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سخن ناشر

رشتهیحقوقباتمامشاخههاوگرایشهایش،بهمنزلهییکیازپرطرفدارترین
رشتههایدانشگاهیکشور،تعدادفراوانیازدانشجویانعلومانسانیرابهخود
جلبکردهاست؛دانشجویانیکهپسازتحصیل،واردعرصهیخدمتشدهودر

مناصبوجایگاههایگوناگونبهایفایوظیفهمشغولمیشوند.
تحصیل و گرفته قرار کار مبنای حقوق، دانشکدههای در منابعیکه
دانشجویانبرمدارآنهاقراردارد،درواقع،مجموعهیکتبوجزواتیهستند
و تحوالت با را خود و نیافته تغییر باید چنانکه متمادی سالیان طی که

نیازهایزمانههماهنگنکردهاند.
و پربار مجموعههای به دانشپژوهان مبرم نیاز که است درحالی این،
و غنی کتب تدوین ضرورت بهاینترتیب، است. انکارناپذیر امری سودمند،
ارزشمندبرایرفعنیازهایعلمیدانشجویانرشتهیحقوقونیزرشتههای
متأثرازآن،بایدبیشازگذشتهموردتوجهقرارگیرد؛کتابهاییکهروزآمدی
محتوایآنهاازیکسووتناسبآنهابانیازدانشپژوهانازسویدیگر،مورد

توجهولحاظناشرونویسنده،قرارگرفتهباشد.
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش،درمقاممؤسسهایپیشگامدر
امرنشرکتبآموزشیروزآمدوغنی،توانستهاستگامهایمؤثریدرهمراهی
بادانشجویانرشتهیحقوقبردارد.اینمؤسسهافتخارداردکهبابهرهمندیاز
تجربیاتفراوانخودوبارصددقیقنیازهایعلمیدانشجویان،بهتولیدآثاری
همتگماردکهمهمتریندستاوردآنها،تسهیلآموزشوتسریعیادگیری
پژوهندگانباشد.انتشاراتچتردانشامیدواراستباارائهیخدماتدرخشان،
شایستگیهایخودرادراینحوزهیعلمیبیشازپیشبهمنّصهیظهور

برساند.
                              فرزاد دانشور

                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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ماده۱۲قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدرامور

۴۶۳کیفریمصوب۱۳۷۸

۹۸۶۵۰-۴۶۸

۴۶۹ماده۲۲۰قانونآییندادرسیکیفریمصوب۹۹۶۵۱۱۳۷۸

۴۷۳ماده۲۸قانونتشکیلدادگاههایعمومیوانقالبمصوب۱۰۰۶۵۲۱۳۷۳

۴۷۷ماده۱۱قانونتجدیدنظرآراءدادگاههامصوب۱۰۱۶۵۳۱۳۷۳

۴۸۱ماده۱۸قانونمجازاتاسالمیمصوب۱۰۲۶۵۴۱۳۷۰

۴۸۵اصل۱۵۹قانوناساسی۱۰۳۶۵۵

۱۰۴۶۵۶
ماده۱۷۳قانونآییندادرسیکیفریمصوب۱۳۷۸وقانونآ.د

۴۸۹کیفریمصوب۱۲۹۰

۱۰۵۶۵۷
ماده۱۳۶مکررقانونآییندادرسیکیفریمصوب۱۳۷۸-ماده۱۴۰
۴۹۳آییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدرامورکیفریمصوب۱۳۷۸



نشر چتر دانش/ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال های 80- 70 ۱۴

رأی وحدت رویه شماره 553 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

لزوم صدور حکم از ناحیه دادگاه حقوقی یک در مواردی که دادگاه مزبور در 
مقام تجدید نظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می کند.

موضوع

گزارش پرونده

ریاستمعظمدیوانعالیکشوراحتراماًبهاستحضارعالیمیرساند:ریاستمحترم
۱۸/۹۳۸/۶۵ و ۱۷/۵۵۲ دادنامههای تصویر ارسال با لرستان استان دادگستری
صادرهازشعبات۱۷و۱۸دیوانعالیکشورتقاضانمودهچنانچهمطلبقابلطرح
درهیأتعمومیباشداقدامفرمایید.بامطالبهپروندههایمربوطهخالصهجریان

آنانمنعکسوسپساظهارنظرمینماید.
علمیه متولیمدرسه آقایسیدحسینجعفری پروندهشماره۵۰۵/۶۵ در -۱
حضرتامامخمینیدرخرمآبادبرایآقاینورمحمدساالریاظهارنامهایارسال
واظهارکردهساختمانمدرسهمذکورموقوفهاستوتحتتولیتاوستهنگام
دریافت خودرا مزد و کرده کار آنجا در کارگر عنوان به مدتی شما آن احداث
نمودهایدودراینمدتازلحاظکمکومساعدتبهشمااجازهدادهشدهدرطبقه
میشود اخطار تسویهحسابشده و تمام کارها که اکنون کنید بیتوته زیرزمین
ظرفدهروزازتاریخرؤیتزیرزمینراتخلیهنماییدچونمخاطبتخلیهنکرده
بهرفعتصرفعدوانی تقاضایصدورحکم و بهدادسرایخرمآبادمراجعه متولی
نمودهدادسرایخرمآبادبااستماعاظهاراتطرفینبشرحدادنامهبهاستنادماده
راصادر بهرفعتصرفعدوانیوخلعیدمتصرف قانونتصرفعدوانیحکم ۱۰
بهدادگاهحقوقییک و اعتراضشده بهحکم ازطرفمحکومعلیه و مینماید
خرمآباددادخواستپژوهشمیدهدودادگاهمذکوربهموجبنظریه۲۸۱,۶۵با
استداللاینکهرأیدادسرایشهرستانطبقموازینقانونیصادرشدهنظربه
ردپژوهشخواهیوتأییدحکمپژوهشخواستهدادهوآقاینورمحمدساالریبه
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نظریهاعتراضوشعبه۱۷دیوانعالیکشوربهموجبدادنامه۶۶/۸/۲۰-۱۷,۵۵۲
چنینرأیدادهاست.

نظربهاینکهنظریهکتبیشماره۲۸۱-۶۵شعبهدومدادگاهحقوقییکخرمآباددر
مقامپژوهشخواهیازرأیمورخ۱۳۶۵/۱/۲۰دادسرایعمومیخرمآبادصادرگردیده
استوباتوجهبهماده۱۳قانونتشکیلدادگاههایحقوقییکودووبالحاظ
موازینقانونیدادگاهموظفبهصدوررأیمیباشدنهاظهارنظرلذامقررمیدارد
دفترپروندهراازآمارکسروجهتاتخاذتصمیمشایستهبهمرجعمربوطهاعادهدهد.
و علیرضا آقایان برای امامی احمد سید آقای ۱۰۴۴,۵۵ شماره پرونده در -۲
به توضیحداده و ارسال اظهارنامهای خرمآباد توابع از قریهای ساکنین هوشنگ
موجبقراردادتنظیمیمورخ۳۷/۱۰/۱شمابهعنوانباغباندرملکمتعلقبه
اینجانباستیفایمنفعتمینماییدونظربهاینکهمدتقراردادمنقضیشدهدر
اجرایماده۱۰قانونتصرفعدوانیظرفمدتدهروزنسبتبهتخلیهباغاقدام
واالازطریقمقاماتقضاییاقدامخواهدشدوچونباغبانترتیباثرندادهاظهار
کنندهبهدادسرایخرمآبادتظلمنمودهودادسرابهموجبدادنامه۶-۶۳بهاستناد
ماده۱۰قانونجلوگیریازتصرفعدوانیحکمبهرفعتصرفعدوانیصادرکرده
و طرفین دعوت با یک حقوقی دادگاه و مینماید اعتراض علیه محکوم و است
این به ۶۵-۱۳۳ نظریه موجب به و اعالم رسیدگی آنانختم اظهارات استماع
استداللکهچونپژوهشخواهدلیلیکهگسیختنرأیراایجابنمایداقامهنکرده
نظربهتأییدحکمپژوهشخواستهدادهاستشعبه۱۸دیوانعالیکشوربهموجب

دادنامه۱۸/۹۳۸/۶۵-۶۵/۱۲/۲۴چنینرأیدادهاست.
رأی-براستداللومبانینظریهشعبهدومدادگاهحقوقییکخرمآباداشکالیبه
نظرنرسیدهضمنتأییدآنمقررمیداردپروندهجهتصدوررأیمقضیبهدادگاه

مذکوراعادهگردد.

نظریه

آراءشعب۱۷و۱۸دیوانعالیکشوردر بین همانطورکهمالحظهمیفرمایید
موضوعمشابهاختالفوجودداردبنابهمراتببهاستنادقانونمربوطبهوحدترویه
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مصوبسال۱۳۲۸تقاضایطرحموضوعرادرهیأتعمومیمحترمدیوانعالی
کشورجهتاتخاذرویهواحدمینماید.

معاوناولدادستانکلکشور-حسنفاخری

جلسه وحدت رویه

جلسهوحدترویهبهتاریخروزسهشنبه۱۳۷۰/۲/۳جلسههیأتعمومیدیوانعالی
کشوربهریاستحضرتآیتاهللمرتضیمقتداییرییسدیوانعالیکشوروباحضور
جنابآقایمهدیادیبرضوینمایندهدادستانمحترمکلکشوروجنابانآقایان

رؤساومستشارانشعبحقوقیوکیفریدیوانعالیکشورتشکیلگردید.
پسازطرحموضوعوقرائتگزارشوبررسیاوراقپروندهواستماععقیدهجناب
آقایمهدیادیبرضوینمایندهدادستانکلکشورمبنیبر:باتوجهبهاینکه
دادگاهحقوقی۱درمقامرسیدگیتجدیدنظربهرأیدادسرارسیدگیمینمایدلذا
نیازیبهاصدارنظریهنیستورأیشعبههفدهمدیوانعالیکشورتأییدمیشود.

مشاورهنمودهواکثریتقریببهاتفاقبدینشرحرأیدادهاند.

متن رأی

رأیوحدترویهشماره۵۵۳-۱۳۷۰/۲/۳هیأتعمومیدیوانعالیکشور
قانونتشکیلدادگاههایحقوقییکودومصوبآذرماه۱۳۶۴راجع ماده۱۴
بهنظرواستنباطقضاییدادگاهحقوقییکوارسالپروندهبهدیوانعالیکشور
دادگاهحقوقی که است موردی به ناظر ذکرشده مرقوم ماده در که بهشرحی
یکرسیدگینخستینانجاممیدهدامااگردادگاهحقوقییکدرمقامرسیدگی
تجدیدنظرنسبتبهحکمدادگاهحقوقی۲یاحکمدادسراباشدبایدپسازخاتمه
رسیدگیبرطبقماده۱۰قانونتعیینمواردتجدیدنظراحکامدادگاههاونحوه
رسیدگیآنهامصوبمهرماه۱۳۶۷حکمصادرنماید.بنابراینرأیشعبههفدهم
دیوانعالیکشورصحیحومنطبقباموازینقانونیاست.اینرأیبرطبقماده
واحدهقانونوحدترویهقضاییمصوب۱۳۲۸برایشعبدیوانعالیکشوروبرای

دادگاههادرمواردمشابهالزماالتباعاست.
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عدم تأثیر تبدیل تعزیر به جزای نقدی در صالحیت دادگاه های کیفری دو
موضوع

روزنامهرسمیشماره۱۳۷۰/۳/۲۵-۱۳۴۷۴
شماره.۱۳۶۴ه۱۳۷۰/۲/۲۳

پروندهوحدترویهردیف:۳/۷۰هیأتعمومی

گزارش پرونده

احتراماًبهاستحضارمیرساند:شعبدومودوازدهمدیوانعالیکشوردراستنباط
ازبند)۱(تبصره)۱۷(مادهواحدهقانونبرنامهاولتوسعهاقتصادی،اجتماعیو
فرهنگیجمهوریاسالمیایرانمصوببهمنماه۱۳۶۸رویههایمختلفاتخاذ

نمودهاندکهبهاینشرحاست:
۱-بهحکایتپروندهکالسه۳۳۰۱/۲/۱۹شعبهدومدیوانعالیکشورآقایمحسن
پیگرد تحت مجعول سند از استفاده و سند جعل اتهام به اکبر فرزند کاشانی
دادسرایعمومیتهرانواقعشدهوپسازتنظیمکیفرخواستپروندهبهدادگاه
کیفری۲تهرانارسالشدهاستدادگاهمزبورجرمارتکابیراباماده)۱۲۳(قانون
تعزیراتمنطبقدانستهولیبااعمالبند)۱(تبصره)۱۷(مادهواحدهقانونبرنامه
اولمصوب۱۳۶۸رسیدگیرادرصالحیتدادگاهکیفرییکتشخیصوقرارعدم
صالحیتصادرنمودهوپروندهرابهدادگاهکیفرییکتهرانفرستادهاستدادگاه
کیفرییکهمرسیدگیبهجرایمتعزیریرادرصالحیتدادگاهکیفری۲دانسته
وقرارعدمصالحیتصادرکردهوبراثراختالفدرامرصالحیتپروندهبرایحل
اختالفبهدیوانعالیکشورارسالوبهشعبهدومارجاعشدهورأیشعبهمزبور

بهاینشرحاست:
چونقانونگذاردرتصویبوانشایبند)۱(تبصره)۱۷(مادهواحدهقانونبرنامه
بلکه نداشته تغییرصالحیتمراجعقضایی به اقتصادیکشورنظری اولتوسعه
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تأیید با بنابراین درمواردیجزاینقدیراجایگزینحبستعزیرینمودهاست
صالحیتدادگاهکیفری۲حلاختالفمینماید.

کشور دیوانعالی دوازدهم شعبه ۳۳۹۳/۲۴/۱۲ کالسه پرونده حکایت به -۲
آقایغالمرضاآقاجانزادههوشیاربهاتهامجعلعنوانبهاستنادماده)۴۴(قانون
تعزیراتتحتتعقیبکیفریدادسرایعمومیتهرانواقعشدهوپسازتنظیم
ارسال تهران ۲ کیفری بهشعبه۱۹۱دادگاه رسیدگی برای پرونده کیفرخواست
گردیدهاستدادگاهمزبوربهایناستداللکهجرمانتسابیبهمتهممشمولقسمت
اخیربند)۱(تبصره)۱۷(قانونبرنامهاولتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی
کشورمیباشدودادگاهرامخیربهاجرایمجازاتبیشازسهماهحبسویاجزای
نقدیاز۷۰۰۰۱ریالتاسهمیلیونریالمینمایدلذاباتوجهبهبند)۱(ازماده
)۷(قانونتشکیلدادگاههایکیفری۱و۲رسیدگیدرصالحیتدادگاهکیفری
یکمیباشدوقرارعدمصالحیتصادرمیشودپسازارسالپروندهبهشعبه۱۴۵
دادگاهکیفرییکتهراندادگاهمزبورهمرسیدگیرادرصالحیتدادگاهکیفری
۲تشخیصوبراثراختالفدرامرصالحیتپروندهبهدیوانعالیکشورارسالو
بهشعبهدوازدهمارجاعگردیدهورأیشماره۱۲/۹۰۶مورخ۱۳۶۹/۱۲/۱۸شعبه

مزبوربهاینشرحصادرگردیدهاست.
به راجع اختالفنظرقضایی امردرخصوصحدوث پرونده بهمحتویات توجه با
عنایت با تهران وکیفرییک دادگاههایکیفری۲ فیمابین صالحیترسیدگی
بهقسمتاخیربند)۱(تبصره)۱۷(قانونبرنامهاولتوسعهاقتصادی،اجتماعی
وفرهنگیجمهوریاسالمیایرانوبند»د«ماده)۷(قانونتشکیلدادگاههای
کیفری۱و۲وشعبدیوانعالیکشوربااعالمصالحیتدادگاهکیفرییکتهران

وتأییدنظریهدادگاهکیفری۲تهرانحلاختالفمیشود.

نظریه

باتوجهبهمراتبمزبورشعبدومودوازدهمدیوانعالیکشوردراستنباطازبند
)۱(تبصره)۱۷(مادهواحدهقانونبرنامهاولتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی
این به نمودهاند اتخاذ مختلف رویههای ۱۳۶۸ مصوب ایران اسالمی جمهوری
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تعیین در را دادگاه قانونیحاکم اختیار دیوانعالیکشور دوم توضیحکهشعبه
جزاینقدیبهجایحبستعزیریولواینکهتامبلغسهمیلیونریالباشددرامر
تابع را ۲ کیفری دادگاه وصالحیت دانسته بیتأثیر ۲ کیفری دادگاه صالحیت
مجازاتتعیینشدهدرقانونشناختهاستولیشعبه۱۲دیوانعالیکشورتعیین
جزاینقدیبهجایحبستعزیریرادرصالحیتدادگاهکیفری۲مؤثردانستهو
بهاستنادبند»د«ماده)۷(قانونتشکیلدادگاههایکیفری۱و۲مصوب۱۳۶۸

رسیدگیرادرصالحیتدادگاهکیفرییکتشخیصنمودهاست.
دررسیدگیبهایناختالفنظرمادتین)۷و۸(قانونتشکیلدادگاههایکیفری
۱و۲شعبدیوانعالیکشورمصوب۱۳۶۸قابلتوجهمیباشدازاینحیثکه
صالحیتهریکازدادگاههایکیفرییکوکیفری۲راتابعاصلمجازاتیقرار

دادهکهدرقانونبهآنتصریحگردیدهاست.
معاوناولقضاییدیوانعالیکشور-فتحا..یاوری

جلسه وحدت رویه

بهتاریخروزسهشنبه۱۳۷۰/۲/۱۰جلسههیأتعمومیدیوانعالیکشوربهریاست
رییسدیوانعالیکشوروباحضورنمایندهدادستانمحترمکلکشوروجنابان
آقایانرؤساومستشارانشعبکیفریوحقوقیدیوانعالیکشورتشکیلگردید،
پسازطرحموضوعوقرائتگزارشوبررسیاوراقپروندهواستماععقیدهنماینده
دادستانمحترمکلکشورمبنیبر:»باتوجهبهبند)د(ماده)۷(قانونتشکیل
دادگاههایکیفری۱و۲وشعبدیوانعالیکشورکهرسیدگیبهجرایمیکه
ازدویستهزارتومانجزاینقدیباشدرادرصالحیتدادگاه مجازاتآنبیش
کیفرییکقراردادهوباعنایتبهفرازدومبند۱تبصره)۱۷(مادهواحدهقانون
ایرانمصوب اسالمی فرهنگیجمهوری و اجتماعی اقتصادی، توسعه اول برنامه
بنابراین کرده مقرر ریال میلیون سه تا را نقدی جزای حداکثر که ۱۳۶۸ سال
رسیدگیبهموضوعدرصالحیتدادگاهکیفرییکمیباشدورأیشعبهدوازدهم
دیوانعالیکشورتأییدمیشود.«مشاورهنمودهواکثریتبدینشرحرأیدادهاند:



نشر چتر دانش/ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال های 80- 70 ۲۰

متن رأی

رأیوحدترویهشماره۵۵۴-۱۳۷۰/۲/۱۰هیأتعمومیدیوانعالیکشور
قانونتشکیل صالحیتدادگاههایکیفرییکوکیفری۲درمادتین)۷و۸(
دادگاههایکیفری۱و۲وشعبدیوانعالیکشورمصوبتیرماه۱۳۶۸معینشده
وتابعمجازاتیمیباشدکهقانونبرایهریکازانواعجرایممقررداشتهاستبند
)۱(تبصره)۱۷(مادهواحدهقانونبرنامهاولتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی
جمهوریاسالمیایرانمصوب۱۳۶۸همبهدادگاهاختیاردادهاستکهدربعضی
از نقدی بهجزای تعزیریحکم یاآنمجازات بهجایحبس تعزیری ازجرایم
هفتادهزارویکریالتاسهمیلیونریالصادرنماید.بنابرایناستفادهدادگاهاز
تأثیریدراصلصالحیتدادگاهکیفری۲نداردورأیشعبهدوم اختیارمزبور
دیوانعالیکشورکهبرمبنایایننظرصادرشدهصحیحتشخیصمیشود.اینرأی
برطبقمادهواحدهقانونوحدترویهقضاییمصوب۱۳۲۸برایشعبدیوانعالی

کشوروبرایدادگاههادرمواردمشابهالزماالتباعاست.
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