جمھوری اسالمی ايران

 ٜٝ ٝیھ
وھ ٚ ٚ
ق ٚضٚ

دیوان عا لی کشور
اداره ٚک ٚل ٚوحدت روهی ونشز مذاکرات و آراء هیأت عمومی
رأي شماره 2338/3/82-037 4
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هازُ( 3اطالحي  )1385/8/1لاًَى حفق واضتطي اضاػي ظضاهي ٍ تاغْا هظَّب 1374/3/31وِ زازگاُ ضا هىلف وطزُ
ػوي طسٍضحىن هجاظات تطاي هالىاى يا هتظطفاى اضاػي ظضاهي ٍ تاىّاي هَػَم اييلاًَى وِ تِ طَضت غيطهجاظ
ٍ تسٍى اذص هجَظ اظ وويسيَى هَػَم تثظطُ( )1اطالحي  1385/8/1هازُ( )1لاًَى السام تِ تغييط واضتطي ًوايٌدس
حىن تط للن ٍ لون تٌا ًيع طازض ًوايس تا تَجِ تِ ايٌىِ للنٍلون تٌا جعء اليٌفه حىن ويفطي است ًسثت تدِ جدطاين
ٍالنشسُ پيش اظ الظماالجطا شسى آى هازُ حاوويت ًساضز .تٌاتطايي ضؤي شوثِششن زازگاُ تجسيسًلط استاىّودساى
وِ تا ايي ًلط اًـثاق زاضز تِ اوخطيت آضاء طحيح ٍ لاًًَي تشدريض هديشدَز .ايدي ضؤي ؿثدك هدازُ  270لداًَى
آيييزازضسي زازگاُّاي هوَهي ٍ اًمالب زض اهَضويفطي زض هَاضزهشاتِ تطاي شوة زيدَاىهداليوشدَض ٍ زازگداُّدا
الظماالتثام است.
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رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

همطضات هطتَؽ تِ پيشٌْاز آظازي هشطٍؽ ًاكط تِ اجطاي احىدام لـودي ٍ الظم االجطاسدت ٍ اكْداضًلط لداًًَي زض
ذظَص هَضز ّن هلي االطَل تا زازگاُ طازض وٌٌسُ حىن لـوي ( اهن اظ تسٍي يا تجسيسًلط ) ذَاّس تَز ّوچٌاى وِ
زض همطضات ًيوِ آظازي هَػَم هازُ  57لاًَى هجاظات اسالهي هظَّب ً 1392يع ايي اهط هَضز تظطيح لدطاض گطفتدِ
است لصا ضؤي شوثِ ًَظزّن زازگاُ تجسيسًلط استاى تْطاى زض حسي وِ تا ايي ًلط اًـثداق زاضز طدحيح ٍ لداًًَي
تشريض هيگطزز .ايي ضؤي هـاتك هازُ  270لاًَى آييي زازضسي زازگاُّاي هوَهي ٍ اًمدالب زض اهدَض ويفدطي زض
هَاضز هشاتِ تطاي شوة زيَاىهاليوشَض ٍ زازگاُّا الظم االتثام است/.ز
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رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هـاتك هازُ  956لاًَى هسًي اّليت تطاي زاضاتَزى حمَق تا ظًسُ هتَلس شسى اًساى شدطٍم ٍ تدا هدطي اٍ تودام
هي شَز لصا زض طَضت ًاهولَم تَزى تاضيد ٍالوِ فَت يا ازهاي ذالف آى تاتَجِ تِآحاض حمدَلي هتطتدة تدط ٍالودِ
فَت هخل تماء ٍ ظٍال اّليت ٍ حمَق لاًًَي ٍ ٍضاحت توييي يا تغييط آى هحتاد تِضسيسگي لؼايي ٍ احطاظ ٍالن است
ٍ ايي اهط اظ طالحيت ّيإتحل اذتالف هَػَم هازُ سَم اطالحي لاًَى حثت احَال ذاضد ٍ زض طالحيت زازگاُّداي
هوَهيحمَلي است .تٌاتِهطاتة ضؤي شوثِ سَم زيَاىهاليوشَض وِ تا ايي ًلط اًـثاق زاضز تًِلط اوخطيت اهؼداي
ّيإتهوَهي زيدَاىهدالي وشدَض طدحيح لداًًَي ٍ هدَضز تإييدس اسدت .ايدي ضؤي تدِاسدتٌاز هدازُ  270لداًَى
آيييزازضسيزازگاُّاي هوَهي ٍاًمالب زض اهَض ويفطي هظَب  1378/6/28تطاي زازگاُّا ٍ شوة زيَاىهاليوشَض
زض هَاضز هشاتِ الظماالتثام است/.ز
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رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تِ هَجة هازُ  365لاًَى هسًي تين فاسس احطي زض توله ًساضز يوٌي هثين ٍ حودي وواوداى زض هالىيدت تداين ٍ
هشتطي تالي هيهاًس ٍ حسة هَاز  391ٍ390لاًَى هطلَم اگط توس اظ لثغ حوي هثين والً يا جعئداً هسدتحك للغيدط
زضآيس تاين ػاهي است ٍ تايس حوي ضا هستطز زاضز ٍ زض طَضت جْل هشتطي تٍِجَز فسداز اظ هْدسُ غطاهدات ٍاضز
شسُ تط هشتطي ًيع تطآيس ٍ چَى حوي زضاذتياض تاين تَزُاست زض طدَضت وداّش اضظث حودي ٍ احثدات آى تاتَجدِ
تِاؿالق هٌَاى غطاهات زضهازُ  391لاًَىهسًي تاين لاًًَاً هلعم تِ جثطاى آى است؛ تٌداتطايي زازًاهدِ شدواضُ 360
هَضخ  1389/3/31شوثِ ياظزّن زازگاُ تجسيسًلط استاى آشضتايجاىغطتي زضحدسي ودِ تدا ايدي ًلدط اًـثداق زاضز
تِاوخطيت آضاء طحيح ٍلاًًَي تشريض هيگطزز .ايي ضؤي ؿثك هازُ  270لاًَى آيييزازضسي زازگداُّداي هودَهي
ٍاًمالب زض اهَضويفطي هظَب  1378زض هَاضز هشاتِ تطاي شوة زيَاىهاليوشَض ٍ زازگاُّا الظماالتثام است.

هيأت عمومي ديوانعاليكشور

جمھوری اسالمی ايران

 ٜٝ ٝیھ
وھ ٚ ٚ
ق ٚضٚ

دیوان عا لی کشور
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رأي شماره 2333/0/88-037 4
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ًلط تِايٌىدِ تطاتدط هدازُ  10لداًَى اطدالق لداًَى تيودِاجثداضي هسدلٍليت هدسًي زاضًدسگاى ٍسدايل ًمليدِ
هَتَضيظهيٌيزضهماتلشرضحالج هظَب  1387/4/16فلسفِتشىيل«طٌسٍقتإهييذساضتّاي تدسًي» حوايدت اظ
ظياىزيسگاى حَازث ضاًٌسگي است وِ ذساضتّاي تسًي ٍاضز شسُ تِآًْا اظ سَي شطوتّاي تيودِ لاتدل پطزاذدت
ًيست ٍ تاهٌايت تِاييوِ اظ همطضات لاًَى ٍ آيييًاهِاجطايي آى زضذظَص ًحَُ هطاجوِ ظياىزيدسگاى تدِطدٌسٍق
تطاي زضيافت ذساضت چٌيي هستفاز هيشَز وِ ًلط لاًَىگدصاض تسدطين ٍ تسدْيل زض پطزاذدت ذسداضت تدِآًداى
تَزُاست؛ تٌاتطايي زض طَضت اهتٌام طٌسٍق اظ پطزاذت ذساضتتدسًي ظيداىزيدسُ زازگداُ هودَهي(جعايي) طدالح
تِ ضسيسگي ٍ اكْاضًلط زضذظَص هَضز ذَاّس تَز ٍ ضهايت تشطيفات همدطض تدطاي زهداٍي حمدَلي زض ايدي هدَاضز
ػطٍضت ًساضز .تسيْي است زض طَضت پطزاذت ذساضت ًيع الساهات لؼايي تطاي تومية ٍ شٌاسايي ضاًٌدسُ همظدط
تايس ازاهِ ياتس .تٌا تِ هطاتة ضؤي شوثِ ّشتن زازگاُ تجسيسًلط استاى ذَظستاى وِ تا ايي ًلط اًـثاق زاضز تِاوخطيت
آضاء طحيح ٍ لاًًَي تشريض هيشَز .ايي ضؤي ؿثك هازُ 270لاًَى آيييزازضسيزازگاُّاي هودَهي ٍ اًمدالب زض
اهَض ويفطي زض هَاضز هشاتِ تطاي شوة زيَاىهاليوشَض ٍ زازگاُ ّا الظماالتثام است/.ز
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رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

زض هَاضزيوِ زازضس زازگاُ تِسثة ٍجَز يىي اظ جْات ضز لطاض اهتٌام اظ ضسيسگي طازض هديًوايدس ٍ تدِهلدت
ًثَزى زازضس ٍ يا شوثِ زيگط پطًٍسُ تًِعزيهتطيي زازگاُ ّنهطع اضجام هيگطزز؛ تغييط زازضس طازضوٌٌسُ لطاض
اهتٌام اظ ضسيسگي تاتَجِ تِهالن هازُ  26لاًَىآيييزازضسي زازگاُّايهوَهيٍاًمدالب زض اهَضهدسًي ٍ لحداف ضؤي
ٍحستضٍيِ شواضُ ّ 1352/3/30-33يإتهوَهيزيَاىهاليوشَض ًافي طالحيت زازگاُ هطجدَماليدِ ًرَاّدس تدَز؛
تطايي اساس ضؤي شوثِ زٍم زازگاُ تجسيسًلط استاى اضزتيل تِاوخطيت آضاء طدحيح ٍ هٌـثدك تدا لداًَى تشدريض
هيگطزز .ايي ضؤي ؿثك هازُ  270لاًَى آيييزازضسيزازگاُّاي هوَهيٍاًمالب زض اهَضويفطي زض هَاضز هشاتِ تدطاي
شوة زيَاىهاليوشَض ٍ زازگاُّا الظماالتثام است/.ز
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رأي شماره 2333/3/7-037 4
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ًلط تِايٌىِ زض هازُ  44لاًَى هثاضظُ تا لاچاق واال ٍ اضظ هظَب  1392/10/3هجلس شدَضاي اسدالهي هثداضت
«هستلعم حثس ٍ يا اًفظال اظ ذسهاتزٍلتي» تِلطيٌِ جولِ توس آى تا ايي هثاضت( :سايط پطًٍسُّاي لاچاق واال ٍ اضظ
ترلف هحسَب ٍ ضسيسگي تِآى زض طالحيت ساظهاى توعيطات حىَهتي است) هوـَف تِلاچاق واال ٍ اضظ ٍ هٌظدطف
اظ لاچاق واالّاي هوٌَهِ است تٌاتطايي ضسيسگي تِ تعُ لاچاق واالّاي هوٌَم ّواًٌس ضسيسگي تِ تعُ لاچاق وداال ٍ
اضظ ساظهاى يافتِ ٍ حطفِاي ٍ تعُ لاچاق واال ٍ اضظ هستلعم حثس ٍ يا اًفظال اظ ذسهات زٍلتدي هـلمداً زض طدالحيت
زازسطا ٍ زازگاُ اًمالب است؛ تطايي اساس آضاء شوة ياظزّن ٍ چْاضزّن زيَاىهاليوشَض وِ تا ايدي ًلدط اًـثداق
زاضز تِاوخطيت آضاء طحيح ٍ لاًًَي تشريض هيگطزز .ايي ضؤي ؿثك هازُ  270لداًَى آيدييزازضسديزازگداُّداي
هوَهيٍاًمالب زض اهَضويفطي زض هَاضز هشاتِ تطاي شوة زيَاىهاليوشَض ٍ زازگاُّا الظماالتثام است/.ز
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رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعاليكشور

ًلط تِايٌىِ همطضات تٌس «ب» هازُ  10لاًَى هجاظات اسالهي هظَب  1392/2/1تاتَجِ تِهثاضت طدسض هدازُ اظ
جطاين حسٍز ٍ لظاص اًظطاف زاضز ٍ اذتياضات پيشتيٌيشسُ تطاي لاػي اجطاي احىام زض هَضز زضذَاسدت اطدالق
حىن ٍ يا حك هطاجوِ هحىَمهليِ تِزازگاُ تطاي ترفيف هجاظات تًِحَيوِ زض تٌس هصوَض همطض شسُاست تدا تٌدس 7
هازُ  272لاًَى آيييزازضسي زازگاُّاي هوَهي ٍ اًمالب زض اهَضويفطي هغايطتي ًساشتِ ٍ آى ضا ًسد ًٌوَزُاسدت
لصا هحىَهاى تِ لظاص ًفس وِ سي آًاى زض ظهاى اضتىاب جطم ووتط اظ ّجدسُ سدال تودام تدَزُ ٍ احىداملـودي
هحىَهيت آًاى لثل اظ الظماالجطا شسى لاًَى هجاظات اسالهي هظَب  1392/2/1طازض شسُ چٌاًچِ هسهي شدوَل
شطايؾ همطض زض هازُ  91ايي لاًَى تاشٌس تِلحاف ايٌىِ تثسيل ٍ تغييط هجاظات تِتطتية هدصوَض زض ايدي هدازُ هدأالً
ترفيف هجاظات ٍ توييي ويفطهساهستط تِحال هتْن تِشواض هيآيس هديتَاًٌدس تطاسداس تٌدس  7هدازُ  272لداًَى
آييي زازضسي هصوَض زض فَق زضذَاست اهازُ زازضسي ًوايٌس .تٌاتِهطاتة ضؤي شوثِ سيٍپٌجن زيَاىهاليوشدَض زض
حسي وِ تا ايي ًلط اًـثاق زاضز تِاوخطيت آضاء طحيح تشريض هيگطزز .ايي ضؤي ؿثك هازُ  270لاًَىآيييزازضسي
زازگاُّاي هوَهيٍاًمالب زض اهَضويفطي زض هَاضز هشاتِ تطاي شوة زيَاىهاليوشَض ٍ زازگاُّا الظماالتثام است/.ز
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