
 

 

هاي تجدیدنظر  ی دادگاهـه قضایــت رویـهافــوحدت و ت

  استان تهران در امور کیفري

 
  *یوسفی ابوالفضل

 باشماره متعدد بالمحل هاي چکصدور مورددر قضایی رویه 

  متوالی سریال

که آیا  ،این مسئله  هاي تجدیدنظر استان تهران درباره رویه قضایی دادگاه

 ،یا خیر جنبه کیفري دارد بالمحل متعدد با شماره سریال متوالی هاي چکصدور 

ترین متداولجنبه کیفري ندارند.  ،موصوف هاي چکیافته که   بر این استقرار

بود، با صدور اولین دار نمی ها وعده چکاستدالل این محاکم آن است که اگر 

لذا تعدد  کرد،ي را از متهم قبول نمیدیگر هاي چکگواهی عدم پرداخت، شاکی 

 دار وعدههاي مربوطه، اماره بر شاکی و متوالی بودن شماره سریال در ید ها چک

  آراء مربوطه به شرح ذیل است:موضوع شکایت است.  هاي چکبودن 

 صـادره  26/06/1393 مـورخ  9309970225900453 شماره دادنامه )الف

 شـماره  دادنامـه  نقـض  راسـتاي  در تهـران  اسـتان  تجدیـدنظر  دادگاه 69 شعبه از

 دادگــاه 1036 شــعبه از شــده صــادر 12/05/93 مــورخ 9309972191100437

 آن ،موصـوف  هاي چک وار سلسله صدور«استدالل که  ینبا ا تهران جزایی عمومی

 کـه  دارد ایـن  بـر  قرینه و داللت جملگی ،مشخص هاي تاریخ و یکسان ارقام با هم

صـادر   »هاسـت  آن متن در مندرج هاي تاریخ بر مقدم هاي چک صدور واقعی تاریخ

    شده است.

 
 ییقضـا  هیـ رو اسـتخراج  و مطالعات يفریک گروه عضو و یشناسجرم و يفریک حقوق يدکترا*

 .)هییقضا قوه پژوهشگاه به وابسته( کشور

Yusefi_٩@yahoo.com 
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صـادره از   15/05/1393مورخ  9309970229900097 دادنامه شماره )ب

 شــماره دادنامــه دادگــاه تجدیــدنظر اســتان تهــران در راســتاي نقــض 70شــعبه 

 دادگـــاه 1028 شـــعبه از صـــادره 92-12-10 مـــورخ 9209972190301920

 تـاریخ  بـا  متعـدد  هاي کچ صدور اساساً«با این استدالل که  تهران جزایی عمومی

 مـابین  یفـ  مـالی  مـراودات  نحـوه  و فیـه  نمانح در گیرنده وحدت وصف با و واحد

  صادر شده است. »است داشته دار هوعد صورته ب چک صدور در ظهور متداعیین

صـادره از   03/03/1393 مـورخ  9309970229900013 شماره دادنامه )ج

 شـماره  دادنامـه ابـرام   يدر راسـتا  کـه   نااسـتان تهـر   یدنظردادگاه تجد 86شعبه

 عمومی دادگاه 102 شعبه از صادره 27/12/1392 مورخ 9209970251600471

 سریال شماره« اینکهبر  یمبن ياستدالل دادگاه بدو تأییدبا  ري شهرستان جزایی

 مـذکور  هـاي  چـک  تمامی در مندرج مبلغ چنینمه و است متوالی چک فقره سه

 ،حـال  صـورت  بـه  10/5/92 تاریخ در اول چک است بعید اینکه و باشد می یکسان

 صادر پرداخت عدم گواهی و بخورد برگشت چک دارنده توسط روز همان در و صادر

 انجـام  مـتهم  بـا  دیگري معامله 20/5/92 تاریخ در چک دارنده حال عین در شود،

  .است شده صادر »کند دریافت چک متهم از نیز باراین و دهد

صـادره از   92مورخ تیرماه سال  9209970222000505 دادنامه شماره )د

 شــماره دادنامــهدادگــاه تجدیــدنظر اســتان تهــران در راســتاي نقــض  20شــعبه 

 عمـومی  دادگـاه  1123 شـعبه  از صادره 19/9/91 مورخ 9109970232400812

 مبـالغ  و ها چک تاریخ توالی و ترتیب به توجه اب«با این استدالل که  تهران جزایی

ـ  ،دیگر عبارته ب و بوده فیهمتنازع هاي چک بروز نشدن صادر بر دلیل معین  روزهب

 واحد زمان در واحد وکیل شکایت طرح با شکات تعدد و نبوده محرز ها کچ بودن

  صادر شده است. »ردندا ها چک بودن روزهب بر داللت

صادره از  20/12/1391 مورخ 9109970222701622دادنامه شماره  )ه

 1372دادنامه شماره در راستاي نقض  1دادگاه تجدیدنظر استان تهران 27شعبه 
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جزایی تهران با این  دادگاه عمومی 1028صادره از شعبه 24/7/1391مورخ 

با توالی تاریخ و  دیگر هاي چکچک موضوع شکایت در ردیف «استدالل که 

بودن چک موضوع شکایت  دار وعدهباشد و این امرحاکی از  شماره سریال می

  صادر شده است. »دارد

  پیوست هاي دادنامه

   20/12/1391 مورخ 9109970222701622 : دادنامه شماره

 بدوي رأي

 آقاي علیه. ش.ع آقاي وکالت با. الف.س آقاي شکایت درخصوص

 15/1/89 مورخ...  شماره به بالمحل چک فقره یک صدور بر دایر. الف.م

 شاکی شکایت به توجه با ؛ایران ملی بانک عهده ریال 000/750/268 مبلغ

 صدور و علیه محالٌ بانک پرداخت عدم نامه گواهی صدور و خصوصی

 الًمآ و دادگاه در متهم حضور عدم و دادسرا ناحیه از متهم علیه کیفرخواست

 پرونده، محتویات و قرائن سایر و انتسابی اتهام به نسبت وي دفاع دمــع

 مواد به مستنداً لذا است مسلم و محرز ،دادگاه براي موصوف متهم کاريبزه

 حبس سال دو تحمل به بعدي اصالحات و چک صدور قانون 22 ،3،7

. گردد می محکوم سال دو مدت به چکدسته داشتن از محرومیت و تعزیري

 در واخواهی قابل روز ده مدت ظرف ابالغ تاریخ از و غیابی ،صادره رأي

 .است دادگاه همین

 حسینیان –تهران  ییجزا یدادگاه عموم 1028شعبه  یسرئ

 تجدیدنظردادگاه  رأي

 آقاي وکالت با. الف.م ايــآق یــتجدیدنظرخواه درخصوص

 مقام در که 24/7/1391 مورخ 1372 شماره دادنامه به نسبت. الف.ب

 طریق از 17/3/1390 مورخ 0550 شماره غیابی دادنامه به نسبت واخواهی

 تجدیدنظرخواه محکومیت متضمن و صادر تهران عمومی دادگاه 1028 شعبه

 انتساب لحاظ به چکدسته داشتن از محرومیت و حبس سال دو تحمل به

 .باشد می. الف.س آقاي شکایت موضوع ،بالمحل چک فقره یک صدور اتهام

 چندین لیست دادرسی از مرحله این در کهاین و پرونده محتویات به عنایت با
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 هاي چک ردیف در شکایت موضوع چک که ابراز شاکی امضاء با چک فقره

 دار وعده از حاکی امر این و باشد می سریال شماره و تاریخ توالی با دیگر

 دادنامه ،دادگاه ،وصف این با .دارد شکایت موضوع چک بودن

 قرار لحاظ با دادنامه نقض ضمن ندانسته تأیید قابل را تجدیدنظرخواسته

 بند نیز و کیفري دادرسی آیین قانون 257 ماده از )ب( شق از یک بند دادن

 صادرکنندگان چون 20/6/1382 اصالحی چک صدور قانون 13 ماده از )ه(

 موقوفی قرار ،دادگاه نداشته را کیفري تعقیب قابلیت ها چک گونهاین

 .است قطعی رأي این .دارد می اعالم و صادر تعقیب

  دادگاه مستشار –استان تهران  یدنظردادگاه تجد 27شعبه  یسرئ

 یرياست - رجاء 

  92مورخ تیر  9209970222000505 دادنامه:

  دادگاه رأي

 چک رهــفق نه صدور بر دایر. م فرزند. م.م آقاي اتهام درخصوص

- ...  و 15/7/90- ... و 25/1/90-... و 15/10/90- ... هايشماره به المحلــب

- ... و 15/9/90-... و 15/6/90- ... و 15/5/90-... و 15/2/90- ... و 15/8/90

 جمعاً مبلغ به  0107289673003 جاري ملی بانک عهده 15/4/90

 18/2/91- 911-0203 شماره کیفرخواست موضوع ریال  000/000/225/2

 مالحظه شاکی، شکایت به توجهاً تهران، 14 ناحیه انقالب و عمومی دادسراي

 که علیهمحالٌ بانک طرف از صادره پرداخت عدم گواهینامه و چک تصویر

 تحقیقات به عنایت با و گردیده ابراز و ارائه شاکی طرف از دلیل عنوان به

 الیحه ارسال عدم و دفاع ارائه عدم و متهم حضور عدم به نظر و معموله

 و دفاع از شاکی شکایت ماندن مصون نتیجتاً و وکیل معرفی یا دفاعیه

 بزه پرونده محتویات و اوراق جمیع به عنایت با و ایراد از ابرازي مستندات

 22 ،7 ماده) ج( بند به مستنداً و تشخیص ،مسلم و محرز ،الیهمشار به انتسابی

 سال دو تحمل به را نامبرده 1382 چک صدور قانون از موادي اصالح قانون

. نمایدمی محکوم چکدسته داشتن از ممنوعیت سال دو و تعزیري حبس

 این در واخواهی قابل ابالغ، از پس روز ده ظرف و غیابی ،صادره رأي

 دادگاه در تجدیدنظرخواهی قابل روز بیست ظرف سپس و محکمه

 . باشد می تهران استان تجدیدنظر

  نسیمی ـ تهران جزایی عمومی دادگاه 1123شعبه رئیس
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  دادگاه رأي

 دادنامه به نسبت. م.م آقاي وکالت با. م.م آقاي تجدیدنظرخواهی

 دادگاه 1123 شعبه از صادره 19/9/91 مورخ 9109970232400812 شماره

 9109970232400312 شماره رأي تأیید مقام در که تهران جزایی عمومی

 اتهام به نامبرده آن براساس که بوده شعبه همان از صادره 19/4/91 مورخ

 شکایت موضوع رأي در منعکس هايشماره به بالمحل چک فقره 9 صدور

 با. ح .ح ايــآق - 4. الف .س آقاي - 3. م .ط خانم -2. م.ب -1 آقایان

 سال دو و تعزیري حبس سال دو تحمل به. ر.الف آقاي اولیه تــوکال

 محتویات به توجه با است، گردیده محکوم چکدسته داشتن از ممنوعیت

 تاریخ به عنایت با و معترض وکیل تجدیدنظرخواهی الیحه مفاد و پرونده

 توالی و ترتیب به توجه با و 25/11/90 مورخ تجدیدنظرخوانده شکایت

 فیهمتنازع هاي چک بروز نشدن صادر بر دلیل معین مبالغ و ها چک تاریخ

 با شکات تعدد و نبوده محرز ها چک بودن روزهب ،دیگر عبارت به و بوده

 ها چک بودن روزهب بر داللت واحد زمان در واحد وکیل شکایت طرح

 ب شق از یک بند به مستنداً اعتراض دانستن وارد با ،هذا یبناءعل .نداشته

 کیفري امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی آیین قانون 257 ماده

 تجدیدنظرخواسته دادنامه نقض ضمن چک صدور قانون 13 ماده ه بند و

 و صادر ها چک بودن دار وعده لحاظ به دنظرخواهــدیــتج برائت حکم

 .است قطعی صادره رأي. گردد می اعالم

 دادگاه مستشار ـ تهران استان تجدیدنظر 20 شعبه دادگاه رئیس

  آروینـ  خاتوندهی

   03/03/1393 مورخ 9309970229900013: دادنامه

  دادگاه رأي

 باسواد، آزاد، شغل ساله، 33 ،.ل فرزند. ر.ك آقاي اتهام درخصوص

 آقاي وکالت با کیفري، سابقه فاقد ایالم، ساکن وثیقه، تودیع با آزاد متأهل،

 30/5/92 مورخ...  شماره به بالمحل چک فقره یک صدور بر دایر. الف.الف

 از وکالت به. ب.س آقاي شکایت موضوع ریال 000/640/224 مبلغ به و

 پرونده متهم که است نموده تصریح شاکی وکیل اینکه به نظر ،.م.الف خانم

 نموده صادر.) م.الف خانم شاکی فرزند. (س.ع آقاي وجه در چک فقره سه
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 شخصی حساب تصفیه بابت شاکیه به را شکایت موضوع چک. س آقاي و

 توسط شدهامضاء و صادره چک فقره سه اینکه به توجه با. است نموده ارائه

 مبلغ به و 10/5/92 مورخ...  شماره چک - 1: باشد می شرح بدین متهم

 چک - 2 ؛10/5/92 مورخ پرداخت عدم گواهی و ریال 000/640/224

 عدم گواهی و ریال 000/640/224 مبلغ به و 20/5/92مورخ...  شماره

 مبلغ به و 30/5/92 مورخ...  شماره چک - 3 ؛20/5/92 مورخ پرداخت

 شرح به( 30/5/92 مورخ پرداخت عدم گواهی و ریال 000/640/224

 شخص وجه در و متهم امضاي با چک فقره سه هر اینکه و) 85-91 صفحات

 چک فقره سه سریال شماره. است شده صادر. س.ع آقاي یعنی واحد

 یکسان مذکور هاي چک تمامی در مندرج مبلغ چنینمه و است متوالی

 ،حال صورت به 10/5/92 تاریخ در اول چک است بعید اینکه و باشد می

 عدم گواهی و بخورد برگشت چک دارنده توسط روز همان در و صادر

 معامله 20/5/92 تاریخ در چک دارنده حال عین در شود، صادر پرداخت

 ادامه در و کند دریافت چک متهم از نیز باراین و دهد انجام متهم با دیگري

 صادر بالمحل روز چک فقره 2 متهم که وصف این با نیز 30/5/92 تاریخ در و

 است، کرده صادر را ها آن پرداخت عدم گواهی مربوطه بانک و کرده

 که است این جالب و نماید قبول نقد وجه جاي به متهم از را سوم چک

 باشد، بوده ریال 000/640/224 دقیقاً مرحله سه هر در معامله ثمن و مبلغ

 صدور منکر که وي مدافعوکیل و متهم دفاعیات به هتوج با نینمچه

 بزه و جرم مادي عنصر تحقق اند، شده حال صورت به مذکور هاي چک

 الف بند استناد به دادگاه هذا علی باشد، نمی محرز دادگاه منظر از انتسابی

 کیفري امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی آیین قانون 177 ماده

 اتهام از صدراالشعار متهم برائت به رأي چک صدور قانون 13 ماده) ه( بند و

 قابل ،ابالغ از پس روز 20 ظرف صادره رأي. نماید می اعالم و صادر انتسابی

  .باشد می تهران استان تجدیدنظر محترم محاکم در تجدیدنظرخواهی

  مراديـ  ري شهر جزایی یعموم دادگاه 102 شعبه رئیس

  دادگاه رأي

 خانم از وکالت به. ب.س آقاي دیدنظرخواهیــتج وصــدرخص

 1392/ 12/ 27 مورخ 9209970251600471 شماره دادنامه به نسبت. م.الف
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 متهم آن طی که ري شهرستان جزایی عمومی دادگاه 102 شعبه از صادره

 چک رهــفق یک صدور اتهام از ،.ل فرزند. ر.ك آقاي تجدیدنظرخوانده

 و میلیون چهار و بیست و دویست مبلغ به 30/5/92 مورخ...  شماره به بالمحل

 به ایران صادرات بانک بزرگ بازار تهران شعبه عهده ریال هزار چهل و ششصد

 قانون 13 ماده )ه( بند استناد به و موصوف چک بودن دار وعده احراز لحاظ

 دادرسی آیین قانون 177 ماده )الف( بند و 1382 سال اصالحی چک دورــص

 از است، نموده حاصل برائت کیفري امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه

 اعتراضی بیان تجدیدنظرخواه وکیل چون پرونده متشکله اوراق به توجه عطف

 تحقیقات و است ننموده نماید ایجاب را تجدیدنظرخواسته دادنامه فسخ که

 داشته ترافع مورد چک بودن دار وعده بر داللت نیز ابرازي مستندات و معموله

 دادرسی آیین قانون 257 ماده )الف( بند به توجهاً دادگاه هذا علی است،

 رخواهیــتجدیدنظ رد ضمن ريــکیف امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه

  .است قطعی رأي این. نماید می استوار و تأیید را نظر مورد دادنامه آمده عملبه

 دادگاه مستشار ـ تهراناستان  تجدیدنظر دادگاه 86 شعبه رئیس

  پایدارپویا ـ وردي بیک

  15/05/1393 مورخ 9309970229900097 دادنامه:

  دادگاه رأي

 صدور بر دایر ،.الف.ص آقاي علیه. پ.غ آقاي شکایت درخصوص

 مبلغ به 21/06/1392 مورخه/... 15 شماره به بالمحل چک فقره یک

 ریال 000/000/500  21/06/1392 مورخ/... 29 شماره و ریال 000/000/20

 گواهینامه صدور و خصوصی شاکی شکایت به توجه با ملت بانک دهــعه

 ناحیه از متهم علیه کیفرخواست صدور و علیهمحالٌ بانک پرداخت عدم

 اتهام به نسبت وي دفاع عدم مآالً و دادگاه در متهم حضور عدم و دادسرا

 براي موصوف متهم کاريبزه پرونده محتویات و قرائن سایر و انتسابی

 چک صدور قانون 22 و 7 و 3 ماده به مستنداً لذا است، مسلم و محرز دادگاه

 داشتن از محرومیت و تعزیري حبس) سال 2( تحمل به بعدي اصالحات و

 تاریخ از و غیابی ،صادره رأي. گردد می محکوم) سال 2( مدت به چک دسته

  .است دادگاه همین در واخواهی اعتراض قابل روز 10 مدت ظرف ،ابالغ

 ینیانـ حس تهران ییجزا عمومی دادگاه 1028 شعبه رئیس
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  دادگاه رأي

 غیابی دادنامه به نسبت. الف.ص آقاي واخواهی اعتراض درخصوص

 عمومی دادگاه 1028 شعبه از یافته اصدار 25/09/92 مورخ 301514 شماره

 باعث که مؤثري اشکال و ایراد معترض اینکه به توجه با تهران؛ جزایی

 نیاورده عملبه باشد عنهمعترض دادنامه اساس شدن متزلزل و مخدوش

 عیناً و تشخیص ،قانونی منقضت و اشکال از خالی مذکور دادنامه لذا است،

 روز بیست مدت ظرف ابالغ تاریخ از صادره رأي. گردد می استوار و تأیید

 .است تهران استان تجدیدنظر دادگاه در تجدیدنظرخواهی اعتراض قابل

  یدیانـ رش تهران ییجزا عمومی دادگاه 1028 شعبه دادرس

  دادگاه رأي

 از وکالـت  بـه . ك.ج آقـاي . ن.ف خـانم  تجدیدنظرخواهی درمورد

 9209972190301920 شـماره  دادنامـه  به نسبت. م رزندــف. الف.ص آقاي

 در کـه  تهران جزایی عمومی دادگاه 1028 شعبه از صادره 10/12/92 مورخ

ــام ــیدگی مقـ ــواهی رسـ ــتواري و واخـ ــه اسـ ــابی دادنامـ ــماره غیـ  شـ

 بـه  الیهمشـار  آن طـی  و یافته اصدار 25/9/92 مورخ 9209972190301514

 مـورخ  1384) /.../1: هـاي  شـماره  بـه  بالمحـل  چـک  فقره دو صدور اتهام

 مبلـغ  به 21/06/92 مورخ 1384) /.../2 ؛ریال میلیون پانصد مبلغ به 21/6/92

 با ملت بانک گاندي شعبه...  شماره جاري حساب عهده ریال میلیون دویست

 1382 چک صدور انونــق 22 و 7 و 3 مواد استناد به و. پ.غ آقاي شکایت

 مـدت  همـان  بـه  چـک دسـته  داشتن از ممنوعیت و حبس سال دو کیفر به

 از نظرقطع با پرونده متشکله اوراق به توجه عطف از است، گردیده محکوم

 در تجدیـدنظرخواه  مـتهم  ناحیـه  از متعـدد  جـرایم  ارتکاب فرض در اینکه

 جرم تعدد بر حاکم مقررات به توجه با داشته تکلیف بدوي دادگاه فیه مانحن

ـ کیف تعیین 1392 اسالمی مجازات قانون 134 ماده یعنی  بـا  یعنـی  نمایـد  رــ

 حـداکثر  منتسـب  جـرایم  از یک هر براي مرقوم ماده نخست فراز به توجه

 هـاي  چـک  صـدور  اساسـاً  دهد، قرار حکم مورد را قانون در مقرر مجازات

 نحـوه  و فیـه  مـانحن  در گیرنـده  وحـدت  وصـف  با و واحد تاریخ با متعدد

 دومـی  چـک  صـدور  کمدست در ظهور متداعیین مابین فی مالی مراودات

 اینکـه  بـه  نظر و است داشته دار وعده صورت به 1384/.../ شماره چک یعنی

 ایـن  در را دادگاه استنباط خالف که دلیلی یا توضیح نیز تجدیدنظرخوانده



  113/  هاي تجدیدنظر استان تهران در امور کیفري وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه

 )ه( بنـد  تکلیف به اینکه به نظر و است ننموده ابراز و بیان نماید ایجاب باب

 موجب دار دهـــوع وــنح به چک اصدار 1382 چک صدور قانون 13 ماده

 دیگـر  بخـش  درمـورد  اینکه به نظر و بود خواهد چک کیفري وصف زوال

 بـه  تجدیـدنظرخواه  مـتهم  محکومیت بر ناظر که تجدیدنظرخواسته دادنامه

 ریـال  میلیـون  پانصـد  مبلغ به 1384/.../ شماره به بالمحل چک صدور اتهام

 مورد رأي از قسمت این فسخ که اعتراضی بیان نامبرده وکالي سوي از بوده

 ربـوي  یا تضمینی یا دار وعده ادعاي و هــنگرفت صورت نماید ایجاب را نظر

 رعایـت  حیث از و بوده اثباتی دلیل به رونــغیرمق صدرالمشار چک بودن

 نیز قانون با تطبیق و متهم به آن انتساب و بزه احراز دالیل و دادرسی اصول

ـ چ ،النهایه. گردد نمی مالحظه باشد رأي گسیختن در مؤثر که ایرادي  ونــ

 واهــرخــتجدیدنظ متهم جرم تعدد مالحظه به فیه مانحن در بدوي دادگاه

 اینکـه  بـه  نظـر  و است نموده محکوم قانون در مقرر مجازات حداکثر به را

چـک  صـدور  اتهـام  از افتـاد  مـذکور  پیشـین  سطور در آنچه به بنا الیهمشار 

 تجدیدنظرخواسـته  حکـم  از بخـش  ایـن  و مبرا 1384/.../ شماره به بالمحل

 عمـل به تجدیدنظرخواهی رد ضمن دادگاه هذا علی است، گردیده شکسته

 مـتهم  ومیتــمحک بر ناظر که تجدیدنظرخواسته حکم دیگر بخش در آمده

 بـوده  1384/.../ شـماره  هــب دهــرونــپ موضوع دیگر چک صدور اتهام به

 کیفـر  بـه  چک صدور قانون 7 ماده از )ج( بند و 3 ماده استناد به را نامبرده

 ومــمحک سال دو مدت به چکدسته داشتن از ممنوعیت و حبس سال یک

 257 ماده )الف( بند استناد به قسمت این در را تجدیدنظرخواسته دادنامه و

 و تأییـد  کیفـري  امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی آیین قانون

  .است قطعی رأي این. نماید می استوار

   تهران استان تجدیدنظر دادگاه 86 شعبه رئیس

  دادگاه مستشار ـ 70 شعبه در مأمور

 الریمی نبوي ـ وردي بیک

  26/6/1393 مورخ 9309970225900453دادنامه: 

  دادگاه رأي

. پ.م آقاي علیه. ي.ر آقاي وکالت با. ب.ع آقاي شکایت درخصوص

- ... ،20/11/1391- ... هاي شماره به بالمحل چک صدور به دایر. م فرزند

 مبلغ به هرکدام و صادرات بانک عهده همگی 15/12/1391- ... ،30/11/1391
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 پرداخت عدم گواهی و شاکی شکایت به نظر ریال؛ میلیون پنج و هفتاد و یکصد

 دادسراي در متهم علیه صادرشده کیفرخواست و علیهمحالٌ بانک از صادره

 سایر و دادگاه جلسه در او حضور عدم نیز و تهران 6 ناحیه انقالب و عمومی

 ،مسلم و محرز را وي کاريبزه دادگاه پرونده در موجود امارات و قرائن

 ماه 18 تحمل به را متهم چک صدور قانون 22 ،7 ،3 مواد به مستنداً و تشخیص

 رأي. نماید می محکوم سال دو مدت به چکدسته داشتن از ممنوعیت و حبس

  .است دادگاه این در واخواهی قابل روز10 ظرف و غیابی ،صادره

  خواهی دولتـ  تهران ییجزا عمومی دادگاه 1036 شعبه رئیس 

  دادگاه رأي

 شماره غیابی دادنامه به نسبت. پ.م آقاي واخواهی درخصوص

 آقاي شکایت براساس و آن موجببه که دادگاه این 26/11/1392- 1144

 تحمل به بالمحل چک فقره سه صدور اتهام به و. ي.ر آقاي وکالت با. ب.ع

 است؛ شده محکوم بانکی چک دسته بودن دارا ممنوعیت و حبس ماه 18

 واخواه جانب از مؤثري دفاع نیز دادرسی از مرحله این در اینکه به رــنظ

 واخواهی رد و او کاريبزه مجدد احراز با دادگاه لذا است، نیامده عملهب

 در انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی آیین قانون 218 ماده به مستنداً

 و حضوري ،رأي این. نماید می تأیید عیناً را عنهمعترض دادنامه کیفري امور

  .است تهران استان تجدیدنظر دادگاه در اعتراض قابل روز 20 ظرف

  خواهی دولتـ  تهران ییجزا عمومی دادگاه 1036 شعبه رئیس

  دادگاه رأي

 شماره دادنامه به نسبت. م فرزند. پ.م آقاي اعتراض درخصوص

 دادگاه 1036 شعبه از شده صادر 12/5/93 مورخ 9309972191100437

 غیابی دادنامه ابرام و تأیید در واخواهی مقام در که تهران جزایی عمومی

 و دادگاه همان از اصداري 92/11/26 مورخ 9209972191101144 شماره

 نــداشت از وعیتــممن و حبس ماه 18 تحمل به وي ومیتــمحک متضمن

 بالمحل چک فقره سه صدور بزه ارتکاب حیث از سال دو مدت به چکدسته

 به...  و 30/11/91 تاریخ به...  و 20/11/91 تاریخ به...  هاي سریال شماره به

 عهده ریال میلیون پنج و هفتاد و یکصد مبلغ به هرکدام 15/12/91 تاریخ

 نظر و پرونده محتویات و اوراق مجموع در نگرش با .باشد می صادرات بانک



  115/  هاي تجدیدنظر استان تهران در امور کیفري وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه

 شکایت مورد هاي چک صدور بر مبنی تجدیدنظرخواه ادعاي ،اوالً اینکه به

 شاکی وکیل اظهارات به توجه با بوده پوشاك خرید قبال در

 ،ثانیاً نماید؛ می تطبیق پرونده هشتم صفحه شرح به تجدیدنظرخوانده

 گواهی و فیهمتنازع هاي چک پرداخت عدم درخواست برگ مالحظه

 صدور ،ثالثاً تهران؛ دادسراي ده ناحیه بازپرسی پنجم شعبه از صادره

 ،مشخص هاي تاریخ و یکسان ارقام با هم آن ،موصوف هاي چک وار سلسله

 مقدم هاي چک صدور واقعی تاریخ که دارد این بر قرینه و داللت جملگی

 اعتراض دادگاه ،مراتب به بنا. هاست آن متن در مندرج هاي تاریخ بر

قانون 257 ماده )ب( فراز از 1 بند به مستنداً و تشخیص ،وارد را الیهمشار 

 نقض ضمن کیفري امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی آیین

 صدور آیین قانون 13 ماده )ه( بند استناد به و تجدیدنظرخواسته دادنامه

 انتسابی اتهام از را. پ.م آقاي تجدیدنظرخواه 2/6/1382 اصالحی چک

  .است قطعی رأي این. نماید می تبرئه

 دادگاه مستشارـ  تهران استان تجدیدنظر دادگاه 69 شعبه رئیس

  شیخی ـ ولدخانی

 شرعی منصوص تعزیرات مورددر آراء تهافت  

 اعمـال  بـا  رابطـه  در کشور عالی دیوان و تهران استان تجدیدنظر هاي دادگاه

 رویـه  شرعی، منصوص تعزیرات مجازات درخصوص مجازات کردن فردي نهادهاي

 تعزیري مجازات مدت از بازداشت ایام آیا که ،الؤس این به پاسخ در. دارند متفاوتی

 تبدیل یا تخفیف تقابلی منصوص تعزیرات مجازات آیا و نه یا شود می کسر منصوص

 هايپرونده در ،مثال طورهب. است شده صادر متناقض آراء ،دارد را هامجازات سایر به

 منصـوص  تعزیـرات  از مصـداقی  عنوان به نامشروع رابطه واحد موضوع با متفاوت،

 عالی دیوان در متهافت آراء ،اند شده رسیدگی 1393 سال ماه شهریور در که شرعی،

 بزه ،محکمه دو هر اگرچه. است شده صادر تهران استان تجدیدنظر دادگاه و کشور

 در ذیل شرح به اما اند کرده قلمداد شرعی منصوص تعزیر مصداق را نامشروع رابطه

 شـماره  دادنامـه  موجـب به کشور عالی دیوان 24 شعبه: دارند رویه تهافت مورد دو

 115 ماده 2 تبصره به مستند ،اوالً ؛06/06/1393 مورخ 9309970908400312
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 منصـوص  تعزیـرات  قضـایی  مجازات از بازداشت ایام کسر ،1اسالمی مجازات قانون

 اسـت  شده تأکید دیوان رأي در ،ثانیاً و است دانسته قانونی وجاهت فاقد را شرعی

 19 شعبه مقابل، در. نیست تبدیل و تخفیف قابل شرعی منصوص تعزیرات مجازات

 مـورخ 9309970270100568 شـماره  دادنامه در تهران استان ظرتجدیدن دادگاه

 نامشـروع  رابطـه  بـزه  مجازات از قبلی بازداشت ایام است کرده تصریح ،5/6/1393

 شده نقدي جزاي به تبدیل تخفیف، جهات احراز با شالق مجازات ،ثانیاً و شود کسر

 تعلیق را نامشروع رابطه بزه شالق مجازات اجراي نیز بدوي دادگاه همچنین. است

 .گردید نقض تجدیدنظر دادگاه در که بود کرده

  پیوست هاي دادنامه

  9309970908400312شماره دادنامه: 

   06/06/1393 تاریخ دادنامه:

  خانم الف.ح.شاکی: 

  .ح.م) 5. (ي.ع )4( .ت.س) 3( .ت.ن) 2( .ت.ح) 1(متهم: 

   تعزیر منصوص شرعی (رابطه نامشروع)اتهام: 

  کشور عالی دیوان 24شعبه مرجع رسیدگی: 

  خالصه جریان پرونده

 و. ح.الـف  با عنف به زناي بر دایر. ت.ح -1: آقایان اتهام درخصوص

 -2 ؛نقـد  وجه تومان هزار نود و بدلی النگوي عدد چهار سرقت در مباشرت

 بـه  زنـاي  بـر  دایـر  مجرد، ،.ت.س -3 ؛عنف به زناي بر دایر متأهل، ،.ت.ن

 
 اصالح و ندامت و نماید توبه مرتکب چنانچه هشت و هفت شش، درجه تعزیري جرایم در«-115 ماده. 1

 تواند می دادگاه تعزیر موجب جرایم سایر در. شود می ساقط مجازات شود، محرز قاضی براي او

  .نماید اعمال را مجازات تخفیف بهراجع مقررات

 اعمال هاآن درمورد تعزیري جرایم تکرار مقررات که کسانی درباره ،توبه بهراجع مقررات -1 تبصره

  .گردد نمی جاري شود، می

 ) و مواد8( (ب) ماده و (الف) ) و بندهاي7( (ب) ماده اطالق مقررات این ماده و همچنین بند - 2تبصره 

  »د.شو امل تعزیرات منصوص شرعی نمیقانون ش) این 105) و (94)، (93)، (46)، (45)، (40)، (39)، (27(



  117/  هاي تجدیدنظر استان تهران در امور کیفري وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه

ـ مج ،.ي.ع -4 ؛مذکور سرقت در معاونت و عنف  بـه  زنـاي  بـر  دایـر  رد،ــ

 بـا  سـرقت  در معاونـت  و عنـف  بـه  زنـاي  در تسهیل بر دایر. ح.م -5 ؛عنف

 خـانم  31/3/92 تاریخ در گزارش حسب. الف.ز خانم و. س.ج آقاي وکالت

 معیـت  در: داشـته  اظهـار ....  انتظـامی  مرجع به مراجعه با. م فرزند. ح.الف

 .رفتـیم . ح.م آقـاي  آب موتـور  سر به و رفتیم.... به موتورسیکلت با. ق.الف

 10 حـدود  جوان چند بعد .رفت بیرون اتاقک از. م ،قلیان استعمال از پس

 راه از. ط.ح. کردنـد  تجـاوز  مـن  بـه  غلبه و قهر با و شدند وارد نفر 15 الی

 .آمدنـد  مأمورین :گفتند ؛کردند مقاومت ها آن .شد درگیر ها آن با و رسید

 چهـار  و شدند اتاق وارد جوان 16: اظهارداشته شاکیه. شدند متواري ها آن

 را هـایم  پـول  و النگوهـا  و) 103 و 16 ص( کردند تجاوز من به ها آن از نفر

 نماینـده  حضـور  بـا  و دادرسـی  تشـریفات  جـري  از پـس  دادگاه. ... بردند

 بـا  و نمایـد  مـی  رأي انشـاء  به مبادرت دادرسی جلسه ختم اعالم و دادستان

 حیـث  از را. ي.ع و. ت.س و. ت.ن و. ت.ح متهمین نماید می که استداللی

 اکثـر  اقـاریر  بـه  توجـه  بـا  ولیکن نماید می تبرئه اکراه و عنف به زناي اتهام

 سـایر  دربـاره  هـا  آن اظهـارات  و....  نامشـروع  رابطه داشتن بر دایر متهمین

 مـذکور  متهمین از رکدامــه رددــگ یــم علم حصول موجب که متهمین

 از را بازداشت مدت و نماید می محکوم تعزیري شالق ضربه 99 تحمل به را

ـ عن بـه  متهمـین  از هرکـدام  سـپس  و نمایـد  مـی  کسر ها شالق تعداد  وانــ

 اجبـاري  اقامـت  بـه  ماه شش مدت به. ت.ح -1 :ترتیب به مجازات مــتتمی

 مـدت  به را. ت.س -3 ؛... در اجباري اقامت ماه شش به را. ت.ن -2 ؛... در

 اقامـت  مـاه  شـش  مـدت  بـه  را. ي.ع -4 و....  در اجبـاري  اقامت ماه شش

 بـه  توجـه  بـا . ت.ح سـرقت  اتهـام  درمورد. نماید می محکوم... در اجباري

 سـال  دو بـه  باشـد  مـی  موجه هم دادگاه استدالل و نمایند می که استداللی

 محکـوم  شـالق  ضـربه  74 و قبلی بازداشت ایام احتساب با پنج درجه حبس

 تبرئـه  را مـتهم  تومـان  هـزار  نـود  مبلـغ  سرقت درخصوص سپس. نماید می

 تبرئـه  را متهم سرقت در معاونت بر دایر. ح.م اتهام درخصوص و. نماید می

 صـدور  بـراي  جـرم  ارتکـاب  امـر  در تسـهیل  اتهـام  درخصوص و. کند می

 آقـاي  اتهـام  درمـورد  و کنـد  مـی  اعاده دادسرا به را پرونده کیفرخواست

 مـورد  رأي این. نماید می تبرئه نیز را وي سرقت در معاونت بر دایر. ت.س
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. س و. ن آقایـان  از وکالـت  بـه . س.ج آقاي تجدیدنظرخواهی و اعتراض

. ح.الف خانم از وکالت به. ب.م ايــآق نــچنیمه و. ي.ع و. ت دو رــه

 ارجـاع  شـعبه  ایـن  بـه  و ارسـال  کشور عالی دیوان به رسیدگی جهت واقع

  .کند می صادر رأي آتی شرح به بررسی از پس شعبه این. گردد می

  کشور عالی دیوان رأي

ــه نظــر  درخصــوص آن در مــنعکس کیفیــات و پرونــده محتویــات ب

. ي.ع و. ت.س و. ت.ن آقایان از وکالت به. س.ج آقاي تجدیدنظرخواهی

 سوي از چون مذکور رأي به نسبت. ح.الف خانم از وکالت به. ب.م آقاي و

 رعایـت  لحـاظ  از و نگردیده ارائه باشد دادنامه نقض موجب که دلیلی آنان

 به توجه با و شود نمی مشاهده ایرادي هم استدالل مبانی و دادرسی مقررات

 فـرد  همـراه  به شب در وي حضور و شاکیه متضاد اظهارات و متهمین اقاریر

 محتــرم دادگــاه اسـتنادي  دالیــل و او بــودن قیـد  بــی و مطلقــه و نـامحرم 

 و. ح.الـف  خـانم  از وکالـت  بـه . ب.م آقاي تجدیدنظرخواهی درخصوص

 سـرقت  اتهـام  درخصوص. س.ج آقاي تجدیدنظرخواهی درمورد همچنین

 هـاي  دادگـاه  دادرسـی  آیـین  قـانون  265 مـاده  )الف( بند استناد به. ت.ح

 امـا  و. گـردد  مـی  تأییـد  عنـه معترض رأي کیفري امور در انقالب و عمومی

 مـدت  از آن کسـر  سـپس  و شـالق  ضـربه  99 به متهمین محکومیت درمورد

 وصهــمنص تعزیرات جزء متهیمن تعزیري محکومیت هــاینک به نظر بازداشت

 تخفیف قابل اسالمی مجازات قانون 115 ماده 2 تبصره استناد به دتـاشــب می

 دادرسـی  آیـین  قـانون  265 مـاده  )ب( بند استناد به لذا باشد، نمی تبدیل و

 و. ح متهمین اتهام درخصوص کیفري امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه

 و نقـض  مـذکور  رأي نامشـروع  رابطـه  بر دایر. ي.ع و. ت همگی. س و. ن

ــت ــیدگی جه ــه رس ــاه ب ــم دادگ ــرض ه ــاه ع ــادرکننده دادگ  رأي ص

  .شود می ارجاع تجدیدنظرخواسته
  

  دادگاه تجدیدنظر رأيمشخصات 

  9309970270100568شماره دادنامه: 

  05/06/1393تاریخ دادنامه: 
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  .م.م آقايشاکی: 

  .خ.م خانم) 2 .ف.م آقاي) 1متهم: 

   تعزیر منصوص شرعی (رابطه نامشروع)اتهام: 

  رمضانی /کیراهوا - دادگاه تجدیدنظر استان تهران 56شعبه مرجع رسیدگی: 
  

  دادگاه رأي

 و اهل ساله، 27. خ.م خانم) 2 ؛ساله 34. ف.م آقاي) 1 اتهام درخصوص

 برقراري به دایر وثیقه، قبولی قرار صدور لحاظ به آزاد دو هر تهران، ساکنان

 ردیف متهم همسر. م.م آقاي اولیه شکایت به توجه با غیرزنا؛ نامشروع رابطه

 21 ناحیه دادسراي سوي از شدهانجام تحقیقات قضایی، ضابطان شرگزا دوم،

 از معنونـه  بـزه  ارتکاب قرائن، سایر و متهمان اقاریر و اظهارات نحوه تهران،

 اسـالمی  مجـازات  قانون 637 ماده استناد به فلذا تشخیص، محرز آنان سوي

 بـا  تعزیـري  شالق ضربه نه و نود کدام هر به آنان محکومیت به حکم 1375

 با ؛گردد می اعالم و صادر 1392 اسالمی مجازات قانون 27 ماده مفاد رعایت

 مورخ جلسه صورت شرح به متهم دو هر به نسبت شاکی گذشت اعالم به توجه

 با متهمه شاکی گذشت با اینکه و متهمان پشیمانی و ندامت اظهار و 18/10/92

 مجازات اجراي دادگاه دهد می ادامه مشترکشان فرزند با خود زندگی به وي

 ماده در مقرر شرایط رعایت و 46 ماده از حاصل اجازه با و ندانسته مصلحت را

 این از چنانچه. نماید می تعلیق سال سه مدت به حال از اخیرالذکر قانون 40

 یـا  دیه قصاص، حد، موجب عمدي جرم مرتکب تعلیق مدت پایان تا تاریخ

 52 ماده استناد به( شد خواهد اثر بی تعلیقی محکومیت نشوند، 7 درجه تا تعزیر

 جرایم از یکی مرتکب شدهیاد مدت خالل در که صورتی در و) مذکور قانون

 قرار قانون همان 54 ماده استناد به اخیر حکم قطعیت از پس گردند مذکور

 اتهام درمورد اما و. شد خواهد اجرا مرتکب هردربا مجازات دو هر و لغو تعلیق

 29 ،.غ فرزند. خ.م خانم و تهران ساکن و اهل ساله، 35 ،.ح فرزند. ش.م آقاي

 متهم( کفالت قبولی قرار صدور لحاظ به آزاد دو هر مشهد، ساکن و اهل ساله،

 به توجه با غیرزنا نامشروع رابطه به دایر.) الف.م آقاي وکالت با دوم ردیف

 از نظر صرف متهم وکیل اظهارات نحوه متهمان، شدید انکار و دفاعیات نحوه

 177 مـاده  بـه  مستنداً اثباتی ادله کفایت عدم لحاظ به شاکی گذشت اعالم

  مطالعات آراي قضاییرأي: فصلنامه /  120

 رعایت و کیفري امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی آیین قانون

 رأي ایـن . گـردد  می اعالم و صادر آنان برائت حکم اساسی قانون 37 اصل

 محـاکم  در تجدیـدنظر  قابل ابالغ، از روز بیست ظرف و محسوب حضوري

 . است تهران استان تجدیدنظر

  توحیدلوـ  تهران جزایی عمومی دادگاه 1084 شعبه دادرس

 دادگاه رأي

 و عمـومی  دادسـراي  احکـام  اجراي محترم سرپرست پرونده این در

 انقـالب  و عمـومی  محتـرم  دادستان از نمایندگی به تهران 21 ناحیه انقالب

 دادگـاه  1084 شـعبه  92/1024-01221 شـماره  دادنامـه  از بخشـی  از تهران

 دادنامـه  موجـب بـه . اسـت  کرده تجدیدنظرخواهی تهران جزایی عمومی

 نامشـروع  رابطـه  برقـراري  بـزه  حیـث  از. خ.م خانم و. ف.م آقاي موصوف

 شـده  معلـق  سـال  سه مدت به که تعزیري شالق ضربه 99 تحمل به هرکدام

 مجـازات  تعلیق مربوطه احکام اجراي محترم سرپرست. اند گردیده محکوم

 اعـالم  1392 اسـالمی  مجازات قانون 115 ماده 2 تبصره مقررات برخالف را

 تعزیـرات  شـامل  مجـازات  اجـراي  تعلیق اینکه به عنایت با دادگاه .دارد می

 امـر  بـراین  یادشـده  قـانون  115 ماده 2 تبصره که شود نمی شرعی منصوص

 طورکـه همـان  امـا  نیسـت  صحیح مجازات اجراي تعلیق لذا دارد، صراحت

 اینکـه  لحاظ به است کرده ذکر تجدیدنظرخواسته دردادنامه بدوي دادگاه

 مشترکشـان  فرزنـد  و. خ.م خـانم  بـا  و داشـته  اعـالم  را خود گذشت شاکی

 تجدیدنظرخوانـدگان  کیفـري  محکومیت پیشینه فقدان و نمایند می زندگی

 بـا  رو ایـن  از ،دارند را مجازات تخفیف در استحقاق آنان خاص وضعیت و

 و عمـومی  هـاي  دادگـاه  تشـکیل  قـانون  22 مـاده  2 تبصره از حاصل اجازه

 در مقـرر  شالق 1392 اسالمی مجازات قانون 38 و 37 مواد رعایت و انقالب

 بـه  تجدیدنظرخوانـدگان  از هرکـدام  بـراي  را تجدیدنظرخواسته دادنامه

 بـا  دولـت  صـندوق  نفـع  بـه  نقـدي  جزاي ریال میلیون پنج مبلغ پرداخت

 اسـاس  بـرهمین . شود می داده تخفیف و تبدیل قبلی بازداشت ایام احتساب

 و فـوق  شـرح  بـه  آمده عملبه مجازات تبدیل با تجدیدنظرخواسته دادنامه

ــه تعلیــق حــذف  دادرســی آیــین قــانون 257 مــاده )الــف( بنــد اســتناد ب

 قـانون  22 مـاده  4 تبصـره  و کیفـري  امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه
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 رأي ایـن . شـود  مـی  اسـتوار  و تأییـد  انقـالب  و عمومی هاي دادگاه تشکیل

  .است قطعی

  ـ مستشار دادگاه تهران استان تجدیدنظر دادگاه 56 شعبه رئیس

  رمضانی ـ اهوارکی

 


