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اخبار

اخبار کانون وکالي دادگستري خراسان رضوي و جنوبی

برگزاري انتخابات کانون وکالي دادگستري و ترکیب کمیسیون ها*

انتخابات کانون وکالي دادگستري خراسان رضوي و جنوبی در تاریخ سی ام آبـان مـاه   

دههفتصــد، ن انتخابـات در ایــ.هـزار و چهارصــد برگــزار گردیــد  نفــر از وکــالي کــانون و

هـاي   یسـیون مترکیـب اعضـاي ک  مشارکت داشته و در پایان اعضاي هیئت مدیره مشخص و 

.شدند تعیینمختلف نیز 

:اعضاي اصلی یازدهمین دوره هیئت مدیره کانون وکالي خراسان

رییس  -جناب آقاي دکتر مجتبی زاهدیان 

نایب رییس  -جناب آقاي محمد مشتاقی 

بازرس  -جناب آقاي مرتضی علیزاده جواهري 

اصلی و منشی هیئت مدیرهعضو  -دکتر سید محسن حسینی پویا جناب آقاي

عضو اصلی-جناب آقاي دکتر عباس شیخ االسالمی 

عضو علی البدل  –جناب آقاي دکتر رضا معبودي نیشابوري

عضو علی البدل  –جناب آقاي مسعود خراشادي زاده 

عضو علی البدل  –خانم نسرین ولی زاده 

:دادسراي انتظامی کانون

می دادستان انتظا-آقاي حسن حسن زاده 

معاون دادسراي انتظامی  -آقاي محسن ذوقدار
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آقایان علـی   –فاطمه عربشاهی و اسماء موسوي  -حمیرا امانیان  -فاطمه احمديها  خانم

-علی طلعتی _رضا راد-احمد محسنیان –حسین معصومی  -محمود خوشخو –موشکاف 

به عنوان دادیاران دادسراي انتظامیو ابوذر ابراهیم زاده

آقاي حسین الري:اجراي احکامدادیار 

:شعبه اول دادگاه انتظامی کانون -الف 

رییس شعبه اول -اقاي غالمحسین خوش طینت

اعضاي اصلی شعبه اول-آقاي رضا کامل نیا  -آقاي حسن صادقی

:شعبه دوم دادگاه انتظامی :ب

رییس شعبه دوم -قاي جواد اعظم صادقی آ

اعضاي اصلی شعبه دوم  -آقایان حسن ساختمانی و قاسم ناظمی

:شعبه سوم دادگاه انتظامی:ج

رییس شعبه سوم  -آقاي شهاب ضرغامی 

اعضاي اصلی شعبه سوم-آقاي حمید نیکو و خانم فائقه حسینی طباطبایی 

:شعبه چهارم دادگاه انتظامی:د

رییس شعبه چهارم  -قاي حمیدرضا میرزاجانی آ

اعضاي اصلی شعبه چهارم-آقاي رضا وفایی و محمدتقی صفاري

:شعبه پنجم دادگاه انتظامی:هـ

رییس شعبه پنجم -خانم فاطمه لقمانی نژاد

اعضاي اصلی شعبه پنجم-آقاي حسین کاظمی و خانم ویدا خلیلی دوست تمام 

:کمیسیون کارآموزي

رییس کمیسیون -آقاي علی اصغر مرادي گوارشکی 

محمـد  –حسـین بهرامـی زاده    -محمدتقی صـفري آقایان :اعضاي کمیسیون کارآموزي

دکتـر   –سـیدمجتبی ارادتـی    –محمدمهدي جوقه سـاالر   –محمدمسعود مالزمیان  –عبدي 

امیرحســن  -علیرضــا قــدیري –علیرضــا امــامی روشــناوند –ســیدنورالدین حیــدري مــنش 
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راضـیه   –مینـا آل شـیخ    -فاطمـه اردکـانی  هـا   شهریاري و محسن مرادي گوارشکی و خـانم 

نسرین دلیري-برزادهاک

:اداره معاضدت قضایی

جناب آقاي محمدرضا حسنی رییس اداره معاضدت 

امیـر   –افشـین براتـی    -موسی اسـماعیلی  –آریا خاکساران  -آقایان عباس صبور :اعضاء

–پوریـا شـیرخانی    –وحید وارسـته   -احد غفاري –رضا اسحاقی  -عباس سعید افخم الشعرا

–سـیدمحمد شـمس    –مجید مرادپور  -علی عباسی –محمدزاده  حمید –عبدالرضا پیل زو 

عبدالحسـین نـوعی    –محمد علی ضیائی  -مهدي ناصر –سعید اسدي  -علیرضا اخوان صفار

علـی افشـار    –مهـدي محمـدي علـی آبـادي      –سعید عمژیـک   -احمد اخالقی –سرچشمه 

احمد  –سوي یونس مو –محمد ایمانی نژاد  –حسین رحیمی  –محمدعلی رمضانی  -طرقی

امیرهاشـم احمـدي و    –حسـن محمـدي    –سیدمحسن حسـینی   -محمد ارقبایی –چشم براه 

–مهرانگیـز خنـدان    -تینا رادبـین   –افسانه عطار  -زهرا دلبري –معصومه مجنونی -ها  خانم

سیده نـازنین   –مریم براتیان  -الهام رضایی –عصمت فرخنده  –رویا رحیمی  –آمنه نعمانی 

الهـام   –مرضـیه رحیمـی    –فاطمـه سـعادت غالمـی     –عـدالتی اسـمعیل زاده   فاطمه -سازش

فـائزه   -فرزانـه صـفري   -ملیحه شایسته فر –نازنین ساالر تلکی  –سمانه زیدکاشانی  -اشتري

عاطفـه   -ملیحـه خـالقی   -سـیدمرجان کاللـی   –فاطمه فریدنیا  -مهناز اسراري –کریم دادي 

مرجـان   سیده_بی بی اعظم حسینی _بنادکی ناهید دهقان  –زهره قسیمی  -گوجه حصاري

عاطفه نادرنژاد  –حسینی 

:کمیسیون آموزش و تحقیقات

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات -آقاي جواد پوراحمدي 

-احسـان لطفـی   –مجیـد آقـایی    –دکتـر حسـین تـاجی     –امیر تاج الـدین   :اعضا آقایان

-مرتضـی زاده تـراب   -محمد ابراهیمی فیزیـک   –مجید حسن پور  -حسین حسینی مدرس
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مصـطفی مدرسـی چهارطـاقی     –علـی حیـدریان    -میالد علیـزاده جـواهري   –بهزاد پرکتون 

وخانم مریم کارگر کرمی 

:هیئت بازرسی

ه عنوان رییس هیئت بازرسی آقاي هادي چراغی ب

علیرضـا   –محسـن ابراهیمـی    –حسین پنجه بنـد   –مهري قنبرنیا  :و آقایانها  اعضاء خانم

معصـومه   -آتوسـا ارجمنـد   -ریحانـه جاللـی   –فاطمه مرادي  -نفیسه اصولی صفار –مؤمنی 

بیـژن   –رویا صداقت شـریفی   -محمدعلی رحمانی -علی طیبی -محمدعلی رضایی –ایشم 

سیدسمیع اتقانی  –علی اکبر شعبان پور  –ی شیبان

:اعضاء کمیسیون ورزشی

رییس هیئت ورزشی -آقاي سیدمحمدمهدي گرجی نیا 

علـی   -علـی اصـغر نیـزاري    -سیدمحمد طباطبایی -الهام اشتري :ها اعضاء آقایان و خانم

ــریعتمدار  ــوي  -ش ــا موس ــدي  –مهس ــین پیون ــذیفی  –افش ــه ح ــب ال ــی -حبی ــويجمش د تق

محمدعلی سهرابی مهر و جواد برگی _

:کمیسیون صلح و سازش

آقاي حسن مسگرانی رییس کمیسیون صلح و سازش اعضا آقاي محمد مشتاقی 

:مرکز داوري

عاطفه دادخواه رییس مرکز داوري 

دکتر محسن سیرغانی و علیرضا طالقی –اعضاء آقایان علیرضا بنی هاشم 

:ع جرمکمیسیون اجتماعی و پیشگیري از وقو

رییس کمیسیون پیشگیري -آقاي محمدمهدي نوروزي 
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مجیـد نجـات زادگـان     –مجتبـی آزادي   –محدثه کرایـه چیـان    :و آقایانها  اعضاء خانم

محمدرضا قانعی  –مهري باغ آجونی -علیرضا ریحانی  –عیدگاهی 

:کمیسیون حقوقی و قضایی

آقاي دکتر علی فتوحی راد 

دکتـر محمـدعلی    –دکتر احمد احمـدي   –تر سعید محسنی دک :و آقایانها  اعضاء خانم

علیرضـا   –حسـن ابراهیمـی    -دکتر محمدمهدي صـفاکیش  -حمید صباح مشهدي -داوریار

زاد ابراهیم رضاقلی زاده  –محمد جوان  –امیر قبدیان  -خشایار کسرائی -رون

:کمیسیون پارلمانی

آقاي علی نجاتی مقدم رئیس کمیسیون پارلمانی

النـاز   خـانم و رضا شیران خراسـانی دکتر -محمد نفر –ایان سیدمحمد حسینی اعضاء آق

نساري 

:روابط عمومی و انفورماتیک

آقاي سید محمد طوسی به عنوان مدیر روابط عمومی 

:نماینده شوراي اجرائی

آقاي دکتر سید محسن حسینی پویا 

:هیئت تحریریه فصلنامه وکیل مدافع

مدیرمسئول -آقاي دکتر عباس شیخ االسالمی 

سردبیر -آقاي دکتر فرهاد شاهیده 

دکتـر سـمیه   _دکتـر محسـن سـیرغانی     –دکتر محمد عابدي  :ها همکاران آقایان و خانم

دکتر _دکتر رضا معبودي _دکتر مسعود خراشادي زاده –دکتر مجتبی زاهدیان _رحمانیان 

دکتـر سـید محسـن    _مرضـیه محبـی    _اب بینمحمد مهدي حسنی خو_سیدمهدي سیدزاده 
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سـعید  _سـیدمحمد طوسـی    -ابـراهیم رضـا قلـی زاده    –دکتر کاظم عمـارتی   –حسینی پویا 

شاهی علیدکتر محمد گنج-خانم مرضیه فقیهی کیا -نجات زادگان

:کمیسیون حقوق بشر

رییس کمیسیون حقوق بشر-آقاي وحید بیات مختاري 

سـیاوش   –دکتـر رحـیم باغبـان     –هاله کشاورز  –مرضیه محبی  :و خانم ها اعضا آقایان

-دکتـر سـیدمهدي مهـدي زاده ثـانی     -جمال مختاري -دکتر حمیدرضا گوهریان –علیزاده 

حسین میالنی شیروان 

:نماینده هیئت مدیره جهت شرکت در مجامع صندوق حمایت

آقاي دکتر کاظم عمارتی

:درکانون خراساننماینده و مسئول صندوق حمایت 

آقاي مهدي عامري مقدم 

:کمیسیون اقتصادي و رفاه

رئیس کمیسیون اقتصادي و رفاه -آقاي حسن رضا انتظار یزدي  

-حسین امـین داور  –علی نظام خواه  –مهدي حق خواه  –جالل موسوي  :اعضاء آقایان

سعید رضوانی 

:کمیسیون فرهنگ و هنر

رئیس کمیسیون فرهنگ وهنر -آقاي هاشم صحراگرد

سـیدمجید   -ویدا وکیلی –حسین سعیدي پور -سیدحمید هروي :ها اعضاء آقایان و خانم

سیدرضا کاللی سجاوند  -ارسالن قادري–بیات

:کانون وکالي دادگستري خراسانهاي  مرکز پژوهش

محمدکاظم عمارتی  دکتر آقاي
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احکام محکومیت دادگاه انتظامی

شماره رأيمشخصات وکیل 


شماره رأيمشخصات وکیل 

آقاي اباذر جلیلی جشن 

آبادي



آقاي علی اصغر دریادل

آقاي امید براتی میاب


آقاي علی حسینی

آقاي امیر غفاري زو


آقاي علی حسینی

آقاي امیر لعل روشن


آقاي علی عطاریان

آقاي امیرهوشنگ باغبان


آقاي علی نوري

آقاي آرش صولتی


آقاي مجتبی سلطانی

آقاي آرش فهیم نیا



آقاي محسن اسالم 

خراسانی


آقاي پرویز اللهیاري


 محمد باغیآقاي

آقاي جالل رسولی مقدم


آقاي محمد باغی

آقاي حامد صالحی


آقاي محمد باغی

آقاي حسین حبیبی شهري


آقاي محمد باغی

آقاي حسین کمالی


آقاي محمد باغی

قوژديآقاي حسین محمدي 


آقاي محمد پریشان

آقاي حمید معین مقانی


آقاي محمد مسعودي

آقاي حمیدرضا شهیدي


آقاي محمدرضا تیموري

خانم زهره باقریان



آقاي محمدعلی ثاقب 

یزدي


آقاي سیدسمیع اتقانی


آقاي موسی اسماعیلی

آقاي سیدعباس رضوانی 


آقاي مهدي آقایی عطار

آقاي سیدعلیرضا قدمگاهی


آقاي مهدي سیار




آقاي سیدعلیرضا قدمگاهی


خانم الناز دهقانیان

آقاي سیدمحمدعلی قرشی 

یزدي



خانم زکیه حسین زاده
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تازه ها:بخش ششم
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آراي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورهاي  تازه

16/10/1399–805رأي وحدت رویه شماره 

، تعیین وجه التزام قراردادي به منظـور جبـران خسـارت تـاخیر در ایفـاي تعهـدات پـولی       

 دادرسـی  آیـین  قـانون 522و عبارت قسمت اخیر ماده مدنی قانون230مشمول اطالق ماده 

قـانون   6است و با عنایت به ماده  1379مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه

هـاي   حتی اگـر بیشـتر از شـاخص قیمـت    ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، اخیرالذکر

درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امـري از جملـه   ، باشد)نرخ تورم(اعالمی رسمی 

 25رأي شـعبه  ، بنـا بـه مراتـب   .معتبر و فاقد اشکال قانونی اسـت ، مقررات پولی نداشته باشد

د به اکثریـت آرا صـحیح   دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن تاحدي که با این نظر انطباق دار

مصوب کیفري دادرسی آیین قانون471این راي طبق ماده .شود و قانونی تشخیص داده می

هـا و سـایر    دادگاه، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور، با اصالحات بعدي 1392

.م االتباع است اعم از قضایی و غیر آن الز، مراجع

14/11/1399ـ  806رویه شماره  رأي وحدت

 اثـر  در ثالث شخص به شده وارد ساراتخ اجباري بیمه قانون15در موارد مشمول ماده 

دیـده و   گرچه پرداخت خسارت به زیـان ، 20/2/1395مصوب نقلیه وسایل از ناشی حوادث

، دیـده  اما با توجـه بـه اینکـه هرگـاه زیـان     ، بینی شده است پیش، بازیافت آن از مسبب حادثه

گیـري   بـازپس  پرداخت خسارت به وي و اقدام به، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد

بنابراین هدف از وضع این ماده حمایـت از اشـخاص   ، کاري بیهوده و غیرعقالیی است، آن

بـراي راننـدگان مسـبب حادثـه     ، دیده است نه مسبب حادثه و اصوالً در این قانون ثالث زیان

مزایایی لحاظ نشده است و بـه  ، یاد شده 15واجد شرایط مذکور در بندهاي چهارگانه ماده 
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افـزون بـر   .همین قانون نیز خـروج موضـوعی دارد   11این موارد از شمول ماده ، لتهمین ع

شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی براي پرداخت خسارت به راننـده مسـبب حادثـه در    ، این

نامـه بـه    بینـی شـده و ایـن آیـین     قانون یادشـده پـیش   3نامه اجرائی ماده  آیین 10بند پ ماده 

ن ماده به تصویب شوراي عالی بیمه به عنـوان مرجـع تشـخیص    موجب تکلیف مقرر در همی

بنـا بـه   .ایـن قـانون نیـز رسـیده اسـت      21مـاده   2گر مطابق تبصـره   موارد خارج از تعهد بیمه

گر مسؤلیتی براي پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامـه   بیمه، مراتب

ون مـذکور نـدارد و راي شـعبه اول دادگـاه     قـان  3نامـه موضـوع مـاده     رانندگی از محل بیمـه 

تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد بـه اکثریـت آراء صـحیح و قـانونی تشـخیص      

 بــا 1392مصــوب کیفــري دادرســی آیــین قــانون471ایــن راي طبــق مــاده .شــود داده مــی

هـا و   دادگـاه ، در موارد مشابه براي شـعب دیـوان عـالی کشـور    ، بعدي الحاقات و اصالحات

.االتباع است اعم از قضایی و غیر آن الزم، سایر مراجع

5/12/1399–808رأي وحدت رویه شماره 

بـا اصـالحات و الحاقـات     1392مصـوب  کیفـري  دادرسی آیینقانون428مطابق ماده 

هـا   بعدي آراي صادر شده درباره جنایات عمدي علیه تمامیت جسـمانی کـه میـزان دیـه آن    

اطـالق  .قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، نصف دیه کامل یا بیش از آن است

رد شـده از سـوي یـک    این ماده شامل آراي صادر شده دربـاره صـدمات متعـدد عمـدي وا    

بنـا بـه   .شـود مـی  نیـز ، شخص نسبت به دیگري که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشـد 

راي شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد و اکثریـت آراء صـحیح   ، مراتب

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  471این راي طبق ماده .شود و قانونی تشخیص داده می

در مـوارد مشـابه بـراي شـعب دیـوان عـالی کشـور و        ، با اصالحات و الحاقات بعـدي  1392

.ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع است دادگاه
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17/1/1400–809رأي وحدت رویه شماره 

 ارز و کـاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  قانون1در بند الف ماده »قاچاق کاال«با عنایت به تعریف 

در مـواد  »نگهـداري کـاال  «و»قاچـاق «و تفکیک عنـاوین  با اصالحات بعدي 1392مصوب

صرف نگهداري مشروبات الکلی خـارجی گرچـه بـه    ، آن 22دیگر این قانون از جمله ماده 

قـانون یـاد    22عنوان یکی از مصادیق کاالي ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 

.ارج استهمین قانون خ 44اما از حیث صالحیت از شمول ماده ، شده است

بـا  1392مصـوب  کیفـري  دادرسـی  آیـین  قـانون 301بر این اساس و بـا توجـه بـه مـاده     

رسـیدگی بـه بـزه    ، اصالحات و الحاقات بعدي و استثنایی بـودن صـالحیت دادگـاه انقـالب    

راي شـعبه سـی و هفـتم دیـوان     ، بنا به مراتـب .یادشده در صالحیت دادگاه کیفري دو است

عالی کشور تا حدي که با این نظر انطباق دارد به اکثریـت آراء صـحیح و قـانونی تشـخیص     

.شود یداده م

بـا اصـالحات و    1392قـانون آیـین دادرسـی کیفـري مصـوب       471این راي طبـق مـاده   

ها و سایر مراجـع اعـم    دادگاه، درموارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور، الحاقات بعدي

.االتباع است از قضایی و غیر آن الزم

4/3/1400–810رأي وحدت رویه شماره 

، چنانچـه در ضـمن عقـد بیـع    ، مـدنی  قانون454و  225، 224، 220، 219مستفاد از مواد 

فروشنده حق فسـخ و  ، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده

ال حـق فسـخ ولـو اینکـه خریـدار بـدون در نظـر        با تحقق شرط و اعمـ ، استرداد مبیع را دارد

مبیع بایـد بـه بـایع مسـترد شـود و      ، مبیع را به شخص دیگري فروخته باشد، گرفتن حق فسخ

بـه اقتضـاي   ، عدم اطالع خریدار بعدي از شرط مذکور با توجه به درج آن در مـتن قـرارداد  

ل حق مالک اولیه اثر شدن شرط و زوا موجب بی، رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک

.نسبت به عین مال نخواهد بود
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تا حـدي کـه بـا ایـن     مازندران استان تجدیدنظر دادگاهراي شعبه شانزدهم، بنا به مراتب

ده ایـن راي طبـق مـا   .شـود  نظر انطباق داردبه اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می

مـوارد مشـابه بـراي     در، با اصالحات بعـدي  1392مصوب کیفري دادرسی آیین قانون471

.و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزم االتباع استها  دادگاه، شعب دیوانعالی کشور

1/4/1400-811شماره رویه وحدت رأي

در موارد مستحق للغیر درآمـدن مبیـع و جهـل    ، مدنی قانون391و  390با عنایت به مواد 

ــاد  ــه وجــود فس ــدار ب ــان، خری ــماره   هم ــه ش ــدت روی ــه کــه در راي وح ــورخ  733گون م

فروشـنده بایـد از عهـده    ، هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیـان شـده اسـت   1393/7/15

وجه رایـج کشـور   هرگاه ثمن .برآید، غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن

دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قـانونی مربـوط بـه نحـوه جبـران خسـارت از       ، باشد

عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس ، 1339مصوب مدنی لیتمسئو قانون3جمله صدر ماده 

اموالی که از نظر نـوع و اوصـاف مشـابه همـان مبیـع      )تورم(و بر اساس میزان افزایش قیمت 

 عمومی هاي اهدادگ دادرسی آیین قانون522کند و موضوع از شمول ماده  تعیین می، هستند

.خارج است1379مصوب مدنی امور در انقالب و

تا حدي کـه بـا ایـن نظـر     کردستان استان تجدیدنظر دادگاهراي شعبه دوم، بنا به مراتب

طبـق مـاده    ایـن راي .شـود  انطباق دارد به اکثریت آرا صـحیح و قـانونی تشـخیص داده مـی    

در مـوارد مشـابه بـراي    ، با اصالحات بعـدي 1392مصوب کیفري دادرسی یینآ قانون471

.و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزم االتباع استها  دادگاه، شعب دیوان عالی کشور

1/4/1400-812شماره رویه وحدت رأي

صـادر  ، با اصـالحات و الحاقـات بعـدي   1355مصوب چک صدور قانون3مطابق ماده 

در بانـک محـال علیـه    ، ر تاریخ مندرج در چک معادل مبلـغ ذکـر شـده در آن   کننده باید د

قانون اخیرالذکر و قانون  2به ماده )1376/03/10(وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی

مبـدا محاسـبه   ،نظـام  مصـلحت  تشـخیص  مجمـع 1377/9/21استفساریه این تبصره مصوب 
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بنابر ایـن خسـارت تـاخیر تادیـه     .تاریخ چک است، خسارت تاخیر تادیه بر مبناي نرخ تورم

محاسـبه  ، وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده اسـت 

 و عمـومی هـاي  دادگـاه  دادرسـی  آیـین  قانون522شود و از شمول شرایط مقرر در ماده  می

.خارج است1379مصوب مدنی امور در انقالب

نـه  (بنا به مراتب راي شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر اسـتان تهـران کـه تـاریخ چـک     

بـه اکثریـت آرا صـحیح و قـانونی     ، را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسـته اسـت  )تاریخ مطالبه

بــا 1392کیفـري  دادرســی آیـین  قــانون471ایـن راي طبــق مـاده   .شــود تشـخیص داده مـی  

و هـا   دادگـاه ، در موارد مشابه براي شـعب دیـوان عـالی کشـور    ، اصالحات و الحاقات بعدي

.اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع است،سایر مراجع

19/5/1400ـ  813رویه شماره  رأي وحدت

هرگاه مـتهم قبـل از   ، 1392مصوب اسالمی مجازات قانون118و  115با عنایت به مواد 

در جـرایم تعزیـري   ، توبه کند و ندامت و اصالح وي براي قاضی محرز شود، قطعیت حکم

دادگـاه  ، سایر جرایم موجب تعزیر شود و در مجازات ساقط می، هفت و هشت، درجه شش

موضـوع  ، اما بعد از قطعیت حکم، تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند می

عفـو یـا تخفیـف    ، بعـد از قطعیـت حکـم   ، بـدیهی اسـت  .از شمول این مقررات خارج است

اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران    11مجازات محکومان مطابق بند 

پـذیر   امکان، )قانون یادشده مقرر شده است 278ماده  2و تبصره  114مشابه آنچه ذیل ماده (

راي شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی گرگان که با این نظر انطبـاق دارد  ، بنا به مراتب.است

 آیـین  قانون471این راي طبق ماده .شود به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می

ي شـعب  در موارد مشـابه بـرا  ، با اصالحات و الحاقات بعدي 1392مصوب کیفري دادرسی

.االتباع است اعم از قضایی و غیر آن الزم، ها و سایر مراجع دادگاه، دیوان عالی کشور

20/7/1400-814شماره رویه وحدت رأي

 الحـاق  و مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  قـانون  حاصـال  قـانون  4مادهبا عنایت به سیاق عبارات

بـه هـر   «بـه ویـژه عبـارت    ، با اصالحات و الحاقات بعـدي 1376/8/17مصوب آن به موادي
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 1مـاده   2و نیـز اینکـه در بنـد    »نحوي به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نمایـد 

اسـت و بـا   »کـردن صـادر  «و»وارد کـردن «محفوف به کلمات »ارسال«قانون یادشده کلمه 

مواد »ارسال«عنوان جزایی ، توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم

شود؛می مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور

، و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه اي به نقطه اي دیگر در داخل کشور

توانـد  ، مـی حسـب مـورد  ، شمول این عنوان جزایی خـارج اسـت و رفتـار ارتکـابی مـتهم     از 

.مشمول عنوان جزایی دیگري قرار گیرد

بنا به مراتب راي شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدي که با این نظر انطبـاق دارد بـه   

 آیـین  قـانون 471این راي طبـق مـاده   .شودمی اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده

در موارد مشـابه بـراي شـعب    ، با اصالحات و الحاقات بعدي1392مصوب کیفري دادرسی

.اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع است، و سایر مراجعها  دادگاه، دیوان عالی کشور

18/8/1400ـ  815رویه شماره  رأي وحدت

و اینکـه  1392مصـوب  اسالمی مجازات قانون313در ماده »قسامه«به تعریف با عنایت 

، شود لکن قصـاص  حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی«این قانون  208مطابق ماده 

مطـابق مقـررات ایـن قـانون بـا سـوگند اثبـات        ، ارش و ضـرر و زیـان ناشـی از جـرایم    ، دیه

براي اثبـات یـا نفـی    «ر اینکه قسامه همین قانون مبنی ب 160و صراحت تبصره ماده »گردد می

در ، قـانون یادشـده   456با توجه به اینکه مطـابق مـاده   ، و همچنین»قصاص و دیه معتبر است

دلیلـی اسـت   »قسـامه «، بنابراین، شود حق قصاص با قسامه ثابت نمی، جنایت بر اعضا و منافع

و نـه بـه   (ته شـده  که صرفاً براي اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانس

فاقـد  ، بـر اسـاس آن  ، و در نتیجه تعیین مجازات تعزیري براي جنبه عمومی جرم)طور مطلق

رأي شعبه هشـتم دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان مرکـزي تـا       ، بنا به مراتب.وجاهت قانونی است

بـه اکثریـت قـاطع آراء صـحیح و قـانونی تشـخیص داده       ، حدي که با این نظـر انطبـاق دارد  

الحات و بـا اصـ   1392مصوب کیفري دادرسی آیین قانون471این رأي طبق ماده .شود می

اعم ، ها و سایر مراجع دادگاه، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور، الحاقات بعدي

.االتباع است از قضایی و غیر آن الزم
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16/9/1400ـ  816رویه شماره  رأي وحدت

با هدف تسـریع در رسـیدگی   ، قانون امور حسبی 48با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 

دادگاه محل اقامت محجور را براي رسیدگی بـه ایـن امـور صـالح دانسـته      ، قیمومتبه امور 

دادگـاه  ، کنـد  اقامتگاه قانونی محجور تغییر ، در مواردي که پس از تعیین قیم، بنابراین، است

و دادسراي محل اقامت جدید محجور براي رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح اسـت و  

منصـرف از ایـن مـوارد    ، الذکر ده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرقانون یاد ش 54مفاد ماده 

هفتم دیوان عالی کشور تـا حـدي کـه بـا      و ویکم و سی رأي شعب بیست، بنا به مراتب.است

ایـن رأي  .شود به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می، این نظر انطباق دارد

در ، با اصالحات و الحاقات بعدي 1392مصوب قانون آیین دادرسی کیفري  471طبق ماده 

اعـم از قضـایی و غیـر    ، ها و سایر مراجـع  دادگاه، موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور

.االتباع است آن الزم

16/9/1400ـ  817رویه شماره  رأي وحدت

،1394هاي مـالی مصـوب    قانون نحوه اجراي محکومیت 22با عنایت به اینکه برابر ماده 

هاي مالی مشمول این قـانون اسـت و مطـابق     محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت

اسـت  »غیرمـالی «دعواي اعسار دعـوایی  ، آن 14و  10از جمله مواد ، دیگر مواد همین قانون

 14شـود و در مـاده    که بـه موجـب دادخواسـت و بـه طـور مسـتقل مطـرح و رسـیدگی مـی         

این دعوا اشاره شـده اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه قابـل        »ظرمرحله تجدیدن«اخیرالذکر تنها به 

یـک از مقـررات    امري استثنایی و نیازمند نـص اسـت و در هـیچ   ، ها بودن آراء دادگاه فرجام

هـاي کیفـري یـک در     بنابراین آراء صادره از سوي دادگـاه ، مربوط چنین نصی وجود ندارد

بنـا بـه   .وان عـالی کشـور نیسـت   خـواهی در دیـ   قابل فرجام، خصوص اعسار از پرداخت دیه

به اکثریت قاطع ، مراتب رأي شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد

قـانون آیـین دادرسـی     471این رأي طبـق مـاده  .شود آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می

ان در مـوارد مشـابه بـراي شـعب دیـو     ، با اصالحات و الحاقات بعـدي  1392کیفري مصوب 

.االتباع است اعم از قضایی و غیر آن الزم، ها و سایر مراجع دادگاه، عالی کشور
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قوانین کاربرديهاي  تازه

 و تعزیـرات (اسـالمی  مجـازات  قـانون  پـنجم  کتـاب  به مادهدو الحاق قانون

)بازدارندههاي مجازات

بـه کتـاب پـنجم قـانون     )مکـرر  499(یک ماده به شـرح زیـر بـه عنـوان مـاده      -1ماده

:شودمی الحاق 2/3/1375مصوب )بازدارندههاي  تعزیرات و مجازات(مجازات اسالمی 

هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علـم بـه وقـوع     -مکرر 499ماده 

ایرانی یا ادیان الهی یا مـذاهب اسـالمی مصـرح در قـانون اساسـی تـوهین       هاي  آن به قومیت

چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شـده باشـد بـه حـبس و جـزاي      ، نماید

م و در غیر این صـورت بـه حـبس و جـزاي نقـدي      نقدي درجه پنج یا یکی از آن دو محکو

.شودمی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم

، قانون استفساریه نسـبت بـه کلمـه اهانـت    «منظور از توهین موارد مندرج در -1تبصره

)609(و)608(،)514(،)513(توهین و یا هتک حرمت منـدرج در مقـررات جزائـی مـواد     

قـانون مطبوعـات   )27(و)26(و مـواد  )6(مـاده  )8(و)7(قانون مجازات اسالمی و بندهاي

.باشدمی »4/10/1379مصوب 

چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکـاب  -2تبصره

یابد و یا از سوي مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا بـه مناسـبت   

از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهاي ارتباط جمعی در آن واقع شود و یا 

.شودمی مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید، فضاي واقعی یا مجازي منتشر شود

 قـانون  پـنجم  کتـاب بـه )مکـرر  500(یک ماده به شـرح زیـر بـه عنـوان مـاده      -2ماده

:شودمی الحاق2/3/1375مصوب )بازدارندههاي مجازات و تعزیرات(اسالمی تمجازا
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جمعیـت یـا ماننـد آن و اسـتفاده از     ، گـروه ، هـر کـس در قالـب فرقـه     -مکرر 500ماده 

کنترل ذهن و القائات روانی در فضاي واقعـی یـا مجـازي مرتکـب اقـدامات زیـر       هاي  شیوه

به حبس و جزاي نقدي درجـه پـنج یـا یکـی از     ، چنانچه رفتار وي مشمول حد نباشد، گردد

مجـازات  .گـردد مـی  این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتمـاعی درجـه پـنج محکـوم    

قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     )130(سردسـتگی فرقـه یـا گـروه مزبـور مطـابق بـا مـاده         

:شودمی تعیین 1/2/1392

نحـوي کـه فـرد مـورد      هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگري شـود بـه  

جسمی یا مالی واقـع شـود و یـا در اثـر آسـیب رسـانی بـه        ، بهره کشی و سوء استفاده جنسی

، قدرت تصمیم گیري فرد و تشویق وي بـه ارتکـاب جرائمـی از قبیـل اعمـال منـافی عفّـت       

فـرد  ، خودآزاري یا دیگر زنـی ، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، مصرف مشروبات الکلی

.اقدامات گردد مرتکب این

هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل بـه شـرع مقـدس اسـالم از     

دینـی و مـذهبی از قبیـل ادعـاي     هـاي   طرقی مانند طرح ادعاهـاي واهـی و کـذب در حـوزه    

).علیهم السالم(نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار ، الوهیت

موضوع این مـاده بـا   هاي  مالی و یا هر نوع حمایت مادي دیگر از گروهتأمین -1تبصره 

آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پـنج و جـزاي نقـدي معـادل دو تـا      

چنانچـه مرتکـب   .باشـد می مادي ارائه شدههاي  مالی و حمایتهاي  پنج برابر ارزش کمک

.گرددمی مذکور محکوم شخص حقوقی باشد به انحالل و پرداخت جزاي نقدي

موضوع این ماده با خارج از کشور براي دریافت حمایت یـا  هاي  ارتباط گروه-2تبصره

.گرددمی تشکیالتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجههاي  هدایت

موضوع این ماده کـه  هاي  و اشخاص تأمین کننده مالی گروهها  اموال سردسته-3تبصره 

بوده یا براي ارتکاب جرم استفاده یا بـه ایـن منظـور تهیـه شـده باشـد و امـوال        ناشی از جرم 

.گرددمی مزبور به نفع بیت المال مصادرههاي  متعلق به گروه
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در صورتی که مشخص شـود امـوال متعلـق بـه دیگـري بـوده یـا دیگـري نسـبت بـه آن           

هـاي   اشخاص و گـروه  صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار

اموال مزبور به مالـک یـا صـاحب حـق مسـترد و مرتکـب معـادل        ، مذکور قرار نگرفته باشد

و یـا چنانچـه مشـخص شـود مجـرم نسـبت بـه        ، شـود مـی  ارزش آن به جزاي نقدي محکوم

دیگري دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکـاب  

امـوال وي معـادل ارزش دیـن حـال بـه      ، خود او است و ناشی از جرم نیسـت  متعلق به، جرم

 طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جـزاي نقـدي محکـوم   

.شودمی

امــور آموزشــی و پژوهشــی و ســایر اقــدامات مشــابه بــه منظــور رد و طــرد و -4تبصــره 

موضوع این ماده از شـمول حکـم ایـن مـاده و     هاي  پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه

.این قانون خارج است)مکرر 499(ماده 

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مـورخ بیسـت و چهـارم دي    

ــه   ــود و ن ــد و ن ــزار و سیص ــاه یکه ــسم ــوراي مجل ــالمی ش ــویباس ــاریخ   تص ــد و در ت ش

.به تأیید شوراي نگهبان رسید 15/11/1399
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کتابهاي  تازه

:کتاب منتخب

، عبـاس ایمـانی  تاریخ شفاهی وکالـت در ایـران؛   

، چـاپ اول ، نشـر ثالـث  ، تهران، سعید دهقان و علی صابري

.تومان 125000:قیمت، 1400

در این کتاب تالش شده اسـت تـا بـا گفتگـو بـا برخـی       

ــا ســابقه ــات و عمــق  ، وکــالي ب ــا هــدف گســترش تجربی ب

بخشیدن به خرد جمعی و حرفه اي وکالت تا حـدي تـاریخ   

نویسندگان در مقدمه .شفاهی وکالت در ایران تقویت شود

هم روشنگرانه است و هم زمینـه سـاز رشـد    ، باري ثبت تجربه...":ه اند کهکتاب اشاره کرد

، انباشـت اطالعـات معتبـر   ، توانیم به انتقال تجربهمی به وسیله تاریخ شفاهی.و نظریه پردازي

بـه سـخن   ، افزایش فهم از رخـدادها ، یک سویههاي  ممانعت از ضبط روایت، فرصت سازي

، بـراي داوري و آگـاهی درسـت   هـا   و انبوه سـازي داده  گسترش منابع، آوردنِ اهل سکوت

حرفـۀ مـن آسـیب    (نعمت احمدي نسب :گفتگوهایی با آقایان، بر این اساس.کمک نماییم

کار وکالت بـه تبـادل نظـر و مشـورت نیـاز      (نورالدین امامی ، )دیده ومظلوم واقع شده است

سـید  ، )سرمایه گـذاري کنـد   وکیلی موفق است که بر اخالق(سید ابراهیم ثابت قدم ، )دارد

، کـار وکیـل  (عبدالصـمد خرمشـاهی   ، )سازش بهتر از دعواست(محمد جندقی کرمانی پور 

مکن مکن لب مـا را بـه شـکوه بـاز     (حسن رستگار ، )یک جایش لنگ است، بدون احساس

.صورت گرفته است)مکن
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، انتشـارات میـزان  ، جرایم علیه مصالح عمومی کشور، هادي، حسین و رستمی، آقایی نیا.2
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.1400، چاپ چهارم، قوه قضائیه

خاطرات و خطـرات وکالـت در گفتگـو بـا     :برمدار عشق، )به کوشش(شکري ، شکوفه.8

.1400، چاپ اول، انتشارات جنگل، عبدالصمد خرمشاهی
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انتشـارات  ، ترجمه میالد گازرانی و علی مسعودیان ورزنـه ، هنر استدالل، کریستوفر، کی.14

.1400، چاپ دوم، مجد
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.1400، چاپ اول، سمت


