
دیجیتال شناسه  (DOI): 10.22106/jcr.2017.29713 

 

  

  

تراض ـاع بهیدگی ـع رســرجـیت مـالحـی بر صـتـادداشـی

 ضبط وثیقه نسبت به قرار
 

  *ممنون مریم
  

  :ماوقعشرح  .1

شهریور به تعداد  17خیابان  منزلی در ظروف چینی از پی کشف اقالمی از در

نقالب گاه ااعالم گمرك تهران به محرز بودن قاچاق کاال، موضوع به داد کارتن و 97

مکشـوفه،  . در جریان رسیدگی و انجـام تحقیقـات، کاالهـاي    شود تهران گزارش می

 29گردد. در پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه  ضبط و از متهم وثیقه أخذ می

بـه  دستور  علیه، دادگاه اقدام به صدوردادگاه انقالب و به جهت عدم معرفی محکوم

قـانون آیـین دادرسـی     140در اجـراي مـاده    الـف.ن. آقـاي   متعلق بـه  ضبط وثیقه

نمایـد. بـا اعتـراض     مـی  1378فري مصـوب  هاي عمومی و انقالب در امور کی دادگاه

گذار به این قرار، پرونده به دادگاه عمومی جزایی تهـران، ارسـال و سـپس بـا     وثیقه

شـود و بـه دادگـاه انقـالب تهـران اسـترداد       صدور قرار عدم صالحیت، مواجـه مـی  

گردد. با عدم پذیرش صالحیت از سوي دادگاه انقالب و حـدوث اخـتالف میـان     می

می جزایی تهران و دادگـاه انقـالب تهـران در رسـیدگی بـه اعتـراض در       دادگاه عمو

گـردد و دیـوان بـا     عالی کشور ارسال میصدور دستور ضبط وثیقه، پرونده به دیوان

دادگـاه   1064توجه به صالحیت عام مراجع عمـومی نسـبت بـه صـالحیت شـعبه      

   نماید. عمومی جزایی تهران، حل اختالف می

  
 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشجوي دکتري حقوق کیفري و جرم شناسی

Email:Maryammamnoun@gmail.com 
  

  112/  1395، تابستان 15قضایی، شماره  يفصلنامه رأي: مطالعات آرا

 عمومی جزاییمشخصات رأي دادگاه 

  930997090512210شماره پرونده: 

  930997074300071 شماره دادنامه:

  دادگاه عمومی جزایی تهران 1064شعبه  مرجع رسیدگی:

  29/11/1393 تاریخ رسیدگی:

  اعتراض به دستور ضبط وثیقه موضوع رسیدگی:

   متن رأي

دادگاه انقالب  29نظر به اینکه حکم محکومیت نسبت به آقاي ف.ن. از سوي شعبه 

تهران صادر شده است، رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط وثیقه متعلق به آقاي الـف.ن.  

  گیرد و از صالحیت این دادگاه خارج است. نیز در صالحیت دادگاه موصوف قرار می
  

 مشخصات رأي دادگاه انقالب

  9209980262900104شماره پرونده: 

  9309970262900699 شماره دادنامه:

  دادگاه انقالب اسالمی تهران 29شعبه  مرجع رسیدگی:

  16/12/1393 تاریخ رسیدگی:

  اعتراض به دستور ضبط وثیقه موضوع رسیدگی:

  متن رأي

ره رویه شمانظر به اینکه برابر رأي وحدتعتراض الف.ن. نسبت به ضبط وثیقه، درخصوص ا

خود را صالح بـه رسـیدگی    ،دادگاهاین عالی کشور، هیأت  عمومی دیوان 9/8/1385مورخ  694

قرار مدنی هاي عمومی و انقالب در امور  قانون آیین دادرسی دادگاه 27ندانسته و مستنداً به ماده 

  .داردهاي عمومی جزایی تهران صادر و اعالم میعدم صالحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه
  

 عالی کشورمشخصات رأي دیوان

  9209980262900104شماره پرونده: 

  9409970925200459 شماره دادنامه:

  عالی کشوردیوان 37شعبه  شعبه:
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  24/10/1394 :تاریخ

  هاي انقالب و عمومی تهران حل اختالف در صالحیت بین دادگاه موضوع رسیدگی:

  عالی کشوردیوان 37شعبه  مرجع رسیدگی:

  متن رأي

دادگاه عمـومی تهـران بـراي     صالحیت بین دادگاه انقالب و درخصوص اختالف در

ی یقرارهاي صادرشده از سوي مراجع قضا گذار به شرحی که دررسیدگی به اعتراض وثیقه

 هیـأت  85/8/9 ـ� 694رویـه شـماره   مذکور انعکاس یافته است با عنایـت بـه رأي وحـدت   

 هـاي عمـومی و  قانون آیـین دادرسـی دادگـاه    28به ماده  نظر و عالی کشوردیوان عمومی

  شود. تهران حل اختالف می ییمدنی با اعالم صالحیت دادگاه عمومی جزا امور در انقالب

   :نقد و بررسی .2

هـاي   قانون اصـالح قـانون تشـکیل دادگـاه     3ماده  )ج(در استنباط از مقررات بند 

قـانون آیـین دادرسـی     143و مـاده  1381با اصـالحات   1373عمومی و انقالب مصوب 

مـوارد زیـر حـائز اهمیـت      1378امور کیفـري مصـوب    رهاي عمومی و انقالب د اهـدادگ

  است: يبسیار

هاي عمومی و انقالب مصـوب   قانون تشکیل دادگاه 12ماده  3موجب تبصره بهـ 1

، کلیه اختیارات دادسـتان بـه رئـیس دادگسـتري شهرسـتان و اسـتان       1373

قـانون آیـین دادرسـی     140تفویض شد. با لحـاظ ایـن مقـررات طبـق مـاده      

دستور ضبط وثیقه هم در اختیـار  ، 1378عمومی و انقالب مصوب  هاي هدادگا

اه سـازمانی رئـیس   رئیس حوزه قضایی قرار گرفت که به جهت رعایـت جایگـ  

در صـالحیت   تراض متضرر از دستور ضبط وثیقـه رسیدگی به اع حوزه قضایی

  دادگاه تجدیدنظر استان بود.

هـاي عمـومی و انقـالب     با تصویب و اجراي قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه

شده از رئیس ، اختیارات یادمرقوم 12ماده  3با توجه به نسخ تبصره  1381اصالحی 

 با توجه به رأي ، لذاو به دادستان عمومی و انقالب محول گردید ، منتزعحوزه قضایی

عالی کشـور  عمومی دیوان هیأت 18/5/1384مورخ  679رویه قضایی شماره وحدت

 .ادستان عمومی و انقالب قرار گرفتاز اختیارات مقامی د ،قهصدور دستور ضبط وثی

  114/  1395، تابستان 15قضایی، شماره  يفصلنامه رأي: مطالعات آرا

مرقوم رسیدگی به شکایت از  3رسد با تنقیح مناط از مقررات ماده  نظر میه ببنابراین 

د باشد و در غیر این صورت موضوع در جاي خو تور ضبط وثیقه با دادگاه عمومیدس

که مغـایر بـا روح    شودجیه، میدچار نوعی تمایز و ترجیحِ بالمرجحِ بدونِ دلیل و تو

دادسـرا خـالف مصـالح و حکمـت حـاکم بـر رأي        قانون و اغراض مقـنن در احیـاء  

  عالی کشور خواهد بود.رویه هیأت عمومی دیوان وحدت

قـانون اصـالح قـانون     39که با استنتاج منطقی از قسمت اخیر مـاده  ویژه آنبه

ر نسـخ مقـررات مغـایر    غلبه ب، 1381عمومی و انقالب اصالحی  هاي دادگاهتشکیل 

امـور   رهـاي عمـومی و انقـالب د    دادگـاه انون آیـین دادرسـی   ـق 143له ماده ـجماز

  .     باشد میکیفري 

و به علت  باشدغیر از متهم  شخصی، گذاروثیقه که چنانچهنکته قابل توجه آن 

عمـومی و   هـاي  دادگـاه انون آیین دادرسی مکرر ق 136متهم برابر ماده  عدم حضور

به دستور دادستان وثیقه به نفع دولـت ضـبط    1378انقالب در امور کیفري مصوب 

توانـد نسـبت بـه     گذار میوثیقهبا توجه به قابل اعتراض بودن دستور دادستان  شود 

  این دستور اعتراض نماید.

  :رسد میالزم به نظر  9/8/1385-694رویه شماره رأي وحدتدر اینجا ذکر 

عمـومی و   هـاي  دادگـاه موجب قانون اصالح قـانون تشـکیل   ه بهنظر به اینک«

اختیـار  ، نامـه اصـالحی قـانون مـذکور     آیـین  10و ماده  27/8/1381انقالب مصوب 

اء شده و دستور ضبط وثیقـه یـا   مجدداً به وي اعط، دادستان که از او سلب شده بود

از وظایف  1384 ـ 679رویه قضایی رأي وحدتالکفاله یا وجه التزام نیز حسب  وجه

در موارد متعدد بـه  ، اصالحی قانون مرقوم 3دادستان تشخیص داده شده و در ماده 

صالحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضـات معمولـه نسـبت بـه تصـمیمات      

، دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسـی کیفـري  

 نمایـد  مـی وظیفـه  ادسرا در معیت آن انجـام ی که آن ددر دادگاه تصمیمات دادسرا

و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهاي عمـومی و   باشد میقابل اعتراض 

صادر  قضاییانقالب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه 

 بـا اعـالم   عـالی کشـور  وانعمـومی دیـ   هیـأت لذا به نظر اکثریت اعضاي گردد،  مین
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حـل  یت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه صالح

 گردد. اختالف می

هاي عمومی و انقالب در امـور   قانون آیین دادرسی دادگاه 270این رأي طبق ماده 

  .»باشد االتباع می ها الزم عالی کشور و دادگاهکیفري، در موارد مشابه براي شعب دیوان

  

   

  116/  1395، تابستان 15قضایی، شماره  يفصلنامه رأي: مطالعات آرا

  گیري:نتیجه

سـتان  رسیدگی به اعتـراض بـه دسـتور داد    منظورهدادگاه عمومی بصالحیت 

صالحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر  مورد ضبط وثیقه به قرینه ودر

منطبق  رسد و تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر می قرارها،

یی و قضـا  بنـدي مراجـع و مشـاغل   بـر مقـررات طبقـه    با منطـق و حکمـت حـاکم   

نن در احیـاء  مراتب ناشی از آن است و از سوي دیگر با اهـداف و اغـراض مقـ    سلسله

الصدور هیـأت عمـومی کـه مطـابق      رویه قضایی سابقدادسرا و در جهت آراء وحدت

  اصول و موازین صادر گردیده موافق است.

  


