتين
دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري مصوب سال  1378براي الب ديوانلالي كشور و دادگاههتا الزم
االتباع است
 مندرج در روزنامه رسمي  15996ـ .1378/11/4
 مندرج در روزنامه رسمي  15996ـ .1378/11/4
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 370ـ رأي شماره  643ـ 1378/9/16
 رسيدگي به دعوي مال غيرمنقول در صالحيت دادگاه محل وقـوع مال غيرمنقـول مي باشد.
با مورد لحاظ قرار دادن اين امر كه اصوالت برطبق ماده  559قانون يين دادرستي متدني و بنتد  2متاده  23قتانون تشتكيل
دادگاههاي ع ومي و انقالب ديوانلالي كشور در اظهارنظر در مورد صالحيت محلي وارد ن ي اتود ،چتون بته موجتب
ماده  23قانون يين دادرسي مدني رسيدگي به دعاوي راجله به ريرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوا راجله به
ن در دادگاهي به ع ل شواهد مد كه مال ريرمنقول در حوزه ن واقع استت اگرچته متدعي و متدعي عليته مقتيم ن
حوزه نبااند و ماده  36قانون مزبور كه صرفات ناظر است به دعاوي مربوط به اصل اركت و دعاوي بين اركت و اركا
و اشتالفات حاصله بين اركا و … اامل دعاوي مربوط به ريرمنقول موضوع ماده  23قانون مارال كر ن ي اود و طبلات
رسيدگي به ن در صالحيت دادگاه محل وقوع مال ريرمنقول شواهد بود ل ا به نظر اكثريت هيئتت ع تومي ديوانلتالي
كشور رأي البه  24ديوانلالي كشور كه رسيدگي به دعوي مال ريرمنقول مربتوط بته اتركت را در صتالحيت دادگتاه
محل وقوع ريرمنقول دانسته و حكم دادگاه ع ومي را در اين زمينه تأييد كرده ،صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص
مي گردد اين رأي برطبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب مصوب ستال  1378بتراي اتلب
ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 371ـ رأي شماره  644ـ  1378/9/23
 نگهداري ترقه هايي كه قدرت انفجار درحدي نيست كه مشمول مواد منفجره و محترقه موضوع
تبصره  2ماده  1قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمـات و … مصـوك  1350باشـد از شـمول
قانون مارالذكر خارج است.
هرچند كه ترقه داراي قاب ليت انفجار مي بااد ولي نگهداري ن دسته از ترقه هائي كه قدرت انفجاراان درحدي نيست
كه مش ول مواد منفجره و محترقه اعالمي از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره  2ماده  1قانون تشتديد مجتازات قاچتاا
اسلحه و مه ات و قاچاقچيان مسلح مصوب  1350بااد و سبب رعب و وحشت و اي ا مردم اده و يا موجبات تخريب
و يا صدمه و سيب رساندن به افراد گردد از ا ول قانون تشديد مجازات قاچاا اسلحه و مه ات و قاچاقچيان مصوب
 1350شارم است بنابراين رأي البه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گلستان درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر
 مندرج در روزنامه رسمي  16016ـ .1378/11/28
 مندرج در روزنامه رسمي  16036ـ .1378/12/22
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اكثريت اعضا هيأت ع ومي ديوان عالي كشور تأييد مي اود اين رأي وفق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي
ع ومي و انقالب در امور كيفري براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 372ـ رأي شماره  645ـ  1378/9/23
 صرف نگهداري وسايل مندرج در ماده  640قانون مجازات اسالمي در صورتي كه تعداد آن معّد
براي امر تجاري و توزيع نباشد از شمول ماده  640قانون مذكور خارج و فاقد جنبه جزائي است.
نظر به اين كه برطبق ماده  640قانون مجازات اسالمي (تلزيرات مصوب  )1375كه به موجب ماده  729ه ان قانون كليه
مقررات مغاير با ن ملغي اده ،نگهداري ،طرح ،نقااي ،نوارسين ا و ويدئو يا به طور كلي هر چيزي كه عفت و اشتالا
ع ومي را جريحه دار ن ايد در صورتي كه به منظور تجارت و توزيتع بااتد جترم محستوب متي اتود بنتابراين صترف
نگهداري وسائل مزبور در صورتي كه تلداد ن ملدّ براي امر تجاري و توزيع نبااد ،از ا ول ماده  640قتانون مت كور
شارم بوده و فاقد جنحه جزائي است بنا به مراتب دادنامته صتادره از اتلبه چهتارم دادگتاه تجديتدنظر استتان مركتزي
(اراك) درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوان عالي كشور تأييد مي اود ايتن
رأي به استناد ماده  270قانون يين دادر سي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري براي دادگاهها و الب ديوان
عالي كشور الزم االتباع است
 373ـ رأي شماره  646ـ  1378/9/30
 با توجه به اصل  159قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران دادگاههاي دادگستري مرجع رسمي
تيلمات و شكايـات شناخـته شده اند لذا پي

بيني رفع اختالف دسـتگاهها وفـق تبصـره  12قـانون

بودجه سال  74مانع مراجعه به دادگاه صالح نمي باشد.
هرچند به موجب تبصره  12قانون بودجه سال  1374كل كشتور قانونگت ار ،ك يستيون شاصتي را جهتت رفتع اشتتالف
مربوط به ساشت انها و تأسيسات و اراضي مربوط بته وزارتخانته هتا و دستتگاههاي دولتتي و نهادهتاي انقتالب استالمي،
نيروهاي انتظامي ،اهرداريها ،سازمان تأمين اجت اعي و سازمان هالل اح ر ج هوري اسالمي ايتران تليتين و رأي ن را
براي دستگاههاي ذي ربو الزم االجرا اعالم كرده است ليكن با توجه به اصل  159قانون اساسي ج هوري اسالمي ايران
كه دادگاههاي دادگستري را مرجع رس ي تظل ات و اكايات اناشته و رأي وحدت رويه ا اره  516ت 1367/10/20
 مندرج در روزنامه رسمي  16036ـ .1378/12/22
 مندرج در روزنامه رسمي  16016ـ .1378/11/28
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اين هيئت هم قبالت در ه ين تظل ات و اكايات مبتني بر مرجليت عام مراجع قضائي در رستيدگي بته دعتاوي مطروحته
اصتدار يافته استت مضافتات اينكه قتوانين بتودجته علي االصول داراي اعتبار يك ساله مي بااند و اجراي مجدد ن بلد از
سپري ادن مدت يك سال نيتاز بته تصتويب مجتدد قانونگت ار دارد بنتا عليهت ا رأي اتلبه  17ديوانلتالي كشتور كته
دادگاههاي دادگستري را مرجع رسيدگي به اين قبيل دعاوي دانسته ،صحتيتح و منطتبق بتا متوازين قتانتونتتي تشتخيص
مي گردد اين رأي برطبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع تومي و انقتالب در امتور كيفتري مصتوب ستال
 1378براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 374ـ رأي شماره  647ـ  1378/10/28
 ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده  1082قانون مدني مصوك سال  76در مورد وصول
مهريه به نرخ روز با ماده  4قانون مارالذكر مباينتي ندارد.
منظور مقنن از تصويب ماده واحده قانون الحاا يك تبصره به ماده  1082قانون متدني مصتوب ستال  1376بتا توجته بته
عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع ن ،حفظ ارزو ريالي مهريه زوجه است كه مل توالت برحستب وجته رايتج (ريتالي)
تليين مي اود اگرچه تاريخ وقوع عقد ازدوام مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور بااتد بتا ايتن وصت

قتانون

مرقوم (تبصره الحاقي) با ماده  4قانون مدني مباينتي ندارد ل ا به جهات االاري رأي البه اول دادگاه تجديتدنظر استتان
قم كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت را صحيح و موافق ارع و قانون تشخيص مي اود ايتن رأي بتر طبتق متاده
 270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري مصوب سال  1378در موارد مشتابه بتراي اتلب
ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع مي بااد
375ـ رأي شماره  648ـ 1378/11/19و 1378/11/26
 دادگاههاي همعرض حق نقض آراء صـادره يكـديگر را ندارنـد و چنانچـه مرجـع تجديـدنير
دعوائي دادگاه تجديدنير استان باشد مقامي كه حـق نقـض رأي صـادره از ايـن دادگـاه را دارد
ديوانعالي كشور خواهد بود.
مراد قانونگزار از ذكر ج له «… دادگاه تجديدنظر با توجه به دليل ابترازي ،رأي صتادره را نقتض و رستيدگي متاهوي
شواهد كرد» در تبصره  3ماده  235قانون يين دادرسي دادگاههاي ع تومي و انقتالب در امتور كيفتري علتي االصتول
 مندرج در روزنامه رسمي  16036ـ .1378/12/22
 مندرج در روزنامه رسمي  16068ـ .1379/2/8
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مرجلي است كه نسبت به دادگاه صادركننده رأيي كه اعالم ااتباه در ن اتده از حيتث درجته و اتأن عتالي تتر بااتد
بنابراين و با توجه به اين كه دادگاههاي ه لرض حق نقض را صادره يكديگر را ندارنتد و نظتر بته اصتل  161قتانون
اساسي ج هوري اسالمي ايران درشصوص نظارت عاليه ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و نظر به
اين كه ديوان عالي كشور از اين حيث مرجع نقض و ابرام است چنانچه مرجع تجديتدنظر دعتوائي دادگتاه تجديتدنظر
استان بااد ،مقامي كه حق نقض رأي صادره از اين دادگاه را دارد ،ديوان عالي كشور شواهتد بتود بنتا بته مراتتب رأي
البه  11ديوان عالي كشور در مورد اع ال ماده  235قانون مزبور درحدّي كه متض ن نقتض رأي صتادره از اتلبه نهتم
دادگاه تجديدنظر استان مازندر ان است منطبق با موازين قانتوني تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده  270قانون يين
دادرسي دادگاههي ع ومي و انقالب در امور كيفري مصوب سال  1378در موارد مشابه براي الب ديوان عالي كشتور
و دادگاهها الزم االتباع است
 376ـ رأي شماره  649ـ  1379/7/5
 در صورت صدور حكم بر مجرميت يا برائت متهم دادگاه منعي بر رسيدگي و صدور حكم نسبت
به ضرر و زيان را ندارد.
از ماده  12قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري چنين استنباط مي اود كه مقنن بته منظتور
تسريع در جبران شسارت متضرر از جرم مقرر دااته در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشتخيص دهتد مكلت

استت

ض ن صدور حكم جزائي حكم ضرر و زيان را صادر ن ايد مگر نكه پرونتده ملتد بتراي اظهتارنظر نبااتد كته در ايتن
صورت پس از تك يل پرونده حكم ضرر و زيان صادر شواهد اد بنابراين ماده م كور داللتي بر منع رسيدگي نستبت
به امر ضرر و زيان در صورت صدور حكم برائت ندارد بنا به مراتب و بتا توجته بته متاده  3قتانون تشتكيل دادگاههتاي
ع ومي و انقالب درشصوص صالحيت عام دادگاههاي ع ومي و انقتالب در رستيدگي بته كليته امتور متدني ،جزائتي
حسبيه رأي البه چهارم دادگاه استان مازندران كه انطباا با اين نظر دارد به اكثريت را اعضا هيئت ع ومي ديوانلالي
كشور قانوني و مطابق موازين ارع تشخيص مي اود اين رأي برطبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي
و انقالب در امور كيفري مصوب سال  1378براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 377ـ رأي شماره  651ـ  1379/8/3
 مندرج در روزنامه رسمي  16225ـ .1379/8/15
 مندرج در روزنامه رسمي  16236ـ .1379/8/29
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 به كليه جرائم اشخاص كمتر از  18سال تمام برطبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقالك در امور كيفري در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود.
تبصره ماده  220قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1378مقرر دااته كه به كليه جرائم ااخاص ك تر از  18سال ت تام
برطبق مقررات ع ومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي اود و نظر به اينكه فلسفه وضتع قتانون دادگتاه اطفتال مبتنتي بتر
تربيت و ته يب مي بااد و نيز شصوصيات جس ي و رواني و اصتل عتدم مستئوليت اطفتال بزهكتار ايجتاب كترده كته
قانونگزار با رعايت قاعده ح ايت از مجرم دادگاه شاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جترائم نهتا تشتكيل دهتد و بتا
توجه به اينكه به موجب ماده  308قانون مزبور ،دادگاههاي ع تومتي و انقالب فقو براستاس اين قتانتون ع ل مي ن ايند
و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي ع ومي و انقالب الغا گرديده است ،ل ا رأي صادره از
البه سو م دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه با اين نظر انطباا دارد به اكثريت را اعضا هيئت ع ومي ديتوان عتالي
كشور قانوني و مطابق موازين ارع تشخيص متي اتود ايتن رأي برطبتق متاده  270قتانون يتين دادرستي دادگاههتاي
ع ومي و انقالب در امور كيفري مصوب سال  1378براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 378ـ رأي شماره  652ـ  1380/1/28
 معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي نسخ شده و بانك ملي در تعقيـب شـكايت كيـفــري
موظـف به تـأديـه هـزينه دادرسي مي باشد.
به موجب تبصره  3ماده  28قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب ،متقاضي تجديدنظر از را كيفري بايد مبلتغ ده
هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون برطبق ماده  529قانون يين دادرسي مدني دادگاههاي ع ومي و انقالب،
ماده  690قانون يين دادرسي مدني در مورد ملافيت دولت از پرداشت هزينه دادرسي نستخ اتده استت ،عليهت ا بانتك
ملي ايران در تلقيب اكايت كيفري موظ

به تأديه هزينه دادرسي متي بااتد و رأي اتلبه چهتارم دادگتاه تجديتدنظر

استان گرگان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت را اعضا هيئت ع ومي ديوان عالي كشور ابرام متي گتردد ايتن
رأي وفق ماده  270قانون يين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي الب ديوان عالي كشتور و دادگاههتا الزم االتبتاع
مي بااد
 379ـ رأي شماره  653ـ  1380/7/3
 مندرج در روزنامه رسمي  16377ـ .1380/3/2
 مندرج در روزنامه رسمي  16509ـ .1380/8/12
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 تجديدنيرخواهي از ناحيه داديار دادسراي نيامي يكي از وظائف محوله به اوست.
دادسرا سازمان واحدي است كه دادياران در نجا تحتت ريتاستت و هتدايت دادستتان انجتام وظتيتفتته متي ن اينتد و از
حيث اظهار عقيده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگتاه بته نتام دادستتان بيتان عقيتده متي كننتد بنتابراين
تجديدنظرشواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي بته استتناد بنتد م متاده  11قتانون تجديتدنظر را دادگاههتا يكتي از
وظائ

محوله به اوست و رأي البه  31ديوان عالي كشور كه با اين نظتر انطبتاا دارد بته اكثريتت را اعضتا هيئتت

ع ومي ديوان عالي كشور قانوني و منطبق با موازين ارع تشخيص مي گردد اين رأي به استتناد متاده  270قتانون يتين
دادرسي كيفري دادگاههاي ع ومي و انقالب براي الب ديوان عالي كشور و دادگتاهها الزم االتباع است
 380ـ رأي شماره  654ـ  1380/7/10
 كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساك و تبديل آن به جزاي نقـدي قـانوني
است.
به موجب تبصره ماده  18قانون مجازات اسالمي دادگاه مكل

است كه ايتام بازدااتت قبلتي محكتوم عليته در پرونتده

مورد حكم را از مجازات هاي تلزيري و يا بازدارنده كسر ن ايد و چون حتبس و جتزاي نقتدي هتر دو يتك نتوع و از
مجازات هاي تلزيري و بازدارنده مي بااند و عتدم محاستبه و مرعتي ندااتتن ايتام بازدااتت قبلتي بترشالف حقتوا و
زاديهاي فردي است عليه ا به حكم تبصره م كور كسر مدت بازداات از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل
ن به جزاي نقدي قانوني است بنا به مراتب رأي البه دوم دادگاه نظامي يك فارس به ا اره  591ت مور 1378/11/3
كه با اين نظر انطباا دارد به اكثريت را اعضا هيأت ع ومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق بتا متوازين اترعي و
قانوني تشخيص مي گردد اين رأي مستندات به ماده  270قانون يين دادرسي كيفري بتراي اتلب ديتوان عتالي كشتور و
دادگتاهها الزم االتباع است
 381ـ رأي شماره  655ـ  1380/9/27
 دادگستري مرجع رسمي تيلمات و رسيدگي به شكايات است و صالحيت مراجع غيردادگستري
صالحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي نمايد.
طبق اصل  159قانون اساسي ج هوري اسالمي ايران و ه انطوري كه هيأت ع ومي ديوان عتالي كشتور قتبالت و در رأي
 مندرج در روزنامه رسمي  16525ـ .1380/8/30
 مندرج در روزنامه رسمي  16601ـ .1380/12/1
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وحدت رويه ا اره  569ت  1370/10/10اعالم ن وده دادگستري مرجع رس ي تظل ات و رسيدگي به اتكايات استت و
صالحيت مراجع ريردادگستري صالحيت عام مراجع دادگستري را منتفتي ن تي ن ايتد و بتراين استاس صتالحيت اداره
تحقيق اوقاف در رسيدگي به موضوع تليين متولي مانع از اين نيست كه دادگاه ع ومي به دعوي مزبور رسيدگي ن ايد
بنابراين دادنامه ا اره  22/272/78ت  1378/5/31البه  22ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشتخيص
داده مي اود اين رأي كه باستناد ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقتالب در امتور كيفتري صتادر
گرديده براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
 382ـ رأي شماره  656ـ  1380/11/23
 دادگاههاي نيامي وفق قانون آيين دادرسـي كيفـري مصـوك  1290و اصـالحيه هـاي بعـدي
رسيدگي و قانون آ يين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالك در امور كيفري صرفا مربوط به نحـوه
رسيدگي محـاكـم عمـومي و انقالك مي باشد.
رسيدگي دادگاههاي نظامي وفق قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1290و اصالحيه هتاي بلتدي انجتام متي گيترد و
قانون يين دادر سي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري صرفات مربتوط بته نحتوه رستيدگي محتاكم ع تومي و
انقالب بوده و ق ست اشير ماده  308قانون اشيرال كر نيز مؤيد اين ملني است بلالوه اصل عدم ا ول ماده  173قتانون
ياد اده نسبت به رسيدگي در محاكم نظامي است بنا به مراتب رأي البه  8دادگاه نظامي تهران كه با اين نظر مطابقتت
دارد به نظر اكثريت اعضا هيأت ع ومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و با استناد ماده  270قانون يتين دادرستي
كيفري دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 383ـ رأي شماره  657ـ  1380/12/14
با عدم معرفي متهم از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه التزام و وجه الكفاله اقدام و در
اجراي حكم نمي توان دستور قانوني رئيس حوزه قضائي در مورد وصول وجه الكفالـه را ابطـال و
همچنين رافع مسئوليت كفيل نمي باشد.
به موجب ماده  136مكرر قانون يين دادرسي كيفري و ماده  140قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقتالب در
امور كيفري در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون ع ر موجه يا عدم ملرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گت ار
 مندرج در روزنامه رسمي  16628ـ .1381/1/14
 مندرج در روزنامه رسمي  16660ـ .1381/2/22
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نامبردگان مكل

به اجراي تلهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجته الكفالته و يتا ضتبو وثيقته اقتدام متي اتود و

چنانچه هريك از افراد م كور نسبت به اجراي اين امر ملترض بااند مي توانند بته جهتات منتدرم در متاده  116قتانون
مزبور به دادگاه تجديدنظر اكايت ن ايند بنابراين اجراي حكم ن ي تواند دستور قانوني رئيس حوزه قضائي را در مورد
وصول وجه الكفاله ابطال ن وده و يا رافع مسئوليت كفيل بااد بنا بته مراتتب را اتلب 2و  12دادگتاه تجديتدنظر بته
ا اره هاي  1319ت  1378/10/7و  384ت  1379/4/23كه منطبق با اين نظتر استت بته اكثريتت را اعضتا هيئتت ع تومي
ديوان عالي كشور قانوني تشخيص و باستناد ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري
در موارد مشابه براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 384ـ رأي شماره  658ـ  1381/1/20
 در صورت ترديد در تابعيت فرد موضوع در شوراي تأمين بررسي و نتيجه به اداره ثبت احوال
اعالم وتصميم اداره مزبور قابل اعتراض و رسيدگي در هيئت حل اختالف مقـرر در مـاده  3قـانون
ثبت احوال و سپس قابل رسيدگي در دادگاه عمومي است.
به موجب ماده  45قانون ثبت احوال مصوب  1355هرگاه تابليت فردي مورد ترديد واقع اود اتوراي تتامين اهرستتان
موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال براساس گزارو اوراي م كور مبادرت به اتخاذ تص يم مي ن ايتد و در صتورت
اعتراض ملترض هيئت حل اشتالف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت بته موضتوع رستيدگي و اظهتارنظر متي
كند و تص يم هيئت برطبق ماده چهار قانون م كور قابل اعتراض در دادگاه ع ومي است بنتا بته مراتتب رأي اتلبه 17
ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت را اعضا هيئت ع ومي صحيح و قانوني تشخيص مي اتود
اين رأي وفق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در متوارد مشتابه بتراي اتلب
ديوانلالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 385ـ رأي شماره  659ـ  1381/3/7
 جرم تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني از جرائم مستمر مي باشد و تا وقتي كه تصرف
ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد.
برطبق ماده  173قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفتري جرائ تي كته مجتازات نهتا از نتوع
 مندرج در روزنامه رسمي  16679ـ .1381/3/18
 مندرج در روزنامه رسمي  16721ـ .1381/5/5
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بازدارنده بااد با حصور مرور زمان تلقيب نها موقوف مي اود هرچند تجاوز به اراضي ملي اده و تصترف عتدواني
ن اراضي با مورد لحاظ قرار دادن ماده  17قانون مجتازات استالمي داراي مجتازات بازدارنتده استت ولتي چتون جترم
م كور از جرائم مست ر مي بااد و تا وقتي كه تصرف ادامه دارد موضوع مش ول مرور زمتان نخواهتد اتد عليهت ا رأي
البه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صرفات از حيث نقض رأي صادره از البه سوم دادگاه ع ومي دائر به موقوفي
تلقيب به اكثريت را هيئت ع ومي ديوان عالي كشور نتيجتات قانوني تشخيص و مستندات ،بته متاده  270قتانون مزبتور در
موارد مشابه براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 386ـ رأي شماره  660ـ  1382/1/19
 در صورت حـدوث اخـتالف در صـالحيت فيمـابين دادگاههـاي عمـومي و انقـالك و نيـامي
ديوانعالي كشور حل اختالف مي نمايد و هرگاه اين دادگاهها به صالحيت مراجع غيرقضائي از خود
نفي صالحيت كنند و يا خودرا صالح بدانند به لحـا

برتـري اعتبـار قضـائي آنهـا نسـبت بمراجـع

غيرقضائي نيازي به حدوث اختالف نبوده ،و پرونده مسـتقيماً بـراي تشـخيص صـالحيت بـديوانعالي
كشور ارسال مي شود.
دادگاههاي ع ومي و انقالب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صتورت حتدوث اشتتالف بتين نهتا در متورد
صالحيت برطبق ماده  28قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور مدني ،ديوانلالي كشور حل اشتالف
مي ن ايد و هرگاه اين دادگاهها به صالحيت مراجع ريرقضائي از شود نفي صالحيت كنند و يا شود را صالح بدانند بته
لحاظ برتري اعتبار قضائي نها نسبت به مراجع ريرقضتائي نيتازي بته حتدوث اشتتالف نبتوده و پرونتده مستتقي تا بتراي
تشخيص صالحيت بديوان عالي كشور ارسال مي اود بنا ب راتب رأي البه دوم ديوانلالي كشور كه با اين نظر مطابقت
دارد صحيح و شالي از ااكال است عليه ا مستندات به ماده  270قانون يين دادرستي دادگاههتاي ع تومي و انقتالب در
امور كيفري ،در موارد مشابه براي دادگاهها و الب ديوانلالي كشور الزم االتباع است
 387ـ رأي شماره  661ـ  1382/7/22
 ماده  277قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالك در امور كيفري هم بطور صريح يـا
ضمني مقررات ماده 6قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري را نسخ نكرده و به اعتبار خود باقي
 بنظر حصول صحيح است.
 مندرج در روزنامه رسمي  16976ـ .1382/3/24
 مندرج در روزنامه هاي رسمي  17149ـ 1382/10/20و  17159ـ .1382/11/1
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است و مغايرتي بين اين دو ماده وجود ندارد.
هرچند عناوين جنحه و جنايت در قوانين جزائي فللي بكار نرفته ولي ماده  277قانون يين دادرسي دادگاههاي ع تومي
و انقالب در امور كيفري هم بطور صريح يا ض تني مقتررات متاده  6قانتون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري را نسخ
نكرده و به اعتبار شود باقي است و مغايرتي بين اين دو ماده وجود ندار بنابراين رأي البه  10دادگاه نظامي يك تهتران
به ا اره 1606ت  1380/8/15كه براين اساس صادر گرديده بته اكثريتت را اعضتا هيتأت ع تومي ديوانلتالي كشتور
صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي اود اين رأي بته استتناد متاده  270قتانون يتين دادرستي دادگاههتاي ع تومي و
انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و الب ديوانلالي كشور الزم االتباع است
 388ـ رأي شماره  662ـ  1382/7/29
 بموجب بند (كم و ماده  331قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالك در امور مدني
كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل درخواست تجديدنير مي باشد .لذا باتوجه به غيرمـالي
بودن دعوي اعسار دعوي مذكور قابل تجديدنير مي باشد
برطبق ماده  26قانون اعسار مصوب  1313حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم به قابل استيناف است و ب وجب بنتد
(ب) و ماده  331قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور مدني كليه احكام صادره در دعاوي ريرمالي
قابل درشواست تجديدنظر مي بااد بنا به مراتتب و بتا توجته بته ريرمتالي بتودن دعتوي اعستار رأي اتلبه دوم دادگتاه
تجديدنظر استان ه دان كه دعوي م كور را قابل تجديدنظر دانسته مستندات به ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي
ع ومي و انقالب در امور كيفري باتفاا را اعضا هيئت ع ومي ديوانلالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشتخيص و
تتأييد مي اود اين رأي در موارد مشابه براي دادگاهها و الب ديوانلالي كشور الزم االتباع است
 389ـ رأي شماره  663ـ  1382/10/2
 براي رسيدگي بدرخواست محكوم عليه قبل از حبس ،منع قانوني وجود ندارد و زنداني بـودن
محكوم عليه ،شرط الزم جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط آن نمي باشد.
مستفاد از ماده  2قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال  1377تجويز رسيدگي به درشواست اعستار قبتل از
زنداني ادن محكوم عليه است و ماده  3قانون ياد اده ناظر به رسيدگي شارم از نوبت به درشواست اعسار محكتومين
 مندرج در روزنامه رسمي  17149ـ .1382/10/20
 مندرج در روزنامه هاي رسمي  17165ـ 1382/11/8و  17175ـ .1382/11/23
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زنداني است عليه ا براي رسيدگي به درشواست محكوم عليه قبل از حبس ،منتع قتانوني وجتود نتدارد و زنتداني بتودن
محكوم عليه ،ارط الزم جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به يا درشواست تقسيو ن ن ي بااتد ،بنتابراين رأي اتلبه
سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل كه مطابق اين نظر صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي گردد اين
رأي ب وجب ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در متوارد مشتابه الزم االتبتاع
است
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 390ـ رأي شماره  664ـ  1382/10/30
 در ماده  5قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالك مصـوك  1373/4/15بـا اصـالحات بعـدي
رسيدگي به جرائم در صالحيت دادگاههاي انقالك اسالمي مشـخص اسـت و عليـرغم اصـالحات و
الحاقات مورخ  1381/7/28اين ماده كماكان به قوت خود باقي و تغيير حاصل ننمـوده اسـت .لهـذا
مقررات تبصره  1الحاقي به ماده  4قانون كه بموجـب آن رسـيدگي بـه جرائمـي كــه مجــازات
قانـونـي آنهـا اعدام مي باشـد را در صـالحيت دادگاهـاي كيفـري اسـتان قـرار داده منصـرف از
صالحيت ذاتي دادگاههاي انقالك اسالمي است.
به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب اسالمي مصوب پانزدهم تيرماه هزار و سيصد و و هفتاد
سه با اصالحات و الحاقات بلدي ،رسيدگي به جرائم ذيل مطلقات در صالحيت دادگاههاي انقالب اسالمي است
1ت كليه جرائم عليه امنيت داشلي و شارجي و محاربه يا افساد في االرض
2ت توهين به مقام بنيانگ ار ج هوري اسالمي ايران و مقام ملظم رهبري
3ت توطئه عليه ج هوري اسالمي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
4ت جاسوسي به نفع اجانب
5ت كليه جرائم مربوط به قاچاا و مواد مخدر
6ت دعاوي مربوط به اصل  49قانون اساسي
و عليررم اصالحات و الحاقات مور  1381/7/28اين ماده ك اكان به قوت شود باقي بوده و تغيير حاصل نن وده استت
و تبصره ذيل ماده  4اصالحي قانون مرقوم صرفات د ر مقام ايضاح ماده مربوطه است و بته متاده بلتد از شتود كته بته طتور
واضح صالحيت دادگاههاي انقالب اسالمي را احصا ن وده است ارتباط ندارد له ا مقررات تبصره يك الحاقي ب اده
 4قانون ياد اتده كته ب وجتب ن رستيدگي بته جرائ تي كته مجتازات قتانوني نهتا اعتدام متي بااتد را در صتالحيت
دادگاههاي كيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صالحيت ذاتتي دادگتاههاي انقتالب استالمي متي بااتد بنتا
ب راتب رأي البه  31ديوان عالي كشور كته بر اين مبني صادر اتده صتحيح و منطبتق بتا متوازين و مقتررات تشتخيص
گرديده و تأييد مي اود اين رأي به موجب ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري
در موارد مشابه براي دادگاهها و الب ديوان عالي كشور الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه رسمي  17184ـ .1382/12/4

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
Taalivekalat@yahoo.com

سایت تعالی وکالت
مجید بنکدار ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 391ـ رأي شماره  665ـ  1383/1/18
 رأي هيئت مقرره در ماده  56قانون حفاظـت و بهـره بـرداري از جنگلهـا قابـل تجديـدنير در
مراجع دادگستري است.
برطبق قس ت اشير ماده واحده قانون تليين تكليت

اراضتي اشتالفتي موضتوع اجتراي متاده  56قتانون حفاظتت و بهتره

برداري از جنگلها و مراتع مصوب  1367/6/29رأي قاضي هيأت مقرر در ماده مزبور و موارد سه گانه ارعي م كور در
مواد 284و  284مكرر قانون يين دادرسي كيفري سابق قطليت ندااته و قابل اعتراض است و رأي وحدت رويه ا اره
 601ت  1374/7/25هيأت ع ومي ديوان عالي كشور نيز مويتد ه تين ملنتي استت بنتا ب راتتب رأي قاضتي هيتأت قابتل
اعتراض در دادگاه ع ومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي بااد بنتابراين رأي اتلبه  14دادگتاه
تجديدنظر استان مازندران كه بره ين اساس صادر اده به اكثريت را تأييد مي گردد اين رأي برطبق ماده  270قانون
يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري براي الب ديوان عالي كشتور و دادگاههتاي ع تومي الزم
االتباع است
392ـ رأي شماره  666ـ  1383/3/19
 با تو جه به اهميت طالق از نير شارع مقدس اسالم كليه دعاوي مربوط به طالق قابل رسـيدگي
فرجامي مي باشد.
نچه از نحوه تدوين بند ال

ماده  368قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور مدني مستفاد مي اود

اين است كه رسيدگي فرجامي نسبت به احكام نكاح و فسخ ن صرفات مربوط به اصل نكاح و فسخ ن مي بااد و كل ته
اصل به ساير موضوعات م كور در بند  2ماده مزبور از ج له طالا تسري ندارد زيرا اوالت كل ته طتالا در ج لته بطتور
مطلق ذكر اده ،ثانيات كل ه طالا با عالمت ( )،از اصل نكاح و فسخ ن مت ايز گرديده است ،بنابراين و باتوجه به اه يت
طالا از نظر اارع مقدس اسالم كليه دعاوي مربوط به طالا قابل رسيدگي فرجامي بتوده و رأي اتلبه ستي ام ديتوان
عالي كشور كه با اين نظر انطباا دارد به اكثريت را اعضا هيأت ع ومي ديوان عالي كشور تأييد مي اود ايتن رأي
به استناد ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري براي الب ديتوان عتالي كشتور و
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است

 مندرج در روزنامه هاي رسمي  17262ـ 1383/3/18و  17274ـ .1383/1/4
 مندرج در روزنامه رسمي  17286ـ .1383/1/14
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 -393رأي شماره 1383/4/23-667:
اشتالف نظر دادستاني نظامي و دادگاه هاي ع ومي در صالحيت رسيدگي به جرايم  ،وفق ماده  28قانون يين دادرسي
داداه هاي ع ومي و انقالب در امور مدني،قابل طرح در ديوان عالي كشور مي بااد
هر چند با تأسيس دادگاه هاي ع ومي در هر حوزه قضايي ،رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ
قل رو محلي به دادگاه هاي مزبور محول گرديده ولي با توجه به تفويض اشتيارات دادستان ع ومي بته رسستاي محتاكم
ع ومي و انقالب و رسساي دادگستري اهرستان ها(تبصره ذيل ماده  12قانون تشكيل دادگاه هاي ع تومي و انقتالب و
ماده  14يين نامه اجرائي قانون م كور) و امكتان انجتام تحقيقتات،زير نظتر حتاكم دادگاه،وستيله ي قضتات تحقيتق و
ضابطين دادگستري(تبصره ي ذيل ماده ي  14قانون مرقوم) اه يت نقش دادسرا ها و ضرورت تفتيش جرايم و تحقيقات
مقدماتي جهت اتخاذ تص يم قانوني ،ك اكان به قوت شود باقي استت كته در حتال حاضتر در محتاكم نظتامي ،توستو
دادستان نظامي با رعايت مقررات قانون يين دادرسي دادگاه هتاي ع تومي و انقتالب در امتور كيفتري مصتوب 1378
توسو مراجع ذيربو صورت مي پ يرد و چون دادستان نظامي به حكم قس ت اشير اصل  172قتانون اساستي ،بخشتي از
قوه قضائيه كشور بوده و در مليت دادگاه هاي نظامي انجام وظيفه مي ن ايد و با عنايت به منزلت ديتوان عتالي كشتور و
تشكيل ن به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه قضايي(اصل 161قانون اساسي)،به نظر اكثريت
قاطع اعضاي هيأت ع ومي ديوان عالي كشتور ،اشتتالف نظتر دادستتاني نظتامي و دادگتاه هتاي ع تومي در صتالحيت
رسيدگي به جرايم  ،وفق ماده  28قانون يين دادرسي دادگاه هاي ع ومي و انقالب در امور مدني،قابل طرح در ديتوان
عالي كشور بوده و ر اي البه ي بيست و هفتم ديتوان عتالي كشتور كته متضت ن ايتن ملنتي ات،صتحيح تشتخيص متي
گردد اين رأي طبق ماده ي  270قانون يين دادرسي دادگاه هاي ع ومي و انقالب در امتور كيفتري در متوارد مشتا بته
براي الب ديوان عالي كشور و دادگاه ها الزم االتباع است
394ـ رأي وحدت رويه  668ـ  1383/7/14
استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به ديه از محكوم عليه كمتر از  18سال تمام
به موجب تبصره ذيل ماده  220قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفتري ،بته جترائم ااتخاص
بالغ ك تر از هجده سال ت ام در دادگاه اطفال ،مطابق قواعد ع ومي رسيدگي مي اود كه در اجراي مفتاد ايتن تبصتره،
دادگاه اطفال اخص مجرم را به پرداشت ديه محكوم ن وده است اجراي اين حكم باتوجه به اطالا ماده  2قانون نحوه
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اجراي محكوميت هاي مالي مصوب  1337مستلزم پرداشت ديه از ناحيه محكوم عليه كيفري موصوف مي بااتد و متي
تواند طبق ماده  3قانون اشيرال كر نسبت به پرداشت ديه مقرر مدعي اعسار اود ،عليه ا به نظر اكثريتت اعضتاي هيتأت
ع ومي ديوان عالي كشور ،رأي البه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درحد انطبتاا بتا متوارد مت كور (استت اع
ادعاي اعسار از پرداشت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديتد ايتن رأي مطتابق متاده
 270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري ،براي الب ديوان عتالي كشتور و دادگاههتا در
موارد مشابه الزم االتباع است
 395ـ رأي شماره  339ـ 1383/7/21
در صورت مراجعه دارنده چك سيبا در مهلت مقرر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع
اليه بزه صدور چك بالمحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسيدگي خواهد بود.
در رويه متداول سيستم يكپارچه بانك ها ،به دارنده چك اشتيار داده اده است كه عالوه بر البه افتتاح حستاب ،وجته
ن را از ساير الب نيز مطالبه ن ايد بنابراين در صورت مراجله دارنده چك در مهلت مقرر ،به اتلب ديگتر و صتدور
گواهي عدم پرداشت از بانك مرجوع اليه ،بتزه صتدور چتك بالمحتل محقتق و دادگتاه محتل وقتوع جترم ،صتالح بته
رسيدگي شواهد بود و به عقيده اكثريت اعضاي هيئت ع ومي ديوان عالي كشور رأي البه ستي و پتنجم ديتوان عتالي
كشور كه با ا ين نظر انطباا دارد ،صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد اين رأي براساس متاده  270قتانون
يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري ،براي كليه الب ديوان عالي كشتور و دادگاههتا در متوارد
مشابه ،الزم االتباع مي بااد
 396ـ رأي شماره  670ـ 1383/9/10



اقامه دعوي به خواسته مطالبه وجه ناشي از كسر كاال و صدور قرار تأمين خواسته از شمول مـاده 51
قانون امور گمركي خارج و در صالحيت دادگاههاي دادگستري است.
به موجب اصل يك صتد و پنجتاه و نهتم قتانون اساستي ج هتوري استالمي ايتران مرجتع رست ي تظل تات و اتكايات
دادگستري است و تشكيل دادگاهها و تليين صالحيت نها منتوط بته حكتم قتانون استت و طبتق متاده  10قتانون يتين
دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور مدني،صالحيت دادگاههاي دادگستتري ،در رستيدگي بته دعتاوي ،عتام
 مندرج در روزنامه رسمي  17406ـ .1383/9/7
 مندرج در روزنامه هاي رسمي  17437ـ 1383/10/14و  17443ـ .83/10/21
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است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تليين كرده بااتد بتا ايتن مقدمته و باتوجته بته اينكته علتي االصتول و
برحسب مستفاد از ماده  2و بند  5ماده  51و بند  3ماده  296و اقوا 1و  2ماده  426قانون اشيرال كر ،دادگاهها درحدود
شواسته شواهان به دعاوي رسيدگي مي كنند به عبارت ديگر ،دادگاه دعوي را فقو باتوجه به صورتي كته متدعي بتراي
نان قائل است مورد رسيدگي قرار مي دهد و در پرونده هاي مطروح ،شواهان به شواسته مطالبه وجه نااي از كسر كاال
و صدور قرار تأمين شواسته اقامه دعوي كرده است كه با اين ترتيب موضتوع از ات ول متاده  51قتانون امتور گ ركتي
شارم مي بااد ،بنابراين رأي ا اره  21/100البه  21ديوان عالي كشور كه با جهتات و مبتاني فتوا االاتلار مطابقتت
دارد ،به اكثريت را صحيح تشخيص مي اود اين رأي طبق متا ده  270قتانون يتين دادرستي دادگاههتاي ع تومي و
انقالب در امور كيفري براي الب ديوانلالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع مي بااد
397ـ رأي شماره  671ـ 1383/9/17
بزه فرار از خدمت براي بار دوم در شمار شرايط ماده  25قانون مجازات اسالمي نبـوده و لغـو قـرار
تعليق اجراي حكم مجازات در اين مورد فاقد مبناي قانوني است.
ماده  33قانون مجازات اسالمي ،الغاي قرار تلليق اجراي مجتازات جترم را در صتورت ارتكتاب جترم جديتد در متدت
تلليق ،موكول براين دانسته است كه جرم جديد مستوجب محكوميت م كور در ماده  25قانون مجازات استالمي بااتد
نظر به اينكه بزه فرار از شدمت ،براي بار دوم ،در ا ار ارايو مندرم در ماده  25قانون مرقوم نيست ،ل ا لغو قرار تلليق
اجراي حكم مجازات در اين مورد فاقد مبناي قانوني است بنابراين به نظر اكثريت اعضتا هيئتت ع تومي ديتوان عتالي
كشور ،رأي البه سي و يكم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتات صتحيح و منطبتق بتر متوازين قتانوني
است اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري براي الب ديوان عالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
398ـ رأي شماره  672ـ  1383/10/1
طرح دعواي خلع يد زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست.
شلع يد از اموال ريرمنقول فرع بر مالكيت است بنابراين طرح دعواي شلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل
است اع نيست بنا به مراتب و باتوجه به مواد 46،47و  48قانون ثبت اسناد و امالك رأي اتلبه پتنجم دادگتاه تجديتدنظر


ـ مندرج در روزنامه رسمي  17460ـ 1383/11/12

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
Taalivekalat@yahoo.com

سایت تعالی وکالت
مجید بنکدار ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

استان به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباا دارد صحيح و قانوني تشخيص

مي

اود اين رأي برطبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري ،در موارد مشابه براي
الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
 399ـ رأي شماره  673ـ  1383/11/6
تداخلي بين تبصره  25ماده  269قانون مجازات اسالمي و ماده  614اين قانون براي مرتكبين جرائم
مذكور در اين مواد وجود ندارد.
تبصره  2ماده  269قانون مجازات اسالمي و ماده  614اين قانون براي مرتكبين جرائم م كور در ايتن متواد ،در صتورتي
كه بزه هاي ارتكابي سبب اشالل در نظام جامله ،و يا شوف اده و يا بيم تجتري مرتكتب بتا ديگتران بااتد ،بتا اترايو
مندرم در هريك از نها ،مجازات تليين كرده است و هريك از دو ماده صرفات جرائ ي را اامل استت كته از نهتا نتام
برده اده و تداشلي هم بين نها وجود ندارد بنابراين ،به نظر اكثريت قريب به اتفاا اعضاي هيئت ع ومي ديوان عالي
كشور ،رأي البه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد اين رأي به
استناد ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفتري بتراي اتلب ديتوان عتالي كشتور و
دادگاهها ،در موارد مشابه الزم االتباع مي بااد
 400ـ رأي شماره  674ـ 1384/1/30
به موجب ماده  39قانون اصتالح قتانون تشتكيل دادگاههتاي ع تومي و انقتالب متواد 235و  268قتانون يتين دادرستي
دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري نستخ اتده و صترفات برطبتق متاده  32يتين نامته اصتالحي قتانون تشتكيل
دادگاههاي ع ومي و انقالب و اصالحات بلدي مصوب  1381/11/19رئيس قتوه قضتائيه در حتوزه هتائي كته دادسترا
تشكيل نگردي ده به رئيس حوزه قضايي اجازه داد اتده در صتورتي كته حكتم كيفتري را شتالف بتين قتانون يتا اترع
تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد به البه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال ن ايد بنا به مراتب قانون مزبور
باتوجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مد نظر دااته نه تفسير موسع را و مطلقتات زيتر مج وعته رئتيس حتوزه
قضايي مورد نظر نبوده است بنابراين به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوان عالي كشور رأي البه پتنجم تشتخيص
ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباا دارد صحيح و موافق موازين قانوني مي بااد
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اين رأي به موجب ماده  270قانون يين داد رسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري براي الب ديوان عتالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع مي بااد
401ـ رأي شماره  675ـ 1384/2/13
به موجب تبصره ماده  34قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصتوب  1380بته وزارتخانته هتاي مت كور در ايتن
قانون اجا زه داده اده ،براي جبران تلهدات و شسارت مربوطه ،ملادل مابه التفتاوت ريتالي نتر روز ارز كليته ارزهتاي
پرداشتي به دانشجو در زمان بازپرداشت و نر پرداشت اده قبلتي را مطتابق يتين نامته اجرائتي مربوطته ،از دانشتجويا
بورسيه يا اعزامي يا ضامن هاي نان يا متضامنا دريافت ن ايند و مفاد اين تبصره باعنايت بته قست ت اشيتر متاده  2قتانون
مدني مصوب  1307به گ اته تسري يافته و قراردادهاي تنظي ي بين ضامن و وزارتخانه هاي مورد نظر قانون مورد بحث
نيز باتوجه به ماده  3قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امتور متدني ن تي توانتد متانع حاك يتت مفتاد
تبصره مزبور بااد بنا به مراتب به نظر اكثريتت اعضتاي هيئتت ع تومي ديتوان عتالي كشتور ،رأي اتلبه هفتتم دادگتاه
تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد
اين رأي وفق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري ،در موارد مشتابه بتراي اتلب
ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
402ـ رأي شماره  676ـ 1384/3/10
هرچند به صراحت ماده  5قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري ،رستيدگي بته جترائم مربتوط بته
قاچاا و مواد مخدر علي االطالا به دادگاه انقالب منطقه يا استان محول گرديده ولي از نجتايي كته مج تع تشتخيص
مصلحت نظام ،باعنايت به اه يت بزه قاچاا كاال و ارز و اثرات سو ن ،به منظور رعايت ربطته م لكتت و م انلتت از
بروز اشتالالت بيشتر در امور ارزي ،ضرورت تسريع در رسيدگي و اع تال مجتازات قتانوني شتارم از تشتريفات يتين
دادرسي كيفري را مطابق تبصره  1ماده  4قانون اع ال تلزيترات حكتومتي راجتع بته قاچتاا كتاال و ارز مصتوب 1374
تجويز ن وده و در ماده  2دستور الل ل مربوط به ن مقرر گرديده« :در اهرستان ها و بخش هتايي كته دادگتاه انقتالب
تشكيل نشده دادگاههاي ع ومي به پرونده هاي قاچاا كاال و ارز رسيدگي شواهند ن ود» با اين تقدير اصل صتالحيت
قانوني دادگاه محل وقوع جرم ،در صورت عدم تشكيل دادگاه انقالب پ يرفته اده و به عقيده اكثريت اعضتاي هيئتت
ع ومي ديوان عالي كشور رأي البه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباا دارد صتحيح تشتخيص متي گتردد ايتن
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رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در موارد مشابه براي الب ديتوان عتالي كشتور و
دادگاهها الزم االتباع مي بااد
403ـ رأي شماره  677ـ 1384/4/14
واضح جرائم واجد مجازات هاي بازدارنده حكومت است ،زيرا مطابق ماده  17قانون مجازات استالمي مصتوب هتزار و
سيصد و هفتا د ،كيفرهاي م كور براي حفظ نظم و مراعات مصتلحت اجت تاعي درقبتال تخلت

از مقتررات و نظامتات

حكومتي ،اع ال مي گردد و براساس تبصره  1ماده  2قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري
مصوب « 1378تلزيرات ارعي عبارت است از مجازاتي كه در ارع مقدس اسالم براي ارتكتاب فلتل حترام يتا تترك
واجب بدون تليين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده » و اصل حكم پرداشت و دريافت راوه را نيز اترع انتور بيتان
فرموده اند و در موارد مربوط به موضوع ،در قانون مجتازات استالمي مصتوب  1370و متاده  3قتانون تشتديد مجتازات
مرتكبين ارتشا و اشتالس و كالهبرداري مصوب  1367مج ع تشخيص مصلحت نظام اسالمي ،به م نوعيت مستخدمين
دولتي ،به طور كلي ،اعم از قضايي و اداري ،از دريافت راوه ،به هر عنوان ،تصريح گرديده و در تبصره هاي 2و 5قانون
اشير ال كر ،نوع مجازات را «تلزيري» اعالم ن وده اند ،ل ا راوه از عداد مجازات هاي بازدارنده كه از طرف حكومتت
تلري

مي گردد شارم و به حكم ارع داراي مجازات تلزيري بوده و مش ول مقررات ماده  173قانون يتين دادرستي

دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفتري ن تي بااتد و بته نظتر اكثريتت اعضتاي هيئتت ع تومي ،رأي اتلبه نهتم
تجديدنظر استان اصفهان ،در حدي كه با اين استنباط مطابقت دااته بااد ،صحيح و موافق موازين قانوني تشتخيص متي
گردد
اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي فوا االالار ،در موارد مشابه ،براي الب ديتوان عتالي كشتور و دادگاههتا
الزم االتباع مي بااد
404ـ رأي شماره  678ـ 1384/4/28
قانون راجع به واگ اري ملامالت ارزي به بانك ملي ايران مصو  1326و قانون پتولي و بتانكي كشتور مصتوب  1351از
ج له مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح ع ومي و حفظ منافع ملي تصويب اده و مجازاتهاي مقرر در
نها مجازاتهاي بازدارنده مي بااد و به موجب ماده  173قانون يتين دادرستي دادگاههتاي ع تومي و انقتالب در امتور
كيفري جرائ ي كه مجازات نها بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي بااد با تحقق ارايو مقرر در ماده م كور مش ول
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مرور زمان تلقيب مي اود بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوان عالي كشور رأي اتلبه نهتم دادگتاه
تجديدنظر استان اصفهان كه بر ه ين اساس صادر اده صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي گردد
اين رأي به استناد ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقتالب در امتور كيفتري در متوارد مشتابه بتراي
الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع مي بااد
405ـ رأي شماره  479ـ 1384/5/18
برطبق ماده  136مكرر قانون يين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقلي كه حضور او الزم بوده و بتدون
ع ر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه الكفاله اش و وثيقه ضبو مي اود
پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب مصتوب  1373و انحتالل دادستراها برطبتق تبصتره متاده 12
قانون م كور كليه اشتياراتي كه در ساير قوانين به عهده دادستان ع ومي بوده به جز اشتياراتي كه به موجب اين قانون به
روساي محاكم تفويض اده به رئيس دادگستري اهرستان و استان محول اد و سپس به استتناد متاده  140قتانون يتين
دادرسي دادگاههاي ع ومي وانقالب در امور كيفري مصوب  1378به اشتيارات رئيس حوزه قضايي تأكيد مي اود تتا
اينكه با تصويب قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب مصوب  1381مجددات دادسرا تأسيس و بر طبق
ماده سوم ه ان قانون دادستان داراي اشتيارات مقامي شويش مي گردد
بنا به مراتب رأي البه هفتم دادگاه تجديدنظر استان شراسان كه بتر ه تين استاس صتادر اتده بته نظتر اكثريتت هيئتت
ع ومي ديوان عاي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستندات بته متاده  270قتانون يتين دادرستي دادگاههتاي ع تومي و
انقالب در امور كيفري براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
406ـ رأي شماره  680ـ 1384/5/25
برطبق مادتين 206و  207يين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تتأميني و تربيتتي كشتور زنتداني واجتد اترايو بتا
ملرفي كفيل يا توديع وثيقه مي تواند از مرشصي استفاده كند و ماده  214يين نامته مت كور نحتوه اجتراي قترار تتأمين
صادره در اين مورد را مطابق ماده  140قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفتري تليتين كترده
است
بنا به مراتب رأي البه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با ايتن نظتر انطبتاا دارد بته نظتر اكثريتت اعضتا هيئتت
ع ومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي اود اين رأي به استناد ماده  270قانون اشير ال كر براي اتلب
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ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
407ـ رأي شماره  681ـ 1384/7/26
به موجب ماده يكم تصويب نامه قانون ملي ادن جنگلها كشور مصوب  ،1341عرصه و اعيتاني كليته جنگلهتا و مراتتع،
بيشه ه اي طبيلي و اراضي جنگلي كشور جز اموال ع ومي محسوب و متللق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ
افراد ن را متصرف اده و سند مالكيت گرفته بااند و مطابق متاده  2قتانون حفتظ و ح ايتت از منتابع طبيلتي و ذشتاير
جنگلي كشور مصوب  1371/7/28تشخيص منابع مالي و مستثنيات ماده  2قانون ملي اتدن جنگلهتا و مراتتع بتا رعايتت
تلاري

م كور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است و به صرف تشخيص

وزارت م كور و قطليت ن ،در مالكيت دولت قرار مي گيرد و درشصوص مورد ،عدم صدور سند مالكيت بنام دولتت
ج هوري اسالمي ا يران ،نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي اده كه بته ترتيتب مقترر درمتاده مرقتوم احتراز اتده و
قطليت يافته بااد نخواهد بود بنا به مراتب رأي البه اشم دادگاه تجديدنظر استان شراسان كه با اين نظتر انطبتاا دارد
به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي اود
اين رأي با استناد ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري بتراي اتلب ديتوان عتالي
كشور و دادگاهها الزم االتباع است
408ـ رأي شماره  682ـ 1384/10/6
به موجب بند  6ماده  5قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب ،رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل  49قانون اساستي
از ج له ثروت هاي نااي از ربا ،در صالحيت دادگاه انقالب مي بااد
و برطبق ماده  595قانون مجازات اسالمي رسيدگي به جرم رباشواري در صالحيت محاكم ع تومي استت بنابته مراتتب
رأي البه  27ديوان عالي كشور كه بره ين اساس صدور يافته ،به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوان عالي كشتور
منطبق با قانون تشخيص مي اود
اين رأي به استناد ماده  270قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري براي الب ديوان عالي كشور و
دادگاهها الزم االتباع است
409ـ رأي شماره  683ـ 1384/10/13
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برطبق ماده  367قانون مجازات اسالمي مصوب  1370هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد اود و ارعات مقتدار شاصتي بته
عنوان ديه ب راي ن تليين نشده بااد جاني بايد ارو بپردازد و در فصول مختل

باب نهم قانون مرقتوم ،مربتوط بته ديته

اعضا  ،ارو (ديه رير مقدر) به عنوان مجازات قانوني مكررات مورد عنايت قانونگ ار واقع اده و در ماده  474اين قتانون
نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است ل ا به نظر اكثريت اعضاي هيئت ع ومي وحدت رويه قضايي ديتوان عتالي كشتور
در مواردي كه ج ع صدمات بر اناث ،نااي از سبب واحد بوده و مج وع ديه مقدر و ارو زايد بر ثلث ديه كامتل مترد
مسل ان گردد در احتساب ن مقررات ماده  301قانون مجازات استالمي متالك ع تل شواهتد بتود و رأي اتلبه هشتتم
دادگاه تجديدنظر استان ذربايجان رربي در حدي كته بتا ايتن نظتر موافقتت دارد صتحيح و منطبتق بتا متوازين قتانوني
تشخيص

مي گردد

اين رأي برابر ماده  270قانون يتين دادرستي دادگاههتاي ع تومي و انقتالب در امتور كيفتري ،در متوارد مشتابه بتراي
دادگاهها و الب ديوان عالي كشور الزم االتباع است
 -410رأي شماره  684ـ 1384/11/4
به موجب قانون مجازات مرتكبين قاچاا ،هركس در مورد مالي كه موضوع در مد دولتت بااتد مرتكتب قاچتاا اتود
قابل تلقيب جزائي است ،ليكن چنانچه ع ل ارتكابي مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كاالي مكشوفه برحسب عرف
از نظر مقدار در حدود مصرف اخصي بااد و در مبادي ورودي كشور كش

نشود و امثال و نظائر ن در بازار به حتد

وفور در دسترس ع وم بااد و مرتكب عالم به قاچاا بودن كاال نبااد ،مورد فاقد جنبه جزائي است بنابراين رأي اتلبه
اشم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر منطبق است به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوان عالي كشور
صحيح و قانوني تشخيص مي گردد
اين رأي مطابق ماده  270قانون يين دادرستي دادگاههتاي ع تومي و انقتالب در امتور كيفتري در متوارد مشتابه بتراي
دادگاهها و الب ديوان عالي كشور الزم االتباع است
411ـ رأي شماره  685ـ 1384/12/23
اع ال ارتكابي مته ان در مورد تخريب منابع طبيلي و محيو زيست به منظور تصرف با ماده  690قانون مجازات اسالمي
و در مورد قطع ااجار با ماده  42قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع منطبق است زيرا:
هريك از اع ال ارتكابي واجد جنبه جزائي شاص بوده و از مصاديق ماده  47قانون مجازات اسالمي و تلدد مادي جرم،
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محسوب مي گردد
عليه ا به نظر اكثريت اعضتاي هيئتت ع تومي وحتدت رويته قضتايي ديتوان عتالي كشتور رأي اتلبه يتازدهم دادگتاه
تجديدنظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباا دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد
اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري ،در موارد مشتابه بتراي اتلب
ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
412ـ رأي شماره  686ـ 1385/2/5
به موجب تبصره  1ماده  20قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب رسيدگي به جرائ ي كته مجتازات
نها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام بااد در صالحيت محاكم كيفري استتان استت و برطبتق متواد 219و 220
قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري به كليه جرائم ااخاص بالغ ك تر از  18ستال ت تام در
دادگاه اطفال رسيدگي مي اود ،كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر را صادره از
دادگاه اطفال كه مجازات نها قصاص نفس يا اعدام بااد ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان
بنابراين مورد از ا ول ماده  30قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقتالب در امتور متدني شتارم استت و در صتورت
حدوث اشتالف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري ه ان استان ،مرجع حل اشتتالف
ديوان عالي كشور مي بااد
بنا به مراتب رأي البه  16ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباا دارد به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوان عتالي
كشور قانوني تشخيص مي اود
اين رأي مستندات به ماده  270قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري براي الب ديوان عتالي كشتور
در موارد مشابه الزم االتباع مي بااد
413ـ  687ـ 1385/3/2
برابر تبصره ماده  220قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امتور كيفتري مصتوب  1378/1/22بته كليته
جرائم ااخاص بالغ ك تر از هجده سال ت ام در دادگاه اطفال مقررات ع ومي رسيدگي مي اود و مطتابق تبصتره يتك
ماده  20قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقتالب مصتوب  1381/7/21رستيدگي بته جترائم مستتوجب
قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صتلب و يتا حتبس ابتد و نيتز جترائم مطبوعتاتي و سياستي ،در دادگتاه
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تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي اود ،بل ل مي يد و به موجب اين تبصره ،رستيدگي
بدوي به جرائم م كور در اين قانون ،باتوجه به اه يت نها از نظر ادت مجازات و لزوم اع ال دقت بيشتر از حيث ثار
اجت اعي ،از صالحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي اود به طور ض ني منتتزع گرديتده و در
صالحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه رالبات از پنج نفر قاضي تشكيل مي يابد قرار داده اده استت بنتا بته مراتتب
فوا ،به نظر اكثريت اعضاي هيئت ع ومي ديوان عالي كشور ،صالحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به ت تامي
جرائم ااخاص بالغ ك تر از هجده سال ت ام ،با تصويب تبصره ماده  20قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي ع تومي
و انقالب مصوب  ،1381منحصرات در رسيدگي به جرائم م كور در اين تبصره ،مستثني گرديده است و رأي البه بيستتم
ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباا دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد اين رأي وفق ماده  270قانون
تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري ،در موارد مشابه براي كليه دادگاهها و الب ديتوان عتالي كشتور
الزم االتباع مي بااد
414ـ رأي شماره  688ـ 1385/3/23
نظر به اينكه چك با وص

فقدان طبع تجاري ،از جهت اقامه دعوي توجها به ماده  314قانون تجتارت ،مشت ول قواعتد

مربوط به بروات ،موضوع بند  8ماده  2قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صالحيت از مصاديق قس ت فراز ماده
 13قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور مدني به ا ار مي رود نظر به اينكه در ه ان حتال ،محتل
صدور چك در وجه ثالث ،با تكيه بر تركيب «محال عليه» در ماده  310قانون تجارت نوعي حوالته محستوب استت كته
قواعد ماده  724قانون مدني ح اكم بر ن مي بااد ،و از اين نظر باتوجه به مبلغ مقيتد در ن جتز امتوال منقتول بتوده و
ه چنان مصداقي از ماده  13مسبوا ال كر مي تواند بااد ،بي ترديد دارنده چك مي تواند تخييرات به دادگاه وقتوع عقتد
يا قرارداد يلني محل صدور چك ،يا به دادگاه محل انجام تلهد ،يلني محل استقرار بانك محال عليته و يتا باعنايتت بته
قاعده ع ومي صالحيت نسبي موضوع ماده  11قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقتالب در امتور متدني بتراي
اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت شوانده مراجله كند با وص

مراتب رجوع دارنده چك به هريك از دادگاههاي ياد

اده توجهات به ماده  26قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب براي ن دادگتاه در رستيدگي بته دعتوا ايجتاد
صالحيت شواهد كرد در نتيجه اكثريت اعضا هيئت ع ومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي البه  17ديوان عالي
كشور را كه متض ن اين ملني است صحيح و قانوني تشخيص داده استت و ايتن رأي بته استتناد متاده  270قتانون يتين
دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
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415ـ رأي شماره  689ـ 1385/4/20
طبق قوانين مصوب ،صالحيت دادگاهها در امور كيفري از حيث رسيدگي تابع نوع مجازات و ميزان ن است ،بنتابراين
رسيدگي به تجديدنظر شواهي ااكي در مورد اتهام متهم به ارتكاب قتل ع د ،باتوجه به نوع مجازات ن در صالحيت
ديوان عالي كشور است و رسيدگي به اعتراض ملترض نسبت به را قطلي با الب تشخيص ديوان عالي كشور

مي

بااد عليه ا تا زمانيكه رأيي قطليت حاصل نكرده ،الب تشخيص صالح به رستيدگي نخواهنتد بتود ،حتال چنانچته بته
درشواست تجديدنظر در مرجع رير صالح رسيدگي ولي اعتراض فوا اللاده نسبت به ن به البه تشخيص محتول اتده
بااد ،به اين لحاظ كه يك مرحله از رسيدگي در مرجع صالح انجام نگرفته و رأي مرجع فاقد صالحيت قانوني نيز بالاثر
مي بااد ،اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صالحيت صحيح و منطبق با قانون است
بنابه مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيئت ع ومي ،رأي البه چهل و دوم ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص و
به استناد ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي اتلب ديتوان
عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع مي بااد
416ـ رأي شماره  690ـ 1385/5/3
باتوجه به بند «ن» از ماده  3قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب مصوب  1381/7/28قرار منع تلقيب
صادره از بازپرسي به تقاضاي ااكي شصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطلتي و
رير قابل تجديدنظر است عليه ا به نظر اكثريت قريب به اتفاا اعضا هيئت ع ومي وحدت رويه ديتوان عتالي كشتور،
رأي البه اانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأييد است
اين رأي به استناد ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقتالب در امتور كيفتري در متوارد مشتابه بتراي
الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع شواهد بود
417ـ رأي شماره  691ـ 1385/7/11
باتوجه به ماده  442قانون مجازات اسالمي كه مقرر دااته« :ديه اكستن استخوان هتر عضتوي كته بتراي ن عضتو ديته
مليني است ش س ن مي بااد » بنابراين چنانچه دو استخوان از يك عضو نيز اكسته اتود بتراي هتر استتخوان طبتق
ماده م كور بايستي ديه جداگانه تليين اود عليه ا به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي وحدت رويه ديوان عالي كشور
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رأي البه چهارم دادگاه تجديدنظر استان ه دان كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأييد است اين رأي
باستناد ماده  270از قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي الب ديتوان
عالي كشور و دادگاههاي ع وم الزم االتباع شواهد بود
418ـ رأي شماره  692ـ 1385/7/18
به موجب تبصره  3ماده  1قانون موزو مداوم جامله پزاكي كشور مصوب  1375/2/12مجلس اوراي استالمي كليته
اارالن حرفه هاي وابسته پزاكي كه به نحوي داراي موسسه يا دفتر كار هستند و شتدماتي ماننتد ستاشت عينتك طبتي
ارائه مي ن ايند و كليه مش والن قانون مربوط به مقررات امور پزاكي و داروئي و مواد شوردني و ااميدني موظ

بته

اركت در دوره هاي شاص موزو مداوم هستند و صدور و تجديد مجوز كار نها منوط به ارائته گتواهي اتركت در
اين دوره است بنابراين برحسب مفاد تبصره مزبور تصدي به امر ساشت عينك طبي محتتام اليته دااتتن پروانته كتار از
وزارت بهداات ،درمان و موزو پزاكي است و رأي البه دهم داداگاه تجديدنظر استان كرمانشتاه بته نظتر اكثريتت
قريب به اتفاا اعضاي هيئت ع ومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دااته بااد
صحيح و قانوني تشخيص مي گردد اين رأي براساس ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههتاي ع تومي و انقتالب در
امور كيفري در موارد مشابه براي الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
419ـ رأي شماره  693ـ 1385/8/9
عناوين اكايات اداره منابع طبيلي در پرونده هاي كالسه  84/76/65/84الب بيست و هشتم و چهل و يك ديوان عالي
كشور ،موضوع گزارو ا اره  140/852/2/56/51مورشه  1385/5/30عبارت است از رفع تجاوز از اراضي ملتي اتده
كه چون با استنباط از ماده  56قانون حافظت و بهره برداري از جنگلها يا ماده واحده قانون تليين تكلي
موضوع اجراي ن مصوب  1367/6/22را مختل

اراضي اشتالفي

صادر نشده است ،ل ا به نظر اكثريت اعضاي هيئت ع ومي ديتوان

عالي كشور گزارو م كور رير قابل طرح تشخيص مي گردد
420ـ رأي شماره  694ـ 1385/8/9
نظر به اينكه به موجب قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب مصوب  1381/7/28و ماده  10يين نامه
اصالحي قانون م كور ،اشتيار دادستان كه از او سلب اده بود ،مجددات به وي اعطا اده و دستور ضبو وثيقه يا
کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
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الكفاله يا وجه االلتزام نيز حسب رأي وحدت رويه قضايي 679ت  1384از وظاي

دادستان تشخيص داده اده و در ماده

 3اصالحي قانون مرقوم ،در موارد متلدد بته صتالحيت دادگتاه ع تومي در رستيدگي بته اعتراضتات مل ولته نستبت بته
تص ي ات دادسرا تصرح گرديده و مطابق اصول كلي و روح حاكم بتر يتين دادرستي كيفتري ،تصت ي ات دادسترا در
دادگاهي كه ن دادسرا در مليت ن انجام وظيفه مي ن ايد قابل اعتراض متي بااتد و چتون در حتال حاضتر بته اعتبتار
تشكيل دادسراهاي ع ومي و انقالب در دادسرا كشور ديگر دستور ضبو وثيقه از ناحيه رئيس حوزه قضايي صادر ن ي
گردد ،ل ا به نظر اكثريت اعضاي هيئت ع ومي ديوان عالي كشور ،رأي البه سوم دادگاه تجديتدنظر استتان شوزستتان
مبني بر صالحيت دادگاه ع ومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبو وثيقه توسو دادستان ،صحيح و منطبق با
موازين قانوني تشخيص مي گردد
اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري ،در موارد مشتابه بتراي اتلب
ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع مي بااد
421ـ رأي شماره  695مورخ 1385/9/7
طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري ،در صورتي كه با استناط از قتوانين در
الب ديوان عالي كشور و يا دادگاهها راي مختلفي صادر اود ،به منظور ايجاد وحدت رويه در هيئت ع تومي ديتوان
عالي كشور مطرح مي اتود در متانحن فيته اتلبه يتازدهم ديتوان عتالي كشتور (تشتخيص) رأي ات اره 1/83/1236تت
 1383/4/30را نسبت به ماهيت قضيه صادر و براي اع ال ماده  690قانون مجازات اسالمي احراز مالكيت ااكي تصرف
عدواني را ضروري دانسته است ،اما رأي ا اره 13/3620ت  1383/11/24البه سيزدهم ديوان عتالي كشتور (تشتيخص)
درشصوص تقاضاي اعاده دادرسي است ليكن وارد ماهيت موضوع اده و براي اع تال متاده  690مرقتوم ستبق تصترف
ااكي و لحوا تصرف مشتكي عنه را كافي دانسته است و حال نكه البه سيزدهم در مقام رسيدگي به تقاضتاي اعتاده
دادرسي فقو بايد تقاضا را با اقوا هفتگانه ماده  272قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري
تطبيق داده و در صورت منطبق بودن ،اعاده دادرسي را تجويز ،در رير اين صورت رد مي ن ايد
بنا به مراتب اكثريت اعضاي هيئت ع ومي ديوان عالي كشور موضوع از موارد مقرر در ماده  270قانون يتين دادرستي
در امور كيفري تشخيص داده نشد
422ـ رأي شماره  696ـ 1385/9/14
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تلري

تلزيرات ارعي در تبصره يك ماده  2قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري مصوب

سال  1378مندرم است و مطابق ماده  17قانون مجازات اسالمي كيفرهاي بازدارنده ،تأديب يا عقوبتي است كه از طرف
حكومت به منظور حفظ نظ م و مراعات مصلحت اجت اع مقرر مي گردد ،نظر به اينكه قانونگ ار انتقال مال رير را با علم
به اينكه مال رير است ،در حكم كالهبرداري و مش ول مجازات ن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتات از مصتاديق اكتل
مال به باطل به ا ار مي يد كه ارعات حرام محسوب گرديده ،ل ا به نظر اكثريت اعضتاي هيئتت ع تومي ديتوان عتالي
كشور بزه انتقال مال رير موضوعات از ات ول مقتررات متاده  173قتانون مرقتوم شتارم استت و رأي اتلبه ستوم دادگتاه
تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي گردد
اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در موارد مشابه براي البه ديوان عالي كشتور
و دادگاهها الزم االتباع است
423ـ رأي شماره  697ـ 1385/11/24
«قطع نظر از اينكه به موجب رأي ا اره 3/76ت هت ت  1376/10/10هيئت ع ومي ديتوان عتدالت اداري مرجتع صتالح بته
اعتراضات موضوع قانون تليين تكلي

اراضي اشتالفي اجراي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ت فارغ از

محل وقوع اراضي مربوطه ت هيئت موضوع ماده واحده قانون تليين تكليت

اراضتي اشتالفتي موضتوع اجتراي متاده 56

قانون جنگلها و مراتع اناشته اده و به موجب قس ت اشيتر متاده  20قتانون ديتوان عتدالت اداري رأي اكثريتت هيئتت
ع وم ي ديوان عدالت اداري براي الب ديوان و ساير مراجع مربوطه من ج له هيئت موضوع ماده واحده فوا ال كر در
موارد مشابه الزم االتباع است ،اساسات با لحاظ تبصتره  2و اطتالا و ع توم تبصتره  5متاده واحتده فتوا الت كر از تتاريخ
تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و يين نامه هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به اكايات
مربوط به اجراي ماده  56قانون جنگلها و مراتع و اصالحيه هاي ن هيئت موضوع اين قانون شواهد بتود ،بنتا بته مراتتب
رأي ا اره 513ت  1383/8/26البه  38ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضا هيئتت
ع ومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است
اين رأي برطبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امتور كيفتري بتراي اتلب ديتوان عتالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است »
424ـ رأي شماره  698ـ 1386/1/21
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«تليين كيفر در حدود مقررات ماده  612قانون مجازات اسالمي با احتراز ع تدي بتودن قتتل بته طريتق مقتضتي و ستاير
ارايو م كور در اين ماده مالزمه دااته و رسيدگي بته ن نيتز براستاس تبصتره  1متاده  20قتانون تشتكيل دادگاههتاي
ع ومي و انقالب ،از شصائص دادگاه كيفري استان مي بااد و رأي صادر اده از دادگاه كيفري استان نيز ظرف مهلتي
كه براي تجديدنظر شواهي مقرر گرديده قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي
هيئت ع ومي ديوان عالي كشور حكم محكوميت به حبس موضوع ماده  612قانون مجازات اسالمي نيز قابل رستيدگي
در ديوان عالي كش ور بوده و رأي البه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظتر مطابقتت دارد صتحيح و قتانوني
تشخيص مي گردد »
«اين رأي طبق ماده  270قانون يتين دادرستي دادگاههتاي ع تومي و انقتالب در امتور كيفتري در متوارد مشتابه بتراي
دادگاهها و الب ديوان عالي كشور الزم االتباع مي بااد »

425ـ رأي شماره  699ـ 1386/3/22
قانونگ ار براي را صادره از مراجع رير دادگستري نوعت تا مرجلتي را بتراي رستيدگي بته اعتراضتات و رفتع ااتتباهات
احت الي تليين ن وده است ،در حالي كه براي رسيدگي به اعتراض نسبت به را ك يسيون ماده  77قانون اهرداري كته
ابتدائات رسيدگي مي ن ايد چنين مرجلي پيش بيني نشده است بنا به مراتب ،ه انطور كه به موجب اصل يكصتد و هفتتاد
و سوم قانون اساسي و ماده  13قانون ديوان عدالت اداري مردم مي توانند اعتراضتات شتود را در ديتوان عتدالت اداري
مطرح ن ايند ،سازمان هاي دولتي نيز مي توانند براي رفع هر نوع تخل

احت الي از قانون ،در صدور را ك يسيون ماده

 77از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با نها ،به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم ع ومي است مراجله ن ايد و
به نظر اكثريت اعضائ هيئت ع ومي ديوان عالي كشور رأي البه  35دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين
نظر تطابق دااته بااد صحيح تشخيص مي گردد
اين رأي به موجب ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امتور كيفتري در متوارد مشتابه بتراي
الب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
426ـ رأي شماره  700ـ 1386/4/12
«چون طبق ماده  3اصالحي  1381/11/28قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب ،دادسرا در حوزه قضايي اهرستان
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تشكيل و در مليت دادگاههاي ن حوزه انجام وظيفه مي ن ايد و طبق تبصره  6الحاقي به ماده مرقوم ت در حوزه قضتايي
بخش ت رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه در جرائ ي كه رسيدگي به نها در صالحيت دادگاه كيفري استان است ،بته
جانشيني بازپرس ،تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي ن ايند و در ساير جرائم بايد تا تصويب يين دادرسي مربوطته
وفق مقررات يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امتور كيفتري مصتوب  1378و ايتن قتانون رستيدگي و بته
صدور رأي اقدام ن ايند ،له ا نظارت دادستان اهرستان در انجام وظاي

م كور در بند ال

ماده فوا ال كر ت در حوزه

قضايي بخش ت به موارد مربوط به صالحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير جرائم دادستان نظارتي ندااته،
نتيجتات نيازي به صدور كيفرشواست ن ي بااد ،بر اين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيئت ع تومي ديتوان عتالي كشتور،
رأي البه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد»
«اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه بتراي اتلب
ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع مي بااد»
427ـ رأي شماره 702ـ 1386/5/2
« واگ اري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاا و تليين مقدار زمينتي كته بته هريتك از نهتا
واگ ار مي اود براساس ضوابو و مقررات شاص قانون اصالحات ارضي است ،و در صورتيكه در نحوه اين واگت اري
و يا تنظيم سند ااتباهي ر دهد به موجب ماده  38يين نامه قانوني مصوب ك يسيون مشترك مجلستين (مرجتع صتالح
در زمان تصويب) اوراي اصالحات ارضي ن را اصالح مي ن ايد اوراي انقالب اسالمي در  1359/9/7با الحاا يك
تبصره به يين نامه م كور و نيز در  1359/2/13اصالح تبصره  3ماده  2اليحه قانوني راجع بته تك يتل پتاره اي از متواد
قانون اصالحات ارضي تلويحات ن را تأييد ن وده است ،ل ا باعنايت به قس ت اشير اصتل  159قتانون اساستي ج هتوري
اسالمي به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديوان عالي كشور رأي ا اره  820/83البه  21ديوان عالي كشتور كته بتا
اين نظر مطابقت دارد صحيحات صادر اده و تأييد مي گردد»
«اين رأي كه به موجب ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي
البه ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع مي بااد »
428ـ رأي شماره  703ـ 1386/5/9
«ماده  21قانون اصالح تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب مصوب ستال  1381علتي االطتالا مرجتع تجديتدنظر را
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دادگاههتتاي ع تتومي حقتتوقي ،جزايتتي و انقتتالب را دادگتتاه تجديتتدنظر استتتان محتتل استتتقرار ن دادگاههتتا و مرجتتع
فرجامخواهي را دادگاه كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده  39الحاقي بته قتانون اصتالحي مرقتوم كليته
قوانين و مقررات مغاير از ج له ماده  233قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقتالب در امتور كيفتري را در ن
قس ت كه مغايرت دارد ملغي ن وده است بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيئت ع ومي رأي البه ستي و پتنجم ديتوان
عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد»
«اين رأي مطابق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي اتلبه
ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع مي بااد»
429ـ رأي شماره  704ـ 1386/7/24
«طبق بند اول ماده پنجم قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقالب مصتوب  ،1381بته كليته جترائم عليته
امنيت داشلي و شارجي كشور و محاربه و يا افساد في االرض در دادگاههتاي انقتالب استالمي رستيدگي متي گتردد و
رسيدگي به جرائم م كور در بندهاي مختل

ماده يك قانون مجازات اشتالل گتران در نظتام اقتصتادي كشتور نيتز در

صورتيكه طبق ماده  2اين قانون به قصد ضربه زدن به نظام ج هوري اسالمي ايران يا به قصد مقابله با ن و يا بتا علتم بته
موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور بااد ،به لحاظ اينكه متض ن اقدام عليه امنيت داشلي يا شارجي كشور استت ،بتا
اين دادگاهها شواهد بود و در ساير موارد بته علتت نستخ ضت ني تبصتره  6متاده  2قتانون اشيتر الت كر در ايتن قست ت،
دادگاههاي ع ومي صالحيت رسيدگي شواهند داات بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيئت ع ومي ديوان عالي كشور
رأي البه سي و سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقتت دااتته بااتد صتحيح و قتانوني تشتخيص متي
گردد »
«اين رأي براساس ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري براي اتلبه ديتوان عتالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است »
430ـ رأي شماره  705ـ 1386/8/1
«چون مطابق ماده سيزده قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقتالب در امتور متدني مصتوب ( 1379در دعتاوي
بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد نااي اده بااد ،شواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند
كه عقد يا قرارداد در حوزه ن واقع اده است يا تلهد مي بايست در نجا انجام اود) و مهر نيز از عقد نكاح نااي اده
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و طبق ماده  1082قانون مدني ،به مجرد عقد ،بر ذمه زوم مستقر مي گردد و به داللت ماده  20ه ان قانون كليه ديون از
حيث صالحيت محاكم در حكم منقول مي بااد ،ل ا به نظر اكثريت قريب به اتفاا اعضاي هيئت ع تومي ديتوان عتالي
كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صالحيت دادگاه رسيدگي كننده مش ول مقررات ماده  13قانون مرقوم بتوده و رأي
البه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد »
«اين رأي براساس ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري مصوب  1378براي كليته
الب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع مي بااد »
431ـ رأي شماره  706ـ 1386/9/20
طبق ماده  197قانون يين دادرسي كيفري مصوب  1290و اصالحات بلدي ن ،هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم
از درجات مختلفه بااد ،در دادگاهي كه صالحيت رسيدگي به متهم تترين جترم را دارد محاك ته متي گتردد و مطتابق
تبصره ذيل ماده  3قانون تجديدنظر را دادگاهها مصوب  ،1372اگر در محلي دادگتاه نظتامي دو نبااتد بته جترائم در
صالحيت اين دادگاهها نيز در دادگاه نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي اود و در اين صورت احكام دادگاههتاي
نظامي يك كه به جانشيني دادگاهها ي نظامي دو صادر گرديده ،قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض شواهتد
بود ،ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده  197قانون مرقوم و تبصره ذيل ن و به تبتع جترم مهتم تتر بته جترائم در
صالحيت دادگاههاي نظامي يك و دو توأمات رسيدگي ن ايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاهها نظامي يتك در
ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم ،به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان عالي كشور رسيديگ اود ،ل ا به نظر
اكثريت قريب به اتفاا اعضاي هيئت ع ومي ديوان عالي كشور رأي البه سي و يكم كه با اين نظر انطباا دارد صحيح
و قانوني تشخيص مي گردد
اين رأي مطابق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقتالب در امتور كيفتري مصتوب  1378در متوارد
مشابه براي دادگاهها و الب ديوان عالي كشور الزم االتباع مي بااد
432ـ رأي شماره 707ـ 1386/12/21
چون مطابق ماده  3قانون اصالح قانون حفظ كتاربري اراضتي زراعتي و بتاغ هتا مصتوب  ،1374/4/31كليته مالكتان يتا
متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون كه به صورت رير مجاز و بدون اش مجتوز از ك يستيون مربوطته
اقدام به تغيير كاربري ن ايند ،عالوه بر قلع و ق ع بنا به ساير مجتازات هتاي مت كور در ايتن متاده محكتوم متي اتوند و
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عبارت « عالوه بر قلع و ق ع بنا » در صدر مجازات هاي مقرره به تقدم ن نسبت به مجازات هاي ديگر ماده مزبتور،
داللت مي ن ايد و مللوم مي دارد كه قلع و ق ع بنا جز الينفك حكم كيفري است ،ك ا اينكه در تبصره  2ماده  10اين
قانون نيز جلوگيري از ادامه ع ليات رير مجاز و توق
مقررات قانوني به مأمورين كش

ن ،حتي به صورت قلع و ق ع بناي ريتر مجتاز ،البتته بتا رعايتت

و تلقيب بزه موصوف تكلي

گرديده است ،لت ا باتوجته بته اه يتت حفتظ كتاربري

اراضي زراعي و بارها و صراحت قانوني فوا االالار ،صدور حكم به قلتع و ق تع بنتاي ريتر مجتاز ،بته عنتوان تكليت
قان وني ،وظيفه دادگاه صادر كننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادشواست از سوي اداره اتاكي نتدارد ،لت ا بته
نظر اكثريت قريب به اتفاا اعضاي هيئت ع ومي ديوان عالي كشور ،رأي البه هشتم دادگاه تجديدنظر استتان گلستتان
در حدي كه با اين نظر مطابقت دااته بااد صحيح و قانوني تشخيص مي گتردد ايتن رأي طبتق متاده  270قتانون يتين
دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاههاي سراستر كشتور و اتلب ديتوان
عالي كشور الزم االتباع است
433ـ رأي شماره  708ـ 1387/5/22
به موجب ماده  1085قانون مدني زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفا وظايفي كته در مقابتل اتوهر دارد امتنتاع
كند ،مشروط بر اينكه مهر او حال بااد ض نات در صورت احراز عسرت زوم ،وي مي تواند كته مهتر را بته نحتو اقستاط
پرداشت كند باتوجه به حكم قانوني ماده م كور كه مطلق مهر مورد نظر بتوده و باعنايتت بته ميتزان مهتر كته بتا توافتق
طرفين تليين گرديده ،صدور حكم تقسيو كه صرفات نااي از عسر و حرم زوم در پرداشت يك جاي مهر بتوده مستقو
حق حبس زوجه نيست و حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوو و حاك يت اراده وي را متزلزل ن ي سازد،مگر به
رضاي مشاراليها ،زيرا اوالت حق حبس و حرم دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري موثر نيست ثانيات موضوع مهتر
در ماده مزبور داللت صريح به دريافت كل مهر دااته و اش قسو يا اقساطي از ن دليل بر دريافت مهر به ملنتاي نچته
مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده ،نيست بنا به مراتب رأي البه  19دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافتق
با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي اود
اين رأي برطبق ماده  270قانون يين دادرستي دادگاههتاي ع تومي و انقتالب در امتور كيفتري در متوارد مشتابه بتراي
دادگاهها و الب ديوان عالي كشور الزم االتباع مي بااد
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434ـ  709ـ 1387/11/1
مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد 54و  183قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري ،هرگاه
متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختل

بااد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي ن ايد كه صتالحيت رستيدگي

به مهم ترين جرم را دارد با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضا هيئت ع ومي ديتوان عتالي كشتور در صتورتيكه يكتي از
اتهامات متهم از جراي ي بااد كه رسيدگي به ن در صالحيت دادگاه كيفري استان است ،اين دادگاه بايد بته اتهامتات
ديگر او نيز كه در صالحت دادگاه ع ومي است رسيدگي ن ايد ه چنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتب يكي از مجازات
هاي مندرم در تبصره الحاقي به ماده  4اصالحي قانون تشكيل دادگاههتاي ع تومي و انقتالب مصتوب  1381/7/28در
دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد ع ل ارتكابي عنتوان مجرمانته ديگتري دارد
كه رسيدگي به ن در صالحيت دادگاه ع ومي جزائي است ،اين امر موجب نفي صالحيت دادگاه نخواهد بتود و بايتد
به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر ن ايد را دادگاه كيفري استان در موارد فوا قابل تجديدنظر در ديوان عالي
كشور است
اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در متوارد مشتابه بتراي اتلب
ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است

435ـ رأي شماره  710ـ 1388/1/18
نظر به اينكه به موجب بند «ل» ماده  3اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي ع ومي و انقتالب مصتوب  1381/7/28هرگتاه
بين بازپرس و دادستان توافق عقيده ،در مجرميت يا منع و يا موقوفي تلقيب متهم نبااد ،رفتع اشتتالف حستب متورد در
دادگاه ع ومي و انقالب محل بل ل مي يد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف نظر از نتوع ن اطتالا دارد ،لت ا
عبارت «دادگاه صالحه» مندرم در بند «ن» ماده  3قانون م كور به قرينه قس ت اشير بند «ل» ه ان ماده دادگاه ع ومي و
انقالب است ،بنابراين رأي البه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضا حاضر در هيئت ع تومي ديتوان عتالي
كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي گردد
اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در متوارد مشتابه بتراي اتلب
ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است
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436ت رأي ا اره 713
بنا به حكم مقرر در ماده  45قانون توزيع عادالنه ب مصوب  1361/12/16حفر چاه يا قنات يا بهره برداري از منابع ب
بدون رعايت مقررات قانوني مزبور م نوع است و مرتكب عالوه بر اعاده وضع ستابق و جبتران شستارات وارد اتده بته
مجازات مقرر در ن ماد ه نيز محكوم مي گردد ،بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيئت ع ومي ديتوان عتالي كشتور
رأي البه دوازده دادگاه تجديدنظر استان شراسان رضوي كه محكوميتت مرتكتب را بته مستلوب ال نفلته ن تودن چتاه
موضوع دعوي و پرداشت شسارت وارد اده به ب شوان زير زميني تأييد ن وده است صحيح و قتانوني تشتخيص متي
گردد
اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاههاي ع ومي و انقالب در امور كيفري ،در موارد مشتابه بتراي اتلب
ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است

 -437رأي شماره 1389/1/24-715:
را دادگاه هاي ع ومي جزايي و انقالب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام بااد قابل تجديتد نظتر در ديتوان
عالي كشور است
بنا به حكم مقرر در ماده  16قانون تشكيل دادگاه هاي ع ومي و انقالب رسيدگي اين دادگاه ها بايد طبق مقررات قانون
يين دادرسي انجام اود،ه چنين به صراحت ماده  22اصتالحي قتانون يتاد اتده رستيدگي دادگتاه تجديتد نظتر بته در
شواست تجديد نظراز احكام قابل تجديد نظر دادگاه هتاي ع تومي جزايتي و انقتالب بايتد وفتق مقتررات قتانون يتين
دادرسي دادگاه هاي ع ومي و انقالب درامور كيفتري مصتوّب  1378/6/28بته ع تل يتد و متاده  18اصتالحي قتانون
تشكيل دادگاه هاي ع ومي و انقالب نيز كه در تاريخ1385/10/24و مؤشر بر ماده  21قانون ياد اده تصتويب گرديتده
تصريح و تأكيد كرده است كه تجديد نظر و فرجام شواهي از را قابل تجديد نظتر يتا فرجتام دادگتاه هتاي ع تومي و
انقالب طبق مقررات قانون يين دادرسي انجام مي اود،بنابر اين مستفاد از مواد م كور اين است كه را دادگاه هتاي
ع ومي جزايي و انقالب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام بااد قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور استت و
به نظر اكثريت اعضا هيأت ع ومي ديوان عالي كشور رأي البه سي و يكم ديوان عالي كشور كته نتيجتتات بتا ايتن نظتر
مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي طبق ماده 270قانون يين دادرسي دادگاه هتاي ع تومي و
انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي الب ديوان عالي كشور و كليه ي دادگاه ها الزم االتباع است
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 -438رأي شماره 1389/7/20-716:
در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظاي

زوجيت امتناع و زوم اين امر را در دادگاه اثبات و بتا اشت اجتازه از

دادگاه ه سر ديگري اشتيار ن ايد،وكالت زوجته از زوم در طتالا كته بته حكتم متاده 1119قتانون متدني ضت ن عقتد
نكاحشرط و مراتب در سند ازدوام ذيل بند ب ارايو ض ن عقد در ردي
نظر به اينكه مطابق ماده 1108قانون مدني ت كين از زوم تكلي
مشروع از اداي وظاي

 12قيد گرديده،محقق و قابل اع ال نيست

قانوني زوجه است،بنابراين در صورتي كه بتدون متانع

زوجيت امتناع و زوم اين امر را در دادگاه اثبات و با اش اجازه از دادگاه ه سر ديگري اشتيار

ن ايد،وكالت زوجه از زوم در طالا كه به حكم ماده 1119قانون مدني ض ن عقد نكاحشرط و مراتب در سند ازدوام
ذيل بند ب ارايو ض ن عقد در ردي

 12قيد گرديده،محقق و قابل اع ال نيست ،لت ا بته نظتر اكثريتت اعضتا هيتأت

ع ومي ديوان عالي كشور رأي طبق البه چهارم دادگاه تجديد نظر استان ه دان كه با اين نظر انطباا دارد مورد تأييتد
است اين رأي طبق ماده  270قانون يين ددرسي دادگاه هاي ع ومي و انقالب در امور كيفتري در متوارد مشتابه بتراي
الب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه ها الزم التباع است

 -439رأي شماره 1390/2/6-717:
هرگاه برشورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان نهتا گردد،مستؤوليت هتر يتك از راننتدگان در
صورت تقصير –به هر ميزان كه بااد-به نحو تساوي شواهد بود
بر حسب مستفاد از ماده  337قانون مجازات اسالمي هرگاه برشورد دو يا چنتد وستيله نقليته منتهتي بته قتتل سرنشتين يتا
سرنشينان نها گردد،مسؤوليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير –به هر ميزان كه بااد-به نحو تساوي شواهد بود،
بنابراين راي البه بيست و هفتم ديوان عالي كشوركه مطابق اين نظر صادر اده ،به اكثريت را موافق قتانون تشتخيص
وتأييد مي گردد اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاه هتاي ع تومي وانقتالب در امتور كيفتري درمتوارد
مشابه براي الب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه ها الزم االتباع است

 -440رأي شماره 1390/2/13-718:
زن در صورت حال بودن مهر مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفا مطلق وظايفي كه ارعات و قانونتات در برابتر اتوهر
دارد امتناع ن ايد
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مستفاد از ماده  1085قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي تواند تا مهر به او تستليم نشتده از ايفتا
مطلق وظايفي كه ارعات و قانونات در برابر اوهر دارد امتناع ن ايد ،بنا بر اين رأي اتلبه پتنجم دادگتاه تجديتد نظتر استتان
لرستان كه با ين نظر انطباا دلرد به اكثريت را صحيح و قانوني تشتخيص و تأييتد متي گتردد اين رأي طبتق متاده270
قانون يين دادرسي دادگاه هاي ع ومي و انقالب در امر كيفري در موارد مشابه براي الب ديوان عالي كشتور و كليته
ي دادگاه ها الزم االتباع است

 -441رأي شماره 1390/2/20-719:
تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري استت كته محتتام رستيدگي قضتايي استت و بايتد در دادگتاه بته ع تل
يد ه ين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال رير منقول بااد جاري است
مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم ،تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امتري استت كته محتتام
رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به ع ل يد ه ين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال رير
منقول بااد جاري است ،بنابراين را الب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقستيم تركته ريتر منقتول را از
صالحيت واحد ثبتي محل وقوع مال شارم و در صالحيت دادگاه دانسته بته اكثريتت را صتحيح و منطبتق بتا متوازين
قانوني است اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاه هاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در متوارد مشتابه
براي الب ديوان عالي كشور و دادگاه هاي سراسر كشور الزم االتباع است

 -442رأي شماره 1390/3/3-720
در صورتي كه كارفرما در ايام ااتغال بي ه اده به تكلي
تكلي

قانوني شود ع ل نن ايد و بي ه اده شواستار الزام او به انجتام

پرداشت حق بي ه ايام ااتغال و پ يرو ن از ستوي ستازمان تتأمين اجت تاعي گردد،رستيدگي بته موضتوع در

صالحيت سازمان تأمين اجت اعي محل شواهد بود
مطابق مقررات مواد 30،36،39،40قانون تأمين اجت اعي كارفرما مسؤول پرداشت حق بي ته ستهم شتود و بي ته اتده در
مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمين اجت تاعي استت و در صتورت شتودداري از انجتام ايتن تكليت
اجت اعي مكل

،ستازمان تتأمين

به وصول حق بي ه از كارفرما و ارائه شدمت به بي ه اده مي بااد؛بنابر اين در صورتي كه كارفرمتا در

ايام ااتغال بي ه اده به تكلي

قانوني شود ع ل نن ايد و بي ه اده شواستار الزام او به انجام تكلي

پرداشت حتق بي ته
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ايام ااتغال و پ يرو ن از ستوي ستازمان تتأمين اجت تاعي گردد،رستيدگي بته موضتوع در صتالحيت ستازمان تتأمين
اجت اعي محل شواهد بود،ل ا رأي ا اره  1388/1/11-27البه دوم دادگاه ع ومي نج

باد در حد نفتي صتالحيت

دادگاه (كه طبق رأي ا اره 1388/4/1-00126البه بيست و پنجم ديتوان عتالي كشتور تأييتد اتده )بته اكثريتت را
صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد اين رأي طبق ماده 270قانون يين دادرسي دادگتاه هتاي ع تومي و
انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي الب ديوان عالي كشور و دادگاه هاي سراسر كشور الزم االتباع است

 -443رأي شماره 1390/4/21-721
در مواردي كه اجراي مزاح ت از يك حوزه قضتايي اتروع و نتيجته ن در حتوزه قضتايي ديگتر حاصتل اتود،محل
حدوث نتيجه مزبور،محل وقوع جرم محسوب و مناط صالحيت دادگاه رسيدگي كننده نيز ه ين امر شواهد بود
وقوع بزه مزاح ت براي ااخاص به وسيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگرموضوع ماده  641قانون مجازات اسالمي
منوط به ن است كه نتيجه ن كه مقصود مرتكب است محقق گردد،بنا بر اين در مواردي كه اجراي مزاح ت از يتك
حوزه قضايي اروع و نتيجه ن در حوزه قضايي ديگر حاصل اود،محل حدوث نتيجه مزبور،محل وقوع جرم محسوب
و مناط صالحيت دادگاه رسيدگي كننده نيز ه ين امر شواهد بود بر ايتن استاس رأي ات اره  1385/7/20-1045اتلبه
بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت را صحيح و منطبق با متوازين قتانون تشتخيص
مي گردد اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرس دادگاه هاي ع ومي و انقتالب در امتور كيفتري در متوارد مشتابه
براي الب ديوان عالي كشور و دادگاه هاي سراسر كشور الزم االتباع است

 -444رأي شماره 1390/10/13-722
دعوي اعسار كه مديون در اثنا رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل است اع است و دادگاه به لحاظ ارتباط نها بايد
به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعستار او نيتز رأي مقتضتي
صادر ن ايد
مستفاد ازصدر ماده  24قانون يين دادرسي دادگاه هاي ع ومي و انقالب در امتور متدني مصتوّب ستال  1379و لحتاظ
مقررات قانون اعسار مصوّب سال  1313اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثنا رستيدگي بته دعتوي دايتن اقامته
كرده قابل است اع است و دادگاه به لحاظ ارتباط نها بايد به هر دو دعوي يكجا رستيدگي و پتس از صتدور حكتم بتر
محكوميت مديون در مورد دعوي اعسا ر او نيز رأي مقتضي صادر ن ايد ؛ بنابر اين رأي البه چهارم دادگاه تجديد نظتر
کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
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استان ه دان در حدي كه با اين نظر انطباا دارد به اكثريت را صحيح و قانوني تشخيص ميشتود اين رأي طبتق متاده
 270قانون يين دادرسي دادگاه هاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي الب ديوان عالي كشور و
كليه دادگاه ها الزم االتباع است

-445رأي شماره 1390/10/27-723
چنانچه مديون سند الزم االجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداشت
وجه ن ،درشواست تقسيو بن ايد در صورتي كه دائن با ن موافق نبااد تقسيو وجته ستند الزم االجترا از ستوي اداره
ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداشت دفلتا واحده ن در دادگاه صالح است
مستفاد از مواد  20،21و  37قانون اعسار مصوب سال 1313اين است كه چنانچه مديون سند الزم االجترا كته منتهتي بته
صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعتاي اعستار از پرداشتت وجته ن ،درشواستت تقستيو بن ايتد در
صورتي كه دائن با ن موافق نبااد تقسيو وجه سند الزم االجرا از ستوي اداره ثبتت منتوط بته اثبتات اعستار متديون از
پرداشت دفلتا واحده ن در دادگاه صالح است،بنا به مراتب رأي البه بيست و چهارم كه موافتق بتا ايتن نظتر استت بته
اكثريت قريب به اتفاا را صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي اود اين رأي طبق ماده ي  270قتانون يتين دادرستي
دادگاه هاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليته اتلب ديتوان عتالي كشتور و دادگتاه هتا الزم
االتباع است

 -446رأي شماره 1391/1/22-724
تغيير رير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغ ها به منظور سكونت مطلقات م نوع و مرتكبين ن قابتل تلقيتب كيفتري متي
بااند
تغيير كاربري اراضي زراعي تا پانصد متر مربع  ،براي سكونت اخصي صاحبان زمين اگتر بتا اجتازه اعضتاي ك يستيون
موضوع تبصره يك اصالحي سال  1385ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ هتا بااتد،طبق تبصتره يتك
ماده دو اين قانون فقو براي يك بار از پرداشت عتوارض قتانوني ملتاف شواهتد بتود مفتاد ايتن تبصتره بته ملافيتت از
مجازات افرادي كه بدون اش مجوز از ك يسيون مزبور اقدام به تغيير كاربري كرده اند داللت ن ي ن ايتد؛زيرا متاده 3
قانون مرقوم  ،اين قبيل ااخاص را كالت،قابل تلقيب دانسته و موارد استثنايي و شتارم از ات ول مجتازات نيتز در تبصتره
 4ه ين ماده صراحتات ذكر گرديده است؛ل ا به نظر اكثريت اعضاي هيأت ع ومي ديتوان عتالي كشتور تغييتر ريتر مجتاز
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كاربري اراضي زراعي و باغ ها به منظور سكونت مطلقات م نوع و مرتكبين ن قابل تلقيب كيفري مي بااند و رأي البه
دهم دادگاه تجديد نظر مازندران در حدي كه با اين نظر مطابقت دااته بااد صحيح و قانوني تشخيص ميگردد اين رأي
طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاه هاي ع ومي و انقتالب در امتور كيفتري در متوارد مشتابه بتراي كليته اتلب
دادگاه ها و ديوان عالي كشور الزم االتباع شواهد بود

 -447رأي شماره 1391/4/20-725
احكام دادگاه ها در مقام رسيدگي به اكايت م كور در قس ت اشير فتراز اول متاده  147قتانون اجتراي احكتام متدني
مصوّب  1356و تليين تكلي

نهايي ن ،مطابق مقررات كلي يين دادرسي ،قابل تجديد نظر مي بااد

به نظر اكثريت قريب به اتفاا اعضاي هيأت ع ومي ديوان عالي كشور ،احكام دادگاه ها در مقام رسيدگي بته اتكايت
م كور در قس ت اشير فراز اول ماده  147قانون اجراي احكام مدني مصوّب  1356و تليتين تكليت

نهتايي ن ،مطتابق

مقررات كلي يين دادرسي ،قا بل تجديد نظر بوده و رأي البه نهم دادگاه تجديد نظر استان گلستان كه بتر ايتن استاس
صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص ميگردد ايتن رأي مطتابق متاده  270قتانون يتين دادرستي دادگتاه هتاي
ع ومي و انقالب در امور كيفري  ،براي كليه دادگاه ها و الب ديوان عالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است

 -448رأي شماره 1391/4/27-726
ماده  4قانون ثبت احوال مصوّب  1355كه دادگاه محل اقامت شواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به استناد
ثبت احوال اعالم كرده است بر حسب مستفاد از ماده  25قانون يين دادرسي دادگتاه هتاي ع تومي و انقتالب در امتور
مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد
ماده  4قانون ثبت احوال مصوّب  1355كه دادگاه محل اقامت شواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به استناد
ثبت احوال اعالم كرده است بر حسب مستفاد از ماده  25قانون يين دادرسي دادگتاه هتاي ع تومي و انقتالب در امتور
مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي البه هجدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظتر انطبتاا دارد
موافق قانون تشخيص و به اكثريت را تأييد مي گردد اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرسي دادگاه هاي ع ومي
و انقالب در امور كيفري براي الب ديوان عالي كشور و دادگاه ها الزم االتباع است
رأي ا اره 1391/9/21-727
شريد و فروو،ح ل و نقل ،مخفي كردن و نگهدااتن سالح،مه ات و مواد تحت كنترل به طور ريتر مجتاز از ات ول
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عنوان قاچاا شارم و رسيدگي به اين جرايم در صالحيت دادگاه ع ومي است
چون ماده  45مجازات مرتكبين قاچاا مصوّب 1312/12/29كه مقصود از قاچاا اسلحه را وارد كردن به م لكتت و يتا
صادر كردن از ن يا شريد و فروو و يا ح ل و نقل و يا مخفي كردن و نگاهدااتن ن در داشل م لكت عنوان كترده
بود ،طبق ماده  21قانون مجازات قاچاا اسلحه و مه ات و دارندگان سالح و مه ات رير مجاز مصتوّب  1390/6/7لغتو
گرديده و در ماده يك اين قانون قاچاا سالح ،مه ات،اقالم و مواد تحت كنتترل وارد كتردن ن بته كشتور يتا شتارم
كردن نها از كشور به طور رير مجاز تلري

اده است ،ل ا به نظر اكثريت اعضاي هيأت ع ومي ديتوان عتالي كشتور

شريد و فروو،ح ل و نقل ،مخفي كردن و نگهدااتن سالح،مه ات و مواد تحت كنترل به طور ريتر مجتاز از ات ول
عنوان قاچاا شارم و رسيدگي به اين جرايم در صالحيت دادگاه ع ومي است اين رأي به استناد ماده  270فانون يتين
دادرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
دادگاه هاي ع ومي و انقالب در امور كيفري صادر اده و براي اتلب ديتوان عتالي كشتور و دادگتاه هتاي ع تومي و
انقالب در امور كيفري صادر اده و براي الب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است

 -449رأي شماره 1391/9/28-728
تبصره  1ماده  4فانون نحوه اع ال تلزيرات حكومتي راجع به قاچاا كاال و ارز داللت بر رير قابل تجديد نظر بودن را
دادگاه ها در شصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد
تبصره  1ماده  4فانون نحوه اع ال تلزيرات حكومتي راجع به قاچتاا كتاال و ارز مصتوّب  1374/4/12مج تع تشتخيص
مصلحت نظام كه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون را تابع تشريفات يين دادرسي قرار نداده است داللتت بتر
رير قابل تجديد نظر بودن را دادگاه ها در شصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد و بتر حستب مستتفاد از اصتول
كلي حقوقي «تجديد نظر احكام» ،ماده  232قانون يين دادرسي دادگاه هاي ع ومي و انقالب در امور كيفتري بتر را
دادگاه ها در اين موارد حاكم است ،بنابر اين رأي البه اانزدهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباا دارد
به اكثريت را صحيح و قانوني تشخيص ميگردد اين رأي طبق ماده  270قانون دادرسي دادگاه هاي ع ومي و انقتالب
در امور كيفري در موارد مشابه براي الب ديوان عالي كشور و دادگاه ها الزم االتباع است

 -450رأي شماره 1391/12/1-729
در صالحيت محلي ،اصل صالحيت دادگاه محل وقوع جرم است
نظر به اينكه در صالحيت محلي ،اصل صالحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانه اي نيتز
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مستفاد از ماده -29مورد تأكيد قانون گ ار قرار گرفتته،بنابر ايتن در جترم كالهبترداري مترتبو بتا رايانته هرگتاه ت هيتد
مقدمات و نتيجه حاصل از ن در حوزه هاي قضائي مختلت

صتورت گرفتته بااتد،دادگاهي كته بانتك افتتتاح كننتده

حساب زيان ديده از بزه كه پول به طور متقلبانه از ن برداات اده در حوزه ن قرار دارد صالح به رسيدگي است بنا به
مراتب را الب يازدهم و سي و دوم ديوان عالي كشور كه بر اساس اين نظر صتادر اتده بته اكثريتت را صتحيح و
قانوني تشخيص و تأييد مي گردد اين رأي طبق ماده  270قانون يين دادرس ذادگاه هتاي ع تومي و انقتالب در امتور
كيفري در موارد مشابه براي الب ديوان عالي كشور و دادگاه ها الزم االتباع است

 -451رأي شماره 1392/3/28-730
صدور حكم مجازات براي مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون كه به صورت رير مجاز و
بدون اش مجوز از ك يسيون موضوع تبصره ( )1اصالحي  1385/8/1ماده ( )1قانون اقدام به تغيير كاربري ن ايند,حكم
بر قلع و ق ع بنا نيز صادر ن ايد با توجه به اينكه قلع وق ع بنا جز الينفك حكم كيفري است ,نسبت به جرايم واقع اده
پيش از الزم االجرا ادن ن ماده حاك يت ندارد
ماده( 3اصالحي  )1385/8/1قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وبارها مصوب  1374/3/31كه دادگاه مكل

كرده

ض ن صدور حكم مجازات براي مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون كه به صورت رير
مجاز و بدون اش مجوز از ك يسيون موضوع تبصره ( )1اصالحي  1385/8/1ماده ( )1قانون اقدام به تغيير كاربري
ن ايند,حكم بر قلع و ق ع بنا نيز صادر ن ايد با توجه به اينكه قلع وق ع بنا جز الينفك حكم كيفري است ,نسبت به
جرايم واقع اده پيش از الزم االجرا ادن ن ماده حاك يت ندارد بنابراين راي البه اشم دادگاه تجديدنظر استان
ه دان كه با اين نظر انطباا دارد به اكثريت را صحيح و قانوني تشخيص مي اود اين راي طبق ماده  270قانون يين
دادرسي دادگاه هاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي الب ديوان عالي كشور و دادگاه ها الزم
االتباع است

 -452رأي شماره 1392/8/28-731
مقررات مربوط به پيشنهاد زادي مشروط ناظر به اجراي احكام قطلي و الزم االجراست و اظهار نظر قانوني در شصوص
مورد هم علي االصول در دادگاه صادر كننده حكم قطلي(اعم از بدوي يا تجديد نظر)شواهد بود
مقررات مربوط به پيشنهاد زادي مشروط ناظر به اجراي احكام قطلي و الزم االجراست و اظهار نظر قانوني در شصوص
مورد هم علي االصول در دادگاه صادر كننده حكم قطلي(اعم از بدوي يا تجديد نظر)شواهد بود ه چنان كه در
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مقررات ني ه زادي موضوع ماده  57قانون مجازات اسالمي مصّوب  1392نيز اين مورد تصريح قرار گرفته است ،ل ا
رأي البه نوزدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران در حدي كه با اين نظر انطباا دارد صحيح و قانوني تشخيص ميگردد
اين رأي مطابق ماده 270قانون يين دادرسي دادگاه هاي ع ومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي الب
ديوان عالي كشور و دادگاه ها الزم االتباع است
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