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   موسسه آموزش عالی فاضلابتدای خ قصردشت،   ارامونت،پ  -آدرس : شیـراز

 07132343234  -07132304014تلفن :    



 

 دانشجوی گرامی 

 

دلیل حل مسائل متنوع، ارتباط زنده و دو طرفه بیی  دانجی و و ه  های موسسه فاضل بحضور در کالس

هیای کالسیک کیه انج و و آزمیو د، قرار گرفت  در جو کنکور، ای اد انگیزه رقابت، رفع اشکاالت داستا

توا  آنرا با مطالعیه ییی ییا  نید شوید انتخابک است که نمکطلع مکضم  آ  از میزا  آمادگک خود م

 کتاب مقایسه کرد.

 

ی دهدد کده شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه فاضل به شما این امکان را م

کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع بایدد   ایگاه واقعی خود را در رتبه بندیج

 کرد.



 سخن مؤلفان
آرا  ت یاهم بر  تسلط  و  رو  ی مطالعه  ه  ی عال  وان ید  ه ی وحدت  بر  که در   ست ی ن  ده یپوش  کس  چ یکشور  چرا 

ر  یاریبس صدور  مقام  در  ها  دادگاه  قضات  موارد،  ه  ،یأاز  استنباط  قوان   یابا  از  مقررات،   نیمتعارض  و 

  نکهیا  لیبه دل   ،یحالت  ن یموضوع واحد صادر شود که در چن  کیدر    یمتعارض   آرایگردند تا    یموجب م

  یأکشور اقدام به صدور ر  ی عال  وانینشوند، د  یخود دچار سردرگم  فی افراد در خصوص حقوق و تکال 

 .  دینمایم هی وحدت رو

و....  یسردفتر: آزمون وکالت، قضاوت، رینظ یحقوق یها  در آزمون هیوحدت رو   یآرا ر،یاخ یهاسال در

به آراء وحدت رو  حقوق  انیدانشجو  یال قرار گرفته و آگاهؤمنبع طرح س مهم و    شیاز پ  شیب   ه ینسبت 

در امور    ییقضا  هیوحدت رو  یمحترم به آرا  انیدانشجو  یابیدر دست  لیلذا با هدف تسه   باشد،  یم  یضرور

تا با توکل   میبر آن شد  ،یاز سردرگم  شانیا  ییراجعه آنان به منابع متعدد و رهادم مو ع  یفریو ک   یحقوق

تا    م یینما  ی هم گردآور  مجموعه کنار  کیمذکور را در    یو تالش فراوان، آرا   یبزرگ و سع  ی به خدا

 آسانتر آن برداشته شود.   یریثر در جهت فراگؤم یگام

 مجموعه:  ن یمنظور ا ن یبه هم 

 . است ده یگرد ه یته  ییو جزا  یوقش حقدر دو بخ -١

محترم با نمونه    انیمرتبط نگاشته شده تا دانشجو  یو سنوات  یفیلأ ت  یها   تست  ه یوحدت رو  ی أهر ر  لیذ  -۲

 . دنآراء آشنا شو   یتست ها

 .  ابدی لیشده تا جستجو و مطالعه آن تسه ان یآن ب ب یتصو خ یتار بیبه ترت ه یوحدت رو یآرا یتمام -٣

و خالصه آن به صورت جداگانه آورده شده تا در سهولت مطالعه و    ده یا، چکآر  از  کیهر    لیدر ذ  -۴

 . مرور و تسلط بر آرا موثر باشد تی و در نها یریادگی

 مورد اشاره قرار گرفته است.   کیمرتبط و نکات مهم در خصوص هر  یمواد قانون -۵

قوق الزم به ذکر است  ا رشته حمرتبط ب  ی داوطلبان آزمون ها  یتمام  یبرا   تیموفق  ی ضمن آرزو  انیپا  در

مورد استفاده   ی حقوق  یآزمون ها   انیعالوه بر متقاض  ی تمام خانواده حقوق  ی تواند برا  یکه کتاب حاضر م

ام شود.  ا  دیواقع  که  ها  ن یاست  مجموعه  همچون  استقبا   یمجموعه  و  توجه  مورد  قرار    لقبل  عالقمندان 

 .ردیگ

 

 نوشین بزرگی زاده  -ماریا خواجه

 99تابستان 



 

 

 

 ... رعزیزمانپدر و ماد  تقدیم به

 والدینی که بودنشان تاج افتخاریست بر سر و نامشان دلیلی است بر بودن

 نتیجه این همت و تالش تقدیم آنان 

 به پاس تعبیر انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی 

سردترین   این  در  که  وجودشان  امیدبخش  گرمای  و  سرشار  عاطفه  پاس  به 

 ن بهترین پشتیبان است.روزگارا

به پاس قلب های بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به 

 شجاعت می گراید.

 دریغی که هرگز فروکش نمی کند.و به پاس محبت های بی 
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   أ

 

ب لفهرست مطا  

 حقوقی  هیآراء وحدت رو

 1 ............................................................................................................................................ی حقوق مدن

 2 .................................................................................................................. 26/9/1398  -  784شماره    هیوحدت رو  یرأ

 3 .................................................................................................................. 15/7/1393  -  733شماره    هیرأی وحدت رو

 4 .................................................................................................................. 13/2/1390  -  718شماره    هیوحدت رو  یرأ

 5 .................................................................................................................. 20/7/1389  -  716شماره    هیوحدت رو  یرأ

 6 .................................................................................................................. 22/5/1387  -  708شماره    هیوحدت رو  یرأ

 8 ...................................................................................................................26/7/1384  -  681شماره    هیوحدت رو  یرأ

 9 ............................................................................................................... 28/10/1378  -  647شماره    هیوحدت رو  یرأ

 10 ................................................................................................................15/4/1378  -  636شماره    هیوحدت رو  یرأ

 11 ................................................................................................................20/8/1376  -  620شماره    هیوحدت رو  یرأ

 12 ...................................................................................................................3/4/1376  -  617 شماره   هیرودت  وح   یرأ

 14 ................................................................................................................20/6/1375  -  607شماره    هیوحدت رو  یرأ

 15 ............................................................................................................... 14/7/1371  -  576شماره    هیوحدت رو  یرأ

 16 ............................................................................................................... 9/12/1367  -  520شماره    هیوحدت رو  یرأ

 17 ............................................................................................................ 18/11/1367  -  518شماره    هیوحدت رو  یرأ

 17 .................................................................................................................. 3/10/1364  -  30شماره    هیوحدت رو  یرأ

 19 .................................................................................................................. 19/9/1363  -  37شماره    هیوحدت رو  یرأ

 20 ..................................................................................................................... 29/1/1363  -  1شماره    هیوحدت رو  یرأ

 21 ..................................................................................................................... 29/1/1360  -  2شماره    هیوحدت رو  یرأ

 22 ............................................................................................................ 24/11/1356  -  113شماره    هیوحدت رو  یرأ

 27 ................................................................................................................. 1356/  10/7  -  95شماره    هیوحدت رو  یرأ

 28 ............................................................................................................... 13/10/1351  -  54شماره    هیوحدت رو  یرأ
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   ب

 29 ..................................................................................................................... 2/8/1351  -  42شماره    هیوحدت رو  یرأ

 30 .................................................................................................................. 8/8/1349  -  224شماره    هیوحدت رو  یرأ

 32 .......................................................................................................... 26/12/1342  -  3561شماره    هیوحدت رو  یرأ

 33 ............................................................................................................... 17/4/1334  -  699شماره    هیوحدت رو  یرأ

 35 ......................................................................................................... 16/11/1331  -  1798شماره    هیوحدت رو  یرأ

 37 ............................................................................................................................ ی مدن  یدادرس نییآ

 38 ........................................................................................................... 10/1399/ 16  –  805ه شماره  یوحدت رو  یرأ

 39 ................................................................................................................ 18/9/1399  -803  ه شمارهیرو  وحدت   یرأ

 40 ................................................................................................................ 18/9/1399  -802ه شماره  یرو  وحدت   یرأ

 42 ................................................................................................................ 1399/ 22/7  -801ه شماره  یوحدت رو  یرأ

 43 ................................................................................................................. 8/7/1399  –  797ه شماره  یوحدت رو  یرأ

 45 ............................................................................................................... 21/5/1399  -  794شماره    هیوحدت رو  یرأ

 48 ................................................................................................................ 1399/ 14/5  -793شماره    هیوحدت رو  یرأ

 49 ............................................................................................................... 24/4/1399  -  792شماره    هیوحدت رو  یرأ

 51 ............................................................................................................... 20/9/1397  -  773شماره    هیوحدت رو  یرأ

 53 .............................................................................................................. 16/5/1397   -  771شماره    هیوحدت رو  یرأ

 55 .............................................................................................................. 26/4/1397   -  769شماره    هیوحدت رو  یرأ

 57 ............................................................................................................... 21/1/1397  -  767شماره    هیوحدت رو  یرأ

 59 ............................................................................................................... 20/4/1396  -  760شماره    هیوحدت رو  یرأ

 63 ............................................................................................................... 29/1/1396  -  757شماره    هیوحدت رو  یرأ

 65 ............................................................................................................ 14/10/1395  -  755شماره    هیوحدت رو  یرأ

 66 ................................................................................................................... 2/6/1395  -  753شماره    هیوحدت رو  یرأ

 68 ............................................................................................................... 24/1/1395  -  748ه شماره  یرو  وحدت   یرأ

 69 ........................................................................................................... 29/10/1394   -  747شماره    هیوحدت رو  یرأ

 71 ............................................................................................................ 1394/  3/  26  -  741شماره    هیوحدت رو  یرأ
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 72 ............................................................................................................... 20/8/1393  -  735شماره    هیوحدت رو  یرأ

 73 ............................................................................................................... 15/2/1393  -  126شماره    هیوحدت رو  یرأ

 75 ............................................................................................................... 19/1/1393  -  732شماره    هیوحدت رو  یرأ

 76 ............................................................................................................... 27/4/1391  -  726شماره    هیوحدت رو  یرأ

 78 ................................................................................................................ 20/4/1391ی    725شماره    هیوحدت رو  یرأ

 80 ............................................................................................................ 27/10/1390  -  723شماره    هیوحدت رو  یرأ

 81 ............................................................................................................ 13/10/1390  -  722شماره    هیوحدت رو  یرأ

 82 .................................................................................................................. 3/3/1390  -  720شماره    هیوحدت رو  یرأ

 83 ............................................................................................................... 20/2/1390  -  719شماره    هیرودت  وح   یرأ

 84 ............................................................................................................ 11/12/1388 - 714رأی وحدت رویه شماره  

 85 .................................................................................................................. 1/8/1386  -  705شماره    هیوحدت رو  یرأ

 87 ............................................................................................................... 23/3/1385  -  688شماره    هیوحدت رو  یرأ

 89 ............................................................................................................... 1/10/1383  -  672شماره    هیوحدت رو  یرأ

 89 ................................................................................................................ 19/3/1383  -  666شماره    هیوحدت رو  یرأ

 91 ................................................................................................................2/10/1382  -  663شماره    هیوحدت رو  یرأ

 92 ................................................................................................................29/7/1382  -  662شماره    هیوحدت رو  یرأ

 93 ................................................................................................................19/1/1382  -  660شماره    هیوحدت رو  یرأ

 96 ............................................................................................................... 20/1/1381  -  658شماره    هیوحدت رو  یرأ

 97 ............................................................................................................... 27/9/1380  -  655شماره    هیوحدت رو  یرأ

 98 ................................................................................................................16/9/1378  -  643شماره    هیوحدت رو  یرأ

 100 ............................................................................................................ 11/8/1378  -  639شماره    هیوحدت رو  یرأ

 102 ............................................................................................................ 18/1/1377  -  623شماره    هیوحدت رو  یرأ

 104 ......................................................................................................... 18/10/1375  -  612شماره    هیوحدت رو  یرأ

 106 .............................................................................................................27/6/1375  -  609شماره    هیوحدت رو  یرأ

 107 ........................................................................................................... 13٫4٫1374  -  599شماره    هیوحدت رو  یرأ



 ............................................................ .............................. ..................................سسه آموزش عالک آزاد فاضل ....... مؤ

   ث

 108 ......................................................................................................... 26/10/1374  -  602شماره    هیوحدت رو  یرأ

 110 ............................................................................................................ 29/2/1371  -  575شماره    هیوحدت رو  یرأ

 111 ......................................................................................................... 10/10/1370  -  569شماره    هیوحدت رو  یرأ

 112 ............................................................................................................ 19/9/1370  -  568شماره    هیوحدت رو  یرأ

 113 ............................................................................................................ 10/2/1370  -  556شماره    هیوحدت رو  یرأ

 114 ............................................................................................................... 3/2/1370  -  552شماره    هیوحدت رو  یرأ

 115 ......................................................................................................... 21/12/1369  -  551شماره    هیوحدت رو  یرأ

 116 ......................................................................................................... 30/11/1369  -  544شماره    هیوحدت رو  یرأ

 118 ......................................................................................................... 11/10/1369  -  543شماره    هیوحدت رو  یرأ

 119 ............................................................................................................... 1/8/1369  -  537شماره    هیوحدت رو  یرأ

 121 ............................................................................................................... 2/8/1367  -  512شماره    هیوحدت رو  یرأ

 122 ............................................................................................................ 10/2/1366  -  504شماره    هیوحدت رو  یرأ

 124 ............................................................................................................... 12/9/1364  -  28شماره    هیوحدت رو  یرأ

 125 ......................................................................................................... 18/10/1363  -  221شماره    هیوحدت رو  یرأ

 126 .................................................................................................................. 5/9/1363  -  31شماره    هیوحدت رو  یرأ

 129 .................................................................................................................. 19/2/1363  -  4شماره    هیوحدت رو  یرأ

 129 .................................................................................................................. 22/1/1362  -  2شماره    هیوحدت رو  یرأ

 131 .................................................................................................................. 6/4/1360  -  23شماره    هیوحدت رو  یرأ

 133 ............................................................................................................... 16/3/1360  -  12شماره    هیوحدت رو  یرأ

 134 ............................................................................................................ 7/2/1360  -  3530شماره    هیوحدت رو  یرأ

 135 .................................................................................................................. 28/3/1359  -  9شماره    هیوحدت رو  یرأ

 137 .................................................................................................................. 4/9/1353  -  72شماره    هیوحدت رو  یرأ

 138 ............................................................................................................... 4/10/1353  -  90شماره    هیوحدت رو  یرأ

 140 ............................................................................................................... 15/3/1353  -  27شماره    هیوحدت رو  یرأ

 141 ............................................................................................................ 20/4/1345  -  622شماره    هیوحدت رو  یرأ
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 142 ............................................................................................................ 29/2/1339  -  572شماره    هیوحدت رو  یرأ

 144 ............................................................................................................ 8/8/1336  -  1542شماره    هیوحدت رو  یرأ

 145 ....................................................................................................... 28/11/1335  -  2467شماره    هیوحدت رو  یرأ

 147 ...................................................................................................... 10/10/1335  -  2111شماره    هیوحدت رو  یرأ

 148 ............................................................................................................ 5/9/1335  -  1855شماره    هیوحدت رو  یرأ

 149 ......................................................................................................... 25/9/1332  -  1999شماره    هیوحدت رو  یرأ

 151 ............................................................................................................ 27/7/1323  -  224شماره    هیوحدت رو  یرأ

 153 .................................................................................................................................... حقوق تجارت 

 154 ............................................................................................................ 27/3/1399  -  788ره  شما  هیرو  وحدت   یرأ

 155 .............................................................................................................. 1399/ 3/4  –  789شماره    هیرو  وحدت   یرأ

 156 ............................................................................................................... 1396/ 9/8  -  763شماره    هیرو  وحدت   یرأ

 157 ............................................................................................................ 25/8/1378  -  641شماره    هیوحدت رو  یرأ

 159 ............................................................................................................ 12/2/1374  -  597شماره    هیوحدت رو  یرأ

 160 ............................................................................................................ 28/3/1370  -  561شماره    هیوحدت رو  یرأ

 162 .......................................................................................................... 10/07/1369  -  536شماره    هیوحدت رو  یرأ

 164 ............................................................................................................... 28/8/1363  -  29شماره    هیوحدت رو  یرأ

 165 .............................................................................................................16/12/1361  -  31شماره    هیوحدت رو  یرأ

 167 ............................................................................................................ 11/11/1351  -  62شماره    هیوحدت رو  یرأ

 167 ............................................................................................................ 17/9/1350  -  290شماره    هیوحدت رو  یرأ

 168 ............................................................................................................... 1/7/1350  -  212شماره    هیوحدت رو  یرأ

 170 ......................................................................................................... 14/12/1347  -  155شماره    هیوحدت رو  یرأ

 172 ............................................................................................................ 20/4/1345  -  623شماره    هیوحدت رو  یرأ

 174 ............................................................................................................... 11/7/1341  -  12شماره    هیوحدت رو  یرأ

 176 ...................................................................................................... 19/10/1339  -  3271شماره    هیوحدت رو  یرأ

 جزایی  هیوحدت رو ی آرا



 ............................................................ .............................. ..................................سسه آموزش عالک آزاد فاضل ....... مؤ

   ح 

 179.......................................................................................................................................... حقوق جزا 

 180 ............................................................................................................. 1399/ 15/7  -799ه شماره  یوحدت رو  یرأ

 181 ........................................................................................................... 15/7/1399  –  798ه شماره  یوحدت رو  یرأ

 182 ............................................................................................................... 1399/ 18/6-795ه شماره  یوحدت رو  یرأ

 185 .......................................................................................................... 17/11/1396  -  766شماره    هیوحدت رو  یرأ

 186 ............................................................................................................ 30/8/1396  -  765شماره    هیرو  وحدت   یرأ

 188 ............................................................................................................... 1396/ 9/8  -  764شماره    هیرو  وحدت   یرأ

 190 ............................................................................................................... 1396/ 2/8  -  761شماره    هیرو  وحدت   یرأ

 190 ............................................................................................................ 20/4/1396  -  759شماره    هیوحدت رو  یرأ

 193 ............................................................................................................ 18/1/1394  -  740شماره    هیوحدت رو  یرأ

 194 ......................................................................................................... 30/10/1393  -  738شماره    هیوحدت رو  یرأ

 196 ............................................................................................................. 1393/ 22/7  -  734شماره  هیوحدت رو  یرأ

 197 ............................................................................................................ 22/1/1391  -  724شماره    هیوحدت رو  یرأ

 199 ......................................................................................................... 15/10/1388  -  713شماره    هیوحدت رو  یرأ

 200 ........................................................................................................... 9/1385/ 14  –  696شماره    هیوحدت رو  یرأ

 201 ............................................................................................................ 11/7/1385  -  691شماره    هیوحدت رو  یرأ

 202 ......................................................................................................... 23/12/1384  -  685شماره    هیوحدت رو  یرأ

 205 ......................................................................................................... 13/10/1384  -  683شماره    هیوحدت رو  یرأ

 206 ............................................................................................................ 17/9/1383  -  671شماره    هیوحدت رو  یرأ

 207 ............................................................................................................ 14/7/1383  -  668شماره    هیوحدت رو  یرأ

 209 .............................................................................................................. 1381/ 7/3  –  659شماره    هیوحدت رو  یرأ

 210 ............................................................................................................ 10/7/1380  -  654شماره    هیوحدت رو  یرأ

 211 ............................................................................................................ 23/9/1378  -  645شماره    هیوحدت رو  یرأ

 212 ............................................................................................................... 1378/ 9/6  -  638شماره    هیوحدت رو  یرأ

 215 ............................................................................................................ 18/1/1377  -  624شماره    هیوحدت رو  یرأ
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 216 ................................................................................................................ 1376/ 6/8  -  619شماره    هیوحدت رو  یرأ

 217 ................................................................................................................ 1376/ 6/3  -  616شماره    هیوحدت رو  یرأ

 218 ............................................................................................................ 1/12/1369  -  530شماره    هیوحدت رو  یرأ

 220 ............................................................................................................ 29/1/1368  -  525شماره    هیوحدت رو  یرأ

 221 ......................................................................................................... 23/12/1367  -  522شماره    هیوحدت رو  یرأ

 221 ............................................................................................................ 25/10/1365  -  45شماره    هیوحدت رو  یرأ

 223 ............................................................................................................... 20/8/1365  -  31شماره    هیوحدت رو  یرأ

 224 .............................................................................................................. 20/8/1365  –  32شماره    هیوحدت رو  یرأ

 225 ............................................................................................................... 1/11/1363  -  52شماره    هیوحدت رو  یرأ

 226 ............................................................................................................... 26/9/1363  -  40شماره    هیوحدت رو  یرأ

 226 .................................................................................................................. 6/7/1362  -  13شماره    هیوحدت رو  یرأ

 227 .............................................................................................................16/12/1361  -  31شماره    هیوحدت رو  یرأ

 228 ............................................................................................................ 12/11/1360  -  39شماره    هیوحدت رو  یرأ

 230 ............................................................................................................... 10/9/1360  -  35شماره    هیوحدت رو  یرأ

 231 ........................................................................................................ 9/12/1359  -  59/24شماره    هیوحدت رو  یرأ

 232 ............................................................................................................ 2/10/1349  -  233شماره    هیوحدت رو  یرأ

 233 ............................................................................................................. 7/9/1336  -  4668شماره    هیوحدت رو  یرأ

 233 ......................................................................................................... 30/3/1336  -  1188شماره    هیوحدت رو  یرأ

 235 ....................................................................................................................... ی فریک یدادرس نییآ

 236 .............................................................................................................. 1399/ 22/7  -800ه شماره  یوحدت رو  یرأ

 237 ................................................................................................................. 1/7/1399  -796ه شماره  یوحدت رو  یرأ

 239 ............................................................................................................ 21/1/1397  -  768شماره    هیوحدت رو  یرأ

 240 ............................................................................................................... 1396/ 2/8  -  762شماره    هیرو  وحدت   یرأ

 241 ............................................................................................................ 20/4/1396  -  759شماره    هیرودت  وح   یرأ

 245 ........................................................................................................... 13/4/1396  –  758شماره    هیوحدت رو  یرأ
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 246 ........................................................................................................ 10/1395/ 14  –  756شماره    هیوحدت رو  یرأ

 247 ......................................................................................................... 25/08/1395  -  754  شماره  هیرو  وحدت   یرأ

 248 ............................................................................................................... 2/6/1395  -  752شماره    هیوحدت رو  یرأ

 250 ............................................................................................................... 5/5/1395  -  751شماره    هیرودت  وح   یرأ

 253 .......................................................................................................... 24/1/1395  -  749ه شماره  یوحدت  رو  یرأ

 256 .......................................................................................................... 29/10/1394  -  746شماره    هیوحدت رو  یرا

 258 ............................................................................................................ 26/8/1394  -  745شماره    هیوحدت رو  یرأ

 259 ............................................................................................................ 19/8/1394  - 744شماره    هیوحدت رو  یرأ

 262 ............................................................................................................... 5/8/1394  -  743شماره    هیت رووحد  یرأ

 263 ............................................................................................................... 6/5/1394  -  742شماره    هیوحدت رو  یرأ

 264 ........................................................................................................ 11/09/1393  –  737شماره    هیوحدت رو  یرأ

 266 ......................................................................................................... 09/1393/ 04  –  736شماره    هیوحدت رو  یرأ

 268 ............................................................................................................ 28/8/1392  -  731شماره    هیوحدت رو  یرأ

 269 ............................................................................................................ 1/12/1391  -  729شماره    هیرووحدت    یرأ

 270 ............................................................................................................ 28/9/1391  -  728شماره    هیوحدت رو  یرأ

 271 ............................................................................................................ 21/9/1391  -  727شماره    هیوحدت رو  یرأ

 272 ............................................................................................................ 21/4/1390  -  721شماره    هیوحدت رو  یرأ

 273 ............................................................................................................ 24/1/1389  -  715شماره    هیوحدت رو  یرأ

 276 ......................................................................................................... 21/12/1386  -  707شماره  ه  یوحدت رو  یرأ

 278 ............................................................................................................ 21/1/1386  -  698شماره    هیوحدت رو  یرأ

 278 ............................................................................................................... 7/9/1385  -  695شماره    هیوحدت رو  یرأ

 280 ............................................................................................................... 3/5/1385  -  690شماره    هیوحدت رو  یرأ

 281 ............................................................................................................ 4/11/1384  -  684شماره    هیوحدت رو  یرأ

 282 ............................................................................................................ 6/10/1384  -  682شماره    هیوحدت رو  یرأ

 283 ..........................................................................................................25/5/1384    –  680شماره    هیوحدت رو  یرأ
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 283 .............................................................................................................21/7/1383  -  669شماره    هیوحدت رو  یرأ

 284 .......................................................................................................... 30/10/1382  -  664شماره    هیوحدت رو  یرأ

 286 ........................................................................................................ 12/1380/ 14  –  657شماره    هیوحدت رو  یرأ

 288 ............................................................................................................... 3/8/1379  -  651شماره    هیوحدت رو  یرأ

 290 ............................................................................................................... 5/7/1379  -  649شماره    هیوحدت رو  یرأ

 291 .............................................................................................................6/11/1377  -  630شماره    هیوحدت رو  یرأ

 291 ............................................................................................................... 8/2/1377  -  625شماره    هیوحدت رو  یرأ

 292 ............................................................................................................... 4/9/1376  -  621شماره    هیوحدت رو  یرأ

 293 ......................................................................................................... 30/11/1375  -  614  شماره  هیوحدت رو  یرأ

 295 ............................................................................................................... 1375/ 1/3  -  606شماره    هیوحدت رو  یرأ

 296 ............................................................................................................... 4/7/1374  -  600شماره    هیوحدت رو  یرأ

 297 ............................................................................................................... 6/7/1372  -  583شماره    هیوحدت رو  یرأ

 297 ............................................................................................................ 2/12/1371  -  581شماره    هیوحدت رو  یرأ

 299 ............................................................................................................ 2/12/1371  -  582شماره    هیوحدت رو  یرأ

 300 ............................................................................................................ 21/7/1371  -  577شماره    هیوحدت رو  یرأ

 301 ............................................................................................................ 1/11/1370  -  573شماره    هیوحدت رو  یرأ

 302 ............................................................................................................ 1/11/1370  -  571شماره    هیوحدت رو  یرأ

 304 ............................................................................................................ 28/3/1370  -  563شماره    هیوحدت رو  یرأ

 306 ............................................................................................................ 4/10/1369  -  541شماره    هیوحدت رو  یرأ

 306 ............................................................................................................... 1/8/1369  -  538شماره    هیوحدت رو  یرأ

 307 ............................................................................................................... 3/7/1369  -  535شماره    هیوحدت رو  یرأ

 309 ............................................................................................................ 29/1/1368  -  524شماره    هیوحدت رو  یرأ

 310 ......................................................................................................... 18/11/1367  -  517شماره    هیوحدت رو  یرأ

 311 ............................................................................................................... 4/3/1367  -  509شماره    هیوحدت رو  یرأ

 312 .................................................................................................................. 19/2/1363  -  5شماره    هیوحدت رو  یرأ
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26/9/1398 - 784رویه شماره رأی وحدت     

 شده   ثالث نسبت به مال توقیف  شخص   ضوع: ادعای حقوم 

قانو  اصالح بعضک از مواد قانو  ثبت و قانو  دفاتر اسناد رسمک   8نظر به ای  که طبق ماده : متن رأی

به آ  و به طور    27/6/1322مصوّب   اقدامات اجرایک و مرجع رسیدگک  از طرز عمل و  ترتیب شکایت 

ا و طرز االجرسمک الزمنامه اجرای مفاد اسناد رالزم است طبق آیی  کلک آنچه برای اجرای اسناد رسمک  

از عملیات اجرایک مصوّب   ای    169ریاست قوه قضائیه است و ماده    11/6/1387رسیدگک به شکایت 

کرده  آیی  تعیی   ثبت محل  رئیس  را  اجرایک  عملیات  از  به شکایت  رسیدگک  برای  صالح  مرجع  نامه، 

ایاست و در مواردی که ثال از  ث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید  او به   امر مانع  مراجعه 

شعبه سوم دیوا  عالک کجور رأی    دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابرای ،

شود و  که بر ای  مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونک تجخیص داده مک

و    دادگاه ها یوا  عالک کجور و  ابه برای شعب دقانو  آیی  دادرسک کیفری در موارد مج  471ه  طبق ماد

 االتباع است. سایر مراجع اعم از قضایک و غیرآ  الزم

لیات  چکیده: تعیین رئیس ثبت محل به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عم

می نماید به   ل توقیف شده ادعای حقثالثی که نسبت به ما  اجرایی، مانع از مراجعه شخص

 اثبات حقانیت خود نیست. الح و اقامه دعوا برایدادگاه ص

   : مواد مرتبط

از    169ماده   شکایت  به  رسیدگی  طرز  و  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آیین 

 رئیس قوه قضائیه   11/6/87عملیات اجرایی مصوب  

بع  اجرائک  اجراعملیات  از صدور دستور  اجرا شود( شروع  د  از متعه   )مهر  )اعم  د سند و هر و هر کس 

تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه نفع( که از عملیات اجرائک شکایت داشته باشد مکشخص ذی

 مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگک نموده و با ذکر دلیل

ب   صادررأی   ثبت  رئیس  نظر  مقرراکند.  برابر  اباله هر حال  ذینفع  اشخاص  به  اشخاص غ مکت  و  شود 

توانند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ شکایت خود ع اگر شکایتک از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند مکذینف

یا   و  ثبت محل  به  بند  نظارت صالحیت   هیأترا  برابر  قضیه  تا  نمایند  تسلیم  حک  اصال  25ماده    8دار 

 . نظارت طرح و رسیدگک شود تهیأ قانو  ثبت در 
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 15/7/1393 - 733یه شماره رأی وحدت رو

 موضوع: تعهد بایع به پرداخت غرامات به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع

، یعنک مبیع و ثم  کماکا  قانو  مدنک، بیع فاسد اثری در تملی ندارد  365به موجب ماده  :  متن رأی

  ثم ،  قبض  از  بعد  اگر  م، مرقو  قانو    391و    390مک ماند و حسب مواد    در مالکیت بایع و مجتری باقک 

 جهل  صورت   در  و  دارد  مسترد  را  ثم   باید  و  است  ضام   بایع  درآید،  للغیر  قمستح  جزئاً  یا  کالً  مبیع

مجتری نیز برآید و  و  ثم  در اختیار بایع بوده  ، از عهده غرامات وارد شده بر  فساد  وجود  به  مجتری

اثبات آ   ورتر صاست د ارزش ثم  و  به  کاهش  با توجه  غ ،  قانو    391رامات در ماده  اطالق عنوا  

شعبه یازدهم    1389/ 31/3مورخ    360؛ بنابرای  دادنامه شماره  یع قانوناً ملزم به جبرا  آ  استمدنک با

یح و  صح   راءدادگاه ت دیدنظر استا  آذربای ا  غربک در حدی که با ای  نظر انطباق دارد به اکثریت آ

قانو  آیی  دادرسک دادگاه های عمومک و انقالب   270ده  ما  طبقرأی    . ای قانونک تجخیص مک گردد

امور کیفری مصوب   عالک کجور    1378در  برای شعب دیوا   االتباع در موارد مجابه  و دادگاه ها الزم 

 .است

ع ضامن است و باید  چکیده: اگر بعد از قبض ثمن مبیع کالً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بای

د، از عهده غرامات وارد شده بر صورت جهل مشتری به وجود فسا ثمن را مسترد دارد و در  

ش ارزش ثمن و اثبات  مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاه

 آن، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.

 مواد مرتبط: 

 قانون مدنی   365ماده  

 د. ی در تملی ندارسد اثربیع فا

 ی قانون مدن  390ماده  

للغیر در آید بایع ضام  است اگر  ه تصریح به ضما    ئاً مستحقبعد از قبض ثم  مبیع کالً یا جز  اگر

 . نجده باشد

 قانون مدنی   391ماده  

آمد  کل یا بعض از مبیع بایع باید ثم  مبیع را مسترد دارد و در صورت درللغیر    در صورت مستحق 

 . ز برآیدغرامات وارده بر مجتری نی از عهده  جهل مجتری به وجود فساد بایع باید
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عمومی دیوان عالی کشور در    هیأت  733وحدت رویه شماره  رأی    : به موجب منطوق1  تست

 ( 94)وکالتباب ضمان درک، کدام مورد در خصوص تعهد فروشنده فضولی صحیح است؟  

 مبیع را به مجتری مسترد کند. ( باید عالوه بر ثم ، قیمت روز 1

 د ثم ، کاهش ارزش ثم  را جبرا  کند.ب تعهد استردا( باید از با2

 ارزش ثم  را جبرا  کند.  ( باید برمبنای تعهد پرداخت غرامت، کاهش 3

 را پرداخت کند.  تأدیه ، خسارت تأخیر قانو  آیی  دادرسک مدنک 522( باید با رعایت ماده 4

 است. « صحیح3گزینه »پاسخ:  
 

ثمن را تحویل می گیرد و در  را بدون اذن وی می فروشد و   شخصی ملک متعلق به برادر خود:  2تست  

کند   می  تعهد  خریدار  کند. برابر  جلب  را  برادرش  خریدار    رضایت  نشود  فروش  به  راضی  مالک  اگر 

 ( 96مستحق چه چیزی است؟ )دکتری سراسری 

 بطال  معامله ( استرداد مبلغ اسمک ثم  و خسارت ناشک از 1

 از کاهش ارزش ثم  ( استرداد ثم  و خسارت ناشک 2

 ( مطالبه ثم  معادل قیمت روز مبیع و خسارات 3

 مبلغ اسمک ثم ( استرداد 4

در صورت علم مجتری به وجود فساد معامله، بایع فقط نسبت به    « صحیح است.4گزینه »  پاسخ:

 ثم  معامله ضام  است. 

 

 13/2/1390 -  718رأی وحدت رویه شماره 

 موضوع: حق حبس زوجه

تواند تا مهر مکقانو  مدنک ای  است که ز  در صورت حال بود  مهر   1085از ماده  تفاد : مسمتن رأی

رأی   به او تسلیم نجده از ایفاء مطلق وظایفک که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابرای 

یح و قانونک  ت آراء صحبه اکثری  لرستا  که با ای  نظر انطباق داردشعبه پن م دادگاه ت دیدنظر استا   

ی عمومک و انقالب دادگاه هاقانو  آیی  دادرسک    270طبق ماده  رأی    گردد. ای مک  تأییدتجخیص و  

  االتباع است.دادگاه ها الزمدر امور کیفری در موارد مجابه برای شعب دیوا  عالک کجور و کلیه 

ب : زن می تواچکیده مهر  تا  مطلق  ند  ایفاء  از  او تسلیم نشده  قانونی خود  ه  وظایف شرعی و 

 نماید.   امتناع 
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 9/12/1367 -  520رأی وحدت رویه شماره 

شمول   مستأجر موضوع:  و  موجر  روابط  ا   1362مصوب    قانون  کلیه  مسکونبر  به  ماکن  که  ی 

 رف داده شده ور اجاره به تصرف متص منظ

علک االطالق کلیه   1362  سال  ماه  اردیبهجت  مصوب مستأجرماده اول قانو  روابط موجر و  :  متن رأی

اماک  مسکونک را که به شرح ای  ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بجود مجمول 

و از حکم کلک آ  مستثنک نمک  ای  قانو  با ماده اول آ  تعارض ندارد    15  قانو  مزبور قرار داده و ماده

به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا    کلیه اماک  مسکونک که به شرح ماده اولباشد بنابرای   

ماده   و  مزبور  قانو   مقررات  تابع  داده شود  و  494بعداً  است  مقرر طرفی   و شرایط  رأی   قانو  مدنک 

ارومیه که بر اساس ای   وم دادشعبه د  ای .  نظر صادر شده صحیح تجخیص مک شودگاه حقوقک یی 

ماده  رأی   قانو   3بر طبق  به  الحاقک  مواد  کیفری  از  دادرسک  ها برای    1337  مصوب آیی   در   دادگاه 

 . موارد مجابه الزم االتباع است

همان قانون هیچ   15  مادهبا    1362مصوب    قانون روابط موجر و مستأجر  1چکیده: بین ماده  

تصرف متصرف داده    ن کلیه اماکن مسکونی که به منظور اجاره بهتعارضی نیست و این قانو

 گیرد. می شود را در بر می  

   مواد مرتبط: 

 1362مصوب   مستأجرقانون روابط موجر و   1ماده 

  دیگری به منظور اماکنک که برای سکنک با تراضک با موجر به عنوا  اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوا

بجود اعم از ای  که سند رسمک یا سند عادی تنظیم شده یا نجده    شده یا   اجاره به تصرف متصرف داده 

 .مجمول مقررات ای  قانو  استباشد  

 1362مصوب    مستأجرقانون روابط موجر و   15ماده 

یخ مقررات قانو  مدنک  شود تارهایک که برای سکونت واگذار مک  از تاریخ تصویب ای  قانو  اجاره محل

   . باشدطرفی  مک بی مقرر رایط و ای  قانو  و ش

 قانون مدنی   494ماده 

آ    انقضاء  از  پس  اگر  و  میجود  بر طرف  انقضاء مدت  به محض  اجاره  را مستأجرعی     مستأجرعقد  ه 

بود   المثل خواهدخود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت   بدو  اذ  مالی مدتک در تصرف

با  مستأجراگر  ه   نکرده  منفعت  مالی  استیفاء  اجازه  با  اگر  و  ب شد  وقتک  دارد  نگه  تصرف  اید  در 

استفاده  اجرت  م اناً  که  باشد  داده  اجازه  مالی  اینکه  مگر  باشد  کرده  منفعت  استیفاء  که  بدهد  المثل 

 . نماید
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 18/11/1367 -  518 رأی وحدت رویه شماره

 غ ر نرسیدن مولی علیه به سن بلوموضوع: دعوای ولی قهری مبنی ب

رأی ماده  مس:  متن  در  فرزند  به  نسبت  پدر  قهری  والیت  مدنک  1180ت    تا  که   شده  تصریح قانو  

  س لک   سند   نانچه  لذا  دارد  طریقیت  بلوغ  اثبات  در  هم  س لک  سند  یابدمک ادامه  بلوغ  س   به  رسید 

  او  تولد   تاریخ  اصالح  و  باشد   بلوغ  س   به  دخو  فرزند  نرسید   مدعک  قهری  ولک   اما  داشته  بلوغ  از  حکایت

و  دادخواست  قبول  بخواهد  ار قهری    پانزدهم  شعبهرأی    بنابرای   ندارد  منعک  دعوی  به  رسیدگک ولک 

 وحدت   قانو   واحده  ماده  طبق  بررأی    ای   است  قانونک موازی   با  منطبق  و  صحیح  کجور  عالک  دیوا 

 . است تباعاالالزم مجابه موارد در  دادگاه ها کجور و برای شعب دیوا  عالک  1328 مصوب قضایک  رویه

سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن مولی علیه به چکیده: اگر  

 سن بلوغ باشد، رسیدگی به دعوای او منعی ندارد.

   : مواد مرتبط

 قانون مدنی   1180ماده 

خود مک پدری  جد  و  پدر  قهری  والیت  تحت  صغیر  و باش  طفل  یا    د  رشید  غیر  طفل  است  همچنی  

 .جنو  او متصل به صغر باشد یاورتک که عدم رشد م نو  در ص

 

آیا ولی قهری می تواند برخالف مفاد شناسنامه مولی علیه مدعی نرسیدن او به سن   تست:

 بلوغ باشد؟ 

 ( خیر، زیرا ادعا برخالف مفاد رسمک مسموع نیست.1

 مک شود. ولک ساقط  به س  بلوغ طبق شناسنامه، والیت ( خیر، زیرا با رسید  مولک علیه2

 ( بله، زیرا شناسنامه در اثبات بلوغ طریقیت دارد. 3

 ( ولک قهری تنها با کسب رضایت دادستا  مک تواند  نی  ادعایک را مطرح کند. 4

 « صحیح است.3پاسخ: گزینه »

 

 3/10/1364 -  30رأی وحدت رویه شماره 

 اثبات رشدقبل از  سیدن به سن بلوغ و  اد فاقد ولی خاص پس از رموضوع: نصب قیم برای افر

 س   به  صغار  رسید   القاعده  علک  که  1361  ماه  دی  هجتم  اصالحک قانو  مدنک  1210ماده  :  متن رأی

 امور  نوع  هر  در  آنا   دخالت  به  ناظر  دانسته  اثبات  به  محتاج  را  آ   خالف  و  داده  قرار  رشد  دلیل  را  بلوغ
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ت رشد  اثبا  مستلزم  مرقوم  ماده   2  هتبصر   حکم  به  که  مالک  امور  مورد  در   مگر  باشد   مک  خود  به  مربوط

به اموالک که از  تواند نسبت  اثبات رشد مک  از رسید  به س  بلوغ و  است به عبارهْ اخری صغیر پس 

طریق انتقاالت عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالی شده مستقالً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات 

ب قیم به منظور اداره امور مالک و استیفاء حقوق  س نصاز ای  نوع مداخله ممنوع است و بر ای  اسا رشد

ناشک از آ  برای افراد فاقد ولک خاص پس از رسید  به س  بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است 

ای  نظر مطابقت دادگاه عمومک حقوقک فسا قائم مقام دادگاه مدنک خاص در حدی که با  رأی    بنابرای 

ای شود.  تجخیص مک  ماده  ی  رأ   دارد صحیح  طبق  دادرسک    3بر  آیی   قانو   به  اضافه شده  مواد  از 

 .در مورد مجابه الزم االتباع است دادگاه ها برای  1337کیفری مصوب 

: نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی  چکیده 

 ضروری است. س از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد  خاص پ

 : مواد مرتبط

 قانون مدنی   1210ماده 

هیچکس را نمک توا  بعد از رسید  به س  بلوغ به عنوا  جنو  یا عدم رشد مح ور نمود مگر آنکه 

 . عدم رشد یا جنو  او ثابت شده باشد

پانزده    -(14/8/1370)الحاقک    1تبصره   پسر  در  بلوغ  نه سس   دختر  در  و  تمام  قمری سال  تمام  ال 

 .است

توا  به او داد که   اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتک مک  -(14/8/1370)الحاقک    2تبصره  

 . رشد او ثابت شده باشد

لی  تست: نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد و

 خاص:

  بات رشد ضروری است.به س  بلوغ و اث ( پس از رسید  1

 ید  به س  بلوغ و اثبات رشد ضروری است.از رس ( قبل2

    ( در هر صورت ضروری است. 3

 ( پس از رسید  به س  بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است. 4

 « صحیح است. 4پاسخ: گزینه »

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 آراء وحدت رویه

 ادرسی مدنین دآیی
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 16/10/1399 –  805شماره  هیوحدت رو رأی

 موضوع: تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعمدات پولی 

مجمول   ،کتعهدات پول  یفایدر ا  ریبه منظور جبرا  خسارت تاخ   یوجه التزام قرارداد   ییتع  :رأی  متن

و    ک عموم  یهادادگاه  کدادرس   ییقانو  آ  522ماده    ریاخت قسمت  و عبار  کقانو  مدن   230ماده  اطالق  

   ییتع  اممبلغ وجه التز   رالذکر،ی قانو  اخ  6به ماده    تیاست و با عنا  1379مصوب    کانقالب در امور مدن

که   کصورت)نرخ تورم( باشد، در  کرسم  ک اعالم   ی هامتیاز شاخص ق  جتریاگر ب  کحتشده در قرارداد،  

است.    کنداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانون   کاز جمله مقررات پول  یو مقررات امر   یبا قوان  کرتیمغا

به مراتب،   تاحد  دنظریدادگاه ت د  25شعبه    رأیبنا  ا  ه ک  یاستا  مازندار   به     یبا  انطباق دارد  نظر 

 یفریک ک دادرس  ییقانو  آ  471ه طبق ماد رأی   ی. اشودکداده م صیتجخ ک و قانون حیآرا صح تیاکثر

مراجع،    ریها و ساکجور، دادگاه ک عال وا یشعب د رأیدر موارد مجابه ب  ،یبا اصالحات بعد 1392مصوب 

 م االتباع است.آ  الز ریو غ  یکاعم از قضا 

های  قیمت  شاخص  از  بیشتر  اگر  حتی  قرارداد،  در  شده  تعیین  التزام  وجه  مبلغ  چکیده: 

 معتبر است. قوانین امری نداشته باشد،   تورم( باشد، اگر مغایرتی با اعالمی رسمی )نرخ  

 مواد مرتبط: 

 قانون آیین دادرسی مدنی  6ماده  

شرع باشد در    یمواز  با  ریبر خالف اخالق حسنه که مغا  ای   ککه مخل نظم عموم  یکعقود و قراردادها

 . ستیاثر ن بیدادگاه قابل ترت

 قانون آیین دادرسی مدنی  230ماده  

تعداد کحقوق)  کمدن  ی عاود  در ، همچن  تیو جنس  (  با   بیترک   یگواه  ترت  سوگند  گواها     لیذ   بیبه 

 : باشدکم

، بلوغ ،    بود   مسلما   لیاز قب  کمال  ریغ   ی دعاو  زیاصل طالق و اقسام آ  و رجوع در طالق و ن  -  الف

 .دو مرد  کبا گواه تیوص عفو از قصاص ، وکالت، ل، یجرح و تعد

ما  ای   کمال  یدعاو  -  ب از آ   مآنچه که مقصود  قب  باشدکل  ثم  مب یدِ  لیاز  ،   معامالت،  عی،  ، وقف 

  ایدو مرد    کاست با گواه  هید  و شبه عمد که موجب  کخطائاتیغصب، جنا  ،کبه نفع مدع   تیاجاره، وص

 .مرد و دو ز  یی

 مه ی دو ز  به ضم ای  رد گواه م ی ی کبا معرف   تواندکنباشد م  کشرع  نهیخواها  امکا  اقامه ب  یبرا  نانچه

درموارد  ی ادعا  گندسو  یی کند.  اثبات  را  اخود  در  شراگو  ابتدا   بند،   یمذکور  واجد  شهادت   طیاه 

 .شودکسپس سوگند توسط خواها  ادا م  دهد، کم
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دراخت   یدعاو  -  ج آنها معموالً  بر  ازقب  اریکه اطالع  ، رضاع، بکارت  لیزنا  است    کدرون  وبیع   ،والدت 

 .ز و دو مرد یی ا یمرد    هار ز ، دو کزنا  با گواه

 مرد و دو ز .   یی ایدو مرد و   کاصل نکاح با گواه - د

 قانون آیین دادرسی مدنی  522ماده  

امتناع   و یمد   و ، یتمک  مد  و    یبوده و با مطالبه دا  جیو از نوع وجه را    یکه موضوع آ  دِ  یک در دعاو

پرداخت نموده، در صورت  پرداخت و    دیزما  سررس  از  ساالنه  متیفاحش شاخص ق  ر ییتغاز  تا هنگام 

رعا با  از مطالبه طلبکار، دادگاه   ی جمهور   یبانی مرکزشاخص ساالنه که توسط   رییتغ  تناسب  تیپس 

 ی گریبه نحو د   یطرف  که یحکم قرار خواهد داد مگر ا  مورد  محاسبه و  گرددک م   ییتع  را یا  کاسالم

 . ندیمصالحه نما

 

 18/9/1399 -803ه شمار هیرو وحدت  رأی

به اعتراضات و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع    جع رسیدگیموضوع: مر

 قانون شهرداری   100ماده 

آراء  ،ی با اصالحات و الحاقات بعد 1334مصوب  یقانو  شهردار 100ماده    10تبصره  مطابق  : رأی  متن

 10ماده    2  عرض است و برابر بندهم  و یسیماده قابل اعتراض در کم   یموضوع ا  و یسیصادره از کم

تجک آ  التیقانو   ادار  وا ید  ک دادرس   ییو  تجخ  1392مصوب    یعدالت  نظام،    صیم مع  مصلحت 

شکا  کدگیرس و  اعتراضات  تصم  اتی به  و  آراء  ماده    و یسیکم  ک قطع  ماتیاز  قانو    100موضوع 

  ییآقانو     10ماده    لیبه ذ  تینااست. بنا به مراتب و با ع   یعدالت ادار  وا ید  تیدر صالح  یشهردار 

امور مدن   ک عموم  یهادادگاه  کدادرس انقالب در  اعتراض اشخاص حقوق1379مصوب    ک و  و    ک دولت  ک ، 

 ست ین  کعموم  ی هادر دادگاه  ک دگیدر هر حال قابل طرح و رس   ادشده ی  و یسینسبت به آراء کم  کعموم

 تی دارد به اکثرنظر انطباق     یبا ا   هیر نتاستا  مازندرا  که د  دنظری شعبه پانزدهم دادگاه ت د  رأیو  

صح قانون  حیآراء  م   صیتجخ  ک و  اشودکداده  ماده    رأی   ی.  آ  471طبق   یفریک  ک دادرس   ییقانو  

مراجع،    ریها و ساکجور، دادگاه ک عال وا یشعب د رأیدر موارد مجابه ب  ،یبا اصالحات بعد 1392 صوبم

 االتباع است.آ  الزم ریو غ  یکاعمّ از قضا 

ثالث   اشخاص  اعتراض  نسبت  چکیده:  عمومی  و  دولتی  ماده  حقوقی  کمیسیون  آراء   100به 

 قانون شهرداری در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه های عمومی نیست. 
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 1363/ 18/10 -  221رأی وحدت رویه شماره 

 تعیین مرجع صالح نسبت به مطالبه اجرت المثل زمین زراعتیموضوع:  

رأی:   ای   متن  به  مادهنظر  منقول  غیر  مال  وقوع  محل  دادگاه  دادرسک    33که صالحیت  آئی   قانو  

حتک در صورت    (آحقوق راجع به    عوی مالکیت و سایر از د)در دعاوی راجع به غیرمنقول اعم    مدنک 

مقیم نبود  مدعک و مدعک علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایک بر اصل صالحیت دادگاه  

فک که از  یات به ای  که با تعارنو  فوق االشعار مک باشد و با عنقا  21موضوع ماده    محل اقامت خوانده 

آ   نی    20مدنک به عمل آمده از ماده  قانو     22ک  ال  12منقوله در موارد  اموال غیرمنقول و اموال  

دادها  استنباط مک شود که قانو  گذار بی  دعوی مطالبه وجوه مربوطه به غیر منقول ناشک از عقود قرار

و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آ  در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به 

ث صالحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم اول را منطوقاً از حی  تفصیل شده و دعاوی قسم 

الذکر تحت شمول حکم ماده  عاوی راجع به غیرمنقول دانسته است که نتی تاً دعاوی اخیر را مفهوماً از د

به مراتب در اختالف نظر حاصله بی  ش  23  21و    3عب  قانو  آیی  دادرسک مدنک قرار مک گیرد بنا 

و    13احکام صادره از شعب  دیوا  عالک کجور از طرف دیگر    22  و  13کجور از یی طرف و  دیوا  عالک  

بر طبق قانو  مربوط به وحدت ای  رأی ر دارد مورد تأیید مک باشد که در مسیر استنباط مذکور قرا 22

زم ها در موارد مجابه ال  برای شعب دیوا  عالک کجور و برای دادگاه  1328رویه قضایک مصوب تیرماه  

 .االتباع است

چکیده: مطالبه اجرت المثل زمین زراعتی از مصادیق راجع به غیرمنقول است فلذا رسیدگی  

 رمنقول است. به آن در صالحیت دادگاه محل وقوع ملک غی 

 مواد مرتبط: 

 قانون آیین دادرسی مدنی  11ماده 

ایرا   اگر خوانده در  اقامتگاه دارد و  اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایک آ   باید در دادگاهک  دعوا 

باشد، در صواقامتگ باشد، در دادگاه هما  محل رتک که درایرا  محل سک اه نداشته  ونت موقت داشته 

و ه اقامه گردد  یا محلباید  و  اقامتگاه  درایرا   داشته   رگاه  غیرمنقول  ولک مال  نداشته  سکونت موقت 

غیرمنقول باشد، دعوا در دادگاهک اقامه مک شود که مال غیرمنقول در حوزه آ  واقع است و هرگاه مال  

 .محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدکردشد، خواها  در دادگاه هم نداشته با

تا  که دادگاه در آ  واقع است. تقسیم  حوزه قضایک عبارت است از قلمرو یی بخش یا شهرس  -تبصره

بندی حوزه قضایک به واحدهایک از قبیل م تمع یا ناحیه، تغییری در صالحیت عام دادگاه مستقر در 

 .آ  نمک دهد
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 قانون آیین دادرسی مدنی  12ماده 

مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانک و سایر   عم از دعاویغیرمنقول ا ط به اموالدعاوی مربو

منقول در حوزه آ  واقع است، اگر ه خوانده  حقوق راجع به آ  در دادگاهک اقامه مک شود که مال غیر

 .در آ  حوزه مقیم نباشد

 قانون مدنی  12ماده 

محل دیگر نتوا  نقل نمود اعم از اینکه استقرار آ  ذاتک باشد یا  ست که از محلک به امال غیرمنقول آ  

 .یا محل آ  شود نقل آ  مستلزم خرابک یا نقص خود مال به واسطه عمل انسا  به نحوی که

 قانون مدنی   22ماده  

نا جدا شده  مصالح بنائک از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائک تهیه شده یا به واسطه خرابک از ب

 .داخل منقول است فتهک که در بنا به کار نرباشد مادام 

 

و   عقد  مورد  غیر  در  غیرمنقول،  اموال  به  مربوط  وجوه  مطالبه  دعوای  قراردادها  تست: 

 ( 86)سراسری    .  ............... 

 ( منقول و در صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.1

 اقامت خوانده است.  ( منقول و در صالحیت دادگاه محل2

 غیرمنقول و در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.  (3

 غیرمنقول است.( غیرمنقول و در صالحیت دادگاه محل وقوع مال 4

 « صحیح است. 4پاسخ: گزینه »

 

 5/9/1363 -  31رأی وحدت رویه شماره 

 ل  غیرمنقول موضوع: صالحیت محاکم در دعاوی مربوط به مطالبه وجوه مربوط به اموا  

رأی ماده  :  متن  موضوع  منقول  غیر  مال  وقوع  دادگاه محل  که صالحیت  ای   به   آیی    قانو   23نظر 

راجعه به آ ( حتک    مالکیت و سایر حقوق   در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی)دادرسک مدنک  

مدعک و  مدعک  نبود   مقیم  صورت  ادر  غیرمنقول  مال  وقوع  محل  حوزه  در  اصل علیه  بر  ستثنایک 

  باشد و با عنایت به ای  که با االشعار مکفوق   قانو   21اقامت خوانده موضوع ماده  دادگاه محل    صالحیت 

ک به عمل آمده از ماده  قانو  مدن   22الک    12اموال منقوله در مواد    تعاریفک که از اموال غیر منقول و

قانو استنباط مک  آ   نی   20 به غ گذار بی  دعوی مشود که  از طالبه وجوه مربوط  یر منقول ناشک 

به غیرقراردادها  قود  ع  نیز اجرت و دعوی مطالبه وجوه مربوط  مورد عقود و    در غیر  المثل آ منقول و 

محاکم در حکم منقول و   منطوقاً از حیث صالحیت قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را
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از دعاوی ر  اخیرالذکر است که نتی تاً دعاوی   سته اجعه به غیر منقول داندعاوی قسم دوم را مفهوماً 

گیرد بنا به مراتب در اختالف نظر حاصله مک  دادرسک مدنک قرار  قانو  آیی   23تحت شمول حکم ماده  

دیوا  عالک کجور از طرف دیگر احکام   22و    13و    طرف  دیوا  عالک کجور از یی  21و    3بی  شعب  

 بر طبقرأی    باشد ای مک  تأییدد مورد  ور قرار داراستنباط مذک  ه در مسیرک  22و    13صادره از شعب  

برای شعب دیوا  عالک کجور و برای دادگاه    1328ماه  تیر    و  مربوط به وحدت رویه قضایک مصوبقان

 .االتباع است الزم ها در موارد مجابه

ادها از حیث صالحیت  به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردچکیده: دعوای مطالبه وجوه مربوط 

م مح المثل آن در  اکم درحکم  نقول و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت 

 دعاوی راجع به غیرمنقول قرار می گیرد.   در زمره ی د عقود و قراردادها  غیر مور

 مواد مرتبط: 

 قانون آیین دادرسی مدنی  12ماده 

ک و سایر نعت ازحق، تصرف عدوان ی مالکیت، مزاحمت، ممادعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاو

غیرمنقول در حوزه آ  واقع است، اگر ه خوانده  حقوق راجع به آ  در دادگاهک اقامه مک شود که مال  

 . در آ  حوزه مقیم نباشد

 قانون مدنی   20ماده  

حاکم در حکم  ه از حیث صالحیت ممستأجراالجاره عی   کلیه دیو  از قبیل قرض و ثم  مبیع و مال

 . ه از اموال غیرمنقوله باشدمستأجر اینکه مبیع یا عی  ولو است منقول

 

تهران  1  تست در  که  ملکی تجاری  بهای  اجاره  ریال  میلیون  به خواسته یکصد  که  : دعوایی 

شود؟ اقامه  باید  مرجعی  چه  در  است  کرمان  مقیم  که  باشد  ای  خوانده  علیه  و  است   واقع 

 (92)سراسری

   کرما مومک حقوقک ( دادگاه ع 1

 شورای حل اختالف تهرا   (2

   ( دادگاه عمومک حقوقک تهرا 3

 ( دادگاه عمومک حقوقک محل انعقاد قرارداد اجاره4

 « صحیح است. 1پاسخ: گزینه »
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.  .: دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول در غیر مورد عقود و قراردادها ....... 2 تست

 ( 86)سراسری

   است.  ع مال غیرمنقولصالحیت محل وقو ل و در ( منقو1

 ( منقول و در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. 2

 ( غیرمنقول و در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. 3

 ( غیرمنقول و در صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.4

 « صحیح است. 4پاسخ: گزینه »

 

عنوان اجرت المثل  ه  مشخصی بلغ  مب  ود توافق می کند که مالک با غاصب ملک خ:  3تست  

مزبور    .پرداخت شود دعوی  و طرح  توافق  مورد  اجرت  پرداخت  از  امتناع غاصب  در صورت 

 تابع کدام اموال است؟ 

 ( در حکم منقول1

 ( منقول ذاتک2

 ( در حکم غیر منقول 3

 ( غیرمنقول تبعک4

 یح است. « صح1»  گزینه  پاسخ:

 

ر را به شخصی که مقیم اصفهان  ه ای در بوشهکرج است خان  د که ساکنهرگاه محم:  4تست  

از   یک  کدام  در  را  دعوی خود  نماید  دعوی  ثمن طرح  مطالبه  برای  بخواهد  و  بفروشد  است 

 ( 78)ارشد سراسری    دادگاه های عمومی باید اقامه کند.

 ( کرج1

 ( اصفها 2

 ( بوشهر 3

 بوشهر به انتخاب محمد( کرج یا 4

 صحیح است. «  2»  گزینه  پاسخ:

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 آراء وحدت رویه

 حقوق تجارت
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   27/3/1399 - 788رویه شماره  رأی وحدت 

 موضوع: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته

قانو  ت ارت و سایر مقررات مربوط، طلبکارا  ورشکسته   421و    419،  418مستفاد از مواد    ی:متن رأ

مواد   مقرر در  ندارند و حکم  از ورشکسته  را  توقف  ایام  تأدیه  تأخیر   562و    561حق مطالبه خسارت 

ر وحدت  رأی  در  که  کند،  )حقک(  اعتبار  اعاده  بخواهد  تاجر  که  است  زمانک  به  ناظر  مذکور   ویه قانو  

نیز تصریح  ت عمومک دیوا هیأ  14/12/1347ی  155شماره   اینکه   عالک کجور  به  توجه  با  شده است. 

عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه   تواند بیش از میزا  مسئولیت مضمو  مسئولیت ضام  در هر حال نمک 

 9/2/1398ی  169الذکر از ضام  تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شماره  فوق 

ه ت دیدنظر استا  تهرا  تا حدی که با ای  نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح شعبه هفدهم دادگا 

با    1392قانو  آیی  دادرسک کیفری مصوب    471  شود. ای  رأی طبق مادهمک  و قانونک تجخیص داده

دادگاه دیوا ،  برای شعب  مجابه  موارد  در  بعدی،  مراصالحات  سایر  و  آ  ها  غیر  و  قضایک  از  اعم  اجع 

 .االتباع استمالز

چکیده: خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف از ضامن تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست چرا که  

 تواند بیش از میزان مسئولیت مضمونٌ عنه باشد.   مسئولیت ضامن در هر حال نمی

 مالحظه شود.   1347/ 14/12مورخ    155نکته: رأی وحدت رویه شماره 

 د مرتبط: موا

 تقانون تجار  418ماده 

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتک آنچه که ممک  است در مدت 

او گردد  عاید  اختیارات و حقوق    ورشکستگک  کلیه  آ  ممنوع است. در  از  استفاده  مالک ورشکسته که 

تؤم در  قائمأ ثر  تصفیه  مدیر  باشد  او  دیو   ق   دیه  حقمقام  و  بوده  ورشکسته  از   دارد  انونک  او  جای  به 

 .اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند

 قانون تجارت  419ماده 

تاجر ورشکسته دعوایک از منقول یا غیرمنقول داشته باشد  از تاریخ حکم ورشکستگک هر کس نسبت به  

یک نیز مجمول همی  دستور  کلیه اقدامات اجرا  باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند،

 .بود خواهد

 قانون تجارت  421ماده 

م  همی  قروض  شد  صادر  ورشکستگک  حکم  به ؤکه  مدت  به  نسبت  مقتضیه  تخفیفات  رعایت  با  جل 

 .شودوض حال مبدل مکقر
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 قانون تجارت   561ماده  

است گرفته  تعلق  آ   به  که  مخارجک  و  متفرعات  با  را  خود  دیو   کلیه  که  ورشکسته  تاجر  کامالً    هر 

 .نماید تبار مکبپردازد حقاً اعاده اع 

 قانون تجارت  562ماده  

از پن اه سال مطالبه   ها شده است برای بیشخیری که در اداء طلب آ أ توانند از جهت تطلبکارها نمک

شود در سال نباید بیش از صدی هفت حال متفرعاتک که مطالبه مکمتفرعات و خسارت نمایند و در هر

 .طلب باشد

 

   3/4/1399 –  789رویه شماره  رأی وحدت 

 نفع به احکام ورشکستگیموضوع: مهلت اعتراض اشخاص ذی

ورشکستگک و احکام راجع به آ  و لزوم تسریع در با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص    متن رأی:

رق  ان ام عملیات تصفیه، مقررات خاصک در قانو  ت ارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصک به ط

راجع   صادره  احکام  از  کرد  شکایت  آگهک  و  داده شده  اختصاص  عنوا   تحت همی   ورشکستگک  به 

نفع به نحو مطلق،  مبدأ اعتراض اشخاص ذی  همی  قانو   537حکم ورشکستگک الزامک شده و در ماده  

اص تاریخ اعال  )آگهک( احکام راجع به ورشکستگک دانسته شده است و قرینه کافک بر نسخ مقررات خ

انقالب در امور التصویب آیی  دادرسک دادگاهانو  مؤخر مذکور به موجب مقررات عام ق  های عمومک و 

نفع به احکام ورشکستگک،  سخ، اعتراض کلیه اشخاص ذیمدنک وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم ن

مهلت از  ماده  خارج  در  مذکور  یاد   537های  قاب  قانو   حکم  صادرکننده  دادگاه  در  استماع  شده  لیت 

شعبه دهم دادگاه ت دیدنظر استا  اصفها    27/12/1397مورخ    284ب، رأی شماره  ندارد. بنا به مرات

اکث  به  دارد  انطباق  نظر  ای   با  داده  که  قانو  تجخیص  و مطابق  عمومک صحیح  آراء هیأت  قاطع  ریت 

ماده  مک طبق  رأی  ای   مصوب    471شود.  کیفری  دادرسک  آیی   اصال  1392قانو   در با  بعدی،  حات 

 .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایک و غیر آ  الزمی شعب دیوا ، دادگاهموارد مجابه برا

نفع به حکم ورشکستگی، تاریخ اعالن)آگهی( حکم مذکور  چکیده: مبدأ اعتراض اشخاص ذی

در نفع به حکم ورشکستگی، خارج از مهلت های مذکور  است، لذا اعتراض کلیه اشخاص ذی

 دگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد.قانون تجارت در دا  537ماده  
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 15/7/1399 -799شماره  هیوحدت رو رأی

 موضوع: مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال 

است که   ک مال  زا یاز سارقا  در رد مال به م  ییهر    تیموارد شرکت در سرقت، مسئول  در  : رأی  متن

اج  لیتحص در  دادگاه  و  است  اسالم  667ماده    رأیکرده  م ازات  ماده    1375مصوب    کقانو    214و 

م اسالمقانو   ماده    1392مصوب    ک ازات  آئ  19و  حدود    1392مصوب    یفریک  کدادرس   یقانو  

شده توسط   لیمال تحص  زا یکند و اگر م  ک اساس مجخص م   یاز سارقا  را بر هم  ییهر    تیمسئول

به اصل تساو  ییهر   با توجه  نباشد،  از جمله در    ت یمسئول  یاز سارقا  معلوم  و    526،  453مواد  که 

سارقا    تیقانونگذار قرار گرفته است، مسئول   رشیمورد پذ  1392مصوب    کزات اسالمقانو  م ا  533

مسروق مال  رد  مساو  هدر  طور  باست  یبه  ب  رأیاساس،     رأی.  ت د  ستیشعبه  دادگاه  هفتم   دنظر یو 

  داده صیجخت کو قانون حیآراء، صح تینظر مطابقت دارد به اکثر  یاستا  اصفها  که با ا

ا  کم ماده  طب  رأی   یشود.  آئ  471ق  بعد  1392مصوب    یفریک  کدادرس   یقانو   اصالحات  در   ،یبا 

آ  الزم االتباع   ریو غ   یک مراجع اعم از قضا  ریکجور، دادگاه ها و سا  کعال   وا یشعب د  رأیموارد مجابه ب

 .است

ال، به میزانی است  چکیده: در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد م 

ده است و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، که تحصیل کر

 قه به طور مساوی است.مسئولیت سارقان در رد مال مسرو

   مواد مرتبط: 

 قانون مجازات اسالمی  214ماده  

آ  را و اگر موجود     ید ع کرده است، اگر موجود باش  لیرا که در اثر ارتکاب جرم تحص   کمال  دیم رم با

آ  را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات   متیمثل آ  را و در صورت عدم امکا  رد مثل، ق  نباشد

خسارت   هیتأد  ا یاموال    ترداداس  رد،یبرعهده م رم تعلق گ   ک وجه  کجزائ  ثی. هرگاه از حدرأیب  زیوارده ن

 بر آ  مقدم است. کخصوص ا یمدع 

 رسی کیفری دادقانون آیین    19ماده 

موارد در  ع   که  یدادگاه  رد  به  و     ،یحکم  صادر  متیق  ایمثل  م  کند،کم  مال  است  و    زا یمکلف 

را مطابق مقررات مجخص   ییهر    تیحدود مسؤول  ه،یو در صورت تعدد محکوم  عل  دیمجخصات آ  را ق

 .کند

 مالک است. کم،ح رأیزما  اج متیمال صادر شود، ق متیکه حکم به پرداخت ق کدر صورت -تبصره
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 زات اسالمیقانون مجا  453 ماده

 ییگردند، حسب مورد هر  هیموجب د  تی ند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنا  ای هرگاه دو    -453ماده  

 است. هیمکلف به پرداخت د یها به طور مساوعاقله آ   ایاز شرکا 

 قانون مجازات اسالمی  526  ماده

داشته   ریتأث  ، کتیجنا  در وقوع  بیبه تسب  ک باشرت و بعضبه م  ک ند عامل، برخ  ا یهرگاه دو    -526ماده  

مستند به تمام عوامل باشد به   تیمستند به اوست ضام  است و  نانچه جنا  تیکه جنا  کباشند، عامل 

 زا یبه م  ییصورت هر    یرفتار مرتکبا  متفاوت باشد که در ا  ریمگر تأث  باشندکضام  م  یطور مساو

مباشر در جنا  کر صورتارشا  مسؤول هستند. درفت  ریتأث   ا ی  ز یرممیغ   ریجاهل، صغ  ار،یاخت  کب  تیکه 

 ها باشد فقط سبب، ضام  است. م نو  و مانند آ 

 قانون مجازات اسالمی  533  ماده

دو    -533ماده   جنا  ای هرگاه  وقوع  نحو شرکت سبب  به  نفر  د  کخسارت  ای  تی ند  به   یگریبر  گردند 

 . باشند کضام  م  یمستند باشد، به طور مساو کمگ ه ا یخسارت به هر دو  ای تیکه آ  جنا یطور

 

 1399/ 15/7 –  798شماره  هیوحدت رو رأی

ماده   در  مقرر  مجازات  بانک   598موضوع: شمول  کارکنان  به  نسبت  اسالمی  مجازات  قانون 

 های خصوصی 

همانند    کبه خدمات عموم   یمأمور  1375مصوب    ک قانو  م ازات اسالم  598ماده    مطابق   :رأی  متن 

اموال سپرده    ر یسا  ا ی نسبت به وجوه    ک قانون  ریوص تصرف غ نا  دولت مجمول حکم مقرر در خصکارک

به ارائه  ،یکه تحت نظارت بانی مرکز کخصوص یهستند. کارکنا  بانی ها فهیشده به آنها برحسب وظ

  کمحسوب م  کبه خدمت عموم   یمأمور  قیپردازند، از مصاد  ک به مردم م  کو بانک   ک پول  تردهخدمات گس

 دنظری دادگاه ت د  14شعبه    رأیاساس،     رأیاده فوق الذکر هستند. بشوند و مجمول م ازات مقرر در م

.  شود  ک داده م  صیتجخ  ک ونو قان  حیآراء، صح  تینظر انطباق دارد به اکثر    یکه با ا  یتا حد  زدیاستا   

موارد مجابه  در    یبا اصالحات بعد  1392مصوب    یفریک  کدادرس   یقانو  آئ  471طبق ماده    رأی   یا

 .آ  الزم االتباع است ریو غ  یک مراجع اعم از قضا ریکجور، دادگاه ها و سا  کلعا وا یشعب د رأیب

ترده  سارائه خدمات گچکیده: کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به  

  پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند

سپرده شده    ف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال و مشمول حکم مقرر در خصوص تصر 

 به آنها بر حسب وظیفه هستند.



 

 

 

 

 

 

 دت رویهآراء وح

 فریآیین دادرسی کی
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 29/1/1368 -  524شماره  ی وحدت رویهأر

به   عالی کشور  دیوان  رسیدگی  به  دادرس  رد  تطبیق جهات  اعاده  موضوع: عدم  درخواست 

 دادرسی 

قانو    421ماده  )قانو  آئی  دادرسک کیفری    332جهت رد دادرس در امور جزایک در ماده  :  متن رأی

ا  عالک کجور مبنک بر تنفیذ یا عدم شده و رسیدگک دیو  تصریح  (1392مصوب  آیی  دادرسک کیفری

کیفری   دادگاه  نظر  هیچ  1تنفیذ  نمک  با  تطبیق  مزبور  جهات  از  برای   کند یی  دادرس  رد  م وز  تا 

ماده    7رسیدگک به درخواست اعاده دادرسک باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند  

از موارد رد دادرس محسوب   (  دادرسک مدنک قانو  آیی  91ماده  بند د)  قانو  آئی  دادرسک مدنک  208

اعاده دادرسک مسائلک عنوا از ای  مورد است زیرا در  شود که قبالً مطرح نجده و     مکشده منصرف 

بنابرای  ندارد.  رسیدگک  درخواست رأی    سابقه  به  رسیدگک  بر  مبنک  کجور  عالک  دیوا   بیستم  شعبه 

 . است با موازی  قانونک اعاده دادرسک صحیح و منطبق

برای شعب دیوا  عالک کجور و    1328بر طبق ماده واحده قانو  وحدت رویه قضایک مصوب  رأی    ای 

 .ها در موارد مجابه الزم االتباع استدادگاه 

: رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با چکیده

تطب  مزبور  از جهات  تا جوهیچ یک  کند  نمی  برایق  دادرس  ردّ  درخواست  ز  به  رسیدگی  ای 

ماده   )د(  بند  به شرح  که  هم  موضوع  در  اظهار عقیده  باشد.  دادرسی  آیین   91اعاده  قانون 

 از موارد ردّ دادرس محسوب شده، منصرف از این مورد است.   دادرسی مدنی

 مواد مرتبط: 

  کیفریقانون آیین دادرسی   421ماده 

د و طرفی  دعوی نیز مک توانند در ای  موارد ایراد رد  یدگک امتناع کنرد زیر باید از رسدادرس در موا

 :دادرس کنند

طرفی  دعوی یا شریی یا  قرابت نسبک یا سببک تا درجه سوم از هر طبقه بی  دادرس و یکک از    -الف

 . وجود داشته باشد معاو  جرم

ی  -ب باشد  از طرفی  دعوی  یا مخدوم یکک  از  دادرس، قیم  یکک  امور  طرفی ، ما  امور باشر  یا   دادرس 

 . همسر وی باشد

باشند  -پ جرم  معاو   یا  شریی  یا  دعوی  طرفی   از  یکک  وارث  او،  فرزند  یا  و  همسر   .دادرس، 

دادرس در هما  امر کیفری قبالً تحت هر عنوا  یا سمتک اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکک از   -ت

 . طرفی  بوده باشد
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مادر، همسر  بی  دادرس،   -ث یا فرزن  پدر و  یا  و  پدر و مادر، همسر و  یا  از طرفی  دعوی  او و یکک  د 

در س یا  باشد  یا کیفری مطرح  او، دعوای حقوقک  رأی  فرزند  تاریخ صدور  از  و  بوده  قطعک،  ابق مطرح 

 . بیش از دو سال نگذشته باشد

 . ددادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصک در موضوع مطروحه داشته باشن -ج

 .جهات رد دادرس محسوب نمک شود انتظامک ازشکایت  -تبصره 

 مدنیقانون آیین دادرسی    91ماده  

 .دادرس در موارد زیر باید از رسیدگک امتناع نموده و طرفی  دعوا نیز مک توانند او را رد کنند

وجود داشته قرابت نسبک یا سببک تا درجه سوم از هر طبقه بی  دادرس با یکک از اصحاب دعوا  -الف 

 . باشد

دادرس قیم یا مخدوم یکک از طرفی  باشد و یا یکک از طرفی  مباشر یا متکفل امور دادرس یا   -ب 

 . همسر او باشد

 . دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکک از اصحاب دعوا باشد  -ج

گواه اظهارنظر  در موضوع دعوای اقامه شده به عنوا  دادرس یا داور یا کارشناس یا   دادرس سابقاً  -د 

 . اشدده ب کر

بی  دادرس و یکک از طرفی  و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقک یا جزایک مطرح باشد و یادر سابق  -ه

 . مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعک دو سال نگذشته باشد

 . دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصک در موضوع مطروح باشند -و

 18/11/1367 -  517اره شم ی وحدت رویهأر

 موضوع: اعتراض به قرار منع تعقیب و موارد رد دادرس

نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانست  متهم که ضم  رسیدگک به شکایت از قرار  : متن رأی

نمک  دادرس  رد  موارد  از  و  نبوده  محسوب  اتهام  موضوع  در  عقیده  اظهار  شود  ابراز  پیگرد  باشد   منع 

   عالک کجور تا حدی که با ای  نظر مطابقت دارد صحیح تجخیص مکدیوا  11شعبه  رأی    بنابرای 

 .شود

برای شعب دیوا  عالک کجور و    1328بر طبق ماده واحده قانو  وحدت رویه قضایک مصوب  رأی    ای 

 .االتباع استدادگاه ها در موارد مجابه الزم 

رسیدگی به شکایت  ضمن  نستن متهم که  : نظر دادرس دادگاه کیفری برقابل تعقیب داچکیده

منع   قرار  نبو  تعقیباز  محسوب  اتهام  موضوع  در  عقیده  اظهار  رد  دابراز شود؛  موارد  از  و  ه 

 دادرس نمی باشد. 
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 : مواد مرتبط

 قانون آیین دادرسی کیفری   421ماده 

ایراد رد  موارد  دادرس در موارد زیر باید از رسیدگک امتناع کند و طرفی  دعوی نیز مک توانند در ای   

 :درس کننددا

قرابت نسبک یا سببک تا درجه سوم از هر طبقه بی  دادرس و یکک از طرفی  دعوی یا شریی یا    -الف

 . معاو  جرم؛ وجود داشته باشد

امور   -ب یا  امور دادرس  از طرفی ، مباشر  یکک  یا  باشد  از طرفی  دعوی  یا مخدوم یکک  دادرس، قیم 

 . همسر وی باشد

اوهدادرس،    -پ فرزند  یا  و  باشندمسر  جرم  معاو   یا  شریی  یا  دعوی  طرفی   از  یکک  وارث   ،. 

دادرس در هما  امر کیفری قبالً تحت هر عنوا  یا سمتک اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکک از   -ت

 . طرفی  بوده باشد

پدر و مادر  -ث یا  از طرفی  دعوی  او و یکک  یا فرزند  مادر، همسر و  پدر و  یا    ، بی  دادرس،  همسر و 

تاریخ صدور فرزند   از  و  بوده  در سابق مطرح  یا  باشد  یا کیفری مطرح  قطعک،  رأی    او، دعوای حقوقک 

 . بیش از دو سال نگذشته باشد

 . دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصک در موضوع مطروحه داشته باشند -ج

 .شکایت انتظامک از جهات رد دادرس محسوب نمک شود -تبصره 

 

منع قاضتست:   قرار  دادگاه  برای   ی  کند.  دادرسی صادر می  به  قرار جلب  و  را فسخ  تعقیب 

 ( 89)آزاد.    رسیدگی به آن جرم ........

 ( نباید به آ  شعبه ارجاع شود.2    ( مجمول جهات رد است.1

 ( باید به آ  شعبه ارجاع شود.4    ( مجمول جهات رد نیست.3

 « صحیح است.3پاسخ: گزینه »

 

 4/3/1367 -  509شماره  ویهی وحدت رأر

 موضوع: مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم اختالس

قانو  تعزیرات ، پنج سال حبس معی  شده و رّد   57م ازات کیفری جرم اختالس در ماده  :  متن رأی

امر  در  و  نبوده  محسوب  م ازات  یا  نقدی  جرای  باشد  که  میزانک  هر  به  اختالس  مورد  مال  یا  وجه 

دادگاه   بنابراییرتأثصالحیت  ندارد  کیفری  ی  دادگاه  در صالحیت  اختالس  جرم  به  رسیدگک  مک    2  

رأی   شود ای کجور که با ای  نظر مطابقت دارد صحیح تجخیص مک  دیوا  عالک   11شعبهأی  ر  باشد و 
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در   دادگاه هاکجور و    دیوا  عالکبرای شعب    1328طبق ماده واحده قانو  وحدت رویه قضایک مصوب  

 . م االتباع استموارد مجابه الز

 باشد. می    2: رسیدگی به جرم اختالس در صالحیت دادگاه کیفری  یده  چک

 مواد مرتبط: 

 قانون آیین دادرسی کیفری   301  ماده

قانو  در صالحیت  به موجب  آنچه  دارد، مگر  را  تمام جرائم  به  دادگاه کیفری دو صالحیت رسیدگک 

 .مرجع دیگری باشد 

 فری قانون آیین دادرسی کی  302ماده  

 : در دادگاه کیفری یی رسیدگک مک شودبه جرائم زیر 

 م ازات سلب حیاتجرائم موجب  -الف

 جرائم موجب حبس ابد  -ب

پ ی جرائم موجب م ازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانک با میزا  نصف دیه کامل  

 یا بیش از آ 

 ت ی جرائم موجب م ازات تعزیری درجه سه و باالتر 

 تک ئم سیاسک و مطبوعاجرا -ث

 

 (90)آزاد.  اختالس کشور ............    ب جرم اگر رئیس آموزش و پرورش شهرستانی مرتکتست:  

  محل وقوع جرم صالح است. 2( دادگاه کیفری 1

 ( دادگاه کیفری محل وقوع جرم صالح است. 2

   ( دادگاه کیفری مرکز استا  مربوطه صالح است.3

 .( دادگاه انقالب صالح است4

 صحیح است.  «3پاسخ: گزینه »

 

 19/2/1363  - 5شماره  ی وحدت رویهأر

 موضوع: رسیدگی غیابی به جرم صدور چک بالمحل

اظهارنظر :  متن رأی برای  قانونک معد  اتهام صدور  ی بالمحل طبق موازی   به  پرونده مربوط  هرگاه 

اید  ی که شاکک گذشت نماست در مواردباشد رسیدگک و صدور حکم در غیاب متهم خالک از اشکال  

مکلف به   1355قانو  صدور  ی مصوب تیر ماه    11قانو  تعزیرات و ماده    159دادگاه به موجب ماده  
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تهرا    2های کیفری  دادگاه    167و    53و    89باشد بنابرای  آراء شعب  به موقوفک تعقیب مکرأی    صدور

رأی  دیده است. ای  ور صحیحاً صادر گرکج  عالک  دیوا عمومک  هیأت از ای  جهت به نظر اکثریت اعضاء 

ماده   ت ویز  آیی   3به  قانو   به  شده  اضافه  برای  قانو   مجابه  موارد  در  کیفری    ها دادگاه    دادرسک 

 .االتباع استالزم

برای چکیده معد  قانونی  موازین  طبق  بالمحل  چک  صدور  اتهام  به  مربوط  پرونده  هرگاه   :

باشد، رسیدگی و صدور حکم د در مواردی که    و  اشکال استر غیاب متهم بدون  اظهارنظر 

 به موقوفی تعقیب می باشد. رأی    شاکی گذشت نماید دادگاه مکلف به صدور

 مواد مرتبط: 

 1392مصوب   قانون مجازات اسالمی   100ماده 

در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکک یا مدعک خصوصک حسب مورد موجب موقوفک تعقیب یا  

 . زات استموقوفک اجرای م ا

باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگک و اجرای م ازات،  گذشت، جرائمک مک   جرائم قابل  -1تبصره  

 .منوط به شکایت شاکک و عدم گذشت وی است

مک  -2تبصره   جرائمک  گذشت،  قابل  غیر  به جرائم  شروع  در  وی  گذشت  و  شاکک  شکایت  که  باشند 

 .ی نداردتأثیرزات تعقیب و رسیدگک و ادامه آنها و اجرای م ا

ی قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد  م ازات هامقررات راجع به گذشت، شاکک در مورد    -3تبصره  

اکک  سرقت هما  است که در کتاب دوم»حدود« و سوم»قصاص« ای  قانو  ذکر شده است. گذشت ش

 .ی در سقوط و تخفیف م ازات نداردتأثیردر سایر حدود 

 1392مصوب کیفری  قانون آیین دادرسی  406ماده 

در تمام جرائم، به استثنای جرائمک که فقط جنبه حق اللهک دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یی 

غیابک صادر رأی    دادگاه پس از رسیدگک،از جلسات دادگاه حاضر نجود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد،  

بیست روز از تاریخ ت متهم باشد، ظرف  دادگاه مبنک بر محکومیرأی    مک کند. در ای  صورت،  نانچه

ابالغ واقعک، قابل واخواهک در هما  دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهک برابر مقررات حسب 

 . واهک برای اشخاص مقیم خارج از کجور، دو ماه استمورد قابل ت دید نظر یا فرجام است. مهلت واخ

هنگام دادرسک بدو  عذر موجه در فاصله تنفس یا  هرگاه متهم در جلسه رسیدگک حاضر و    -1تبصره  

 .غائب شود، دادگاه رسیدگک را ادامه مک دهد. در ای  صورت حکمک که صادر مک شود، حضوری است

های واخواهک و    آ  واخواهک نجود، پس از انقضای مهلت  حکم غیابک که ظرف مهلت مقرر از  -2تبصره  

دگاه ابالغ واقعک نجده باشد، محکوم علیه شود. هرگاه حکم دات دید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته مک  

مک تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطالع، واخواهک کند که در ای  صورت، اجرای رای، متوقف و متهم  
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ونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام مک شود. ای  دادگاه در صورت اقتضاء تحت الحفظ به همراه پر

 . قبلک اقدام مک کند می تأا ت دید نظر در ی  تأمی نسبت به اخذ 

در جرائمک که فقط جنبه حق اللهک دارند، هرگاه محتویات پرونده، م رمیت متهم را اثبات   -3تبصره  

 . بر برائت او صادر کند رأی  نباشد، دادگاه مک تواند بدو  حضور متهم،نکند و تحقیق از متهم ضروری 

    (2/6/1382)اصالحی   قانون صدور چک  12ماده 

 درکننده  ی قابل تعقیب کیفری نیست:زیر صادر موارد 

 . در صورتک که ثابت شود  ی سفید امضاء داده شده باشد -الف

 . تحقق شرطک شده باشدهرگاه در مت   ی، وصول وجه آ  منوط به   -ب

 . است  نانچه در مت   ی قید شده باشد که  ی بابت تضمی  ان ام معامله یا تعهدی -ج

 ی بابت  بوده یا  ت   ی ثابت شود که وصول وجه آ  منوط به تحقق شرطکگاه بدو  قید در مهر  -د

 .تضمی  ان ام معامله یا تعهدی است

بدو   در  -ه ثابت گردد  ی  واقعک صدورصورتک که  تاریخ  یا  و  تاریخ    یتاریخ صادر شده  بر  مقدم 

 . مندرج در مت   ی باشد

 

 است؟   ور چک بالمحل صحیحکدام گزینه در خصوص اتهام صدتست:  

  غیابک در خصوص ای  اتهام وجود ندارد. رأی  ( امکا  صدور1

 غیابک در خصوص ای  اتهام وجود دارد. رأی  ( امکا  صدور2

 شاکک دادگاه مکلف است قرار موقوفک تعقیب صادر کند. ( با گذشت 3

 3و  2( گزینه 4

 « صحیح است. 4پاسخ: گزینه »

 

 


