
آراء وحدت رویه هیات عمومی 
دیوان عالی کشور کاربردی 

بر اساس قوانین کیفری

تدوين:

میثم مختارزاده

انتشارات چتر دانش

1394



: مختارزاده، میثم،  ۱۳۶۰ -     سرشناسه   
: ایران. قوانین و احکام   عنوان قراردادی  

: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور کاربردی بر   عنوان و نام پدیدآور  
   اساس قوانین کیفری/   تدوین میثم مختارزاده.  

: تهران: چتر دانش،   ۱۳۹۴.    مشخصات نشر  
:   ۱۵۹ ص.    مشخصات ظاهری  

   ۹78-۶۰۰-۴۱۰-۰۱2-۰      :  شابک   
: فیپا   وضعیت فهرست نویسی  

:   کتابنامه: ص. ۱۵8.    یادداشت   
: رویه  قضایی -- ایران   موضوع   
: حقوق جزا -- ایران    موضوع   

  KMH۴۴۰  /۱۳۹۴ ۴آ۳7م        :  رده بندی کنگره  
  ۳۴۹/۵۵     :  رده بندی دیویی  

 شماره کتابشناسی ملی  : ۳۹۴۶7۹8 

: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور  نام کتاب   
    کاربردی بر اساس قوانین کیفری

: چتر دانش ناشر  
: میثم مختارزاده تدوین  
: شهرام خلخالی صفحه آرایی 

: اول- ۱۳۹۴ نوبت و سال چاپ 
۱۰۰۰ : شمارگان   

۹78-۶۰۰-۴۱۰-۰۱2-۰ : شابک   
: 7۵۰۰ تومان قيمت  

مرکز پخش: تهرانـ  خيابان انقالبـ  خيابان 12 فروردينـ  کوچه نوروزـ  پالک 13
تلفن مرکز پخش: 66478915 - تلفن فروشگاه کتاب: 66489059

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونيک
کليه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است.



تقدیم هب    

        جامعه حقوقی کشور 



فهرست موضوعی����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

آراء وحدت رویه مرتبط با قانون مجازات اسالمی 1٣٩٢��������������������������������������������� 14

58 ������������������������������������������������������� آراء وحدت رویه مرتبط با قانون تعزیرات 1٣75

8٢ ������������������������������������������������������� آراء وحدت رویه مرتبط با قوانين متفرقه جزایی

آراء وحدت رویه مرتبط با قانون آیين دادرسی کيفری 1٣٩٢����������������������������������� 1٢0

منابع��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 158

فهرست



سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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ماده ۴۵ قانون توزیع عادالنه آب مصوب ۱۰۰7۱۳۱۳88/۱۰/۱۵
۱۳۶۱

۱۱۶

ماده 2 الیحه قانونی صید غیر مجاز از ۱۰۱۶۳2۱۳78/2/۱۴
دریای خزر ۱۳۵8

۱۱۹

۱2۰ماده ۱۳ ق.آ.د.ک مصوب ۱۰2۵2۵۱۳۶8/۱/2۹۱۳۹2
۱2۱ماده ۱۵ ق.آ.د.ک مصوب ۱۰۳۵82۱۳7۱/۱2/2۱۳۹2
۱22ماده ۱7 ق.آ.د.ک مصوب ۱۰۴۶۴۹۱۳7۹/7/۵۱۳۹2
۱2۴ماده 2۱ و 27 ق.آ.د.ک مصوب ۱۰۵۶۴۰۱۳78/8/۱8۱۳۹2
۱2۴ماده 2۱ و 27 ق.آ.د.ک مصوب ۱۰۶۵2۹۱۳۶8/8/2۱۳۹2
۱2۵ماده 2۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۰77۰۰۱۳8۶/۴/۱2۱۳۹2
۱2۶ماده 28 ق.آ.د.ک مصوب ۱۰82۳۱۱۳۳۹/۱/27۱۳۹2
۱28ماده ۱۴7 و ۱۴8 ق.آ.د.ک مصوب ۱۰۹۳۹۱۳۶۰/۱۱/۱2۱۳۹2
ماده ۱۹۰ و ۳۴8 و ۳8۴ ق.آ.د.ک ۱۱۰۱۵۱۳۶۳/۶/28

مصوب ۱۳۹2
۱۳۰

ماده ۱۹۰ و ۳۴8 و ۳8۴ ق.آ.د.ک ۱۱۱۵۹8۱۳7۴/2/۱2
مصوب ۱۳۹2

۱۳۰



شماره ردیف
صفحهمواد مرتبطتاریخ تصویبرأی

ماده ۱۹۰ و ۳۴8 و ۳8۴ ق.آ.د.ک ۱۱27۱۴۱۳88/۱2/۱۱
مصوب ۱۳۹2

۱۳۱

۱۳2ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک مصوب ۱۱۳۳۹7۶۱۳۳۵/۱۰/2۵۱۳۹2
۱۳۳ماده 2۰۶ و 2۰7 و 2۱۳ و 2۳۰ ق.آ.د.ک۱۱۴۶۵7۱۳8۰/۱2/۱۴
۱۳۴ماده 2۰۶ و 2۰7 و 2۱۳ و 2۳۰ ق.آ.د.ک۱۱۵۶7۹۱۳8۴/۵/۱8
۱۳۵ماده 2۰۶ و 2۰7 و 2۱۳ و 2۳۰ ق.آ.د.ک۱۱۶۶8۰۱۳8۴/۵/2۵
۱۳۶ماده 2۴۶ ق.آ.د.ک مصوب ۱۱7۶۳7۱۳78/۶/2۱۳۹2
۱۳7ماده 27۰ ق.آ.د.ک مصوب ۱۱8۶۹۰۱۳8۵/۵/۳۱۳۹2
۱۳8ماده 27۱ و 272 ق.آ.د.ک مصوب ۱۱۹7۱۰۱۳88/۱/۱8۱۳۹2
۱۴۰ماده 27۱ و 272 ق.آ.د.ک مصوب ۱2۰۶۶۴۱۳82/۱۰/۳۰۱۳۹2
۱۴۰ماده ۳۰2 و ۳۰۳ ق.آ.د.ک مصوب ۱2۱7۰۴۱۳8۶/7/2۴۱۳۹2
۱۴۱ماده ۳۰2 و ۳۰۳ ق.آ.د.ک مصوب ۱22۵۴۱۱۳۶۹/۱۰/۴۱۳۹2
۱۴۱ماده ۳۰2 و ۳۰۳ ق.آ.د.ک مصوب ۱2۳۶82۱۳8۴/۱۰/۶۱۳۹2
۱۴2ماده ۳۰۴ و ۳۱۵ ق.آ.د.ک مصوب ۱2۴۶۵۱۱۳7۹/8/۳۱۳۹2
۱۴۳ماده ۳۰۴ و ۳۱۵ ق.آ.د.ک مصوب ۱2۵۶8۶۱۳8۵/2/۵۱۳۹2
۱۴۴ماده ۳۰8 و ۳۱۰ ق.آ.د.ک مصوب ۱2۶2۵۱۳۶2/۱۱/۵۱۳۹2
۱۴۵ماده ۳۰8 و ۳۱۰ ق.آ.د.ک مصوب ۱27۵۵۰۱۳۶۹/۱2/2۱۱۳۹2
۱۴۶ماده ۳۱۱ و ۳۱2 ق.آ.د.ک مصوب ۱28۵۴۹۱۳۶۹/۱2/2۱۱۳۹2
۱۴7ماده ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱2۹7۰۹۱۳87/۱۱/۱۱۳۹2
ماده ۳۱7 ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۰۶۰۵۱۳7۵/۱/۱۴۱۳۹2

ماده ۱2 و ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های 
عمومی و انقالب مصوب ۱۳7۳ اصالحی 

 ۱۳8۱
ماده 28 الی ۳۰ ق. آیین دادرسی مدنی

۱۴۹

ماده ۳۱7 ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۱۶۶7۱۳8۳/۴/2۳۱۳۹2
ماده ۱2 و ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های 
عمومی و انقالب مصوب ۱۳7۳ اصالحی 

۱۳8۱ و ماده 28 الی ۳۰ ق. آیین 
دادرسی مدنی

۱۵۰



شماره ردیف
صفحهمواد مرتبطتاریخ تصویبرأی

ماده ۳۱7 ق.آ.د.ک مصوب ۱۳2۶۶۰۱۳82/۱/۱۹۱۳۹2
ماده ۱2 و ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های 
عمومی و انقالب مصوب ۱۳7۳ اصالحی 

۱۳8۱ و ماده 28 الی ۳۰ ق. آیین 
دادرسی مدنی

۱۵۱

ماده ۳۱7 ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۳۶8۶۱۳8۵/2/۵۱۳۹2
ماده ۱2 و ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های 
عمومی و انقالب مصوب ۱۳7۳ اصالحی 

۱۳8۱ و ماده 28 الی ۳۰ ق. آیین 
دادرسی مدنی

۱۵۱

۱۵2ماده ۴2۱ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۴۵۱7۱۳۶7/۱۱/۱8۱۳۹2

۱۵۳ماده ۴2۱ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۵۵2۴۱۳۶8/۱/2۹۱۳۹2

ماده 2۱ ق. تشکیل دادگا ههای عمومی ۱۳۶۶۰۶۱۳7۵/۳/۱
انقالب مصوب ۱۳7۳ اصالحی ۱۳8۱ 
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳7۹

۱۵۴

ماده ۴۳۶ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳7۵۶2۱۳7۰/۳/28۱۳۹2
ماده 2۱ ق. تشکیل دادگا ههای عمومی 

انقالب مصوب ۱۳7۳ اصالحی ۱۳8۱

۱۵۵

ماده ۴۳۶ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳8۶۰۰۱۳7۴/7/۴۱۳۹2
ماده 2۱ ق. تشکیل دادگا ههای عمومی 

انقالب مصوب ۱۳7۳ اصالحی ۱۳8۱

۱۵۵

ماده ۵۵۹، ۵87، ۵88، ۶۳۴ و ۶۳۵ ۱۳۹7۰۶۱۳8۶/۹/2۰
ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹2

۱۵7



۱۳ سرآغاز

آراء وحدت رویه کیفری

سرآغاز
در سیستم قضایی گاهی دیده می شود که شعبه ای از دادگاه ها در خصوص موضوعی براساس 
ماده قانونی رأیی صادر می کند که این رأی با رأیی که از شعبه دیگر در مورد موضوع مشابه 
صادر شده متفاوت است و برداشت این شعب از موضوع واحد مختلف می باشد در چنین 
مواردی قانونگذار پیش بینی کرده که هیأت عمومی دیوانعالی کشور پس از بررسی موضوع 
و ماده قانونی نظر اکثریت این هیأت را به عنوان یک رأی وحدت رویه اعالم نماید و در 
واقع ایجاد وحدت رویه قضایی یکی از وظایف دیوانعالی کشور است که در اصل ۱۶۱ قانون 
ایران به آن اشاره شده است. مقنن در ماده ۴7۱ قانون جدید  اساسی جمهوری اسالمی 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 از چگونگی ایجاد وحدت رویه قضایی، سخن گفته و 
نحوه درخواست و صدور آن را تبیین نموده است.۱ آراء وحدت رویه قضایی2 از جمله قوانین 

تفسیری است که از قوانین دیگر رفع ابهام می کند و قانون جدید محسوب نمی شود. 
با این تفسیر مجموعه حاضر که شامل آراء وحدت رویه کیفری پرکاربرد می باشد، می تواند 
مورد استفاده دانشجویان و فارغ التحصیالن حقوق در آزمون های حقوقی و همچنین وکال، 
قضات و اساتید محترم حقوق جزا و سایر عالقمندان به این رشته از حقوق، قرار گیرد. در 
اساتید دوران تحصیلم در  به  را  و تشکر خود  قدردانی  مراتب  بر خود الزم می دانم  پایان 
دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی و همکاران پرتالش در مؤسسه چتردانش تقدیم 
وکیل  و  شناسی  جرم  و  جزا  ارشد  کارشناس  دهقان  تک  زهره  خانم  همسرم  از  و  نمایم 

دادگستری که اینجانب را در طول نگارش این مجموعه یاری رساند کمال تشکر را دارم.

ميثم مختار زاده - شهریورماه 1٣٩4

۱- ماده ۴7۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2: »هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها 
نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، 
رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا 
وکالی دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی 
را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور 
دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون تمام شعب تشکیل می شود تا 
موضوع مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی 
کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن الزم االتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. در 
صورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل 
انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور 

قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می شود.«
2- آراء وحدت رویه قضایی طبق ماده ۴72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 فقط به موجب قانون در رأی 

وحدت رویه مؤخر قابل تغییر هستند.



نشر چتر دانش/ آراء وحدت رویه کاربردی بر اساس قوانین کیفری ۱۴

آراء وحدت رویه مرتبط با 
قانون مجازات اسالمی 1٣9٢

ماده ۱٠- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد 
كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل را نمی توان به 
موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع 
جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر 
به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی، مؤثر است. 
هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعی الزم االجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود، حكم 
و  موارد  این  در  می شود.  موقوف  آن  اجرای  باشد  اجراء  جریان  در  اگر  و  نمی شود  اجراء  قطعی 

همچنین در موردی كه حكم قباًل اجراء شده است هیچ گونه اثر كیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق، تخفیف یابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل 
از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعی، اصالح آن را طبق قانون جدید 
تقاضا كند. محكوم نیز می تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه 
صادركننده حكم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد 
اقدام تأمینی و تربیتی كه در مورد اطفال بزهكار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی 

یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره- مقررات فوق در مورد قوانینی كه برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر 

به تصریح قانون الحق، اعمال نمی شود.

رأی وحدت رويه شماره 4٥ مورخ 2٥/1٠/13٦٥

ماده ۶ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۶۱ ]ماده ۱۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹2[۱ که 

۱- قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری در اصل ۱۶۹ قانون اساسی نیز پیش بینی شده است. اصل ۱۶۹: »هیچ 
فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.«



۱۵ آراء وحدت رویه مرتبط با قانون مجازات اسالمی ١٣٩٢

مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم 
وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می  باشد، 
که از صدر اسالم تشریع شده اند. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور که 
حسب درخواست اولیای دم و به حکم آیه شریفه »و لکم فی االقصاص حیات یا 
اولی االلباب« بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص داده می شود، 
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳28 ]ماده ۴7۱ 
موارد مشابه  دادگاه ها در  و  دیوانعالی کشور  برای شعب  ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹2[ 

الزم االتباع است. 

به طور خالصه می توان گفت  قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری 
منصرف از قوانین و احکام الهی است. 

 نکته: در خصوص رأی وحدت رویه مذکور و قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین 
کیفری آقای دکتر غالمحسین آماده مستشار قضایی حوزه نظارت قضایی ویژه 
قوه قضاییه در کتاب خود »نقش رئیس قوه قضايیه در فرآيند کیفری 

ايران«۱ بیان می دارند که در این رابطه ذکر دو نکته الزم و ضروری است :
به  را  فردی  آزادیهای  و  بحث، حقوق  مورد  قاعده  نقض  که  آنجا  از  اوالً- 
امنیت قضایی شهروندان را مخدوش می نماید الزم است  انداخته و  مخاطره 
که استثنائات وارده بر آن، به قوانین مساعد به حال متهم، محدود شده و از 

توسعۀ آنها به ضرر متهم جّداً پرهیز شود.
بوده  االجرا  اسالم، الزم  مبین  دین  آغاز ظهور  از  الهی  احکام  اگرچه  ثانیاً- 
انقالب، که به دلیل عدم  به قبل از پیروزی  اند، لکن تسّری احکام مذکور، 
حاکمیت نظام اسالمی در کشور، قوانین شرعی به نحو شایسته، تبلیغ و اجرا 
نشده و شائبه جهل به مقررات شرعی نیز از قوت برخوردار است، به لحاظ 
مغایرت با مصالح عمومی و ایجاد مشکالت اجرایی و نیز ایراد خدشه به اصل 

قانونی بودن جرایم و مجازاتها، قابل انتقاد جدی است.

۱- دکتر آماده، غالمحسین، »نقش رئیس قوه قضاییه در فرآیند کیفری ایران«، نشر دادگستر ۱۳87


