
 

  

 1391در سال عالی کشور شعب دیوان قضایی رویهوحدت 

  مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداري سالح غیرمجاز درخصوص

  

  *ابوالفضل یوسفی

تشـخیص مرجـع صـالح رسـیدگی بـه بـزه         عالی کشـور دربـاره  رویه شعب دیوان

نگهداري سالح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر اسـتوار شـده اسـت کـه بـه دلیـل       

قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداري سالح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمـومی  

  دادگاه انقالب. برخی از آراء صادره به شرح ذیل است:صالحیت رسیدگی دارد نه 

صـادره از   19/10/1391مـورخ   9109970908600434 :الف) دادنامه شماره

عالی کشوردیوان 30شعبه 
1
 101در راستاي حل اختالف در صالحیت بـین شـعبه    

 صـرفاً «کـه  دادگاه عمومی جزایی اسدآباد و دادگاه انقالب اسدآباد، با این اسـتدالل  

 یتلقـ قاچـاق   ،وارد کردن سالح و مهمات به کشور یـا خـارج نمـودن آن از کشـور    

و  نمـی شـود   یتلقـ قاچـاق   ،جمله حمل و نگهداري سالحو سایر عناوین از شود می

به صـالحیت دادگـاه    اعتقاد ،»خارج از حدود صالحیت دادگاه انقالب اسالمی است

  عمومی جزایی داشته است.  

صــادره از  5/10/1391مــورخ  9109970909300640 :ب) دادنامــه شــماره

عالی کشوردیوان 29شعبه 
2
 101در راستاي حل اختالف در صالحیت بـین شـعبه    

حمـل و  «دادگاه عمومی جزایی اسدآباد و دادگاه انقالب همدان با این استدالل کـه  

  

شناسی و عضو گـروه کیفـري مطالعـات و اسـتخراج رویـه قضـایی کشـور        دکتراي حقوق کیفري و جرم *

 )قضاییهقوه(وابسته به پژوهشگاه 
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  1394، بهار 10شماره  ،قضایی آراي مطالعات: رأي فصلنامه/  148

اعتقـاد بـه صـالحیت     »شـود قاچاق محسوب نمـی  ،نگهداري سالح در داخل کشور

  عمومی جزایی داشته است.دادگاه 

صـادره از   20/10/1391مـورخ   9109970908400904 :ج) دادنامه شـماره 

عالی کشوردیوان 24شعبه 
1
رسی از دادنامه در راستاي پذیرش درخواست اعاده داد 

دادگـاه تجدیـدنظر    10شـعبه   تأییـد دادگاه انقالب گنبد کـه بـه    1صادره از شعبه 

مـاده یـک قـانون مجـازات     طبـق  « ن استدالل کهان رسیده است، با ایاستان گلست

رویـه   ي وحـدت أقاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمـات غیرمجـاز و ر  

عالی کشـور، حمـل و نگهـداري سـالح در     محترم عمومی دیوان هیأت 21/9/1391

اعتقاد به صالحیت دادگـاه عمـومی جزایـی     »شودداخل کشور قاچاق محسوب نمی

  تجویز اعاده دادرسی داده است.ي به أداشته و ر
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