Telegram.me/dotic

رأی وحدت رویه شماره  762هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد صالحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوون عوی ی ورودر در مودرد د و ه حو ت وی وه رد و  31/96رأس سویع  ۸:۳۰ویز سهشوبهه مودو
 1396/8/2به و یس حج نالسوم
نالسم

ن مسولمی جبویآ ا یویس حسوی و موی ریوین دیوون عوی ی ورودر بوی حرودر حجو

ن مسلمی جبیآ اییس محم مص ق می ب ه محتوم دندسوتی وو ورودر شومو ایی وی و،سویت مسترویرن

نعریس معی
یمنیو زووشنر

ولیه شعب دیون عی یوردرت در سی
د و ه رو

هیأت عمومی ترکی ش

س رسوی ت وویت معتلو نعروویس شومو

پن نز تم ت ا یتی نز وم نهلل مجی

وببو ه در وصووو موودرد نسوتمید تووم دندسووتی

محتم و وردرت به تمتیب ذی ت به ص یر رأس ح ت وی ه یرییی شمیره  1۳9۶/۸/۲ - ۷۶۲مبتهی زمد .

الف :گزارش پرونده
حسب زشنر

محتوم یروییی دندسوتی عموومی ن هومآ تهومن ت در مودرد

شومیره  9۰۰1/998/2۰۰مودو  1۳9۶/4/1۸معوی

[صومحی ممنجو رسوی زی وبب ه] بوه نتهیموویت و،سوی نعرویس شوعب سویزمی تعکیوومنت حکوومتی سوی [شوعهه] د نز و
رمف [شعب] یزدهم سی هفتم دیون عی ی وردر نز رمف د گم به ش
 -شعهه محتم د

ن

ذی نوتمف تم حیدث ش ه نس :

دیون عی ی وردر در مهوی حو نووتمف در صومحی سوی دندسومنهیس عموومی ن هومآ تهومن بوی

دندسمنس شهمستی نو میه بب رعهیس رنج به رسی زی به نتهیمیت و،سی نعریس شعب سیزمی تعکیومنت حکوومتی بوه
نستبید تهصمه  ۲میده  4۶یی و مهیوزه بی ییچیق ویال نوز وه مه ر میدنرد« :به ولیه نتهیمیت و،سوی نعرویس شوعب سویزمی
تعکیوومنت حکووومتی وووه در مهووی رسووی زی بووه د و ههیس ییچوویق ووویال نوز ممتکووب میشووو د در دندسوومن دندزیههوویس مموووش
رسووی زی میشووودد» رووی دند یمووههیس موودو  1394/8/27 1394/9/29بووی نی و نسووت الق وووه مهووب در مووونردس وووه تووم بووه
صمحی دندسمنس تهمن دنشته نز فظ تهمن نسوتفیده مووده ا وه نز ولموه ممووش بوه ذهو متهویدر میشوود ممووش نسوتی
مح

یدد جم نس

وه به حیظ شد کی به محو

یودد سوشهت بوه حوو دییو تم سو ی تم بوه مووودد رسوی زی میشوودد در

تیجه صمحی دندسمنس مموش نستی ت (نو میه بب رعهیس) رن تأیی مود .
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آ -شووعب محتووم وویزدهم سووی هفووتم دیووون عووی ی وروودر در مهووی حو نوووتمف در صوومحی سووی دندسوومنس عمووومی
نرنط روی دند یموه شومیره  1۵۲مودو  1۳9۵/1۰/۶شومیره  ۰۰۰۵مودو  1395/1/8مسوتب ن بوه تهصومه ۲

ن همآ تهمن بوی رشو

موویده  4۶یووی و مهوویوزه بووی ییچوویق ووویال نوز بووی نیو نسووت الق وووه ولمووه رهوودر در مموووش وروودر دنرد در موویده  ۳۰۸یووی و ایووی
دندرسووی ویفوومس یووش رسووی زی بووه نتهیموویت بعرووی نز مسوودو ی ندنرنت رن در صوومحی ممجو یرووییی مموووش نسووتی دن سووته
یی و گذنر متص ی شعب تعکیمنت حکومتی رن مرموق تهصمه  1میده  ۳۰۷یی و ایی دندرسی ویفمس تلهی ومده نسو در
تیجه صمحی

رسی زی دندسمنس عمومی ن همآ تهمن رن تأیی موده نس د همی طدر وه ممحته میفممییی نز تهصومه

 ۲میده  4۶یی و مهیوزه بی ییچیقت نسوت هیط معتلفوی بوه عمو امو ه نسو ووه مووودد سمنسوم مویده  4۷1یوی و ایوی دندرسوی
ویفمس ییبلی ر

در هیأت عمومی دیون عی ی وردر جه ص یر رأس ح ت وی ه رن دنرد.
محمدجعفر منتظری  -دادستان کل کشور

ب :نظریه دادستان کل کشور
«موووودد د و ه ا نس و وووه :ن و  -شووعهه د دیووون عووی ی وروودر در مهووی حو نوووتمف در صوومحی سووی دندسوومنهیس
عمومی ن هومآ تهومن بوی دندسومنس شهمسوتی نو میوه ببو رعهیس رنجو بوه رسوی زی بوه نتهیمویت و،سوی نعرویس شوعب
سیزمی تعکیمنت حکومتی به نستبید تهصمه  ۲میده  4۶یی و مهیوزه بی ییچیق وویال نوز ووه مهو ر مویدنرد« :بوه ولیوه نتهیمویت
و،سی نعریس شعب سیزمی تعکیمنت حکومتی وه در مهی رسی زی به د

ههیس ییچویق وویال نوز ممتکوب میشوو ت در

دندسمن دندزیههیس مموش رسی زی میشودد» ری دند یمههیس مدو  1۳94/۸/۲۷ 1394/9/29بی نی نست الق وه مهوب در
مووونردس وووه تووم بووه صوومحی دندسوومنس تهومن دنشووته نز فووظ تهوومن نسووتفیده موووده ا ووه نز ولمووه مموووش بووه ذهو متهوویدر
می شود مموش نستی مح

یدد جم نس ووه بوه حویظ شد کوی بوه محو

رسی زی می شودد در تیجه شعب د

یودد سوشه بوه حوو دییو تم سو ی تم بوه مووودد

دیون عی ی ورودر صومحی دندسومنس ممووش نسوتی (نو میوه ببو رعهیس) رن تأییو

ومده نس .
آ -شعب یزدهم سی هفتم دیون عی ی وردر در مهی ح نوتمف در صمحی سی دندسمنس عمومی ن هومآ تهومن
بی رش

نرنط ری دند یمه شمیره  1۵۲مدو  1۳9۵/1۰/۶شمیره  ۰۰۰۵مدو  1۳9۵/1/۸مستب ن به تهصومه  ۲مویده  4۶یوی و

مهیوزه بی ییچیق ویال نوز بی نی نست الق وه ولمه مموش رهدر در مموش وردر دنرد میده  ۳۰۸یی و ایی دندرسی ویفومس یوش
رسی زی به نتهیمیت بعری نز مسدو ی ندنرنت رن در صومحی ممجو یروییی ممووش نسوتی ت دن سوته یی و گوذنر متصو ی
شعب تعکیومنت حکوومتی رن مروموق تهصومه  1مویده  ۳۰۷یوی و ایوی دندرسوی ویفومس تلهوی وومده نسو در تیجوه صومحی
رسی زی دندسمنس عمومی ن همآ رن تأیی موده نس د همی طدر وه ممحته میشود نز تهصمه  ۲میده  4۶یی و مهویوزه بوی
ییچویقت نسووت هیط معتلفووی بوه عمو امو ه نسو وووه موووودد سمنسووم مویده  4۷1یووی و ایووی دندرسوی ویفوومس در هیووأت عمووومی
دیون عی ی وردر جه

ص یر رأس ح ت وی ه مط

ش ه نس د به تم میرسو نسوت هیط شوعب ویزدهم سوی هفوتم

دیون عی ی وردر نز تهصمه  ۲میده  4۶یی و مهیوزه بی ییچیق ویال نوز مهبی سم ن بکه« :رسوی زی بوه نتهیمویت و،سوی نعرویس
شووعب سوویزمی تعکیوومنت حکووومتی وووه در مهووی رسووی زی بووه د و ههیس ییچوویق ووویال نوز ممتکووب میشووود در صوومحی
دندسمن دندزیههیس تهمن میبیش » نیمآ به صوونآ نسو ریومن بوی ممنجعوه بوه سوونس م سووط بوه موذنشمنت مجلون شودرنس
2

نسممی در وصوو نی تهصمه و ش میشود وه در ال حه ن یه تبتیمی وه در ومیسیو یرییی مجلن مدرد بحث یمنر
زمفته عهیرت «مموش نستی » یی ش ه سودهت یک بی دیربهید اییس فمهید تجومس می بو ه محتوم مجلون شودرنس نسوممی
در ومیسیو یرییی مجلن ولمه «نستی » حذف می شود تی رسی زی به جمن م ا ی در تهومن صودرت پوذیمدد عهویرت ایویس
تجمس در مذنشمنت مجلن ن بگو ه نس « :همکیرن عبی
سیزمی تعکیمنت مج ی ی دنشته بیش

دنشته بیشوب ت نیو یوی و بوی نیو وی وه سوعتگیمن ه ببیسو در

شعب سیزمی تعکیمنت حکومتی بعونه نی یی و رن نجمنء وب د کی نز شومن طی

وه بتون ب نی یی و به حو صحیح نجمنء شودت دنشت مصو ی وود رسی زیوبب زی نس
یرییی هستب

شعب سیزمی تعکیمنت فیی مصو ی

بیش یس ت ذن ح نی هییی رن می در یی و بی و دی
ازندن ه ب

نمکی ن بکه ر

شکی

بی عبی

نز ا هی مسوتلش و

بوه نیو و،سویس
ترو فیت ویصوی

سیبوی وبویم ووه و،سویس شوعب مهیمویت سویزمی تعکیومنت بتون بو

دغ غه فکمس رسوی زی بوه جومن م ییچویق رن ن جوی ب هبو د وذن در تهصومه  ۲مویده 4۶ت ایرد ن بکوه رسوی زی بوه

تعلفیت و،سیس شعب نعریس شعب سیزمی تعکیمنت به دندزیههیس ممنشش نستی موووق شود ا نمبی ویفی شوللی رن
سمنس نی مهیمیت ترمی

میوب

بیعث میشود وه هم فمدس به بهی ه نهی بتون علیه ن بهی شکی

دنو م وه بی حذف ولمه «نستی » رسی زی به تعلفیت نی مهیمیت به مموش وردر ی پی تع

وب ت ذن می تهیووی

ی همی تهمن موووق برودد»

بی توجه به ممنتب فوق به تم میرس شهههنس جود نرد وه رسی زی به جمن م نعریس شعب سیزمی تعکیمنت حکوومتی
در محو ده تهصومه  ۲مویده  4۶یووی و مهویوزه بوی ییچویق ووویال نوز در صومحی دندزیههویس تهومن میبیشو ریومن ریفوه نصوولی
هیوأت عموومی دیوون عوی ی ورودرت ورو
شمعی نس

توم مهوب

در صودرت عو

نمکوی ت تفسوویم یوی و سوم نسویس موونری حهووویی

در موودد مدرد بحثت تم یی و گذنر و ش نس در تیجه بی تم شعب یزدهم سی هفتم دیون عی ی

وردر مونفهمد»

رأی وحدت رویه شماره  139۶/8/2 - 762هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بااا جوج ا با م ااسو و عضسااا ب اازااای عااعا ساااممان جعرساارا ه ااومت در رسااودو با جاارا
زاسی موضوع ب با جوجا با

ا ااا کااا ب اعم ب ب ا

اراه ماواد  ۴۹ب  ۶۰ااوون جعرسارا ه اومت م اوب  ۱۳۹۲بار اعاتلاد داروادوان ها ا های

زاسی در ععا مر وم ب اوح ار الهو دادسرا ب محاک کوفری م تقر در مرکز استان در رسودو ب موارد ماککور در
ماده  ۷۴اسن اوون ب با جوج ب ادبوا اداعی ب عارا
د

مقارر بارای اازاای عاعا بسا ه رساودو کننده با ا اا کاا ب اعم ب

«مرکز» ب فرد اجالی آن عن مرکز کشور ،رسودو ب کلو اجهاما عضسا ب اازای ععا ساممان جعرسرا ه ومت

ک در مقام رسودو ب پربودههای ا اا کاا ب اعم مرج اا م عاوود در االهو دادسارا ب دادواههاای جهاران باوده ب آراء
ععا امده ب س ب هفت دسوان اا کشور کا باا اسان وظار او داا دارواد احوو ب ااووو جشا و

م وردواد اسان ر ی

طدق ماده  ۴۷۱اوون آسین دادرس کوفری در موارد مشاب بارای عاعا دساوان ااا کشاور ،دادواههاا ب سااسر مراجاع ااا ام
زاسی ب غور آن مما جداع اس .
هوأ اموم دسوان اا کشور
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