
 

  

  کشور عالی دیوانرویه قضایی نزد شعب وحدت و تهافت 

  در امور کیفري

  
  *یوسفی ابوالفضل

 دادرسی اعاده تقاضاي به مجاز اشخاص  

د این مسئله که آیا دادستان یا شاکی حق دار  کشور درباره عالی دیواننظر شعب 

، بر این استقرار یافته است کـه دادسـتان و شـاکی    تقاضاي اعاده دادرسی نماید یا خیر

  است:آراء مربوطه به شرح ذیل . حق تقاضاي اعاده دادرسی ندارند

صــادره از  11/10/1391مــورخ  9109970907600689شــماره  دادنامــه )الــف

اسـتدالل کـه    نیـ بـا ا  یبه اعاده دادرس یدگیدر مقام رس 1کشور یعال وانید 16شعبه 

 اراتیــاخت جــزو ســابق نیقــوان در کــه اســت يا ژهیــو اریــاخت کیــ یدادرســ اعــاده«

 يهـا  دادگـاه  یدادرس نییآقانون  273ماده  موجببه سپس و بوده زییتم العموم یدعم

عـالوه بـر    اریـ اخت نیـ ، ا1378 وریشـهر  28مصـوب   يفـر یو انقالب در امور ک یعموم

 اراتیـ است، نه آنکـه از اخت  دهیگرد ضیتفو ییحوزه قضا سیدادستان کل کشور به رئ

محـول و   ییحـوزه قضـا   سیعام به رئـ  يها دادگاه لیبوده که با تشک يدادستان هر شهر

قـانون   273و  467دادسرا به دادستان برگردانده شده است... و حسـب مـواد    اءیسپس با اح

 دهـــ قائـل نش  یشاک يحق را برا نیا ،یسابق و الحق در اعاده دادرس يفریک یدادرس نییآ

  را مردود اعالم کرده است.   یاز طرف دادستان و شاک یدادرس ادهــاع ياــتقاض ،»است

  
  شناسی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه. کیفري و جرمکتري حقوق د *

Yusefi_9@yahoo.com 
 اداره ه،یی، پژوهشگاه قوه قضا91سال  يد) يفریک( کشور یعال وانید شعب ییقضا يمجموعه آرا. 1

  .53، ص  نخست چاپ کشور، ییقضا هیرو انتشار

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  124

صادره از شـعبه   24/10/1391مورخ 9109970909000565دادنامه شماره  )ب

در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی از طرف شاکی با این اسـتدالل   1کشور عالی دیوان 2

 هـاي  دادگـاه قـانون آیـین دادرسـی     273شاکی از جمله اشخاصی که طبق مـاده  «که 

عمومی و انقـالب در امـور کیفـري حـق درخواسـت اعـاده دادرسـی دارنـد محسـوب          

  تقاضاي اعاده دادرسی از طرف شاکی را مردود اعالم کرده است. »گردد مین

صادره از شعبه  30/10/1391مورخ  9109970906400513شماره  دادنامه )ج

 و اشخاص«استدالل که  نیبا ا یبه اعاده دادرس یدگیدر مقام رس 2کشور یعال وانید 4

 نییقانون آ 273ماده  موجببه دارند را یدادرس اعاده درخواست استحقاق که یمقامات

و شـامل دادسـتان    دهیاحصاء گرد يفریو انقالب در امور ک یعموم يها دادگاه یدادرس

  .است کرده رد را دادستان یدادرس اعاده درخواست ،»شود یمن

 دادرسی جلسه در وي نماینده یا دادستان حضور لزوم  

این مسئله که آیا حضور دادستان یـا نماینـده     کشور درباره عالی دیواننظر شعب 

، بـر ایـن   )، از تشریفات ضروري اسـت یـا خیـر   1ي (کیفر وي در دادگاه کیفري استان

استقرار یافته است که بدون حضور دادستان یـا نماینـده وي بـرخالف قـانون و اصـول      

  آراء مربوطه به شرح ذیل است:. صادره است رأيدادرسی و از موجبات نقض 

صـادره از   12/10/1391مـورخ   9109970907600693شـماره   دادنامـه  )الف

به دادنامه شـماره   یدنظرخواهیتجد یدگیدر مقام رس 3کشور یعال وانید 16ه ـــشعب

 نیـ بـا ا  النیاسـتان گـ   يفـر یدادگاه ک 12صادره از شعبه  24/11/1390مورخ  1733

 لی) قـانون تشـک  28/7/1381 یاصـالح ( 14مـاده   )ج(بند  صراحتبه بنا«استدالل که 

و  یاو در جلسـه دادگـاه عمـوم    ندهینما ایو انقالب حضور دادستان  یعموم يها دادگاه

جلسه دادگاه بدون شرکت دادسـتان و   لیاست، تشک یو الزام يضرور ،و انقالب ییجزا

  دادنامه صادره را نقض کرده است.   ،»است یبرخالف قانون و اصول دادرس يو ندهینما
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صادره از شعبه  10/10/1391مورخ  9109970910600648دادنامه شماره  )ب

 600078تجدیدنظرخواهی به دادنامه شـماره  در مقام رسیدگی  1کشور عالی دیوان 33

با این استدالل که  صادره از شعبه دوم دادگاه کیفري استان قزوین 27/10/1390مورخ 

عنایت به  جلسات دادگاه بدون حضور دادستان یا نماینده وي تشکیل گردیده است، با«

 هاي دادگاه) قانون تشکیل 28/7/1381(اصالحی  20ماده  2و تبصره  14ماده  )ج(بند 

  صادره نقض شده است. رأي ،»عمومی و انقالب حضور دادستان یا نماینده او الزامی است

 تلفنی مزاحمت بزه به رسیدگی صالح مرجع  

این مسـئله کـه مرجـع صـالح رسـیدگی بـه بـزه          کشور درباره عالی دیواننظر شعب 

که دادسرا و دادگاه محـل   . از آنجاییمزاحمت تلفنی کدام مرجع قضایی است، یکسان است

با بزه مزاحمـت تلفنـی    ارتباطوقوع جرم، صالحیت رسیدگی به اتهام انتسابی را دارد، لذا در 

ایـن سـوال    ـکه ممکن است محل برقراري تماس و محل پاسخگویی به آن متفاوت باشد   ـ

کشور نظر بـه   عالی دیوانمطرح شده است که کدام محکمه صالحیت رسیدگی دارد. شعب 

  آراء مربوطه به شرح ذیل است:صالحیت مرجعی دارد که شاکی در آن محل قرار دارد. 

صـادره از شـعبه    24/10/1391مـورخ   9109970909000566دادنامه شماره  )الف

در صالحیت بین دادسراي تهران (صـادقیه)   ،در راستاي حل اختالف 2کشور عالی دیواندوم 

 مسـتنداً با توجه به محتویـات پرونـده ... و   «با این استدالل که  و دادسراي شهرستان گرمی،

 54و  53کشـور و مـواد    عـالی  دیوانعمومی  هیأت 21/04/1390مورخ  721شماره  رأيبه 

محـل وقـوع نتیجـه     ،»عمـومی و انقـالب در امـور کیفـري     هاي دادگاهقانون آیین دادرسی 

  داده است.   رأيتشخیص و به صالحیت دادسراي تهران  ،مجرمانه را تهران

 24صادره از شـعبه   27/10/1391 مورخ 9109970908400964شماره  دادنامه )ب

ان ـــ رستـــشه يدادسـرا  نیبـ  تیدر صـالح  ،حـل اخـتالف   يدر راستا 3کشور یعال وانید

رونده ــپ اتیوـــتوجه به محت با«دالل که ــاست نیشهرستان کرج با ا يراــشتر و دادســال
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 جـه یمحـل وقـوع نت   »21/04/1390مـورخ   621شـماره   هیوحدت رو يرأبه  داًــمستن... و 

  داده است. يرأالشتر  يدادسرا تیو به صالح صیتشخ ،مجرمانه را شهرستان الشتر

 آور اشک گاز نگهداري بزه به رسیدگی صالح مرجع  

  ينگهدار بزه به یدگیرس حمسئله که مرجع صال نیا  کشور درباره یعال وانیدشعب  نظر

استدالل کرده  وانید یگاه. ستین کسانیدادگاه انقالب،  ایاست  یدادگاه عموم آوراشک گاز

دادگاه  تیبه آن در صالح یدگیمحسوب و رس ،قاچاق قیاز مصاد آور اشکگاز  ياست نگهدار

 تیبه آن در صـالح  یدگینشده و رس یآن مصداق قاچاق تلق ينگهدار یانقالب است و گاه

  :است لیذ شرح به مربوطه آراءدانسته شده است.  یدادگاه عموم

صـادره از   10/07/1391مـورخ   9109970906100644دادنامـه شـماره    )الف

 1031در راستاي حل اختالف در صـالحیت بـین شـعبه     1کشور عالی دیوانشعبه اول 

نظر «با این استدالل که  دادگاه انقالب تهران، 13دادگاه عمومی جزایی تهران و شعبه 

مرتکـب   ،یکی از مصادیق قاچـاق اسـت، مـتهم پرونـده     آور اشکبه اینکه نگهداري گاز 

نگهداري شیء قاچـاق شـده و قاچـاق تحـت هـر عنـوانی کـه باشـد رسـیدگی آن در          

  اعتقاد به صالحیت دادگاه انقالب داشته است.   »انقالب است هاي دادگاهصالحیت 

ــماره   )ب ــه ش ــورخ  9109970909000382دادنام ــادره از  30/07/1391م ص

 24در راسـتاي حـل اخـتالف در صـالحیت بـین شـعبه        2کشور عالی دیوانشعبه دوم 

بـا ایـن اسـتدالل کـه      تهران جزایی عمومی دادگاه 1031 شعبهدادگاه انقالب تهران و 

نظـر از صـحت و سـقم    ) صـرف آور اشـک شده (نگهداري گاز با توجه به نوع بزه عنوان«

رندگان سالح موضوع با توجه به ماده یک از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دا

قانون اصالح قانون  5از ماده  5به بند  و با توجه 1390رمجاز مصوب سال و مهمات غی

را مصداق قاچاق ندانسـته   آور اشکنگهداري گاز  »عمومی و انقالب هاي دادگاهتشکیل 

  و رسیدگی به آن را در صالحیت دادگاه عمومی دانسته است.
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