
 

1399/02/01    

7/98/2041   

  ك2041-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

را به پرداخت » ب«نماید و محکمه حقوقی آقاي دعوي مطالبه وجه سفته را طرح می» ب«علیه آقاي » الف«آقاي 

کیفري به دادسرا و دادگاه » ب«شود آقاي کند و به هر دلیل رأي قطعی و قابل اجرا میها محکوم میوجه سفته

بر  کند و حکم قطعیبه اتهام خیانت در امانت نسبت به سفته مذکور شکایت می» الف«کند و علیه آقاي مراجعه می

به استناد راي کیفري قطعی، مبادرت به طرح دعوي » ب«شود آقاي صادر می» الف«خیانت در امانت علیه آقاي 

ق.ا.د.م  426ر دلیل (خارج از فرجه بودن، مشمول موارد ماده نماید و به هاعاده دادرسی نسبت به راي حقوقی اولی می

دادخواست ») الف«به استناد راي کیفري قطعی (خیانت در امانت آقاي » ب«شود آقاي نبودن و...) این دعوي رد می

  دهد.هاي امانی را به دادگاه حقوقی میاسترداد سفته

  سوال:

صادر کرده است؛ حال » ب«ها را علیه آقاي به پرداخت وجه سفته با توجه به اینکه دادگاه حقوقی قبالً حکم -1

کمی صادر کند اگر چنین ح» ب«ها را به استناد راي کیفري به نفع آقاي تواند حکم به استرداد همان سفتهچگونه می

  شود؟قانون آیین دادرسی کیفري چه می 18ندهد تکلیف مفاد ماده 

از همان شعبه حقوقی اول یا شعبه دیگر حقوقی صادر ») ب«سفته ها به آقاي  علی فرض اینکه راي دوم (استرداد -2

  شوند:و هر دو پرونده به اجراي احکام مدنی ارسال شد؛ احکام چگونه اجرا می

  به موجب راي اول حقوقی؟» الف«در حق آقاي » ب«حکم به پرداخت وجه سفته توسط آقاي  -1

به موجب راي دوم حقوقی (مبنیاً بر حکم قطعی » ب«به نفع آقاي » الف«قاي ها از ناحیه آحکم به استرداد سفته -2

  کیفري)

توانسته در جریان رسیدگی و صدور حکم کیفري به استناد مفاد ماده آیا دادگاه کیفري با توجه به مراتب فوق می -3

: 148ه (عبارت ماده ها کشف شدقانون مجازات اسالمی از حیث اینکه سفته 215و  214ق.ا.د.ك و مواد  148

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل «قانون مجازات اسالمی:  214و عبارت ماده » اموال مکشوفه«

حکم ...») اموال کشف شده «قانون مجازات اسالمی:  215و عبارت ماده » کرده است اگر موجود باشد عین آن را...

رغم حکم حقوقی اول مبنی بر پرداخت وجه را صادر کند (علی» ب«به آقاي » الف«ها از ناحیه آقاي به استرداد سفته

  » )ب«ها از ناحیه آقاي سفته

 پاسخ:

ناظر به مواردي است که دعوي حقوقی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  18اوالً، حکم مذکور در ماده  -1

در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفري براي دادگاه صورت، با احراز شرایط مقرر در جریان رسیدگی باشد. در این



االتباع خواهد بود. اما در فرض سؤال که دعوي حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفري متعاقبًا حقوقی الزم

  صادر شده است؛ از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد. 

صادرشده از دادگاه حقوقی دایر به الزام خوانده (آقاي ب) به پرداخت ثانیاً، در فرض پرسش، تا زمانی که حکم قطعی 

اي هعلیه حکم اولیه (آقاي ب) به خواسته استرداد سفتهها، به طریق قانونی نقض نشده باشد؛ دعوي محکوموجه سفته

  مسموع نیست. هاي عمومی و انقالب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه 8فیه، با عنایت به ماده متنازع

ها صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده در فرض سؤال که حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه سفته -2

ها، متضاد با حکمی است که قبالً صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم است، صدور حکم بعدي مبنی بر استرداد سفته

ی ـقانون آیین دادرس 439و ماده  426ماده  4ند در اجراي بند توانفع میمانع اجراي حـکم اول نیـست؛ و ذي

نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند. شایسته  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

ن قانو 477دستورالعمل اجرایی ماده  3ربط حکم اول را خالف شرع بیّن بدانند، برابر ماده ذکر است اگر قضات ذي

شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس رئیس قوه قـضاییه، رفتـار می 7/9/1398آیین دادرسی کیفري مصوب 

  افتد.دستورالعمل یادشده، اجراي حکم به تعویق می 9قوه قضاییه وفق تبصره ماده 

ال، حکم قطعی کند؛ در فرض سؤماهیت مدنی دارد و از قواعد مربوطه تبعیت می» رد مال«صدور حکم به  -3

ها) صادر شده است؛ لذا صدور حکم االجراي دادگاه حقوقی در خصوص موضوع (الزام به پرداخت وجه سفتهالزم

علیه دادگاه حقوقی) موجه له به محکومها از محکوممتعارض از سوي دادگاه کیفري در خصوص رد مال (استرداد سفته

دایر به تعیین تکلیف  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148نخواهد بود و حکم مذکور در تبصره یک ماده 

م صحت احکا«نسبت به اموال و اشیاي موضوع جرم، از فرض سؤال انصراف دارد. بر این اساس، با عنایت به فرض 

انقالب  هاي عمومی وقانون آیین دادرسی دادگاه 8و لزوم معتبر شمردن آراء، مستفاد از ماده » هاصادر شده از دادگاه

قانون ثبت، دادگاه کیفري در فرض سؤال تکلیفی نسبت به  70در امور مدنی و با عنایت به مالك مذکور در ماده 

  ها) ندارد. صدور حکم دایر به رد مال (استرداد سفته

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/02/08    

7/98/2027   

  ك2027-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند نسبت به بخشی از دادنامه اسقاط حق تجدید می قانون آیین دادرسی کیفري، آیا محکوم 442در اجراي ماده 

 هاينظرخواهی کرده و نسبت به ما بقی آن تجدیدنظرخواهی نماید؟ مثالً حمل کننده مواد مخدر نسبت به مجازات

قانون مذکور را مطرح سازد و طی درخواست  442درخواست اعمال ماده حبس و شالق و جزاي نقدي تمکین کرده و 

  دیگر نسبت به ضبط خودروي حامل مواد مخدر تجدیدنظرخواهی کند؟

 پاسخ:

با توجه به فلسفه وجودي آن، کاهش یک مرحله از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442فرض ماده 

ت و ناظر بر مواردي است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء اس

نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوي دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدید 

 منظر از سوي نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر نداشته باشد. بنابراین در فرض استعالم که محکومیت مته

هاي متعدد حبس، شالق، جزاي نقدي و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر ناشی از ارتکاب یک جرم به مجازات

هاي موصوف و تقاضاي تخفیف مجازات در این است، اسقاط حق تجدید نظرخواهی نسبت به برخی از مجازات

قانون آیین دادرسی  442 خصوص، با فرض تجدید نظرخواهی نسبت به محکومیت ضبط خودرو، از شمول ماده

  خارج است. 1392کیفري مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  

    



 

1399/02/16    

7/98/2024   

  ح2024-97-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نی حقوق داشتن لیسانس حقوق و یا فقه و مبا 1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب  2وفق ماده  

اسالمی براي اخذ پروانه کارآموزي ضروري است از طرف دیگر در چند سال اخیر دانشگاه علمی کاربردي مدارك 

رفًا هاي ارائه شده صکند که به لحاظ درسلیسانس تحت عنوان رشته حقوق ثبت، حقوق کیفري و  نظایر آن صادر می

ا خواهشمند است پاسخ دهید آیا دارندگان این مدرك دهد. لذبخشی از دروس لیسانس حقوق قضایی را پوشش می

  مجاز به دریافت پروانه کارآموزي وکالت هستند؟

 پاسخ:

 ، شامل کسانی1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب  2در ماده » لیسانس حقوق«اطالق عبارت

هاي ربردي مدرك لیسانس حقوق با گرایشاست که از مراکز علمی و کاربردي وابسته به دانشگاه جامع علمی و کا

  شود.کنند نیز میتخصصی دریافت می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  

    



 

1399/02/13    

7/98/1964   

  ك  1964-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  خواهشمند است به سواالت ذیل پاسخ کافی داده شود:

رأي بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و با اعتراض خوانده به مرجع تجدیدنظر ارسال دادگاه حقوقی بدوي  -1

قانون آیین  477گردیده دادگاه تجدیدنظر حکم بدوي را نقض و به بطالن دعوا اظهار نظر کرد؛به دنبال اعمال ماده

بدوي را تایید نمود  شعبه خاص دیوان عالی کشور بدون رسیدگی ماهوي رأي شعبه  1392دادرسی کیفري  مصوب 

شده اعتراض کرده و یاد 477شخص ثالثی نسبت به حکم  صادر از شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 

علیه اول  با کشف این رأي از شعبه دیگر تجدیدنظر مدعی است  عنه نقض شده است محکومحکم به نفع معترض

فاقد  ايدادرسی کیفري مبنی بر قلع و قمع و خلع ید مبتنی بر دادنامهقانون آیین  477رأي شعبه ویژه موضوع ماده 

شود که رأي شعبه بدوي اعتبار بوده است چنانچه به شعبه اول دادگاه بدوي مراجعه کند، با این استدالل مواجه می

وسط رأیی که تتوسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و مسئولیتی ندارد و اعاده دادرسی هم مرتبط با او نیست و 

قانون آیین دادرسی کیفري صادر شده است در واقع رأي همان شعبه خاص است و نه  477شعبه خاص موضوع ماده 

کند که رأي شعبه بدوي را تأیید کرده است؛ رأي شعبه بدویو چنانچه به شعبه خاص مراجعه کند، این شعبه مطرح می

هشمند است اعالم بفرماییدحال بفرمایید خوانده اولیه باید به چه قانون مذکور خوا 477آن هم در مقام اعمال ماده 

  مرجعی مراجعه کند و وظیفه آن مرجع چیست؟

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 477عالی کشور در مقام اعمال ماده آیا نسبت به رأیی که از شعبه خاص دیوان -2

  ؟ این امر تا چند بار قابل تکرار است؟توان تقاضاي اعمال این ماده را نمودشود میصادر می 1392

 پاسخ:

عالی کشور، دادستان کل چه رییس دیوان، چنان1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477ماده  3وفق تبصره 

کشور، رییس سازمان قضایی نیروهاي مسلح و یا رییس کل دادگستري استان در انجام وظایف قانونی خود رأي 

تواند از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کیفري را خالف شرع بیًن تشخیص دهد میقطعی اعم از حقوقی یا 

که خالف شرع بیًن بودن به جهت بار ممکن است؛ مگر اینتجویز اعاده دادرسی را بنماید ولی این امر فقط براي یک

عالی کشور و یا دیوان دیگري باشد. بنابراین در مورد سؤال مطروحه درخواست اعاده دادرسی باید توسط رییس

  رییس کل دادگستري استان به عمل آید.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
    



 

1399/02/10    

7/98/1952   

  ك  1952-142-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ل ر مشورتی آن اداره کاحتراما به استحضار می رساند با توجه به مراتب ذیل خواهشمند است دستور فرمایید تا نظ

  را اعالم نمایند.

ق تشدید مجازات مرتکبین  5قانون مجازات اسالمی و ماده  598آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده 

هاي خصوصی، کانون وکالي دادگستري کانون کارشناسان، سازمان نظام ارتشاء اختالس کالهبرداري مشمول بانک

باشد یا خیر؟ اصوالً مبناي تشخیص کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و ... نیز میمهندسی، مرکز وکالي، 

  شود.هایی میو شامل چه مجموعه مأمورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست

 پاسخ:

دار یک یا چند باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهدهمنظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی می

ی هاي صنفباشند، بنابراین کارکنان کانونالمنفعه داشته مشغول خدمت میها جنبه عامر عمومی بوده و خدمات آنام

اي نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستري، کانون وکال دادگستري، سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی و حرفه

باشند، مأمور به خدمت عمومی محسوب و ومی میدار بخشی از امور عمها عهدهکه بر اساس قوانین تأسیسی آن

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس  5و ماده  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  598مشمول ماده 

هاي خصوصی که به منظور فعالیت تجاري و باشند، اما در خصوص کارکنان بانکمی 1367و کالهبرداري مصوب 

اند، مأمور به خدمت عمومی داران و ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، ایجاد شدهتحصیل درآمد براي سهام

شوند، بدیهی است مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جز تشکیالت دولتی بوده و محسوب نمی

  کارکنان آن کارمند دولت محسوب و مشمول قوانین صدرالذکر است.

 دکتر احمد رفیعی

  اداره کل حقوقی قوه قضاییهسرپرست 

  
  
  

    



 

1399/02/07    

7/98/1942   

  ك  1942-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بینی شده است از قبیل: سرقت، ها پیشدر جرایمی که صراحتاً موضوع امکان رد مال در قانون مجازات براي آن -1

قانون آیین دادرسی کیفري عنوان شده  219به ماده کالهبرداري، تحصیل مال از طریق نامشروع، اختالس با مالحظه 

که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت 

ر رکه قرار تأمین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مق

در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در 

هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تأمین با لحاظ 

قانون  242پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وي و 

آیین دادرسی کیفري و تبصره آن صرفاً مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردي است که قرار تأمین 

  کیفري براي خسارات شاکی صادر شده است؟

جرایم ارتکاب یافته توسط متهم مالك احتساب  قانون آیین دادرسی کیفري در فرض تعدد 242با توجه به ماده  -2

حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی 

قانون مجازات اسالمی تعیین و اجرا خواهد شد  134ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجراي ماده مهم

  مجازات قضایی) (مجازات قانونی یا

اي داراي متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختالف در صالحیت در صورتی که پرونده-3

اعتقاد به صالحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به 

ر خصوص موضوع نظر به صالحیت دادسراي (ب) نماید و پرونده را عالی دعالی کشور ارسال شود و دیواندیوان

ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقاي قرار متهم رسیده 

لیف کباشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم ت

  چیست؟

اي که داراي متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده -4

هاي یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال بر است و مهلتها زماندر تحقیقات تعیین نماید که انجام آن

اي که براي رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده متهم است؟ در خصوص پروندهآن به دادستان و سپس ابالغ آن به 

  گردد تکلیف چیست؟می

باشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این در خصوص جرایمی که داراي جزاي نقدي می -5

قرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس م



توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزاي از قانون مجازات اسالمی می 29است که با توجه به ماده 

  گیري نهایی در زندان نگه داشت؟نقدي است تا تصمیم

ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تأمین بازداشتی که مواعد یک  -6

میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس  10همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثالً با قرار 

میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تأمین  1با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وي را مثال ً

اشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض نماید و در بازد

  باشد؟در دادگاه می

قانون آیین دادرسی کیفري در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به  230با توجه به ماده  -7

رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا به حضور وي باشد و علیعلت طرح شکایت جدید یا کشف دالیل جدید نیاز 

گذار یا کفیل وي احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم صرفاً متهم را باید از طریق وثیقه

حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب داراي ترتیب قانونی هستند بدین 

نی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وي وجود  ندارد همچنین آیا براي مع

  متهمی که داراي وثیقه است امکان صدور راساً دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟

ار گردد آیا دادیبه یکی از دادیار محول می اي شعبه بازپرسی فاقد بازپرسدر مواردي که رسیدگی به پرونده -8

ه بجانشین بازپرس داراي اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختالف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر 

  بازداشت توسط دادستان است.

 پاسخ:

رت قضایی، باید مستدل و ، قرار تأمین و نظا1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  250اوالً، مطابق ماده  -1

موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار 

 219همچنین، در ماده  جرم،سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تعیین مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تأمین  این قانون به بیان یکی از معیارهاي

قانون فوق الذکر به فلسفه صدور قرار  217دیده کمتر باشد و نیز در ماده نباید از مبلغ خسارت وارد شده به بزه

بزه  او و تضمین حقوق تامین کیفري که دسترسی به متهم و حضور به موقع وي و جلوگیري از فرار یا مخفی شدن

دیده، براي جبران ضرر و زیان وي می باشد، تصریح شده است. بنابراین، با توجه به مواد قانونی یاد شده، میزان 

خسارت وارد شده به شاکی، از معیارهاي مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان می باشد. همچنین برابر ماده 

ام انتسابی اشخاص می باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده قانون یاد شده، رسیدگی به اته 3

همین قانون، اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادي و محدود کننده  اشخاص، تنها به حکم قانون و با  4

قانون فوق  242رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است. به منظور تأمین این اهداف مقنن در ماده 

الذکر، حداکثر مدتی را که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمین کیفري، وجود دارد، تعیین نموده است و 

آزادي متهمان پس از مدت هاي تعیین شده، به معناي نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمی باشد و تأمین حقوق 



یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع  108و  107وضوع مواد ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته م

  این قانون نیز ممکن است.  247ماده 

، مبنی بر عدم بازداشت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  242ثانیاً، مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 

مادام که دالیلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم  متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بالقید وي نیست و

وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفري باشد، اما هرگاه وي درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، 

بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وي شده است به نحوي تخفیف دهد که زمینه آزادي او فراهم 

قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه  217ماده » ث«تا » الف«یهی است قرارهاي التزام موضوع بندهاي شود. بد

 217سازد و اگر وي از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره یک ماده آزادي متهم را فرهم می

به رد مال، مجازات قانونی جرم، حبس باشد؛ گردد. در جرایمی که عالوه بر الزام محکوم قانون یادشده، اعمال می

مالك محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم است و بازداشت متهم مازاد 

  بر آن فاقد مجوز قانونی است.

جرایم  هدر صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوي متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفري صادره نسبت به کلی -2

ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وي به لحاظ صدور قرار تامین، باالترین حداقل مدت حبس تعیین 

  شده در قانون براي جرایم مذکور، مالك محاسبه خواهد بود.

و بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادي مبنی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  5و  4با عنایت به مواد  -3

لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوري نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون 

بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار تأمین منجر  242و  240، 226موصوف از جمله مواد 

قانون آیین دادرسی  242کلیف مقرر در ماده قانون مذکور، در فرض سؤال، ت 259و  255به بازداشت موضوع مواد 

ه است ک» الف«کیفري مبنی بر اظهارنظر در خصوص قرار تأمین ظرف مواعد قانونی، متوجه بازپرس شهرستان 

پرونده نزد وي مطرح است و به اعتراض متهم نسبت به ابقاي قرار تأمین منتهی به بازداشت، در دادگاه کیفري 

  شود. (شهرستان الف) رسیدگی می صالح همین حوزه قضاییذي

مقررات مذکور (فک،  1392قانون آیین دادرسی کیفري  242درخصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده  -4

تخفیف یا ابقاي قرار تأمین) ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و چنانچه دادستان نواقصی را 

تحقیقات کند، بازپرس مکلف است در مورد قرار منتهی به بازداشت متهم که  در پرونده مشاهده و درخواست تکمیل

حسب مورد (یک یا دو ماه) اظهارنظر کند اما درمواردي که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال 

ز این گردد، تکلیفی اگردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجددا از سوي دادگاه به دادسرا اعاده 

  حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.

قانون آئین دادرسی  242با عنایت به اینکه، تنها مالك محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم در اجراي ماده  -5

، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم تعیین شده است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد 1392کیفري مصوب 



قانونی است، سایر مجازاتهاي قانونی براي جرم، از جمله جزاي نقدي از شمول این ماده خارج بوده و به مجرد  مجوز

منقضی شدن نصاب حبس مذکور در آن ماده، مقام قضایی الزاماً باید نسبت به تخفیف تامین به نحوي که منتهی به 

هم فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً رد مال، مجازات آزادي متهم شود اقدام نماید و در هر حال ادامه بازداشت مت

  شود.محسوب نمی

قانون آیین دادرسی کیفري، صدور قرار تأمین کیفري و به تبع آن تشدید یا  250که مطابق ماده با تأکید بر این -6

ه منتهی به ادامه کاین قانون ولو آن 242تخفیف تأمین باید متناسب باشد، تخفیف قرار تأمین کیفري متهم، در ماده 

  بازداشت وي گردد، از سوي متهم قابل اعتراض نیست. 

 1392مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرار هاي تأمین کیفري مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفري  -7

ار ه  است، اخطگذار معرفی کرداالصول نتیجه عدم حضور متهمی که کفیل یا وثیقهآن، علی 230و 217از جمله مواد 

گذار جهت تحویل وي ظرف مهلت قانونی است؛ تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب همزمان به کفیل یا وثیقه

به امکان جلب متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نشده است،  345این قانون و نیز تصریح ماده  500محکوم در ماده 

ن دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهاي مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه، نشا

گذار معرفی کرده است و به رغم احضار در دادسرا حاضر یاد شده است. بنابراین درصورتی که متهم کفیل یا وثیقه

صل ال اگذار اخطار شود تا وي را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل دهد. با این حشده است، باید به کفیل یا وثیقه

نماید، هرگاه بازپرس حضور متهم الذکر ایجاب میقانون فوق 345سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و مالك ماده 

را در روز و ساعت معین الزم بداند و یا به علت دیگري تأخیر در حضور وي را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب 

نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود، عالوه بر اخطار به کفیل یا اختالل در روند آن بداند، با قید این ضرورت و 

  تواند دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند.گذار، میوثیقه

، اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس 1392قانون آیین دادرسی کیفري  92اوالً، با عنایت به ماده  -8

این قانون، دادستان  189ن ارجاع شده بالتصدي باشد، براساس ماده است، چنانچه شعبه بازپرسی که پرونده به آ

تواند انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر و یا درصورت اقتضاء، به دادرس دادگاه محول نماید و اگر بازپرس دیگر می

تمام اختیارات الزم قانون یادشده چون دادستان نیز داراي  92قانون مزبور، طبق ماده  302نباشد، در غیر موارد ماده 

تواند تحقیقات را به دادیار دادسرا ارجاع نماید. اما چون شعبه بازپرسی قائم به شخص بازپرس است، بنابراین است، می

تصدي شعبه بازپرسی توسط دادیار فاقد وجاهت قانونی است و دادیار باید تحت همین عنوان (دادیار) اقدام به 

  رسیدگی نماید.

این است که انجام وظایف و اختیارات مربوط به دادستان  1392قانون آیین دادرسی کیفري  88از ماده ثانیاً، مستفاد 

باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و از سوي دادیار، منوط به ارجاع امر از سوي دادستان و یا در غیاب وي می

الذکر، قانون فوق 92اتی در موارد مذکور در ماده اعمال اختیارات مربوط به دادستان و از جمله انجام تحقیقات مقدم

الذکر، نماید. در واقع ورود و مداخله دادیار در امور فوقتابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می



در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات از سوي دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعالم، در 

الذکر از سوي دادستان به دادیار، تابع نظر دادستان بوده قانون فوق 92ت ارجاع تحقیقات مقدماتی مطابق ماده صور

  قانون موصوف در فرض سؤال (نسبت به دادیار) منتفی است. 269و حق اختالف با وي را ندارد و اعمال ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  

    



 

1399/02/16    

7/98/1929   

  ك  1929-219-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه شخصی اقدام به ربودن پالك خودروي دیگري کند و با تغییر در ارقام پالك و الصاق به وسیله نقلیه  -1

  اي شده است؟دیگري، از آن وسیله نقلیه استفاده کند، مرتکب چه عناوین مجرمانه

ضربه است. آیا در صورت  74میزان شالق در جرایم تعزیري صرفا تا » التعزیر دون الحد«قهیبا توجه به قاعده ف -2

  ضربه شالق میسر است؟ 74وجود ضوابط تعدد و تکرار جرایم تعزیري، صدور حکم به بیش از 

ست یا اکلید موفق به سرقت شود، آیا مشمول تعدد جرم چنانچه فردي با وسایل تهیه شده براي سرقت نظیر شاه -3

  بایست محکوم شود؟فقط به مجازات سرقت می

 پاسخ:

در فرض سؤال که فردي اقدام به ربودن پالك خودرو کرده و با تغییر در ارقام پالك مسروقه و الصاق آن به  -1

 اي را مورد استفاده قرار داده است، مرتکب دو جرم شامل سرقت پالك اتومبیل و جرموسیله نقلیه دیگر، چنین وسیله

شده است و مجازات وي باید با لحاظ مقررات تعدد در  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  720موضوع ماده 

تغییر در ارقام «(قسمت اول) تعیین شود؛ با این توضیح که هر چند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134ماده 

، سه عنوان »اياستفاده از چنین وسیله«و » الصاق پالك وسیله نقلیه موتوري دیگر«و » پالك وسیله نقلیه موتوري

آمده است لیکن منصرف  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  720مجرمانه جداگانه است که در ماده 

کننده پالك خودروي دیگر و استفاده از از مواردي است که تغییردهنده ارقام پالك وسیله نقلیه موتوري و الصاق

چه تغییردهنده ارقام پالك خودرو با الصاق آن به وتوري یک نفر باشد. به عبارت دیگر، چنانچنین وسیله نقلیه م

قانون  720خودروي دیگر شخصاً از چنین وسیله نقلیه موتوري استفاده کند، فقط مرتکب یک جرم موضوع ماده 

رد یا تعویض پالك تقلبی مویا چنین وسایلی را با علم به تغییر «شده است و عبارت  1375مجازات اسالمی مصوب 

  ، در ماده اخیرالذکر، ناظر به شخصی غیر از تغییردهنده ارقام پالك است.»استفاده قرار دهد

قانون  137و  134تشدید مجازات جرایم تعزیري به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد  -2

شود، به عمال این مقررات میزان مجازات چقدر  میکه پس از اصرف نظر از این 1392مجازات اسالمی مصوب 

پذیرد و مجازات شالق تعزیري نیز مستثنی نشده است. بنابراین در فرض سؤال چنانچه با حکم قانون صورت می

اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشدید شده و تعداد شالق تعزیري مورد حکم از هفتاد و چهار ضربه هم تجاوز 

شود علل مشدده مجازات نظیر تعدد و ین امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر میکند، چون ا

کند و مجازات اصلی همان است، تغییري ایجاد نمی» حد«تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیري که کمتر از



از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امري ثانوي و جداي 

  شود.می

قانون مجازات اسالمی مصوب  664چه عرفاً مقدمه ضروري و الزم جرمی، انجام اقدامات مذکور در ماده چنان -3

(تعزیرات) باشد، در این صورت ارتکاب مجموع اعمال مجرمانه توسط یک نفر (شخص واحد) صرفاً مشمول  1375

کلید مبادرت به سرقت کرده است، تنها به است؛ بنابراین در فرض استعالم که سارق با ساختن مجازات جرم اخیر 

  مجازات بزه سرقت محکوم خواهد شد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

  
    



 

1399/02/06    

7/98/1928   

  ك  1928-9/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدنی چنانچه عقد نکاح باطل تشخیص و نزدیکی نیز واقع شود و زن جاهل  1090و 1089در اجراي مادتین 

به فساد نکاح باشد مستحق مهرالمثل دانسته شده است چنانچه زوجه به جاي درخواست مهرالمثل دعوي مطالبه 

  یت استماع و رسیدگی دارد یا نه.مهرالمسمی نماید دعوي وي قابل

 پاسخ:

المثل و لذا صرفاً در شود و نه مهرقانون مدنی، مهرالمسمی تلقی می 1090و  1089برابر مواد شده تعیین مهریه

مواردي قابلیت مطالبه دارد که نکاح صحیح باشد. بنابراین در فرضی که در خصوص تعیین مهریه سازکار موضوع 

ه فساد نکاح، وي مستحق مهرالمثل مواد یادشده مقرر شده باشد و به لحاظ بطالن نکاح و وقوع نزدیکی و جهل زن ب

که تواند مهرالمسمی را مطالبه کند و دعواي وي با این عنوان قابلیت پذیرش ندارد؛ مگر آنتشخیص داده شود، نمی

  المثل اقدام کند.المسمی به مهربرابر عمومات نسبت به تغییر خواسته از مهر

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/09    

7/98/1927   

  ح  1927-9/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طالق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.  1092برابر ماده 

و زوجه  اردآیا در هر حال زن باکره مستحق دریافت نصف مهر است به تعبیر دیگر در صورتی که زوج قصد طالق ند

  گیرد.باکره باشد و خواستار صداق خود باشد نصف مهر به او تعلق می

 پاسخ:

قانون مدنی به صراحت زوجه را مالک تمام مهریه قرار داده و هر نوع تصرف در آن را از سوي او مجاز  1082ماده 

جیت، بنابراین متعاقب عقد زوباشد. شمرده است. از سوي دیگر هر نوع تصرف فیزیکی در مهریه مستلزم قبض آن می

قانون مدنی امري  1092گردد حکم مقرر در ماده زوجه قانوناً مجاز است تمام مهریه را مطالبه کند. اضافه می

استثنایی است و فرع بر وقوع طالق است. بنابراین حتی قصد زوج مبنی بر طالق نیز مانع از اعمال حق از سوي 

واهد بود. و به عنوان مثال حتی اگر زوجه تمامی مهریه را دریافت کرده باشد و زوجه براي دریافت تمام مهریه نخ

توانند نصف مهر پرداخت شده در جریان رسیدگی پرونده طالق و پیش از وقوع آن زوج فوت کند، ورثه زوج نمی

  رسد.منتفی به نظر می 1092را مطالبه کنند چون با فوت زوج، طالق و اعمال ماده 
  

 رفیعیدکتر احمد 

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/17    

7/98/1913   

  ح  1913-11-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدنی به شرط رعایت  1241قانون امور حسبی و ماده  83گونه که مستحضر هستید وفق ماده احتراماً همان

دانگ مال غیر  محجور را دارد. در صورتی که ششمصلحت، دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر منقول 

منقول به نام محجور باشد، در خصوص صالحیت دادستان جهت صدور مجوز فروش تردیدي وجود ندارد؛ لکن در 

هاي متعددي در خصوص حدود صالحیت دادستان فرض مشاع بودن مال غیرمنقول در دادسراهاي سراسر کشور رویه

شود، خواهشمند است با توجه به سه دیدگاه موجود در این خصوص که اعمال می جهت فروش سهام مشاع محجور

شود، نظر آن مرجع محترم را اعالم فرمایید که آیا دادستان مجاز به صدور دستور فروش سهم مشاع ذیال بیان می

  محجور از اموال غیرمنقول است؟

دارد اگر ما بین مالکین، محجور یا غایب شعار میقانون امور حسبی که ا 326و  313برخی با استناد به مواد  -1

آید، معتقد به ممنوعیت فروش سهم مشاع محجور ها در دادگاه به عمل میباشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن

قانون امور حسبی فروش خود از مراتب تقسیم است؛  317از اموال غیرمنقول هستند. این گروه معتقدند وفق ماده 

سیم غیرمستقیم و چنانچه دادستان نسبت به فروش سهم محجور اقدام کند، عمال مال مشاع را تقسیم نموده اگرچه تق

قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداي دیون و حقوقی که  313و به امري ورود کرده که وفق ماده 

ش ندارد که بتوان نسبت به آن مجوز فروشود و پیش از آن مالکیت مستقري وجود به ترکه تعلق گرفته مستقر می

قانون مدنی صرفا اموال مفروز محجور  1241قانون امور حسبی و ماده  83صادر کرد. با این تفسیر محل اجراي ماده 

  است.

قانون مدنی  583قانون مدنی و همچنین ماده  1241قانون امور حسبی و  83برخی با استناد به اطالق مواد  -2

قانون امور  317و یا فروش موضوع ماده  313وضوع ماده اخیر متفاوت از تقسیم موضوع ماده معتقدند فروش م

توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم قانون مدنی هر یک از شرکاء می 583حسبی است؛ با این تفسیر که وفق ماده 

به بعد قانون مدنی  589در مواد  خود را به شخص ثالث منتقل کنند. این ماده ذیل احکام شرکت بیان شده و با آنچه

قانون امور حسبی در خصوص تقسیم آمده است، تفاوت مبنایی دارد. به عبارت  313در مبحث تقسیم اموال و یا ماده 

 که وضعیتشود بدون آنقانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می  583دیگر در فرض اجراي ماده 

و دیگر مواد مربوطه وضعیت اشاعه منتفی خواهد  313لی که در نتیجه تقسیم وفق ماده اشاعه آسیبی ببیند؛ در حا

شد. نتیجه این دیدگاه آن است که در همه موارد اعم از آن که منشأ اشاعه اختیاري باشد و یا قهري، دادستان جهت 

  صدور اذن فروش سهم مشاع محجور صالحیت خواهد داشت.



قیم براي فروش و اختیار دادستان جهت صدور اذن یا اجازه انتقال را باید به نحوي گروه سوم معتقدند اختیار  -3

قانون امور حسبی نیز متصور باشد. در این راستا در صورتی که میزان اموال مشاع  313تفسیر کرد که اجراي ماده 

مدنی جهت فروش بالمانع قانون  583به نحوي محدود است که امکان افراز و تعدیل متصور نیست، استناد به ماده 

است؛ مانند فرضی که اموال مشاع منحصر به یک آپارتمان یا امثال این موارد است، چرا که در فرض اجراي ماده 

ر که وضعیت اشاعه آسیبی ببیند. عالوه بشود؛ بدون آنقانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکا به ثالث منتقل می 583

شود. در فرضی که وضعیت اشاعه به نحوي است که شرکا نیز خللی وارد نمی که در این صورت به حقوق دیگراین

قانون مدنی استفاده کرد. استناد به این ماده در فرض تعدد اموال  583امکان افراز و تعدیل متصور است، نباید از ماده 

مصادیق اموال مشاع به شود که اگر سهم محجور از هر کدام از حتی اگر افراز و تعدیل غیر ممکن باشد موجب می

 شودخاصیت شود بلکه باعث میو دیگر موارد راجع به تقسیم عمال بی 313اشخاص ثالثی منتقل شود، نه تنها ماده 

دیگر شرکا در فرض عدم تراضی با خریداران سهم محجور ناچار به اخذ احکام تقسیم یا دستورات فروش متعدد 

  کرد.ر اخذ یک حکم تقسیم کفایت میکه در فرض شراکت با محجوباشند؛ حال آن

 پاسخ:

، فروش اموال غیرمنقول محجور 1319قانون امور حسبی مصوب  83قانون مدنی و  1241با توجه به اطالق مواد 

توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است و مفروز یا مشاع بودن مالکیت اموال غیرمنقول 

بدیهی است در صورتی که موضوع تقسیم مال در بین باشد و این تقسیم به فروش مال محجور مؤثر در مقام نیست. 

  است. 1319قانون امور حسبی مصوب  313منجر شود، مشمول حکم مقرر در ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/02/07    

7/98/1906   

   ك 1906-187/3-98شماره پرونده:  

  استعالم:

  قانون مجازات اسالمی در مقام بیان مسئولیت عاقله به پرداخت دیه: 469با توجه به ماده 

چه پس از وقوع جرم یا دادرسی بایست حین وقوع جرم یا دادرسی حادث شود یا چناننخست، آیا این شرایط می

  ؟تکمیل شود، محکومیت مجدد بعضی از عاقله قابلیت طرح در دادگاه را دارد

دوم، آیا وصف تمکن مالی بایستی حین دادرسی احراز شود یا به موجب دادخواست جداگانه؛ و اگر قائل به وقت 

  المال را محکوم کرد؟ دادرسی باشیم، در صورت احراز عدم تمکن مالی عاقله، آیا باید بیت

 پاسخ:

شود؛ بنابراین عاقل و بالغ بودن مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل می

قانون مجازات اسالمی  469عاقله در زمان وقوع جرم، مالك مسئولیت وي است، اما تمکن مالی عاقله طبق ماده 

توان دیه را از اموال وي استیفا کرد؛ و در مربوط به زمان پرداخت دیه است که در صورت تمکن می 1392مصوب 

، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن 1392انون مجازات اسالمی مصوب ق 470غیر این صورت طبق ماده 

قانون  85شود. احراز عدم تمکن عاقله نیازي به تقدیم دادخواست اعسار ندارد. ماده المال پرداخت میمرتکب، از بیت

  نیز مؤید این امر است. 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

    قی قوه قضاییهسرپرست اداره کل حقو



 

1399/02/14    

7/98/1896   

  ح 1896-141-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شده، انشعاب گاز منزل مسکونی را چنانچه شرکت گاز به استناد قرارداد به جهت پرداخت نشدن بهاي گاز مصرف

ب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالقانون آیین دادرسی دادگاه 168قطع کند و صاحب ملک به استناد ماده 

به ادعاي پرداخت کردن بهاي گاز مصرفی به طرفیت شرکت گاز، صدور حکم به رفع ممانعت از حق و اتصال  1379

و برقراري انشعاب گاز را درخواست کند و براي اثبات ادعا به اسناد پرداخت وجه و جلب نظر کارشناس جهت 

که اختالف طرفین راجع به اجرا یا با توجه به این -1ی استناد کند: انطباق وجوه پرداختی با میزان بهاي گاز مصرف

عدم اجراي قرارداد است، آیا صرف شمول قرارداد بر اختالف طرفین موجب خروج این دعوا از شمول دعاوي ثالث 

واهان که اختالف طرفین مشمول دعاوي مذکور است و دادگاه باید به صورت کامل به دعوا و ادله خاست و یا این

  رسیدگی و پس از جلب نظر کارشناس، حکم صادر کند؟

چنانچه موضوع فوق مشمول دعاوي ثالث باشد، آیا دعواي ممانعت از حق است یا تصرف عدوانی؟ فرض حاضر  -2

در صورت شمول دعاوي ثالث بر فرض حاضر و تکلیف دادگاه  -3در قالب کدام یک از دعاوي ثالث قرار دارد؟ 

به ادله خواهان و احراز پرداخت یا عدم پرداخت بدهی راجع به گاز مصرفی، چنانچه دادگاه احراز  به رسیدگی کامل

و بر  کردکند بهاي گاز توسط خواهان پرداخت شده است و شرکت گاز مطابق قرارداد نباید انشعاب گاز را قطع می

ه هزینه گاز مصرفی پرداخت نشده است، این اساس دادگاه حکم له خواهان صادر کند، آیا شرکت گاز با این ادعا ک

ه کتواند پس از صادر شدن حکم مذکور، دعواي مقتضی براي مطالبه بهاي گاز مصرفی را مطرح کند و یا آنمی

  ؟توسط خواهان، قابل استماع است الصدور مبنی بر احراز پرداخت گازبهادعواي اخیر به سبب تعارض با حکم سابق

 پاسخ:

، 1379هاي عـمومی و انقالب در امـور مـدنی مصوب قانون آییـن دادرسـی دادگاه 168اد مـاده با عنایت به مف -1

قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، از طرف مؤسسات 

فته باشد، از شمول ماده مذکور مربوط دولتی یا خصوصی هرگاه با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گر

ه کخارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانونی باشد یا مستند به قرارداد نباشد، مشمول ماده یاد شده است. تشخـیص این

اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است، یا خیر برعهده دادگاه است. بنابراین در صورت 

که تشخیص دهد قطع انشعاب بدون مجوز قانونی یا ی علیه مؤسسات مذکور، دادگاه در صورتیطرح چنین دعوای

  کند. برخالف قرارداد صورت گرفته است، حکم مقتضی صادر می

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 158با توجه به تعریف تصرف قانونی در ماده  -2

 که مشترکینح شده در سؤال دوم، دعواي تصرف عدوانی نیست و با در نظر گرفتن اینموضوع مطر 1379مصوب 



 کنند، موضوع با تعریفبرداري و استفاده از انشعاب را پیدا میبا پرداخت حق انشعاب گاز و موارد مشابه حق بهره

  دعواي ممانعت از حق انطباق بیشتري دارد. 

تناد قرارداد باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا در دعواي ممانعت از دعواي طرح شده توسط شرکت گاز به اس -3

حق نتیجه حاصل از بررسی پرداخت یا عدم پرداخت با استناد به قرارداد بین شرکت گاز و مشترك، از جمله اسباب 

ستناد خوانده، موجهه حکم دادگاه است و اسباب موجهه داراي اعتبار امر مختومه نیست. در نهایت دادگاه در صورت ا

  دهد. محتویات پرونده مربوط به ممانعت از حق را مالحظه و در صدور حکم مدنظر قرار می
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/09    

7/98/1888   

  ح  1888-9/16-98شماره پرونده:  

  استعالم:

سال زوجه از شوهر خود به جهت  5صورتی که پس از گذشت به موجب بند دهم شروط ضمن عقد سند نکاحیه در  

عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود زوجه وکیل در طالق است حسب پاسخ استعالم پزشکی 

قانونی زوج دچار اختالل در آزمایش اسپرم است که از نظر پزشکی قانونی قدرت باروري وي در مقایسه با میانگین 

هاي کمک باروري بیشتر وجود دارد لذا در مجموع عقیم از حد طبیعی است و امکان باروري با روش نرمال کمتر

  شود. محسوب نمی

سوال:آیا با توجه به نظریه پزشکی قانونی قدرت باروري وي در مقایسه با میانگین نرمال کمتر از حد طبیعی است 

سند نکاحیه عوارض جسمی دیگر  10سمت دوم بند هاي کمک باروري موضوع مشمول قو امکان باروري با روش

  شود یا خیر.می

 پاسخ:

رسد کننده است به نظر میکه تفسیر شروط قراردادي با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده مرجع رسیدگینظر از آنصرف

عقد روانی معنا دارد و عبارت مذکور در بند دهم شروط ضمن -در تقابل عوارض روحی» عوارض جسمی«اصطالح 

هاي جسمی است، لذا هاي رسمی مشتمل بر هر نوع نقصان فیزیکی مربوط به اعضا و جوارح و یا فرآوردهنامهنکاح

در فرض سؤال چنانچه حسب گواهی پزشکی قانونی علت عدم باروري زوجه نقصان مربوط به اسپرم زوج باشد، 

  شده خواهد بود.موضوع مشمول بند یاد

  

 دکتر احمد رفیعی

  اداره کل حقوقی قوه قضاییه سرپرست
    



 

1399/02/06    

7/98/1868   

  ك  1868-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نفر را نیز مجروح نموده  4نفر را به قتل رسانده و  4با عنایت به اینکه شخصی حدود سه سال پیش با شلیک گلوله 

قانونی معرفی که نظریات متهافتی در خصوص  است و در جریان رسیدگی در شعبه بازپرسی چند مرحله به پزشکی

دارا بودن و عدم دارا بودن جنون در حین ارتکاب جرم اعالم گردید و سرانجام کمیسیون پزشکی قانونی در آخرین 

نظریه اعالم نمود متهم قبل از ارتکاب جرم و پس از ارتکاب جرم و در حال حاضر فاقد جنون است لیکن تشخیص 

قوع جرم مقدور نیست که متعاقباً این مرجع خواستار ارائه نظریه تکمیلی از آن کمیسیون گردید جنون وي در لحظه و

  و در پاسخ اعالم شد از نظر این کمیسیون نامبرده در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است با این اوصاف:

  و مسئوولیت کیفري ندارد.متهم، مجنون محسوب  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  419اوالً: وفق ماده 

  گردد.شود خطاي محض محسوب میهمان قانون جنایاتی که توسط مجنون واقع می 292ماده » ب«ثانیاً: بر اساس بند 

قانون پیش گفته در جنایات خطاي محض اگر با اقرار مرتکب ثابت شود پرداخت دیه  463ثالثاً: طبق مقررات ماده 

بایست دیه را پرداخت کند با توجه به همین قانون ابتدا مرتکب می 470ساس ماده باشد و بر ابر عهده خود او می

که شود توضیح اینالمال پرداخت میمنتفی بودن مسئوولیت عاقله در این مورد و در صورت عدم تمکن دیه از بیت

جنون  از ارتکاب جرم فاقد در ما نحن فیه در زمان افاقه از متهم تحقیق گردیده چرا که بنا به نظر پزشکی قانونی پس

  بوده است و بارها به ارتکاب آن اقرار و بازسازي صحنه نیز طبق اظهارات او انجام شده است.

قانون آیین دادرسی کیفري پس از احراز جنون مرتکب هنگام ارتکاب جرم پرونده در  202رابعاً: وفق مقررات ماده  

  گردد.دادسرا با قرار موقوفی تعقیب مواجه می

  حال با عنایت به مراتب معنونه خواهشمند است به سواالت ذیل پاسخ و این دادستانی را ارشاد فرمایید:

باشد و از سویی دادسرا تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب دارد از آنجا که مسئوولیت پرداخت دیه با متهم می-1

ین گردد در این حالت تکلیف قرار تأممنتفی می االصول پس از صدور قرار موقوفی تعقیب تأمین اخذ شده نیزو علی

چه خواهد شد آیا بقاء تأمین پس از صدور قرار موقوفی تعقیب محمل قانونی دارد و اگر با منتفی دانستن قرار تأمین 

  متهم آزاد گردد تکلیف جبران خسارت وارده به اولیاءدم و شاکیان دیه چه خواهد بود؟

جنایت خطاي محض را به مرتکب تفهیم و از این حیث با صدور کیفر خواست پرونده  بایست ارتکابآیا دادسرا می-2

قانون آیین  85ماده  1باشد آیا موضوع مشمول مقررات تبصره را به دادگاه ارسال کند یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی می

  گردد؟دادرسی کیفري می

داند با مقررات مرتکب را فاقد مسئوولیت کیفري میقانون مجازات اسالمی که  149آیا اساسا بین مقررات ماده -3

داند تعارض وجود ندارد؟ با توجه به اینکه دیه ذوجنبتین همان قانون که وي را مسئول پرداخت دیه می 463ماده 



گردد به خصوص در قتل خطایی که فاقد مجازات تعزیري است پرداخت بوده و صرفاً جبران خسارت محسوب نمی

  بدانیم. ي است مسئول پرداخت دیهگردد چگونه شخصی را که فاقد مسئوولیت کیفرارتکابی تلقی میدیه کیفر عمل 

 پاسخ:

که تشخیص نهایی در خصوص جنون یا عدم جنون (سالمت روان) متهم حین ارتکاب جرم پس از نظر از این صرف

احراز جنون توسط مقام قضایی، کننده است، در صورت اخذ نظریه پزشکی قانونی به عهده مرجع قضایی رسیدگی

  ها به شرح زیر است:پاسخ به سؤال

دچار اختالل روانی » زمان ارتکاب جرم«، هرگاه مرتکب در 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  149طبق ماده  -1

رضی ف شود و مسؤولیت کیفري ندارد. در چنینمحسوب می» مجنون«بوده، به نحوي که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، 

کند و قرار تأمین دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  202بر اساس ماده 

  شود.قانون اخیرالذکر با صدور قرار موقوفی تعقیب لغو می 251کیفري صادرشده نیز طبق ماده 

و مواد  292ماده » ب«وضوع بند مسؤولیت پرداخت دیه جنایات منتسب به مجنون تحت عنوان خطاي محض م -2

همین قانون از باب مسؤولیت مدنی و  452با توجه به ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  470و  463

ضمان است و با صدور قرار موقوفی تعقیب مرتکبی که جنون وي حین ارتکاب جنایت اثبات شده است، طبق تبصره 

ط ربپرونده باید جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه کیفري ذي 1392ب قانون آیین دادرسی کیفري مصو 85ماده  1

  ارسال شود.

تعارضی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  463و  149اعالم شد، بین مواد  2چه که در بند با توجه به آن -3

  وجود ندارد و پرداخت دیه در فرض سؤال از باب ضمان است، نه مسؤولیت کیفري.

  

 عیدکتر احمد رفی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/02/17    

7/98/1818   

  ح  1818-9/7-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه اهداکنندگان جنین با تقدیم دادخواست، صدور حکم مبنی بر استرداد طفل متولد از تلقیح مصنوعی (اهداي 

  نظریه چیست؟؟ مستند جنین) را درخواست کنند، آیا این دعوا قابل استماع است

 پاسخ:

وظایف و تکالیف زوجین «دارد: که مقرر می 1382قانون نحوه اهداي جنین به زوجین نابارور مصوب  3اوالً، ماده 

اهداگیرنده جنین و طفل متولد شده، از لحاظ نگهداري و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اوالد و پدر 

 يگذار بین زوجین اهداگیرنده و فرد متولد شده از جنین اهدایی رابطهاست که قانونصریح در آن » و مادر است

  نسبی قائل نشده و به تأسی از مشهور فقهاي معاصر این فرد را ملحق به صاحبان گامت (اسپرم و تخمک) کرده است. 

شود تا استرداد کودك به میثانیاً، صرف وجود قرابت نسبی میان اهداکننده و کودك حاصل از اهداي جنین موجب ن

مذکور قانوناً داراي حق حضانت هستند و  3رسد اهداگیرندگان برابر ماده پذیر شود. به نظر میصاحبان گامت امکان

اخذ کودك تحت حضانت از ایشان و واگذاري آن به هرکس دیگري از جمله صاحبان اسپرم و تخمک، تابع مقررات 

  ده آن است.سلب حق حضانت از دارنمربوط به 

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/03    

7/98/1782   

  ع  1782-204-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با توجه به صدور ابالغ  نمایندگی براي روساي حوزه هاي قضایی مناطق آزاد به عنوان عضو هیات تطبیق موضوع 

انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  مستقر در آن جزایر دبیر قانون تشکیالت وظایف و  90ماده 

هیات مذکور اعالم داشته مناطق آزاد از جمله جزیره کیش تابع قوانین مناطق آزاد تجاري صنعتی و مناطق ویژه 

مقام اجرایی منطقه هاي مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت باالترین باشد و مدیران عامل سازماناقتصادي می

قانون احکام دایمی کلیه امور مربوط به تنفیذ و تایید مصوبات  65بند الف ماده  2گردند و حسب تبصره محسوب می

شوراي اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیران عامل مناطق آزاد واگذار گردیده و همچنین اختیارات اجراي 

باشد فلذا با توجه به مطالب عنوان شده و به عهده سازمان منطقه آزاد می قانون شهرداري و شوراي اسالمی شهر

گردد خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در تشکیل نمی 90مستندات قانونی در جزیره کیش هیات تطبیق ماده 

وصاً صکمیسیون مربوطه مطرح و نظر مشورتی آن کمیسیون پیرامون برداشت منطقه آزاد کیش از اجراي قانون خ

شده و عدم تشکیل چنین هیاتی در آن مناطق را به این امر قانون یاد 90عضویت روساي حوزه هاي قضایی در ماده 

  مرجع اعالم فرمایند.

 پاسخ:

تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  90ماده  4با عنایت به اینکه طبق تبصره 

گذار هیئت تطبیق مصوبات شهرستان را با عضویت و حات و الحاقات بعدي، قانونبا اصال 1/3/1375مصوب 

ریاست فرماندار و هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا را با عضویت و ریاست بخشدار اعالم کرده است، از طرفی 

با  7/6/1372صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 6وفق ماده 

صنعتی که ریاست هیئت مدیره را به عهده خواهد  –اصالحات و الحاقات بعدي مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تجاري 

قانون  65باشد و به موجب بند الف ماده هاي اقتصادي و زیربنایی منطقه میداشت، باالترین مقام اجرایی در زمینه

مدیران « 10/11/95و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی احکام دائمی برنامه

شوند و کلیه وظایف، اختیارات هاي مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب میسازمان

ها هاي اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهاي دفاعی و امنیتی به عهده آنهاي دستگاهو مسئولیت

صنعتی و اصالحات بعدي  -هاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجارياست. سازمان

الذکر، اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي ماده قانونی اخیر 2و در تبصره » شوندآن و قانون کار اداره می

شود بنا به مراتب فوق در مناطق آزاد زمان مناطق آزاد واگذار میاسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سا

صنعتی  و  -تجاري و صنعتی، هیئت تطبیق مصوبات شهرستان باید با عضویت و ریاست سازمان مناطق آزاد تجاري



یید أسایر اعضا تشکیل شود بنابراین در فرض سوال، مدیر عامل سازمان مناطق آزاد تجاري صنعتی به تنهایی مرجع ت

  و تنفیذ مصوبات شوراها بجاي هیأت تطبیق نیست و در هر حال هیأت تطبیق باید تشکیل گردد.
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/15    

7/98/1781   

  ح  1781-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود، قیقی موضوع به کارشناسی رسمی دادگستري ارجاع میدر مواردي که براي تعیین میزان ضرر یا هر اقدام تح -1

چنانچه نظریه اول کارشناسی مورد اعتراض یکی از طرفین دعوا قرار گیرد و دادگاه اعتراض را قبول و به هیأت سه 

از  سکه پنفره کارشناسی ارجاع کند، آیا این اقدام دادگاه به معناي کنار گذاشتن نظر کارشناسی اول است و یا این

 تواند آن را دروصول نظر هیأت سه نفره، چنانچه دادگاه حقوقی نظر کارشناسی اول را منطبق با واقع دانست، می

  رأي خود لحاظ و بر مبناي آن حکم صادر کند؟

هاي مختلف کارشناسی و در در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در سلسله هیأت -2

تواند متوسط را استخراج و بر مبناي آن حکم قوي براي انتخاب یکی از نظریات، آیا دادگاه میصورت عدم استدالل 

اي را مقرر داشته است؛ و در بحث محاسبه ارش چنین ضابطه 428صادر کند؟ توضیح آن که قانون مدنی در ماده 

شود قابل اعمال نیست؟                                                  شناسی میآیا این ضابطه مطابق قاعده است یا استثناء و در دیگر موارد که ارجاع به کار

.. کارشناسان رسمی ي سه، هفت و نه نفره و .هادر صورت اعتراض مکرر به نظرات کارشناسی و تعیین هیات -3

ا شناسی واحد ارجاع کند یارتواند حسب اعتراض و نیز کمبود کارشناسی در اقدام آخر به کدادگاه میدادگستري آیا 

  هاي کارشناسی عقال باید در هر نوبت افزایش کمی داشته باشند؟در صدور قرار کارشناسی هیأتکه این

 پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیأت  -1

رجاع نموده است، مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري ا

عدم انطباق نظریه اعالم شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به ا 

ه ول نظریعتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع داده است، بنابراین پس از وص

هیأت کارشناسان محلی براي ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق 

 کند.نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضییه تصمیم مقتضی را اتخاذ می

ها در فرض اختالف اهل خبره در تعیین د وسط قیمتقانون مدنی مبنی بر اعتبار ح 428اوال، حکم مقرر در ماده  -2

ارش مبیع معیوب، حکمی خاص است و تسري آن به دیگر موارد اختالف نظر کارشناسان امري است که مستلزم نص 

چنین نصی وجود ندارد.  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب است و در قانون آیین دادرسی دادگاه

قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس  265که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده ثانیا، همان گونه 

یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستري بعدي منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم 

ریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک تواند در صورت تعدد نظمورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمی



هاي مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدالل قوه براي انتخاب یکی از نظرات، متوسط را مال در نظرات هیأت

  .استخراج و بر مبناي آن حکم صادر کند

وط ه مربتواند از میان کارشناسان رسمی رشتنظر از این که در صورت کمبود کارشناس، مقام قضایی میصرف -3

هاي کارشناسی حسب مورد چند االصول اظهارنظر هیأتاز حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد، علی

نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سؤال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و ... 

  ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است

  

 کتر احمد رفیعید

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/06    

7/98/1707   

  ح  1707-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا دعواي الزام به تمکین عام و خاص از سوي زوجه علیه زوج به علت تفرق جسمانی زوج و عدم مراجعه به منزل 

  براي تضییع حق زوجه چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟قابل استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، 

 پاسخ:

اشد، بر بکه بر خالف صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه که داراي آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه مینظر به این

 وي دیگرالفارق است؛ از سصدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم بار نیست و قیاس زوجین با یکدیگر، قیاس مع

تواند دعواي الزام وي به طالق به دلیل مفروض آن است زوجه بدون اخذ رأي مبنی بر محکومیت زوج به تمکین می

عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی با فرض ثبوت نشوز زوج اثر 

  رسد.ه نظر نمیخاصی بر این دعوا متصور نیست لذا دعواي یادشده قابل پذیرش ب

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/06    

7/98/1706   

  ك  1706-186-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که متهم با خوراندن یا استنشاق بویاندن مواد بی هوش کننده یا مواد زوال کننده عقل براي مدت کوتاهی 

قل مجنی علیه یا مال باخته شده و بعد از بی هوشی یا زایل شدن عقل مجنی علیه اموال او سبب بی هوشی یا زوال ع

قانون تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده  652را به سرقت ببرد آیا این سرقت ، سرقت مقرون به آزار و موضوع ماده 

  شد.می باشد یا سرقت مقرون به آزار نبود و مشمول مواد دیگر قانون مذکور می با

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  652موضوع ماده » آزار«فقهی از اصطالح  -اوالً، با توجه به فقدان تعریف قانونی

شود، بنابراین در هر پرونده، دادگاه با عنایت که آزار یک مفهوم عرفی و موضوعی محسوب میو این 1375مصوب 

  د. به اوضاع و احوال قضیه باید آن را احراز کن

هوشی یا زوال عقل موقت صاحب مال شود) از مصادیق اي که موجب بیثانیاً، فرض سؤال (خوراندن دارو یا ماده

گونه که جنایت بر اعضا ) است و لذا همان1392قانون مجازات اسالمی مصوب  680و  676جنایت بر منافع (مواد 

  تواند مصداق آزار باشد.عضا است، میتلقی شود، جنایت بر منافع نیز که قسیم ا» آزار«تواند می

، منظور از 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  652در ماده » آزار«بنابراین با توجه به اطالق واژه 

آزار در این ماده، هرگونه صدمه بدنی و روحی است که موجب سلب یا تقلیل مقاومت فرد آزاردیده شده و به منظور 

شود، هوشی میکننده که براي مدتی موجب بیهوشود و خوراندن مواد یا زدن اسپري بیشانجام سرقت اعمال 

  و حتی فرد اجالي آن باشد. 652تواند از مصادیق آزار مذکور در ماده می

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/16    

7/98/1704   

  ح  1704-127-98شماره پرونده:  

  الم:استع

در صورتی که فرجام خواهی از حکم طالق تنها ناظر بر یکی از موارد حقوق مالی باشد و اصل حکم را مورد تعرض 

قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  368قرار نداده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 

رجام است آیا فرجام خواهی از حکم طالق تنها به دلیل ایراد حکم راجع به اصل نکاح و طالق قابل ف 1379مصوب 

در مبلغ نحله یا مثل آن بدون تعرض به اصل حکم و قبول آن قابل پذیرش و رسیدگی است براي مثال در دعوایی به 

 یخواسته طالق زوجین از حکم تجدیدنظر خواسته فقط به علت ایراد در مبلغ نحله تعیین شده درخواست فرجام خواه

واهی مثل نحله قابل فرجام خکرده اند با این توصیف آیا اصل حکم طالق به دلیل اعتراض به یکی از امور فرعی مالی 

  است.

 پاسخ:

مجمع  1371ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  6که با لحاظ بند ب تبصره نظر از آنصرف

قانون  26الق به درخواست زوج باشد و در این فرض برابر ماده تشخیص تعیین نحله منحصر به موردي است که ط

گردد. در فرضی که حکم به طالق صادر شود و با این ادعا که حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می

خواهی به عمل آید، موضوع مشمول اطالق هاي مالی مقرر در حکم مغایر با قانون بوده نسبت به حکم فرجامجنبه

قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و منعی براي رسیدگی  368و  367مندرج در مواد » حکم راجع به طالق«بارت ع

  به آن وجود ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/09    

7/98/1697   

  ح  1697-82-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ی رقبه موقوفه چنانچه رقبه موقوفه عرصه چندین سال قبل از تنظیم سند اجاره در خصوص اخذ پذیره ابتدای-1

مابین موقوفه و مستاجر به تصرف مستاجر درآمده باشد آیا مالك سی درصد قیمت روز زمان تصرف مستاجر فی

  مالك است یا سی درصد قیمت روز تنظیم سند اجاره؟

و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و آراي دیوان عدالت اداري در  نامه نحواصالح آیین 12و  1با توجه به مواد -2

بحث ابطال اطالق مواد مذکور بیان فرمایید آیا درصدهاي مذکور در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ یا به 

  نظر متولی واگذار شده است.

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  21/12/1397مورخ  2161-2162هاي شماره اوالً، با عنایت به دادنامه -1-2

هیأت وزیران،  31/4/1397نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب الحاقی به آیین 12چنین ماده و هم

آن قابل وصول است؛ مگر  5و  4نامه و درصدهاي مقرر در مواد احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین

ذ پذیره یا سرقفلی باشد یا نظر بر اخذ به نحو خاصی داشته باشد و یا آن که واقف نظري که نظر واقف بر عدم اخآن

یشتر از تر یا بنداشته باشد؛ اما به تشخیص متولی، مصلحت وقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی و یا اخذ وجوهی کم

 الذکر مصوبنامه فوقموضوع آیین هاينامه باشد. بنابراین در غیر این موارد، تعرفههاي موضوع این آیینتعرفه

  (با اصالحات و الحاقات بعدي) قابل وصول است. 1365

با اصالحات بعدي، وصول  1365ثانیاً، با توجه به ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 

ه به اجاره ناممذکور در این آییننامه ابتدائاً و به کیفیت پذیره ناظر به رقباتی است که پس از تصویب این آیین

از تصویب  هایی که پیشکند و نسبت به اعیانیشود. بنابراین به زمانی پیش از تصویب آن تسري پیدا نمیواگذار می

نامه مذکور در عرصه موقوفه توسط متصرفین و با اذن اداره اوقاف احداث شده است، به لحاظ حق مکتسبه آیین

  به پذیره وجود ندارد.موجب قانونی براي مطال

ثالثاً، در فرض سؤال که رقبه موقوفه (عرصه) چندین سال پیش از تنظیم سند اجاره بین موقوفه و مستأجر به تصرف 

نامه صدرالذکر و تبصره آن، نسبت به ایام تصرف پیش از تنظیم سند مستآجر درآمده است، با توجه به ماده یک آیین

باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و  1361تصرف پیش از سال اجاره، مشروط بر آن که تصرف م

بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف مالك است و در صورتی که چنین تصرفاتی 

اجاره  و سندحق صورت گرفته باشد و متعاقباً مورد موافقت قرار گرفته غیربدواً بدون اجازه واقف یا متولی و من

  تنظیم شده باشد، مالك قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است.



  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/02/10    

7/98/1623   

  ح  1623-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  یید.خواهشمند است نظر آن اداره حقوقی را در مورد سواالت زیر اعالم بفرما

نامه اجرایی فصل دوم قانون آیین 11ماده  2در صورت فوت قنات و صدور مجوز صدور چاه به موجب تبصره -1

آیا حق ارتفاق آب قنات بر اساس نظم قنات که در اراضی مستقر است با توجه به  1363/7/18توزیع عادالنه آب 

تفاع حقوق ارتفاقی قنات نیست بلکه انتقال و قائم رود یا اینکه فوت قنات به معناي انمجوز جدید چاه از بین می

  کند؟مقامی است و کلیه حقوق مالکین قبلی از مجاري آب برقرار است و فقط قنات به چاه تغییر پیدا می

بران دارنده حق ارتفاق تقاضاي تغییر فیزیکی شود بدین صورت که بخواهند چنانچه در حق ارتفاقی توسط آب-2

به زیر زمین انتقال دهند یا بر عکس از زیر زمین به سطح و یا در فرض سوم آن است که  آب قنات را از سطح

بخواهند از زیرزمین با لوله پالستیکی انتقال دهند تا پرت آب نداشته باشند آیا مالکین اراضی مالکین خادم حق 

رداري بب انتفاع براي بهرهممانعت دارند یا خیر؟ فرض سوال آن است که هیچ ضرر مادي مثل تخریب مسکن یا سل

  از تملک وجود ندارد و مهلت اعتراض مالک زمین محروم شدن از منافع آب اعم از روي زمین یا زیر زمین است.

 پاسخ:

که مالکان قنات در صورتی 1317نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب آیین 43اوالً، وفق ماده  -1

شود و درخواست ثبت هر سهم مستقًال هر یک از روي ساعت و گردش شبانه روز تعیین میمتعدد باشند، میزان سهام 

پذیرفته خواهد شد و چنانچه میزان مشخص نباشد، اظهارنامه ثبت آب صرفاً در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان 

مجلس، مبدأ و مظهر صورت نامه، براي قنوات در آگهی واین آیین 65شود. همچنین به موجب ماده حقابه پذیرفته می

  شود؛قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید می

با اصالحات بعدي از جمله اقداماتی که وزارت نیرو  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  16ثانیاً، وفق ماده 

ان ت نقصتواند در خصوص قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروك مانده و یا به علمی

  المنفعه باشد، اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات یادشده است.فاحش آب عمالً مسلوب

، حفر قنات یا چاه در مناطق ممنوعه بجاي 1363نامه اجرایی قانون توزیع عادالنه آب مصوب آیین 11ثالثاً، در ماده 

ایت آید، منوط به رعو استفاده کافی از آن به عمل نمیچاه یا قناتی که خشک شده یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته 

اند. هشدهایی که سابقاً از چاه یا قنات قبلی مشروب میشرایطی شده است؛ از این جمله است ضرورت آبیاري زمین

چنین  1317نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب آیین 43از حکم مقرر در این ماده با لحاظ ماده 

رچند شود؛ هستفاد است که با حفر قنات یا چاه جدید، کلیه حقوق مالکان و منتفعان سابق از مجاري آب برقرار میم



ممکن است میزان آبدهی قنات یا چاه جدید با قنات سابق متفاوت باشد که در این صورت به نسبت آبدهی، سهام یا 

  شود.حقابه اشخاص از مجاري فعلی آب استیفا می

با اصالحات بعدي، تصرف مالک چاه  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  17جه به حکم مقرر در ماده با تو -2

یا قنات یا مجراي آبی که در ملک غیر است، براي عملیات مربوط به قنات، چاه یا مجراي مذکور مجاز است؛ لذا 

ال طح به زیرزمین یا بر عکس و یا انتقدر فرض سؤال تغییر فیزیکی در مجراي آب قنات نظیر انتقال آب قنات از س

که این اعمال حق، موجب اضرار به هاي پالستیکی بالمانع است؛ مشروط بر آنآب از زیرزمین با استفاده از لوله

کنندگان الذکر صورت گیرد و مصرفقانون فوق 36مالک زمین نشود. بدیهی است چنین عملیاتی باید با رعایت ماده 

ارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجراي آب و انشعاب جدید را ندارند والّا مسؤول خساراتی آب بدون اجازه وز

  شود.دستی وارد میها به پایینهستند که از عمل غیرمتعارف آن

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/09    

7/98/1520   

  ع  1520-155-98شماره پرونده:  

  الم:استع

/هـ 436ت  175043اي به شماره نامهآیین 30/10/1386که مستحضرید هیأت وزیران در جلسه مورخ گونههمان 

 8ماده  2ها را تصویب که به موجب تبصره هاي غیرضرور و اماکن رفاهی بانکبا عنوان نحوه واگذاري دارایی

مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را  نامه مقرر شده است چنانچه پیش از فروش وثاتق مشتري کلآیین

گونه تقسیط و تأمین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله). در این صورت بانک حق هیچ

هاي مختلف اعالم فرمایید در صورت اقاله بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه

  تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟صره مرقوم، آیا بانک میقرارداد مطابق تب

 پاسخ:

هاي غیرضرور و اماکن رفاهی نامه نحوه واگذاري داراییآیین 8ماده  2در صورت فراهم بودن موجبات اجراي تبصره 

سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، هیأت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل،  1386ها مصوب بانک

که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه االصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر اینبانک علی

 2 توان بر اساس تبصرهمستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگري باشد که در این صورت نمی

نامه، مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن عالوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین نامهآیین 8ماده 

  موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/15    

7/98/1247   

  ك  1247-9/7-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بر اساس عمومات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و  بد سرپرست سپردن سرپرستی به دو صورت 

قانون مذکور شرایط کودکان و  8پذیرد در ماده قرار سرپرستی آزمایشی شش ماه و حکم سرپرستی صورت می

چ یک از پدر، مادر و جد پدري آنان و وصی آن اشاره به موردي دارد که هی» د«نوجوانان احصاء شده که بند 

منصوب از سوي ولی قهري صالحیت سرپرستی نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا 

تواند مطابق این قانون قانون مرقوم اشعار داشته که دادگاه می 10ناظر نیز حاصل نشود که در همین خصوص ماده 

قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی مسئولیت قیم یا امین مذکور  1187و 1148و با رعایت مواد 

در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید قطع نظر از ابهامات مندرج در این ماده سوال 

مقرره موصوف آیا به صرف درخواست  مطرح جهت استعالم از اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که به استناد دو

سازمان بهزیستی امکان صدور حکم به سلب حق حضانت والدین و عدم صالحیت آنان و بالطبع آن واگذاري طفل 

به صورت امین موقت به زوجین داراي صالحیت چه با ذکر نام در درخواست سازمان و بررسی صالحیت آنها توسط 

از هویت آنان و واگذاري تشخیص صالحیت به سازمان وجود دارد و به عبارت  دادگاه و چه بدون ذکر نام و اطالع

دیگر آیا سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان صرفا از دو طریق مذکور یعنی قرار و حکم سرپرستی میسور است یا 

و حکم صادره  گردد و در این فرض آیا دعوت از والدین ضرورت دارد یا خیرشامل نوع سوم یعنی امین موقت هم می

  ان و سازمان چیست.باشد یا خیر و در واقع آثار این حکم نسبت به کودکان و متقاضیمقید به زمان می

 پاسخ:

در کلیه «31/6/1392سرپرست مصوب سرپرست و بدقانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی 10به موجب ماده 

وب از سوي ولی قهري صالحیت سرپرستی را ولو با یک از پدر، مادر یا جد پدري یا وصی منصمواردي که هیچ

قانون مدنی و با  1187و  1184تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد ضم امین یا ناظر نداشنه باشند، دادگاه می

کنندگان سرپرستی اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست

کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد نامه درخواستتقاضا«این قانون  11و مطابق ذیل ماده » مایدواگذار ن

و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعالم نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه 

ماهه ان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازم

پس از پایان «این قانون  13و برابر ماده » گرددنماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابالغ میاقدام می

حکم این قانون اقدام به صدور  15و  14دوره سرپرستی آزمایشی دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد 

بنابراین در فرض سؤال مادام که امکان ضم امین یا » نمایدمی 11سرپرستی و ابالغ آن به اشخاص مذکور در ماده 



رسد و چنانچه امکان ضم امین یا ناظر نباشد، شده نمییاد 13و  11ناظر باشد نوبت به واگذاري سرپرستی برابر مواد 

شود و در مذکور صادر می 13کور حکم سرپرستی مطابق ماده مذ 11قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه وفق ماده 

  این حالت صدور حکم امین موقت منتفی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/15    

7/98/1117   

  ك  1117-182-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ه (داخل کامیون) وارد ایران شود مرتکب جرمی شده است یا چنانچه فردي ایرانی از مرز قانونی به صورت مخفیان

اشاره » نقاط غیر مجاز«قانون گذرنامه عبارت  35ي خیر؟ توضیح اینکه قانونا از کشور خارج شده است و وفق ماده

وده از نمشده است و این افراد به لحاظ اینکه مدرك مستند بر داخل نبودن در ایران را داشته باشند اقدام به این کار 

  مرز قانونی شهرستان خارج تا بتوانند اقدامات خالف قانون در بازه مدنظر در ایران انجام دهند.

 پاسخ:

ایی هدر فرض استعالم چنانچه فرد ایرانی به صورت مخفیانه با پنهان شدن در قسمـت بار کامیـون از نقـاط و محل

باشد، وارد کشور افراد و مسافرین از آن نـقاط غیرمجـاز میکه براي ورود خودرو یا بار اختصاص داده شده و ورود 

  است. 14/7/1367قانون گذرنامه اصالحی  35شود؛ عمل مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/08    

7/98/794   

  ك  794-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گر شخصی با علم به مجعول بودن اسناد و مدارك جعلی، با ارایه آنها به یک اداره دولتی و بدون اینکه مسولین ا-1

اداري متوجه جعلیت اسناد شوند؛ یک سند غیر واقعی بگیرد آیا می توان گفت که این سندي که به این صورت و به 

ثال اگر یک شناسنامه یا یک کارت ملی و یا یک گردد؟ منحو متقلبانه اخذ شده است نیز سند جعلی محسوب می

کارت پایان خدمت را به صورت جعلی ساخته و براي گرفتن گذرنامه آن را به اداره مربوط بدهد و گذر نامه بر این 

توان جعلی تلقی کرد و مرتکبی که این اسناد را ارایه کرده را از جهت اساس اخذ نماید آیا این گذرنامه را هم می

  ذرنامه نیز عالوه بر جرایم دیگر هم تحت تعقیب قرار داد؟جعل گ

آیا نظر کارشناس رسمی که در حدود وظایف کارشناسی خود اظهار نظر کرده باشد یک سند رسمی محسوب -2

  گردد؟گردد و دست بردن در آن دست بردن در یک سند رسمی محسوب میمی

قانون مجازات اسالمی  525صوصی مشمول مقررات بند ماده هاي خهاي تعهدآور صادره از بانکآیا جعل در چک-3

  گردد؟می

در پرونده جعل سند مبایعه نامه عادي در حین رسیدگر دادگاه شاکی خصوصی رضایت خود را اعالم و عمل جاعل -4

  را تنفیذ می نماید در صورت صدور حکم محکومیت متهم به جعل، تکلیف سند مجعول تنفیذ شده چگونه است؟

ردار شهري که در اجراي وظایف قانونی خود مرتکب جعل مادي در پروانه ساختمانی صادره توسط آن شه-5

قانون مجازات  532شهرداري شده است و میزان مجوز ساخت را کم یا زیاد نموده است رفتار وي مشمول ماده 

  این قانون؟ 533اسالمی است یا ماده 

سمی که مرتبط با وظایف شغلی وي نبوده است مرتکب جعل کارمند وزارت آموزش و پرورش در یک سند ر-6

قانون مجازات اسالمی کارمند یا مسول دولتی نبودن  533مادي شده است مدعی است که چون شرط استناد به ماده 

  است و من کارمند دولت هستم رفتار من مشمول این ماده نخواهد بود آیا این دفاع قابلیت پذیرش را دارد.

 پاسخ:

چه مقام داراي صالحیت، بدون علم به مزوره بودن اسنادي مانند شناسنامه یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه انچن -1

به این اسناد و وفق مقررات اقدام به صدورگذرنامه به عنوان یک سند رسمی کند، موجب قانونی عمومی، با اتکاء 

م صادره از ناحیه دادگاه بر اساس اسناد مجعول یا چنان که حکبراي جعلی محسوب کردن گذرنامه وجود ندارد؛ هم

قانون ثبت احوال، سند جعلی  51شهادت کذب و یا شناسنامه صادره بر اساس اظهار دروغ براي نوزاد موضوع ماده 

  شوند. بدیهی است که گذرنامه صادرشده بر اساس مدارك مجعول و غیر معتبر، قابل ابطال خواهد بود.محسوب نمی



هرگاه کارشناس «مقرر داشته است:  18/1/1381قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  37ماده اگرچه  -2

نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخالف واقع چیزي بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود رسمی با سوء

زي ذکر کرده باشد جاعل در اسناد راجع به امر کیفري و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخالف واقع چی

لیکن این امر یک حکم استثنایی است که ضروري است در قدر متیقن آن یعنی جعل ». گرددرسمی محسوب می

 1287مفادي مذکور در قانون فوق، اعمال شود و در سایر موارد به مقررات عام و تعریف سند رسمی مذکور در ماده 

یک از این موارد به آنکه سند تنظیمی توسط کارشناسان رسمی مشمول هیچ قانون مدنی مراجعه شود و با توجه

  شود.شود، دستکاري در آن جعل در سند رسمی محسوب نمینمی

 98و ماده  1379هاي غیردولتی مصوب چنانچه بانک خصوصی (غیر دولتی) مطابق قانون اجازه تأسیس بانک -3

با مجوز بانک مرکزي تأسیس شده باشد،  1379فرهنگی مصوب  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و

است و بنابراین  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  525در ماده » هابانک«مشمول اطالق عبارت 

قانون یادشده، جرم و قابل  525ماده  5ها و دیگر اسناد تعهدآور صادرشده از طرف آن بانک، طبق بند جعل چک

  ت.مجازات اس

که سندي که حاکی از معامله فضولی است و شخصی غیر از مالک مبادرت به امضاي آن نموده است، در صورتی -4

در حین رسیدگی به جعل، شاکی رضایت خود را اعالم و عمل فضول را تنفیذ نمود، سند معتبر شده و موجبی براي 

  رفتار مجرمانه جاعل از نظر کیفري نخواهد داشت. معدوم شدن آن وجود ندارد. با این حال تنفیذ مذکور تأثیري در

) در مواد متعدد در کنار کارمندان دولتی یا نهادهاي 1375که قانون مجازات اسالمی (مصوب با توجه به آن -5

به دویت کارمندان دولت  690و  609، 598، 576، 528، 527ها را نیز ذکر نموده است مانند مواد دولتی، شهرداري

ها علم داشته است. لذا به جهت عدم ذکر شهرداري ن دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله شهرداريو مسئولی

قانون مجازات اسالمی در صورت جعل توسط شهردار، با عنایت به کارمند نهاد عمومی غیر دولتی  532در ماده 

  شود.قانون مجازات اسالمی می 533بودن، وي مشمول ماده 

گذار حکم صریحی را بیان ورد کارکنان دولتی که در غیر وظایف خود مرتکب جعل شوند، قانوناگرچه در م -6

قانون مجازات اسالمی اعم از مواردي است که فردي اساساً کارمند یا  533رسد ماده ننموده است؛ لیکن به نظر می

نشده است. لذا در  532جرایم ماده مسئول دولتی نبوده و یا کارمند دولت بوده و در راستاي اجراي وظایف مرتکب 

فرض سؤال کارمند وزارت آموزش و پرورش که در سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وي نبوده جعل نموده 

  شود.قانون مجازات اسالمی می 533است، مشمول ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/17    

7/99/125   

  ح125-26-99رونده:  شماره پ

  

  استعالم:

له، علیه و مطالبه محکومدر محکومیت الزام به فک رهن در صورت عدم پرداخت و عدم فک رهن توسط محکوم

پذیر است؟                                    علیه امکانمالی و بازداشت محکوم 1394هاي مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3آیا اجراي ماده 

 پاسخ:

که مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعواي فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر هرگاه بدون آن

شود، چنین حکمی به معناي آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگري رضایت مرتهن 

تواند با پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت له میا به دست آورد و در صورت خودداري، محکومجهت فک رهن ر

اذن در شی «که پرداخت بدهی الزمه اجراي حکم دادگاه است، از باب وي براي فک رهن اقدام کند و با توجه به این

هاي اجرایی تلقی ورت جزء هزینهدعواي مطالبه آن را از راهن مطرح کند؛ اما در هر ص» اذن در لوازم آن است

خارج است. بدیهی است پس از  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3شود و از شمول ماده نمی

  پذیر است.این قانون امکان 3مطالبه و صدور حکم قطعی با رعایت مقررات قانون اخیرالذکر، اعمال ماده 
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    کل حقوقی قوه قضاییهمعاون اداره 



 

1399/02/15    

7/99/105   

  ح  105-26-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مالی آیا امکان صدور برگ جلب محکوم علیه قبل از قانون نحوه اجراي محکومیت 3با عنایت به مفاد ماده 

خیر.                                                                                                                  روزه مذکور در ماده مرقوم جهت اقامه دعوي اعسار میسور است یا  30انقضاي مدت 

 پاسخ:

، یکی از شروط جواز بازداشت 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3قانونگذار در ماده 

روز پس از ابالغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سؤال علیه را عدم طرح دعواي اعسار ظرف سی محکوم

علیه مشخص نشود، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپري نشده و طرح یا عدم طرح دعواي اعسار توسط محکوم

  له وجود ندارد.کومرغم تقاضاي محامکان بازداشت وي به

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  قضاییهمعاون اداره کل حقوقی قوه 

  

    



 

1399/02/14    

7/99/103   

  ك  103-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادگاه کیفري دو راننده مقصر حادثه تصادف را به پرداخت یک دیه کامله در حق شاکی بابت شکستگی التیام ستون 

اظ رده است. شاکی به لحفقرات که منجر به از بین رفتن توان مقاربت، عدم ضبط ادرار و مدفوع شده است محکوم ک

هاي متعدد براي زوال منافع موصوف نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده است. با توجه به اصل عدم تعیین دیه

، براي 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  543عدم تداخل دیات مگر با وجود جمع شرایط چهارگانه موضوع ماده 

  ود یا دیات متعدد؟   صدمات وارده باید یک دیه کامل تعیین ش

 پاسخ:

درخصوص اصل عدم تداخل دیات، این  1392با رجوع به سوابق فقهی، مستنبط از قانون مجازات اسالمی مصوب 

عیب درمان شود ولی باعث تفویت یکی از منافع شود، طبق بند است که شکستگی ستون فقرات در فرضی که بی

نچه منافع متعددي از بین برود، به تعداد منافع یا است؛ اما چنا قانون مذکور موجب یک دیه کامل 647ماده » ب«

  گیرد.صدمات، دیه یا ارش تعلق می
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/16    

7/99/98   

  ح98-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

باید از رت احراز ضمان درك عالوه بر بطالن معامله بایع میقانون مدنی در صو 391که بر اساس ماده نظر به این

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  1393/7/18مورخ  733عهده غرامت حاصله برآید و در رأي وحدت رویه شماره 

قانون مدنی،  391در صورت کاهش ارزش پول و اثبات آن با توجه به عنوان غرامات در ماده «قید شده  است که 

 حلی در رأيو در خصوص مفهوم غرامات و شیوه احتساب در صورت اثبات راه» وناً ملزم به جبران آن استبایع قان

هاي بانک مرکزي و برخی وحدت رویه ارائه نشده است، برخی محاکم غرامات حاصله را از طریق لحاظ شاخص

وجه کنند؛  با تملک محاسبه می دیگر غرامات را از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستري و تعیین قیمت روز

هاي شوند لحاظ شاخصهاي بانک مرکزي به نحو واقعی منعکس نمیبه تورم باالي موجود در جامعه که در شاخص

کند و محاسبه نرخ روز کارشناسی ملک براي جبران خسارات ناپذیري را بر مشتري تحمیل میمذکور خسارت جبران

بران تري جتواند خسارت وارده  را به نحو شایستهمات قرابت بیشتري دارد و میغرامات با منطق حقوقی جبران غرا

  کند؛ لذا خواهشمند است این مرجع قضایی را با صدور نظریه مشورتی در این خصوص ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

بر ثمن هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر  15/7/1393مورخ  733که رأي وحدت رویه شماره با توجه به این

 522معامله است؛ چنانچه ثمن وجه نقد باشد، محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به حکم مقرر در ماده 

بر مبناي شاخص بانک مرکزي از  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

  که به نحو دیگري توافق نشده باشد.ر اینتاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن محاسبه شود؛ مشروط ب

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  

    



 

1399/02/15    

7/99/89   

  ح89-62-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در جایی که مستند دو دعوا در  چک و  سند عادي است و هریک از دعاوي به 

به  دو سال از تاریخ چک و تقدیم دادخواست محکومیت یکصد میلیون ریالی منجر شده است و محکوم صدور حکم

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب علیه کارسازي شده است قانون آیین دادرسی دادگاهتوسط محکوم

ي عمومی و انقالب در امور هاقانون ایین دادرسی دادگاه 522قانون صدور چک و ماده  2به استناد ماده  1379

چنانچخ مستند دو دعوا چک و سند عادي باشد و هر یک از دعاوي به صدور حکم محکومیت  1379مدنی مصوب 

مبنی بر پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال منجر شود، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چگونه است؟ به طور کلی 

الذکر چگونه است؟                                                            اري و مدنی با لحاظ اختالف حاصل از مواد فوقنحوه محاسه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تج

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 522اوالً، با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 

گیرد. بنابراین در فرض سؤال چنانچه خواهان تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می، خسارت 1379امورمدنی مصوب 

به استناد سند عادي و به موجب دادخواست اولیه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاریخ خسارت تأخیر تأدیه 

  شود.محاسبه می

استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور قانون صدور چک و صراحت قانون  2ثانیاً، مستنبط از تبصره ذیل ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا  1377چک مصوب 

شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه دین است، بنابراین چنانچه وصول آن محاسبه می

  گیرد.اطالق تبصره موصوف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می چک بالمحل باشد، با توجه به

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/15    

7/99/83   

  ك83-142-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  یم قابل گذشت است؟آیا جرم انتقال مال ت به قصد فرار از پرداخت دین، در صورت رضایت شاکی جزء جرا

 پاسخ:

جا ، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و از آن1392قانون مجازات اسالمی مصوب  103نظر به صدر ماده 

انگاري معامله به قصد فرار از که ناظر به جرم 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21که در ماده 

یح نشده است، مقتضاي عمل به اصل در فرض سؤال آن است که جرم دین است، به قابل گذشت بودن آن تصر

، ناظر 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  103موصوف غیرقابل گذشت تلقی شود، بدیهی است قسمت اخیر ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  12به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است. ضمناً تبصره ذیل ماده 

  .نیز خود در تأیید این نظریه است» تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است«که بر این مبنی 1392

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1399/02/15    

7/99/82   

  ح82-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

موده با توجه به ماده واحده قانون تسري امتیازات خاص رساند موسسه اعتباري نور کرمان تقاضا نبه استحضار می

نسبت به معرفی نماینده حقوقی جهت شرکت در  27/1/1381ها به موسسات اعتباري غیر بانکی مصوب بانک

هاي دولتی اقدام نمایند خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر جلسات دادرسی مرتبط با موسسه مانند بانک

  فرمایید.   

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  32ها و مؤسسات مالی واعتباري خصوصی از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده بانک

خارج بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

عقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستري جهت طرح دعوا یا ت

قانون نحوه اجراي  8شده با توجه به اوصافی که براي نماینده حقوقی مقرر شده است، امتیاز مذکور در ماده یاد

  شود.میمحسوب ن 1386) قانون اساسی مصوب 44سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (

 دکتر احمد محمدي باردئی

    ه قضاییهمعاون اداره کل حقوقی قو



 

1399/02/16    

7/99/79   

  ك79-51-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي پیرو کشف تجهیزات دریافت از ماهواره، تلویزیون داراي پورت سیستم دریافت ماهواره و به اصطالح در پرونده

رد؟ ط ک(رسیور سرخود) است. حال تکلیف دادگاه در خصوص ضبط تجهیزات چیست؟ آیا باید تلویزیون را ضب

چنین در این پرونده متهم درخواست بازگشایی تلویزیون و جدا کردن و ضبط بوردي که به عنوان رسیور عمل هم

  کند از تلویزیون است. آیا این خواسته قابلیت اجابت را دارد؟می

 پاسخ:

انون ممنوعیت نامه اجرایی قآیین 11که تعریف تجهیزات دریافت از ماهواره به موجب ماده نظر از اینصرف

ربط (وزارت هاي ذيو تبصره آن، منوط به تشخیص دستگاه 1374بکارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 

وفه هاي مکشکه تجهیزات مزبور قابل جداسازي از تلویزیونارتباطات و ...) است، در فرض استعالم با مفروض این

، 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  22ماده  4ابق تبصره هاي یاد شده مطهباشد، در نتیجه تنها گیرندمی

که قاچاق محسوب شود و در خصوص خود تلویزیون مذکور در استعالم، در صورتیکاالي ممنوعه محسوب می

  د شود.نشود باید به مالک آن مستر

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/15    

7/99/76   

  ح76-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بلغ بگیر، که آیا این مبا توجه به تصمیم اخیر دولت مبنی بر پرداخت وام یک میلیونی به اقشار کم درآمد یارانه 

له قبل توقیف است؟ در صورتی که جزء مستثنیات دین تلقی شود، توسط واحدهاي اجراي احکام به نفع محکوم

ی اجراي احکام است یا باید پرونده جهت تشخیص مستثنیات به نظر قاضی شوراي حل اختالف تشخیص آن با قاض

  صادرکننده راي برسد؟ 

 پاسخ:

به قابل توقیف علیه در ازاء محکوم، کلیه اموال محکوم1356با توجه به مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

گر علیه قابل توقیف است؛ موام پرداختی به شخص محکوماست؛ مگر آنچه مستثنیات دین محسوب شود. بنابراین 

که در فرض سؤال به تشخیص قاضی شوراي حل اختالف تمام یا بخشی از موجودي آن، به عنوان نیاز ضروري این

  صاحب حساب و افراد تحت تکفل وي، جزء مستثنیات دین باشد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/14    

7/99/72   

  ح72-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با توجه به نوسانات شدید قیمت امالك و اموال در سه زمان کارشناسی مزایده و انتقال سند ملک خواهشمند است 

                                                                                        هاي مذکور می باشد.                  ارشاد فرمایید مالك مستهلک شدن محکوم به قیمت سکه کدام یک از زمان

علیه را معرفی نموده است له دو واحد آپارتمان از اموال محکومکه در یک پرونده مطالبه مهریه محکومتوضیح این

مزایده  1397کارشناسی و درسال  1397ل قبل از تورم و نوسانات قیمت امالك و اموال سا 1396و امالك در سال 

تاریخ  1396که قیمت سکه در سال سند امالك منتقل شده است و با توجه به این 1398برگزار گردیده و در سال 

تاریخ انتقال سند تفاوت فاحش  1398تاریخ برگزاري مزایده و سال  1397کارشناسی امالك با نرخ آن در سال 

امالك نیز با تغییر فاحش قیمت روبرو شده است و اگر مبنا را همان قیمت کارشناسی  داشته است و به موازات آن

ها را تاریخ برگزاري مزایده قرار دهیم موجبات تضییع شدید حقوق شده در نظر بگیریم و مالك استهالك سکه

                                                                علیه را فراهم نماید لذا این مرجع را در این خصوص ارشاد فرمایید.              محکوم

 پاسخ:

علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادي سکه طال صادر شده باشد، محکوم

رسی نباشد، علیه دستکه از اجراي حکم امتناع کند و به مسکوکات طال نزد محکومله است و در صورتیمحکوم

ها به رسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکهها از دیگر اموال وي توقیف و به فروش میمعادل قیمت سکه

) بنابراین 1392قانون آیین دادرسی کیفري  19شود (تبصره ماده الذمه نمیعلیه بريله داده نشود، محکوممحکوم

له، محکوم علیه و مزایده آن و تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکومها و توقیف ملک هرگاه در فاصله تقویم سکه

  شود.علیه بر اساس همین قیمت بري الذمه میها تغییر کند، مالك، قیمت یوم االداء است و محکومقیمت سکه

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/09    

7/99/67   

  ك  67-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري (از حیث نقض رأي به علت ناقص  470خواهی مندرج در ماده آیا اعمال مقررات فرجام

اي که تحت عنوان اعاده دادرسی و در بودن تحقیقات و نیز نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوي) نسبت به پرونده

  ن عالی کشور ارجاع شده است، موافقت با قانون است؟  قانون مذکور به شعبه دیوا 477اجراي ماده 

 پاسخ:

پس از تجویز اعاده دادرسی از سوي رئیس قوه قضاییه و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477برابر ماده 

ا رارجاع پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور، شعبه دیوان مبنیًا بر خالف شرع بیّن اعالم شده، رأي قطعی قبلی 

کند. بنابراین در صورت وجود نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوي به عمل آورده و رأي مقتضی صادر می

نقص تحقیقات در پرونده، شعبه دیوان عالی کشور باید رأساً یا از طریق نیابت قضایی جهت رفع نقص اقدام کند. به 

فع نقص از سوي شعبه دیوان عالی کشور و ارسال پرونده عبارت دیگر، در راستاي اعمال ماده مذکور، صدور قرار ر

  بینی نشده است.ص پیشبه شعبه صادرکننده رأي جهت رفع نق
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/14    

7/99/66   

  ك  66-1/7-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مقرر شده  1393قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب  5ماده  2ه رساند در تبصراحتراما به استحضار می

رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که داراي پایه قضایی و ابالغ خاص از ریس قوه قضاییه باشد «است:

برود  داركچنانچه در ضمن بازرسی به اموري برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دالیل و م

تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم می

نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروري تشخیص دهد باید با پیشنهاد ریس هیأت و موافقت ریس دادگستري 

روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز  20دت محل اقدام نماید قرارهاي تأمین صادره ظرف م

به بعد نیز قرارها به دو  247، ماده 1392در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفري مصوب » باشد.استان مربوط می

                 نوع قرارهاي تأمین و نظارت قضایی تقسیم شده است.                                             

هاي مربوط را دارند؟                                                                                                          آیا قضات سازمان بازرسی کل کشور نیز امکان صدور قرارهاي نظارت قضایی در پرونده -1

وص زمان اعتبار قرار (تا پایان بازرسی) مقررات حاکم بر بازداشت موقت، فرجه آیا مقررات این ماده در خص -2

اعتراض و مرجع رسیدگی به اعتراض، خاص و الزم االجرا است و یا با لحاظ قانون آیین دادرسی کیفري تغییري در 

  این خصوص صورت پذیرفته است؟ 

 پاسخ:

ون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصالحی قان 5ماده  2صدور قرار تأمین کیفري موضوع تبصره  -1

گذار و ضرورت اکتفا به قدر متیقن، امکان صدور قرار ) استثنایی است و نظر به عدم تصریح قانون7/5/1375

  نظارت قضایی از سوي رییس هیأت بازرسی یا بازرس موضوع این تبصره وجود ندارد.

قانون یاد شده، نافی اعمال مقررات عام قانون آیین  5ماده  2ه مذکور در تبصر» تا پایان بازرسی«اوالً، عبارت  -2

این قانون مبنی بر فک، تخفیف و ابقاء قرار، ظرف مواعد  242و  241از جمله مواد  1392دادرسی کیفري مصوب 

است،  که نص خاصقانون یادشـده با توجه به این 5ماده  2قانونی نیست. ثانیاً، دیگر مقررات خاص مذکور در تبصره 

  .به قوت خود باقی است

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد رفیعی



 

1399/02/10    

7/99/65   

  ح  65-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در ضمن بیع یک قطعه زمین که به صورت رسمی نیز تنظیم شده است شرط گردیده چنانچه ملک مستحق للغیر  

ده خسارات به قیمت روز زمین برآید پس از چند دهه ملک ابتیاعی مستحق للغیر اعالم درآمد فروشنده باید از عه

گردیده آیا شرط ضمن سند رسمی واجد اعتبار است و باید طبق نظر کارشناس رسمی قیمت روز ملک محاسبه و 

ار کمتر ن بسیپرداخت شود یا باید طبق نرخ شاخص تورم اعالمی از سوي بانک مرکزي که به نسبت قیمت روز زمی

  است عمل شود لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را اعالم نمایند.              

 پاسخ:

که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده مکلف به پرداخت با توجه به توافق خریدار و فروشنده دایر بر این

نظر کارشناس به خریدار باشد، با مستحق للغیر درآمدن مبیع کالً یا جزئاً، فروشنده  قیمت ملک به قیمت روز طبق

قانون مدنی، مکلف به پرداخت رقم مورد توافق به عنوان غرامت به خریدار خواهد  230و 10براساس مقررات مواد 

  که مبلغ مذکور کمتر یا بیشتر از خسارت وارده باشد.بود؛ اعم از این

 یعیدکتر احمد رف

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1399/02/10    

7/99/62   

  ح62-145-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اي صادر نماید و متعاقبا حکم بر چنانچه قاضی شوراي حل اختالف در خصوص موضوع خواسته قرار تامین خواسته

دادگاه حقوقی به عنوان مرجع تجدیدنظر قائل محکومیت خوانده صادر شود که با تجدیدنظرخواهی نسبت به آن راي، 

به عدم صالحیت شوراي حل اختالف و صالحیت مرجع قضایی دیگري  باشد  آیا رفع اثر از قرار تامین خواسته صادر 

از قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه حقوقی رسیدگی کننده  118شده از قاضی شوراي حل اختالف در اجراي ماده 

شود ورفع اثر از قرار باشد یا دادگاهی که قرار عدم صالحیت به شایستگی آن صادر میواهی میبه  تجدیدنظرخ

  باشد.                                         تامین خواسته در صالحیت کدام مرجع می

 پاسخ:

 حکومیت خوانده صادردر فرضی که قاضی شوراي حل اختالف، قرار تأمین خواسته صادر نموده و متعاقباً حکم به م

کند و با تجدید نظر خواهی نسبت به آن رأي، دادگاه حقوقی به عنوان مرجع تجدید نظر، رأي مذکور را نقض و قرار 

صالح عدم صالحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگري صادر کند، رفع اثر از قرار تأمین خواسته با مرجع قضایی ذي

و قاضی شوراي حل اختالف که به عدم صالحیت آن نظر داده شده و نیز است که پرونده به آن ارجاع شده است 

دادگاهی که در مقام تجدید نظر نسبت به رأي شورا، شوراي صادرکننده رأي و نیز خود را صالح به رسیدگی تشخیص 

  نداده، براي هیچ اقدام دیگري از جمله رفع اثر از قرار تأمین خواسته صادره صالحیت ندارد.

 د رفیعیدکتر احم

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/06    

7/99/59   

  ك59-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مستدعی است نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش زیر مطرح شده توسط جناب آقاي محمود مهرگان 

                               مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان قم بیان فرمایید:         

قانون نحوه  3و نیز ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال  62منظور قانونگذار از کلمه دادگاه در ماده 

وي است یا دادگاه تجدیدنظر قانون تعزیرات دادگاه بد 696و نیز ماده  1394هاي مالی مصوب سال اجراي محکومیت

                                                            ؟                   استان

 پاسخ:

، دادگاه صادرکننده حکم حبس اعم از 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62در ماده » دادگاه«اوالً، منظور از 

وجود  تو در صور» حبس«تواند حین صدور حکم به مجازات دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می

شرایط مقرر براي قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وي را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه 

، آزادي 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  553الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجراي احکام بر اساس ماده 

زیري از درجه پنج تا هشت پیشنهاد دهد، دادگاه هاي الکترونیکی محکوم را در جرایم تعتحت نظارت سامانه

  صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است.

، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده  1ثانیاً، مطابق تبصره 

علیه خودداري و در صورت در یا کفالت، از حبس محکوم به، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقهمعتبر معادل محکوم

 3شود و برابر ماده کند. منظور از دادگاه، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میحبس بودن، او را آزاد می

  علیه نیز با آن است.یادشده اختیار صدور دستور بازداشت محکوم

قانون  696و انطباق آن با ماده  1394هاي مالی مصوب راي محکومیتقانون نحوه اج 22و  3ثالثاً، با توجه به مواد 

  ون یادشده استناد شود.قان 696، دیگر نیازي نیست که به ماده 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/09    

7/99/58   

  ك58-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري توسط دادگاه بدوي منوط به اتمام مهلت قانونی  442آیا صدور حکم وفق ماده 

تجدیدنظرخواهی دادستان است و چنانچه شاکی خصوصی بابت قلت مجازات تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه 

د تجدیدنظرخواهی راي بدوي را تایید نماید عنه را مطابق قانون تشخیص دهد و ضمن رتجدیدنظر استان راي معترض

قانون یاد شده را از دادگاه بدوي مطرح ساخته و راي جدید با  242علیه نیز تقاضاي اعمال ماده و همزمان محکوم

  تخفیف صادر شود کدام یک از احکام قطعی مذکور قابل اجرا خواهد بود؟       

 پاسخ:

با توجه به فلسفه وجودي آن که کاهش یک مرحله از  1392کیفري قانون آیین دادرسی  442الف) فرض ماده 

باشد، ناظر به مواردي است که پرونده امر با وجود قابلیت دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می

تجدیدنظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوي دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی یا 

است تجدیدنظر از سوي نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض استرداد درخو

 442سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 

ت رسیدگی و رأي الزم را خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررا 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

الذکر، در صورت استحقاق محکوم، قانون فوق 459صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 

در مجازات وي تخفیف خواهد داد با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ آن که امکان رسیدگی به درخواست تخفیف 

  قانون مذکور وجود ندارد قسمت دوم سوال سالبه به انتفاء موضوع است. 442در مقام اعمال ماده  مجازات محکوم

این است که اعمال مقررات ماده یاد شده ممکن است در  1392قانون آیین دادرسی کیفري  442ب) مستفاد از ماده 

داد مواردي باشد که محکوم از ابتدا حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا متعاقب این امر، نسبت به استر

تجدیدنظرخواهی اقدام کند. بنابراین چنانچه تجدیدنظرخواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به حکم صادره 

از سوي دادگاه بدوي براي محکوم مشخص نباشد و وي قصد استفاده از تخفیف مجازات مذکور در این ماده را داشته 

و سپس چنانچه دادستان در موعد قانونی نسبت به رأي صادره تواند بدواً نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام باشد، می

  تجدیدنظرخواهی ننمود، نسبت به استرداد تقاضاي تجدیدنظر خود و درخواست تخفیف مجازات اقدام کند.

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/02/08    

7/99/57   

  ح57-26-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

انتقال مال به دیگري به هر نحو به وسیله « 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21طابق ماده م

مانده اموال براي پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیري مدیون با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقی

ه الیشود و در صورتی که منتقلیا هر دو مجازات میبه یا جزاي نقدي درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم

نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا 

                                                                           ».به از محل آن استیفاء خواهد شدگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومانتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال

نظر به «هیأت عمومی دیوان عالی کشور  20/1/1398مورخ   774همچنین به موجب رأي وحدت رویه شماره 

ت در مقام تعیین مجازا 23/4/1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21که قانونگذار در ماده این

به از محل به و استیفاي محکومدهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزاي نقدي معادل نصف محکومبراي انتقال

آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کالً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال 

  ...»: در این صورت موضوع داراي جنبه کیفري است  اللت دارند کهمال از ناحیه وي با انگیزه فرار از دین د

چیست؟ حبس  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21اوالً، مقصود از هر دو مجازات در ماده 

به یا حبس تعزیري و تعزیري به همراه جزاي نقدي درجه شش یا حبس تعزیري و جزاي نقدي معادل نصف محکوم

  به؟           دي درجه شش و جزاي نقدي معادل نصف محکومجزاي نق

بینی شده است که در صورت انتقال مال با علم به موضوع، عین مال و در صورت الذکر پیشفوق 21ثانیاً، در ماده 

شود. ء میبه از محل آن استیفاگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومتلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال

حال چنانچه براي مثال ملکی یا خودرویی به این شیوه منتقل شده باشد، نحوه مطالبه خسارت و جریمه از عین مال 

میم کند؟ ها اتخاذ تصچگونه است؟ تکلیف اسناد رسمی تنظیمی چیست؟ آیا دادگاه کیفري باید در خصوص ابطال آن

  دنظر قرار گیرد؟                                                آیا در صورت مطالبه قیمت باید مستثنیات دین  م

دیوان عالی کشور تا پیش از زمان صدورحکم قطعی مدیون اعمال ماده  774ثالثاً، مطابق رأي وحدت رویه شماره 

لبه پذیر نیست. در این فرض و مواردي مانند مطاامکان 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21

 شود، تکلیف چیست؟ آیا صدور قطعی و سپسمهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تنظیم سند رسمی دین مستقر می

اي از ناحیه شود و چنانچه مطالبهکه به محض عقد نکاح دین مستقر مییادشده ضروري است یا این 21شمول ماده 

  این قانون خواهد شد؟ 21ا منتقل کند، مشمول ماده خواهان (زوجه) صورت گیرد و سپس خوانده (زوج) اموال خود ر

 پاسخ:



یا جزاي نقدي درجه شش مندرج در » موجب حبس تعزیري«در عبارت » درجه شش«که قید اوالً، با توجه به این

مفید این معناست که حبس و یا جزاي نقدي درجه  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21ماده 

شود و به عبارت دیگر قابل جمع نیستند؛ لذا منظور م بدل از یکدیگر بوده و یک مجازات تلقی میشش در این حک

هاي به همراه یکی از مجازات» بهجزاي نقدي معادل نصف محکوم«مندرج در ماده یادشده، تعیین » هر دو مجازات«از 

  است.  6حبس یا جزاي نقدي درجه 

که معامله (انتقال) مال به دیگري با انگیزه فرار از اداي دین صحیح است، لذا نبا عنایت به ای -ثانیاً، الف، ب و ج

ل الیه مال را به دیگري (ثالث) منتقبه از عین مال مورد انتقال تنها در صورتی ممکن است که منتقلاستیفاي محکوم

با علم به موضوع اقدام کرده  الیه کهنکرده باشد که در این صورت مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی منتقل

هاي به و هزینهشود و محکومبه مزایده گذاشته می 1356است، برابر مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

شود. در این صورت پس از فروش مال از الیه مسترد میاجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد بر آن  به منتقل

قانون اجراي احکام مدنی  143مزایده، دادرس اجراي احکام مدنی وفق ماده  طریق مزایده و تنفیذ صحت جریان

کند ولذا در این حالت نیازي به ابطال سند انتقالی ، دستور انتقال سند به نام برنده مزایده را صادر می1356مصوب 

به از عین مال ان استیفاي محکومالیه مال را به دیگري (ثالث) منتقل کرده باشد، امکالیه نیست اما اگر منتقلبه منتقل

الیه برابر مقررات قانون اجراي به از دیگر اموال منتقلمورد انتقال به ثالث منتفی است که در این صورت محکوم

شود. لذا در این حالت امکان ابطال سند رسمی انتقال وجود ندارد و اسناد رسمی تنظیمی به نام احکام مدنی استیفا می

  ثالث در هر حال معتبر و پابرجاست.الیه و منتقل

، در صورتی که رد عین ممکن 1394هاي مالی مصوب حسب قسمت اخیر ماده یک قانون نحوه اجراي محکومیت -د

عین معین  اي کهبهنباشد و مثل یا قیمت آن باید مسترد شود، رعایت مستثنیات دین الزامی است و صرفاً محکوم

نیت وءگیرنده با سبه از اموال انتقالخارج است. بنابراین در صورت استیفاي محکومباشد، از شمول مستثنیات دین 

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 523این قانون و با عنایت به ماده  21موضوع قسمت اخیر ماده 

ل، به موجب قانون جا که در فرض سؤا، رعایت مستثنیات دین ضروري است و از آن1379امور مدنی مصوب 

  تصریحی به عدم لزوم رعایت مستثنیات دین نشده است، رعایت مستثنیات دین نیز الزامی است.

آن، قانون مذکور  22و صراحت ماده  1394هاي مالی مصوب ثالثاً، با توجه به عنوان قانون نحوه اجراي محکومیت

این قانون جزاي نقدي معادل نصف  21که در ماده این چنین با عنایت بههاي مالی است؛ همناظر به اجراي محکومیت

دنی ـبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مهاي مقرر در این ماده پیشبه، به عنوان یکی از مجازاتمحکوم

مورخ  774به تعیین شده است و با توجه به رأي وحدت رویه شماره گیرنده به منظور استیفاي محکومانتقال

أت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأي مبنی بر محکومیت هی 20/1/1398

ن که ایپذیر نیست و اصوالً با توجه به ایناالجرا و غیر آن امکانصادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد الزم

صالح مسجل نشده است، موجب رأي مرجع ذي توان کسی را که مدیونیت وي بهانگاري است، نمیماده در مقام جرم



به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از اداي دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصوالً خود را مدیون نداند 

و در مدیون بودن وي اختالف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً 

  این قانون قابل توجیه است. 27مذکور با عنایت به ماده  21علیه) در صدر ماده مدیون و (نه محکوم واژه

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/14    

7/99/56   

  ح56-15/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ه جهت استحضار و اعالم نظر مشورتی آن مرجع محترم به پیوست یک نسخه از ابالغیه الکترونیکی به عنوان نمون

تحت عنوان زمان درج در سامانه » ج«که در ابالغیه مذکور در بند شود. خواهشمند است با توجه به اینارسال می

ابالغ تاریخی قید شده و ذیل آن در جدول مربوطه تحت عنوان سابقه مشاهده ابالغیه در سامانه ابالغ الکترونیک 

باشد، قید شده است؛ تاریخ دیگري که حاکی از ورود به سامانه توسط مخاطب و مشاهده ابالغیه مذکور می غالبا

شود. خواهشمند تحت عنوان تاریخ ابالغ همان تاریخ درج در سامانه قید می» الف«این در حالی است که در ستون 

ل یا خارج از فرجه قانونی بودن یا امعان نظر که جهت اعمال مقررات قانونی داخاست دستور فرمایید در خصوص این

  ها مالك عمل است؟                                              نامه ابالغ الکترونیک، کدام یک از تاریخبه آیین

 پاسخ:

ریاست  24/5/1395اي و مخابراتی مصوب هاي رایانهنامه نحوه استفاده از سامانهماده یک آئین» ز«اوال، برابر بند 

امانه ها از طریق سقضائیه، ابالغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهیمحترم قوه

نامه یاد شده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب در سامانه آئین 12ابالغ و به موجب ماده 

مقررات مزبور، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب  شود. بنابراین بر اساسابالغ، ابالغ محسوب می

نظر خواهی نیز هاي اعتراض و تجدیدشود در نتیجه مبدأ احتساب مهلتکاربري مخاطب، تاریخ ابالغ محسوب می

  همین تاریخ است.

رؤیت اوراق قضایی در  الذکر در ابالغ الکترونیکی آنچه مالك ابالغ واقعی است،نامه فوقآیین 13ثانیا، وفق ماده 

(پیوست استعالم) عالوه بر توضیح درج شده در مقابل » گواهی نتیجه ابالغ الکترونیکی«سامانه ابالغ است و در

بقه سا«در جدولی تحت عنوان » ج«، اطالعات مربوط به مشاهده ابالغ در ذیل بند »الف«کیفیت امر ابالغ ذیل بند 

درج شده است و مندرجات همین قسمت حکایت از رؤیت یا عدم رؤیت » رونیکمشاهده ابالغ در سامانه ابالغ الکت

ان تر تحت عنوشود؛ اما جدول پایینکند و در صورتی که حکایت از مشاهده کند، ابالغ واقعی تلقی میابالغیه می

هرگاه در توضیحات صرفاً حکایت از ورود به سامانه ابالغ دارد و » سابقه ورود بعد از زمان درج در سامانه ابالغ«

صرفاً حکایت از ورود کاربر به صفحه اصلی » باز کردن صفحه اصلی سامانه ابالغ«مقابل آن نیز درج شده باشد 

  دهنده ابالغ واقعی نیست.سامانه ابالغ دارد و به معناي مشاهده ابالغیه نیست و بنابراین مندرجات این قسمت نشان

ور آگاه ساختن ایشان از مفاد این اوراق و فراهم نمودن امکان استفاده آنان از ثالثا، ابالغ اوراق به اشخاص به منظ

که انجام ابالغ بعد از وقت رسیدگی فاقد اثر است، رؤیت اوراق در  گونهشان است؛ بنابراین، همانحقوق قانونی

  صادره حضوري شود.شود که ابالغ اخطاریه، واقعی تلقی و رأي سامانه ابالغ بعد از وقت رسیدگی باعث نمی



  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/02/13    

7/99/55   

  ك55-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال  1398/9/19مورخ  9000/146517/100در راستاي دستورالعمل شماره 

گردد:                                                                                                                 هاي عمومی بخش به حضور ارسال  میدادگاهدر خصوص آیین دادرسی کیفري 

 یکه حسب قانون آیین دادرسی کیفري قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسبا توجه به این-1

شود:                                                                                                             میت مقدماتی و رسیدگی با هم انجام متفاوت است و در دادگاه بخش تحقیقا

اي در این مالك و ضابطه اوالً: مرز تفکیک بین این دو مرحله در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است و چه

خصوص باید حکمفرما باشد به عنوان مثال رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت غیر ترافعی و در مرحله 

قانون آیین دادرسی کیفري                                                                             359-206-91رسیدگی ترافعی است مواد 

شود و تحقیقات مقدماتی کامل است به عنوان مثال هایی که از مرجع انتظامی به دادگاه واصل میثانیاً: در پرونده

تصادفی که طرفین نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهی پزشکی قطعی است یا سرقتی که متهم اقرار دارد 

توان بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و قرار تامین کیفري اقدام به رضایت کرده است آیا میو شاکی نیز اعالم 

  صدور راي کرد یا باید جلسه رسیدگی برگزار شود؟

ثالثاً: در صورتی که در دادگاه عمومی بخش نسبت به متهمی تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و پس از تکمیل 

دگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت راي تحقیقات مقدماتی دا

  دادگاه غیابی است یا حضوري؟                                                 

تهم م قانون آیین دادرسی کیفري که بیان داشته است: هر گاه ... به علت صدور قرار تامین 242رابعاً: با توجه به ماده 

در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش 

ت و  شود یا اینکه نیازي به ابقا نیسقرار تامین متهم منتهی به بازداشت وي شود آیا باید حسب مورد قرار تامین ابقا

کند و دیگر موارد فرق قایل شد؟                                            خش به جانشینی بازپرس اقدام مییا این که باید در مواردي که دادگاه ب

قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی که در دادگاه بخش در حین رسیدگی به پرونده کیفري  21با عنایت به ماده -2

مجرمیت متهم منوط به اثبات مسالی مالکیت یا زوجیت به عنوان مثال تصرف عدوانی تخریب و ترك انفاق احراز 

باشد که واجد وصف حقوقی است در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار اناطه وجاهت قانونی دارد 

                                 توان پرونده کیفري را مختومه و شاکی را جهت طرح دعواي حقوقی داللت نمود؟                                      و می

قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی که در حوزه قضایی دادگاه  315و  299- 298-294با توجه به مواد -3

بخش نوجوانی مرتکب جرم نگهداري مواد مخدري شود که در صالحیت دادگاه انقالب در مواردي که با تعدد قاضی 

ت آیا دادگاه عمومی بخش صالحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟                                                                     کند نباشد در این صوررسیدگی می

 پاسخ:



» مرحله تحقیقات مقدماتی«ضابطه تفکیک  1392قانون آیین دادرسی کیفري  340اوال، با عنایت به بند ب ماده  -1

شود (نظیر فرض در مواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می» رسی به معناي اخصمرحله داد«از 

سوال) صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابالغ مراتب به اصحاب دعوي و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر 

  شوند متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی است.

، به جرائم در صالحیت دادگاه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299دادگاه بخش که مطابق ماده ثانیا، 

این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام  341نماید، با عنایت به قسمت اخیر ماده کیفري دو رسیدگی می

ن ابالغ به طرفیدهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و 

  اقدام نماید.

نون اشد که حسب قاثالثا، اصوال رسیدگی کیفري داراي دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص) می

هاي ) و دادرسی از سوي دادگاه92و  22، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

که پرونده مستقیما در دادگاه کیفري مطرح پذیرد؛ اما در موارديقانون صورت میاین  294کیفري مذکور در ماده 

، انجام تحقیقات مقدماتی توسط 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341شود، مطابق قسمت اخیر ماده می

قانون  299ماده دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق 

ا باید تحقیقات مقدماتی را رأسکند، بدوا میالذکر به تمامی جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میفوق

چه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار انجام داده و پس از آن، چنان

یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی  طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم

است) حضور نیابد و الیحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفري وي صادر شود، مطابق 

  شود.قانون یادشده غیابی محسوب می 407ماده 

ي انجام تحقیقات ، در مرحله1392ون آیین دادرسی کیفري قان 341ي رابعا، نظر به حکم کلی مذکور در ذیل ماده

ي ي تحقیقات مقدماتی حاکمیت دارد و ضوابط مقرر در مادهمقدماتی توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحله

قانون اخیرالذکر، باید تا مرحله ي شروع به رسیدگی (دادرسی به معناي اخص) در دادگاه بخش نیز رعایت گردد  242

  عم از این که صدور قرار یاد شده به عنوان دادرس یا جانشین بازپرس باشد.ا

هرچند رسیدگی به دعاوي مالکیت و زوجیت و امثال آن با تحقق شرایط در صالحیت دادگاه بخش است اما از  -2

رعایت  ت وجایی که رسیدگی به این دعاوي با فرض صالحیت باید برابر مقررات مربوط از جمله تقدیم دادخواسآن

 هاي کیفري و بدون رعایتمقررات مربوط به صالحیت محلی انجام گیرد و دادگاه بخش در مقام رسیدگی به پرونده

باشد لذا در هاي مدنی مجاز به رسیدگی و احراز مالکیت یا  زوجیت و امثال آن نمیمقررات مربوط به رسیدگی

قرار اناطه   1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  21فرض سؤال دادرس دادگاه عمومی بخش با لحاظ ماده 

  نماید.نفع را به طرح دعواي حقوقی داللت میصادر و ذي



، به کلیه جرائم افراد 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  315و  289و تبصره ماده  304مستفاد از مواد  -3

شود؛ مگر این که جرائم مزبور، مشمول می سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی18کمتر از 

الذکر قانون فوق 297باید مطابق ماده صالحیت دادگاه کیفري یک و یا ناظر به مواردي باشد که دادگاه انقالب می

 302با تعدد قاضی رسیدگی نماید (یعنی جرائمی که مستوجب مجازاتهاي مندرج در بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 

. بنابراین درفرض سؤال که ناظر به ارتکاب جرم نگهداري مواد مخدر در حوزه قضایی بخش توسط این قانون باشد)

قانون مذکور  315سال تمام شمسی است و از حیث صالحیت مرجع رسیدگی از قلمرو شمول ماده  18فرد بالغ زیر 

، که بخش جزئی از آن است خارج است، رسیدگی در صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان حوزه قضایی شهرستانی است

مگر این که دادگاه مذکور در حوزه قضایی شهرستان ذیربط تشکیل نشده باشد که در این صورت با عنایت به ذیل 

  .نماید، دادگاه بخش به جانشینی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می299و ماده  298تبصره ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  قضاییهسرپرست اداره کل حقوقی قوه 

    



 

1399/02/14    

7/99/52   

  ك52-176-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چه به منظور دستیابی افراد به محتویات چنان«قانون مجازات اسالمی تعزیرات مقرر داشته است  743ماده » الف«بند 

صد اضرار به غیر یا هر کس به ق«همان قانون نیز مقرر داشته:  746، ماده ...»ها را تحریک ترغیب و مستهجن آن

ا عبارات آی...». اي یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه

که مبین سوء نیت خاص و در مواد مارالذکر به انگیزه مرتکب اشاره دارد یا این» به قصد مذکور«و » به منظور«

  لزوم احراز آن است؟ 

 پاسخ:

 دهد و تأثیرياي است که فرد را به سوي ارتکاب جرم سوق میامري درونی و نیروي محرکه» انگیزه ارتکاب جرم«

که سوء نیت (اعم از عام و خاص)، عنصر معنوي جرم است که یکی از ارکان در تحقق جرم ندارد؛ در حالی

است، جدا از احراز قصد ارتکاب جرم نیست؛ دهنده جرم است. احراز سوء نیت عام که همان قصد ارتکاب جرم تشکیل

لکن مقنن احراز سوء نیت خاص را جدا از قصد ارتکاب جرم در مواردي مانند جرایم اشاره شده در استعالم الزم 

با عبارت  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  743ماده » الف«چه در بند دانسته است؛ بنابراین آن

هر کس به قصد «همین قانون با عبارت  746و در ماده » ستیابی افراد به محتویات مستهجنچه به منظور دچنان«

و از ارکان اصلی تحقق » سوء نیت خاص«آمده است، » اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی

ه احراز وجود سوء نیت هاي یادشده در مواد مذکور، عالوه بر سوء نیت عام، منوط بجرایم مذکور است و تحقق بزه

  .کننده استخاص مرتکب است که تشخیص و احراز این امر هم به عهده قاضی رسیدگی
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/07    

7/99/48   

  ح48-114-99شماره پرونده:  

  استعالم:

درصد  %50و ماده واحده قانون اجازه  1339ودجه قانون ب 20به موجب قوانین و مقررات خصوصا قانون تبصره 

 1390قانون بودجه  132و تبصره  1344الوکاله به نمایندگان قضایی و کارکنان موثر در پیشرفت دعاوي مصوب حق

هاي دیگر، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است و دستورالعمل 771و رأي وحدت رویه شماره 

ز ا الوکاله به نمایندگان حقوقی و بیست درصد به کارکنان مؤثر دولتی را تجویز کرده است.قپرداخت سی درصد ح

قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی  32آن جا که در رأي وحدت رویه موسسات عمومی و در ماده 

شهرداران به طور نیز واقع شده است و همان طور که خاطر عالی استحضار دارد در شهرداري شهرهاي کوچک 

مستقیم یا غیر مستقیم موثر دفاع از دعاوي را به عهده دارند در واقع قسمتی از  بار عدم وجود دوایر حقوقی قدرتمند 

گیرند مقتضی است در صورت امکان این شهرداري را ارشاد فرمایید در صورت جمیع شرایط مصرح را بر دوش می

گردد با توجه به مطلق بیان نمودن کلمه کارکنان که شامل شهردار و غیر آن میدر قوانین و مقررات آیا شهرداران نیز 

؟                                           گیرد یا خیرارکنان موثر قرار میدرصدر ک 20هاي و استثنایی ملحوظ نظر قرار نگرفته مشمول پرداخت

 پاسخ:

هاي وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت الوکالهاوالً، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق

هیأت  16/5/1397مورخ  771نسخ نشده و معتبر است. رأي وحدت رویه شماره  1344دعاوي دولت مصوب 

  عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. 

از جمله » مربوط به مراجع غیر دولتیدعاوي «است و تعمیم آن به » دعاوي دولت«ثانیاً، قانون مذکور مخصوص 

  ها فاقد مجوز قانونی است.شهرداري

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/03    

7/99/47   

  ك47-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اتهامات اشخاص  که رسیدگی به 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  308و  307با توجه به منطوق مواد 

هاي کیفري تهران و مرکز استان محل وقوع جرم تعیین کرده است، چنانچه اتهامی مذکور را در صالحیت دادگاه

ها هاي ذکر شده یا قبل از تصدي باشد و متهم در حال حاضر به هر دلیلی از آن سمتمربوط به زمان تصدي سمت

یا در  آیدرسیدگی به اتهامات در مراجع قضایی مذکور به عمل می کنار رفته و یا بازنشسته شده باشد، آیا همچنان

  مرجع قضایی محل وقوع جرم؟                 

 پاسخ:

هاي کیفري تهران و مرکز استان ، صالحیت دادگاه1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  309به صراحت ماده 

هاي قانون، اعم از آن است که در زمان تصدي سمتاین  308و  307براي رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد 

چنان در سمت مذکور ادامه خدمت دهند یا که در زمان تعقیب هممذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند، و این

  ست.داده باشند، مؤثر در مقام نیآن که به جهاتی چون بازنشستگی و بازخریدي از خدمت منفک شده و یا تغییر سمت 
  

 احمد محمدي باردئی دکتر

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/06    

7/99/46   

  ح46-3/9-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و موسسات دولتی مبنی بر پرداخت وجه و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم حکم قطعی دادگاه علیه وزارتخانه 

است؛ با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین دادخواست لغایت زمان اجراي حکم صادر شده 

ماهه جهت تأمین اعتبار براي دولت و نهاد هاي دولتی پیش بینی  18که مهلت  1365و توقیف اموال دولتی مصوب 

  گیرد؟له تعلق میکرده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت به محکوم

 پاسخ:

از جمله شرایط  1379نون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قا 522اوالً طبق ماده 

علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص ساالنه بانک مرکزي، تمکن مدیون است که در امکان محکومیت محکوم

تأمین و توقیف به دولت و عدم مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم

به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساسًا شود که محکومشرط تمکن وقتی محقق می 1365اموال دولتی مصوب 

با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت 

ه انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف به استنکاف نماید در صورت اثبات تخلف، بمحکوم

له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت سبب وارد شدن خسارت به محکوم

اجراي احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی 

تفاوت است و اجراي حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی  منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا متمایز و م

 له متوجه شخص مستنکف است. بدیهیباشد و ضمان خسارت وارده به محکوممستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی

ه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال باست پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم

  صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بالمانع می باشد. 1365دولتی مصوب سال 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/01    

7/99/44   

  ح44-145-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خواست تأمین خواسته نموده و ملکی از خوانده توقیف شده است ولی در مدت شخصی به عنوان خواهان از دادگاه در

ونه گمقرر قانونی نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است و از طرف دیگر خوانده با اطالع از توقیف ملکش هیچ

بت به اصل دعوا اقدامی براي لغو تأمین انجام نداده است پس از مدت طوالنی خواهان اقدام به ارائه دادخواست نس

نموده و در متن دادخواست اشاره نموده است که ملک خوانده کماکان در توقیف بوده و درخواست ابقاء آن را 

نماید پس از قطعی شدن رأي صادره به نفع خواهان و صدور دستور اجراییه خوانده درخواست رفع توقیف به می

له طبقه دوم اختصاص یابد وظیفه قاضی چیست؟ لک به نفع محکومنماید تا مقانون آیین دادرسی می 112استناد ماده 

قانون آیین دادرسی در صورت عدم ارائه دادخواست براي اصل دعوا توسط خواهان  112نظریه اول: اطالق ماده 

از دهد که هر زمانی اراده نمود از دادگاه لغو قرار تأمین را بخواهد حتی پس طی ده روز این حق را به خوانده می

  صدور حکم قطعی به نفع خواهان و یا صدور اجراییه.                    

  نظریه دوم:                                                                                                        

در سه صورت صدور حکم قطعی  قانون آیین دادرسی فقط 118مقدمه: با توجه به اینکه تأمین خواسته طبق ماده 

شود و در غیر این سه صورت پس از ده روز فقط علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست خود به خود مرتفع می

  شود.                    به درخواست خوانده لغو قرار تأمین صادر می

ملک تا صدور حکم قطعی و اجراییه  118ماده  نتیجه: در مورد سوال با توجه به عدم درخواست خوانده و عدم شمول

  در توقیف تأمینی قرار داشته است.                                                          

  قانون اجراي احکام مدنی تصریح کرده است:                                      148بند یک ماده  -الف

که ملک لهم حق تقدیم خواهد داشت و با توجه به اینله نسبت به سایر محکوممحکوم اگر مال در توقیف تأمینی باشد

شود.                                                                                            تا زمان صدور حکم و اجراییه در توقیف تأمینی خواهان بوده این قانون شامل مورد سوال می

له تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم قانون اجراي احکام مدنی آمده است: اگر مالی از محکوم 52در ماده  -ب

آید و مفروض این است که ملک تا زمان صدور رأي قطعی و اجراییه در توقیف تأمینی به از همان مال به عمل می

                        له بوده است.                               محکوم

کند هاي مالی داللت میقانون نحوه اجراي محکومیت 21قانون اجراي احکام مدنی و ماده  57و  56فحوي ماده   -ج

له صورت گیرد نافذ نخواهد بود.                                                        که هر گونه اقدامی که پس از توقیف به ضرر محکوم



نتیجه: با توجه به سه بند فوق و قرار داشتن ملک در توقیف تأمینی خواهان به حکم تقدم قانون خاص از اطالق ماده 

خواهان  شود که حکم قطعی به نفعتا زمانی را شامل می 112شود و مفاد ماده نسبت به مورد سوال رفع ید می 112

  صادر نشده باشد.                                                    

حفظ حقوق احتمالی خوانده در کنار حفظ حقوق احتمالی  112که: هدف قانونگذار از جعل ماده مهمتر از همه این

درخواست لغو آن پس از ده باشد به نحوي که با قرار تأمین حق احتمالی خواهان و با قرار دادن اختیار خواهان می

روز در دست خوانده حق احتمالی وي حفظ گردد ولی در صورتی که حق خواهان با صدور رأي قطعی تثبیت گردیده 

شود لذا حق درخواست رفع توقیف را ندارد.                                                   است جایی براي محتمل بودن حق خوانده تصور   نمی

 پاسخ:

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 112در فرض سوال که خواهان تأمین خواسته، خارج از مهلت ده روز مذکور در ماده 

نسبت به اصل دعوا دادخواست داده است و خوانده پس از محکومیت  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

الذکر، رفع توقیف از مال موضوع تأمین عدم رعایت مهلت فوقبابت دعواي اصلی و در مرحله اجراي حکم، به سبب 

له دیگر پرونده را درخواست نموده است، هر چند خوانده تأمین خواسته وفق ماده خواسته و تخصیص آن به محکوم

 قانونی فوق الذکر خواستار رفع اثر از تأمین صادره است، اما غایت اعمال این حق تا زمان طرح دعواي اصلی است

و مفروض آن است که خواهان با تقدیم دادخواست و مطالبه دعواي اصلی همچنان بر درخواست خود مبنی بر توقیف 

قانون اجراي  35اموال معادل خواسته اصرار و درخواست ابقاي توقیف را دارد. بنابراین و با لحاظ تبصره یک ماده 

  علیه وجود ندارد.مامکان رفع توقیف به درخواست محکو 1356احکام مدنی مصوب 

  

  دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 
  

    



 
 

1399/02/16    

7/99/40   

  ع40-58-99شماره پرونده:  

  استعالم:

، خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا مستخدمین قضایی یا 1398قانون بودجه سال  2تبصره » الف«در اجراي بند 

درخواست خود و یا محکومین به بازخرید) به مانند بازنشستگان مشمول رعایت سقف  اداري بازخریدي از خدمت (با

برابر حداقل حقوق سال هستند؟                                                                                                   7پرداختی معادل 

 پاسخ:

ناظر به پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنانی است که به  1398قانون بودجه سال  12تبصره » الف«بند  2شق 

هاي شوند؛. زیرا در متن قانون مذکور، به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینهبازنشستگی نایل می

مذکور به ) قانون 27/11/1380(اصالحی  1استناد شده و در ماده  1375ضروري به کارکنان دولت مصوب 

 12تبصره » الف«بند  2در شق » هاي مشابهپاداش«بازنشستگی، از کارافتادگی و یا فوت اشاره شده است. عبارت 

هاي مشابه در موارد بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت است که به کارکنان ناظر بر پرداخت 1398قانون بودجه سال 

شود. بنابراین بازخریدي کارکنان، اعم از قوانین خاص پرداخت می هاي اجرایی یا وراث آنان به موجببرخی دستگاه

که به درخواست مستخدم باشد یا با تصمیم مراجع صالحیتدار مستخدم در این وضعیت قرار گیرد، از موارد مصرح این

ر مورد د در این قانون (بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت) متمایز است و محدودیت هفت برابر حداقل حقوق که

پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان مقرر شده است، به پرداخت حقوق سنوات کارکنان بازخریدشده قابل تسري 

  که در اعمال محدودیت و محرومیت نسبت به حقوق افراد، باید به قدر متیقن و نص بسنده شود.باشد. ضمن آننمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1399/02/06    

7/99/38   

  ك38-152-99شماره پرونده:  

  استعالم:

استعالم: شخصی به اتهام تغییر کاربري غیر مجاز اراضی زراعی به جزاي نقدي و قلع قمع بنا محکوم و با قطعیت 

جراي ، پرونده به اجراي احکام ارسال شده است. دستور الزم جهت شناسایی اموال محکوم و ا1392حکم در سال 

قلع و قمع صادر شده؛ لیکن قلع و قمع به دالیلی از جمله عدم حضور نماینده اداره شاکی یا تعلل مرجع انتظامی 

تاکنون اجرا نشده و اقدامات جهت شناسایی اموال نیز منتهی به وصول جزاي نقدي نشده است. آیا اجراي حکم 

  مشمول مرور زمان است؟       

 پاسخ:

با اصالحات و  1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3یرمجاز موضوع ماده جرم تغییر کاربري غ

الحاقات بعدي، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادي جرم مذکور در همان زمان که کاربري اراضی تغییر داده شده، واقع 

شد و در مواردي که با احراز تحقق بزه تواند مشمول مرور زمان باشده است، لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می

سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم  5یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی گردد، با انقضاي مدت 

اجراي مجازات «آن، » ث«و بند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  107محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده 

شود و لکن قلع و قمع بنا که جزء الینفک حکم (یعنی جزاي نقدي مقرر در حکم) موقوف می مندرج در حکم» تعزیري

قانون  107کیفري است چون ماهیت مجازات را ندارد و امري حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 

  گردد (مانند فرض سؤال).اخیرالذکر نمی

 دکتر احمد رفیعی                                                            

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/15    

7/99/35   

  ح35-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به  50با توجه به شبهه برخی مراجع قضایی در خصوص امکان اعمال ماده 

هاي تصادفات رانندگی که در مراجع در پرونده 1395وسایل نقلیه مصوب شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 

هاي بدنی در دعواي مطالبه خسارت بدنی کیفري مطرح رسیدگی است، آیا شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت

ض ثالث اعم از دیه یا ارش ... یا هزینه معالجه مطروحه در مراجع کیفري مجاز به اقامه دعواي ورود ثالث یا اعترا

  مستند به ماده مزبور است؟

 پاسخ:

هاي بدنی که به شرح قسمت پایانی ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوي شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  50ماده

اي بدنی هصاص به دادگاه حقوقی ندارد، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتبینی شده است اختپیش 20/2/1395

تواند با توجه به دعواي اصلی مطروحه، حسب مورد نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفري یا حقوقی می

  ذیربط مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند.
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    ل حقوقی قوه قضاییهمعاون اداره ک



 

1399/02/15    

7/99/32   

  ك32-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دادند و مدتی سود مربوطه  ها افرادي که پول خود را به عنوان مضاربه در اختیار دیگران قرار میدر بعضی از پرونده

از طرف مقابل مالک اقدام به نمودند پس از بروز مشکالت و عدم پرداخت سود و اصل پول را نیز دریافت می

نماید که در بعضی موارد نیز از طرف محاکم موضوع از باب کالهبرداري شکایت کیفري تحت عنوان کالهبرداري می

اند اوالً: آیا گذار مدتی سود دریافت نمودهگردد از آن جایی که اشخاص سپردهتشخیص و منجر به صدور رأي می

مانده سپرده به پس از محاسبه و کسر سود پرداخت شده به پرداخت باقیباید  زمان صدور رأي توسط دادگاهدر 

عنوان رد مال محکوم گردند یا اینکه بدون مالحظه و محاسبه مبلغ پرداخت شده به عنوان سود به رد اصل مالی که 

را  مگذار محکوه سپردهدر ابتدا سپرده شده است خواهند شد ثانیاً: چنانچه دادگاه بدون توجه به سود پرداخت شده ب

گذاران را به عنوان قسمتی از توان سود پرداخت شده به  سپردهبه رد اصل مال محکوم نماید آیا در اجراي احکام می

علیه ملزم به پرداخت مابقی اصل مال سپرده شده باشد یا خیر؟                                               اصل مال محاسبه تا محکوم

 پاسخ:

چه دادگاه رفتار مرتکب را کالهبرداري تشخیص دهد وجوهی که کالهبردار تحت عنوان سود در فرض استعالم چنان

مضاربه صوري به شاکی خصوصی پرداخته و این پرداخت در دادگاه ثابت شده است را از اصل وجه مورد کالهبرداري 

کند و قاضی اجراي احکام نیز صرفاً اظ رد مال، کالهبردار را به پرداخت باقی مانده وجه محکوم میکسر و از لح

  .کندشود عمل میاتخاذ می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19طبق رأي دادگاه که مطابق ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/02/01    

7/99/31   

  ك31-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 442با تسلیم به رأي و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی درخواست اعمال تخفیف موضوع ماده  در صورتی که محکوم

با اصالحات بعدي را به عمل آورد؛ لیکن چند روز بعد (قبل از انقضاي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

خواهی کند، در صورتی که  دادگاه تا از آن) با عدول از تسلیم به رأي، از رأي فرجامخواهی یا بعد مهلت فرجام

خواهی در دو فرض باال ممکن است؟ تاریخ عدول او  نسبت به درخواست اتخاذ تصمیم نکرده باشد آیا پذیرش فرجام

                                                     تسریع در پاسخ موجب امتنان است.                                              

 پاسخ:

خواهی است که اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام آن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442مستفاد از ماده 

مستلزم ایجاد تکلیف براي دادگاه به اعمال تخفیف موضوع این ماده است؛ بنابراین با اسقاط حق از سوي محکوم، 

که ادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدي محکوم و تقاضاي تجدیدنظر یا فرجام (اعم از آند

  داخل یا خارج از مهلت باشد) مؤثر در مقام نیست. 

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/01    

7/99/30   

  ك30-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي خرید، حمل و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مقدار معین مواد مخدر در صورتی که شخصی مرتکب جرم

هاي جزایی قابل مجازات است؟ آیا در این جا تعدد (براي مثال سی کیلوگرم تریاك) شود تحت چه عنوان یا عنوان

  مادي جرم حاکم است یا تعدد معنوي؟ 

 پاسخ:

به کیفیت تعیین مجازات براي شخصی است که مرتکب جرایم خرید، حمل و فروش یا در  در فرض سؤال که ناظر

دمه که مقمعرض فروش قرار دادن مواد مخدر (به عنوان مثال مقدار سی کیلوگرم تریاك) شده است با عنایت به این

ت، مقررات تعدد جرم خرید، حمل و نگهداري آن اس» فروش مواد مخدر«یا » در معرض فروش قرار دادن«الزم جرم 

سی کیلوگرم تریاك محکوم » در معرض فروش قرار دادن یا فروش«شود و مرتکب به مجازات مقرر براي اعمال نمی

  گردد.می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/01    

7/99/26   

  ك 26-174-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگاه تحقق از متهم استماع شهادت « دارد قانون آیین دادرسی کیفري که بیان می 119اده با توجه به صراحت م

شهود و مطلع و ... و به طور کلی هر اقدام دیگري خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس الزم شود وي با 

 از پرونده و تصریح مواردصدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی وارسال اصل یا تصویب اوراق مورد نی

  » انجام آن ها را از بازپرس محل تقاضا می کند...

آیا اعطاء نیابت از جانب بازپرس محل وقوع جرم تکلیف قانونی است یا اساسا نص این ماده ارشادي است و خود 

اند رأسًا تورس مذکور میتواند بدون اعطاء نیابت در این موارد اقدام نماید به عبارت دیگر مثال: آیا بازپبازپرس می

متهم را که در حوزه قضایی دیگري است احضار و پس از حضور از وي تأمین کیفري اخذ و در صورت عدم تمکن 

بازداشت نماید یا اینکه ضرورتا باید به محل اقامت متهم نیابت صادر نموده و در آنجا تامین متناسب از وي اخذ 

متن ماده من جمله احضار شهود و مطلعین و ... موضوع مذکور به چه شکلی گردد؟ در مورد سایر موارد مندرج در 

  است.

 پاسخ:

احضار شاکی، شهود،  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  204و  174، 171، 169، 119مستفاد از مواد 

ه اشد، نیاز بکننده بکه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگیمطلعین و متهم به نشانی محل اقامت ولو آن

ذیرد، پاي که امر ابالغ صورت میاعطاي نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابالغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزه

  نیست.

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/10    

7/99/23   

  ك  23-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه بر تسلیم به رأي و دادخواست تخفیف قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه درخواست محکوم 442با توجه به ماده 

در مجازات، بعد از انقضاي مهلت تجدیدنظرخواهی مطرح گردد آیا دادگاه با تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد 

ت تجدیدنظرخواهی جزء قرارهاي قابل علیه به لحاظ ارائه بعد از انقضاي مهلیا خیر و آیا قرار رد درخواست محکوم

  باشد یا خیر؟        اعتراض و تجدیدنظرخواهی می

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  442چه محکوم بعد از انقضاي مهلت تجدید نظرخواهی و قطعیت رأي، به استناد ماده چنان

قانون مذکور خارج بوده و  440و  432درخواست تخفیف مجازات نماید، موضوع از شمول مواد  1392مصوب 

  دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1399/02/01    

7/99/22   

  ك  22-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ر رخصی صادعلیه مالی به زندان بعد از انقضاي مهلت مچنانچه دستور ضبط وثیقه از جهت عدم بازگشت محکوم

اضاي به، تقسیط گردد و وثیقه گذار تقعلیه خود را معرفی کند و یا محکومشود؛ اما بعد از دستور ضبط وثیقه، محکوم

تواند از دستور ضبط وثیقه عدول نماید یا خیر؟ در صورت عدول از دستور ضبط را نماید آیا قاضی اجراي احکام می

ع قانون آیین دادرسی کیفریست یا خیر؟ و همچنین دستور ضبط وثیقه مثبت بودن پاسخ آیا تشریفات عدول، تاب

گذار در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد دادگاه بدوي با چه تکلیفی در این خصوص مواجه متعاقب اعتراض وثیقه

  باشد؟                     می

 پاسخ:

 21/2/1389ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصالحی نامه اجرایی سازمان زندانآیین 217با عنایت به ماده 

اصوالً اعطاي مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب  25/5/1384مورخ  680أي وحدت رویه شماره و ر

و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهاي تأمین در قانون آیین دادرسی 

بق مقررات مربوطه و از جمله مواد است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطا 1392کیفري مصوب 

و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537و  230، 229

گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور کفیل یا وثیقه

هاي اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور به و هزینهصادر و محکومالکفاله و یا ضبط وثیقه اخذ وجه

 236به، باعث عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم محکوم

ا فرض ب«اند، قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی گردیده 

گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، یا معرفی وي توسط وثیقه (حضور محکوم» فراهم شدن اقتضاي آن

ه و صدور الکفاله یا ضبط وثیقگذار نسبت به دستور اخذ وجهپذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقهامکان

  قانون یاد نیست. 236ادهرأي قطعی از سوي دادگاه، مانع اجراي م

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 

1399/02/06    

7/99/16   

  ح16-127-99شماره پرونده:  

  



  استعالم:

ها و اطالق بانک 1379قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  32با توجه به ماده 

  عطاي امتیاز به  بانک ها جهت  استفاده از نمایندگان حقوقی در دعاوي مطرح شده است:در این ماده که متضمن ا

توانند از مزیت و اختیار یاد شده در دعاوي خود علیه اشخاص دیگر و دفاع در هاي خصوصی نیز میاوالً، آیا بانک

ها مزیت مذکور صرفا شامل بانک که اختیار ومقابل دعاوي طرح شده علیه خود درمراجع قضایی استفاده کنند یا آن

  دولتی است؟

توانند نماینده حقوقی خود را هاي خصوصی میثانیاً، آیا در مرحله اجراي احکام و به منظور پیگیري پرونده، بانک

  ها ضرورت دارد؟ گونه بانکمعرفی کنند یا لزوماً در مرحله اجراي احکام نیز حضور وکیل یا مدیران این

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  32ص حقوقی موضوع ماده ها و مؤسسات مالی و اعتباري خصوصی از شمول اشخااوالً، بانک

خارج هستند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستري جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده یاد 

قانون اجراي سیاست هاي کلی  8جه به اوصافی که براي نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده شده با تو

  محسوب نمی شود. 1386) قانون اساسی مصوب 44اصل چهل و چهارم (

ثانیاً، با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکالي دادگستري در مورد رسیدگی به دعاوي مطروحه و یا دفاع از آن 

ا و نیز وظایف وکیل دادگستري در اجراي احکام به نظر می رسد که درخواست صدور اجراییه و اخذ حکم جلب ه

منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستري صورت گیرد؛ اما در مورد ادامه عملیات اجرایی، اصیل می تواند براي 

  هاي خصوصی نیز از این مقررات مستثنی نیستند.مزایده و یا هر نوع عمل اجرایی دیگري نماینده معرفی کند بانک

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/06    

7/99/13   

  ح13-1178-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آن اداره محترم مبنی  1746-3/9-98موضوع کالسه پرونده  1398/12/6مورخ  7/98/1746پیرو نظریه شماره

) 2قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24ماده » ج«شمول مقررات بند بر عدم 

  رساند:            هاي دولتی به استحضار عالی مینسبت به شرکت

قانون  32و ماده  1347قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب  22اي استانی وفق ماده هاي آب منطقهشرکت-1

ه مورخ 28263/ت 9654اساسنامه تصویب نامه شماره  6تشکیل و برابر ماده  1361عادالنه آب مصوب  توزیع

هیأت وزیران کلیه سهام آنها متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بوده و برابر  1382/3/12

هیأت وزیران  1382/3/20ه مورخ  28225/ت 2730نامه شماره  اساسنامه شرکت مادر تخصصی تصویب 6ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوري شرکتی  4اي وفق ماده هاي آب منطقهکلیه سهام وي متعلق به دولت است لذا شرکت

  اساسنامه)                                                                                 –باشند (مستند شماره یک تماما دولتی می

هاي عمرانی ملی یا استانی دار اجراي طرحاي عهدههاي آب منطقههاي دولتی و من جمله شرکتز شرکتبرخی ا-2

ها و هاي آبیاري مطالعات سرتاسري تعیین حد بستر و حریم رودخانهمن جمله سد سازي خطوط انتقال آب شبکه

اي ند به عنوان شاهد مثال شرکت آب منطقهباشباشند که از این رو داراي ردیف در قوانین بودجه سنواتی میغیره می

ریزي استان خراسان رضوي مستند  ریاست سازمان مدیریت و برنامه 1396/8/30خراسان رضوي برابر نامه مورخ 

اي پیوست قانون در هاي سرمایهاز محل اعتبارات تملک دارایی 211500شماره دو داراي ردیف بودجه به شماره 

اي هاي آب منطقهنظریه صدراالشاره در خصوص شرکت 2باشد لذا استدالل مندرج در بند یقوانین بودجه سنواتی م

  باشد.                                       به عنوان شرکت دولتی محل تامل و قابل خدشه می

 24اده م» ج«در بند » قانون مدیریت خدمات کشوري 5هاي اجرایی موضوع ماده دستگاه« از طرفی عبارت -3

هاي مندرج در سطر نخست قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت می باشد لذا در قانون الحاق ناسخ فهرست دستگاه

قانون مدیریت خدمات کشوري که فاقد ردیف بودجه در قوانین بودجه  5هاي اجرایی موضوع ماده خصوص دستگاه

ه هاي دولتی که داراي ردیف بودجیکن در خصوص شرکتباشند نظریه آن اداره محترم کامال صحیح بوده لسنواتی می

باشد.                                      در مورد آنها وجود دارد محل بررسی و تامل بیشتر می» ج«بوده و امکان اعمال مقررات بند 

از طریق واحد اجراي احکام دادگستري شهرستان سرخس استان خراسان رضوي در پی محکومیت این شرکت -4

قانون الحاق نسبت به وصول مبلغ محکوم به اقدام نموده است که کلیه مدارك و  24ماده » ج«اعمال مقررات بند 

  گردد ( مستند شماره سه)                  مکاتبات به پیوست تقدیم می



 محترم قضایی مستقر در شعب ایحال با توجه به  اینکه نظریات آن اداره محترم در اکثر موارد مورد استناد مقام علی

الذکر نسبت به شمول مقررات بند  گیرد مستدعی است دستور فرمایید با توجه به مراتب فوقاجراي احکام قرار می

اي که داراي ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی هاي آب منطقهقانون الحاق نسبت به شرکت 24ماده » ج«

                       باشند اعالم نظر فرمایند.     می

 پاسخ:

صرفاً ناظر بر  1365اوالً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 

  هاي دولتی مشمول این قانون نیستند.ها و مؤسسات دولتی است و شرکتوزارتخانه

) مصوب 2ی از مقررات مالی دولت (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش 24ماده » ج«ثانیاً، هرچند بند  

را به طور مطلق  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5، دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 4/12/1393

  به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطالق منصرف از شرکتهاي دولتی است:

و  1365لت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دو 

اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل 

بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت شود و بالطبع براي پیشکشور منظور می

  یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ 24ماده » ج«هلت است و با تصویب بند کنند، نیاز به م

) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24ماده » ج«دوم، بند 

ت ر کرده اسریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرتکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامه 4/12/1393

که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهاي دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این 

شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومه را 

احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت ها کسر و به محکومله یا اجراي از بودجه سنواتی آن

مذکور در » قانون مدیریت خدمات کشوري 5دستگاههاي اجرایی موضوع ماده «که اطالق عبارت کند؛ همانگونه

قانون مدیریت خدمات کشوري  5یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی که در ماده  24ماده » ج«بند 

قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و  1386مصوب 

برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهاي دولتی تحت عنوان 

امور حقوقی و قوانین سازمان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس 

خطاب به این اداره کل به صراحت  1/7/1394مورخ  160507مدیریت و برنامهریزي کشور طی نامه شماره  

قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به  24اجراي تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده «اعالم داشته است 

سنواتی باشد که این امر در مورد معلیه داراي ردیف در قانون بودجه دستگاه اجرایی محکو -1موارد ذیل است. 

اي قههاي آب منطبنابه مراتب فوق شرکت...». شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی عمالً امکانپذیر نبوده و 



م تأمین و به دولت و عدشوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومهرچند شرکت دولتی محسوب می

  .اندخارج 1365توقیف اموال دولتی مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/07    

7/99/3   

  ح3-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با عنایت به دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجراي احکام مدنی به شماره 

این دستورالعمل که اختیارات مربوط به اجراي  6و با توجه به ماده  1398/7/30مورخ  9000/108841/100

است هر یک از مصادیق ذیل الذکر بر عهده دادرس اجراي احکام  احکام را به دادرس اجراي احکام تفویض نموده

  مدنی است؟

ودن اموال توقیفی؛                                                                                         اظهارنظر در جهت رفع اختالف و تشخیص مستثنیات دین بودن یا نب -الف

در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147اعمال ماده  -ب

                                                                    مستند به اسناد عادي است؛                                  

قانون اجراي احکام مدنی در خصوص تأیید مزایده اموال غیرمنقول.                                                                   143اعمال ماده  -ج

البدل اجراي احکام خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا بالغ قضات خانم به دادرس علیهمچنین با توجه به انحصار ا

قانون اجراي احکام  147بانوان داراي چنین ابالغی امکان رسیدگی و انشاء راي در خصوص تقاضاي اعمال ماده 

                      را دارند؟                                                          1356مدنی مصوب 

 پاسخ:

ریاست  24/7/1398العمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب دستور 6به موجب ماده  -الف، ب و ج

البدل دادگاه مجري پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علی«محترم قوه قضاییه 

، 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3اجراي احکام از جمله اجراي ماده دار کلیه امور حکم، عهده

باشد، این امر مانع از اعمال اعطاي مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می

یده، دستور تملیک و بنابراین احراز صحت مزا» باشد.نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمی

معرفی نماینده جهت امضاي سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختالف 

را که از امور قضایی مربوط به اجعلیه با توجه به ایننسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم

اي احکام است. شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس البدل اجراست، بر عهده دادرس علی

  اجراي احکام مدنی (بانوان داراي پایه قضایی متصدي این سمت) از حوزه ریاست قوه قضاییه استعالم شود.

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/02/01    

7/99/2   

  ك2-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، با ایراد نقص  477برخی  شعب خاص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعمال ماده 

کنند تحقیقات در پرونده و اعاده پرونده به شعب تجدیدنظر، درخواست انجام تحقیقات و رفع نواقص موجود را می

ی کیفري،  رسیدگی به این دعاوي در شعب خاص دیوان اعم از شکلی قانون آیین دادرس 477در حالی که برابر ماده 

  خواهشمند است در این خصوص نظریه مشورتی آن اداره محترم اعالم شود.                         آید. یو ماهوي به عمل م

 پاسخ:

قضاییه و پس از تجویز اعاده دادرسی از سوي رئیس قوه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477برابر ماده 

ارجاع پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور، شعبه دیوان مبنیًا بر خالف شرع بیّن اعالم شده، رأي قطعی قبلی را 

کند. بنابراین در صورت وجود شکلی و ماهوي به عمل آورده و رأي مقتضی صادر می نقض و رسیدگی مجدد اعم از

نقص تحقیقات در پرونده، شعبه دیوان عالی کشور باید رأساً یا از طریق نیابت قضایی جهت رفع نقص اقدام کند. به 

لی کشور و ارسال پرونده عبارت دیگر، در راستاي اعمال ماده مذکور، صدور قرار رفع نقص از سوي شعبه دیوان عا

  بینی نشده است.به شعبه صادرکننده رأي جهت رفع نقص پیش
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/20    

7/98/2042   

  ع2042-18-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه اري، در صورتی که محکومدر صورت صدور رأي در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اد

اقصات کمیسیون منتواند در مرجع دادگستري به عنوان یک دعوي حقوقی خواستار ابطال رأي اداره دولتی باشد آیا می

  ؟باشد

 پاسخ:

تأسیس دیوان عدالت  نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، منظور از

نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی و » مردم«اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات 

ها تصریح شده است و منظور از رسیدگی تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهاي مذکور در امور راجع به وظایف آن

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  10ماده » الف«در بند به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح 

هاي با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1392عدالت اداري مصوب 

، واحدهاي دولتی و عمومی از »مردم«و با توجه به معنی لغوي و عرفی کلمه  10/7/1368مورخ  39و 38، 37

هذا شکایات و اعتراضات شود، علیخارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق  خصوصی اطالق می» ممرد«شمول 

اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداري نیست و از طرفی به 

ست ا» دادگستري« ات، موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکای

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم  22/3/1386مورخ  699و نیز توجهاً به مالك رأي وحدت رویه شماره 

تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهاي دولتی در دیوان عدالت اداري مسقط و 

رح شده از سوي واحدهاي مذکور مبنی بر ابطال آراي هاي عمومی در رسیدگی به دعاوي طنافی صالحیت دادگاه

باشد و رسیدگی به این دعاوي در نمی 1383قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب 

هیأت عمومی دیوان عالی  24/10/1398مورخ  786صالحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره 

  در استعالم است.کشور منصرف از فرض مذکور 

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/22    

7/98/2005   

  ح2005-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

این » الف«با اصالحات و الحاقات بعدي و تبصره  1366هاي مستقیم  مصوب قانون مالیات  103با توجه به ماده 

قانون آیین دادرسی  53هیأت عمومی دیوان عدالت اداري و بند یک ماده  825و  744 الی 742ماده و آراي شماره 

الوکاله را در وکالتنامه قید نکند و یا در چنانچه وکیل حق 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

  شده تادیه نشده باشد. هاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادصورتی که به دادخواست و پیوست

دداري الوکاله خوتوانند از پذیرش دادخواست وکیل به لحاظ عدم قید حقآیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می -1

  کنند؟

الوکاله به مجتمع قضایی چنانچه دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست وکیل را با وصف عدم درج حق -2

الوکاله به دفتر خدمات تواند دادخواست مذکور را به لحاظ عدم قید حقاع میمربوطه ارسال کند آیا معاون ارج

  الوکاله شود؟الکترونیک قضایی عودت دهد تا وکیل ملزم به درج مبلغ حق

ن دها به عناوین مختلف از قبیل ناقص بودن آدرس خوانده یا مالی بودر حال حاضر تعدادي زیادي از دادخواست -3

ته در متن دادخواست یا ردیف خواسالوکاله یا مشخصات و پالك ثبتی ملک مبلغ حقویم با درج خواسته و ضرورت تق

هاي و یا پیوست کردن و یا به جهت پیوست نبودن فرم استشهادیه ، دالیل و مستندات توسط معاونان ارجاع مجتمع

شود؛ آیا ایرادات و نواقص قضایی براي رفع نواقص اعالمی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عودت داده می

  ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صحیح است؟مذکور و عودت دادن آن

 پاسخ:

هاي آن از قبول دادخواست تواند به بهانه نقص دادخواست و پیوستگونه که مدیر دفتر دادگاه نیز نمیاوالً، همان

و سپس مطابق مقررات قانونی وظایف خود را انجام دهد، دفاتر استنکاف کند و باید دادخواست ناقص را پذیرفته 

ول هاي آن از قبوجه مجاز نیستند با تمسک به نقص دادخواست و پیوستخدمات الکترونیک قضایی نیز به هیچ

  دادخواست استنکاف کنند.

آن را در زمره تکالیف  هاي آن مقرراتی را وضع و انجامگذار براي رفع نقص از دادخواست و پیوستثانیاً، قانون

مدیر دفتر دادگاه قرار داده و از سوي دیگر مقرراتی را وضع کرده تا امکان نظارت قضایی بر رفتار مدیر دفتر فراهم 

باشد؛ بنابراین اعاده دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف رفع نقص که الزمه آن نادیده گرفتن و 

یی بر صحت فرآیند رفع نقص است، مخل حقوق اشخاص و خالف صریح قانون است. غیر ممکن ساختن نظارت قضا

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  26/6/1398مورخ  780شایسته ذکر است که به موجب رأي وحدت رویه شماره 

اده باشد، ددر صورتی که وکیل، تکلیف قانونی خود مبنی بر الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان قانونی را انجام ن



شود؛ لکن براي به جریان انداختن آن، مدیر دفتر نواقص دادخواست را به دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می

  شود.خواهان اطالع داده و طبق قانون رفتار می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  

    



 

1399/02/22    

7/98/1977   

  ع  1977-68-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي ارائه  1386رسانی به ایثارگران  مصوب اصالحی قانون جامع خدمات 13حسب ماده 

خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل 

ا بر عهده بنیادشهید و امور ایثارگران است، از طرف دیگر قسمت اخیر ماده ها و والدین، همسر و فرزندان شهدآن

 هاي اجراییمذکور عنوان داشته است اجراي احکام این ماده مانع ارائه خدمات بیمه درمانی تکمیلی توسط دستگاه

اي مفاد قسمت ربط به کارکنان شاغل موضوع این ماده نیست. از این رو خواهشمند است  درباره چگونگی اجرذي

  هاي اجرایی اعالم نظر شوداخیر ماده مذکور از سوي دستگاه

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي  1386رسانی به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات 13با توجه به قسمت اخیر ماده 

) %100وزیران، تأمین صد در صد ( هیأت 11/7/1397الذکر اصالحی نامه اجرایی قانون فوقآیین 2و ماده 

هاي بهداشتی درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به صورت بیمه سالمت و بیمه هزینه

  ربط است.همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص بر عهده دستگاه اجرایی ذي

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/20    

7/98/1967   

  ك  1967-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخصی مرتکب جرم انتقال مال غیر در قالب بیع شده است لیکن ثمن دریافتی به جهاتی از جمله عدم حضور شاکی 

و عدم دسترسی به خریدار معلوم نیست. در خصوص میزان جزاي نقدي معادل مال تحصیل شده چگونه اتخاذ تصمیم 

تواند راهگشا باشد و جزاي نقدي معادل تقویم باشد؟ حال اگر خریدار مال غیر د؟ آیا تقویم مثمن زمین میشومی

حضور داشته و مدعی باشد که مبلغی پرداخته و اصل پرداخت مبلغ معلوم باشد و میزان آن فاقد دلیل باشد، آیا تقویم 

  تواند مبناي رد مال باشد؟در این قسمت نیز می

 پاسخ:

ال غیر در قالب بیع، چنانچه به دالیلی از جمله عدم حضور شاکی یا عدم دسترسی به خریدار مال در جرم انتقال م -1

کننده با توجه به نتیجه تحقیقات به عمل آمده و دالیل موجود، غیر، میزان ثمن دریافتی مشخص نباشد، قاضی رسیدگی

خواهد کرد و به هر حال، تقویم مال  میزان ثمن و به تبع آن جزاي نقدي را در حدي که یقین حاصل شود، مشخص

  توسط کارشناس به منظور تعیین جزاي نقدي فاقد وجه قانونی است.

طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس » ردّ مال به صاحبش«با احراز انتقال مال غیر،  -2

 و ردّ ثمن یا مال معوض» فته به غیر به صاحبشیاردّ مال انتقال«و کالهبرداري، یک حکم قانونی است که ناظر به 

گیرنده مال غیر دریافت کرده است و باید به وي داده شود. است که در قبال انتقال مال غیر، مرتکب جرم از انتقال

بنابراین در مواردي که انتقال مال غیر بدون دریافت ثمن یا مال معوض صورت گرفته و نیز در مواردي که اخذ ثمن 

گیرنده که مدعی پرداخت ثمن یا مال معوض است نتواند ادعاي خود را مبنی بر ل معوض احراز نشود و یا انتقالیا ما

پرداخت ثمن معین یا مال معوض مطابق مقررات قانون مدنی ثابت کند، هر میزان از مال که براي اثبات آن دلیل 

  است، مالك صدور رأي به ردّ مال خواهد بود.

  

 یدکتر احمد رفیع

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/21    

7/98/1963   

  ك  1963-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

امبرده کند نشود. پزشکی قانونی اعالم میمی» الف«شخصی مرتکب بزه ایراد جرح با چاقو نسبت به آقاي  -1 -الف

ولیت کیفري بوده است. در مورد جنبه عمومی جرم و دیه در هنگام ارتکاب جرم اختالل روانی داشته و فاقد مسئ

  شود؟چگونه و مستند به کدام مواد اتخاذ تصمیم می

چنانچه تنها دلیل اثباتی بر ارتکاب جرم توسط مجنون اقرار وي باشد و احراز نشود که اقرار وي در حالت افاقه  -2

  است، دیه به عهده چه کسی است؟ 

اقرار به ارتکاب جرم در حالت جنون کند، چه کسی مسئول پرداخت دیه است و در هر چنانچه در حالت افاقه  -3

  صورت نحوه اقدام دادسرا و دادگاه چگونه خواهد بود؟

  قانون مسئولیت مدنی رفتن به سراغ اموال مجنون در پرونده کیفري چگونه خواهد بود. 7با توجه به ماده  -ب

 پاسخ:

، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت 1392سی کیفري قانون آیین دادر 202حسب صراحت صدر ماده  -1)-الف

کند؛ لیکن وفق مقررات تبصره دو این ماده، عمدي یا غیرعمدي اثبات شود، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می

یات که جناشود و با توجه به اینچنانچه جرایم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می

)، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  292ماده » ب«شود (بند سط مجنون، خطاي محض محسوب میارتکابی تو

قانون آیین دادرسی  85این قانون، در صورت مطالبه دیه پرونده مستند به تبصره ماده  467و  466با رعایت مواد 

  ور حکم به دیه اقدام گردد.شود تا نسبت به صدبدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می 1392کیفري مصوب 

چنانچه تنها دلیل ارتکابی جرم، اقرار متهم باشد و اثبات نشود که اقرار وي در حال افاقه یا جنون بوده است،  -2

  شود.حالت سابقه اعم از جنون یا عدم جنون استصحاب و بر اساس آن حکم صادر می

جنون ادواري در حالت افاقه نافذ است؛ لذا چنانچه ، اعمال حقوقی م1307قانون مدنی مصوب  1213طبق ماده  -3

مسلم شود مرتکب مجنون ادواري حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، ولی بعد از ارتکاب جرم و در حالت افاقه 

قانون مجازات اسالمی  463اقرار به ارتکاب جرم کند، در این صورت مسئولیت پرداخت دیه طبق قسمت اخیر ماده 

که عاقله اظهارات او را تصدیق کند که در این صورت طبق تبصره عهده مرتکب است؛ مگر اینبه  1392مصوب 

قانون مجازات اسالمی مسئول پرداخت دیه خواهد بود و چنانچه جنون مرتکب  467این ماده، عاقله با لحاظ ماده 

  شود.اقدام می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85حین ارتکاب احراز شود، بر اساس تبصره ماده 

مبنی بر مسئولیت کسی که نگهداري یا مواظبت از  1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  7) با رعایت ماده -ب

مجنون یا صغیر را بر عهده داشته و در اثر تقصیر او در نگهداري، زیانی از ناحیه محجور وارد شود، در مواردي که 



استعالم) باشد،  3ت کمتر از موضحه و نیز موردي که مطابق با بند قانوناً مجنون ضامن پرداخت دیه (دیه جراحا

علیه مجنون به عهده سرپرست قانونی وي (قیم یا ولیّ) اوست و  پیگیري و یافتن اموال پرداخت دیه از اموال محکوم

  گیرد.مجنون جهت اجراي حکم نیز مطابق مقررات عام اجراي احکام مدنی صورت می
  

 دکتر احمد رفیعی

    رپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییهس



 

1399/02/21    

7/98/1821   

  ك  1821-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومی به بعد قانون مجازات اسالمی، آبا رضایت مجنی 363با توجه به مواد 

  جرم است؟ 

 پاسخ:

براي حفظ  1392درسی کیفري مصوب قانون آیین دا 9ماده » الف«طرح دعواي عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند 

حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم 

قانون مذکور بر عهده  11صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی جرم طبق ماده 

ارتباط با جنبه عمومی جرم، حق گذشت ندارد؛ اما اگر مقصود رضایت شاکی دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در 

علیه) پیش از وقوع جنایت تأثیري در (اذن شاکی) راجع به جنبه خصوصی جرم است، باید گفت که اذن شاکی (مجنی

ا لم اط ماسق«شود و این امر مسئولیت کیفري مرتکب ندارد؛ زیرا حق شکایت کیفري بعد از وقوع جرم ایجاد می

قانون آیین دادرسی کیفري نیز آمده است،  13و  12علیه) که در مواد است و اساساً گذشت شاکی (مجنی» یجب

نیز مؤید این نظر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  365مؤخر بر وقوع جرم قابل تصور است و مقررات ماده 

از حق قصاص گذشت کند؛ » پیش از فوت«و » جنایت پس از وقوع«تواند علیه میاست؛ زیرا طبق این ماده، مجنی

  نه قبل از وقوع جنایت.

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/22    

7/98/1784   

  ك  1784-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

داللت بر زیادتر از  1384آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب  129آیا تخطی از سرعت مطمئنه موضوع ماده 

کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی به عنوان کیفیت مشدده عینی  718سرعت مقرر حرکت می کرده موضوع ماده 

  می باشد یا خیر؟

 پاسخ:

کیفیات و اوضاع و احوال مقارن جرم است که باعث تشدید مجازات می شود مانند » کیفیت مشدده عینی«اوالً؛ 

ناظر به مواردي در شخصیت بزهکار است » کیفیات مشدده شخصی«م با آزار؛ در مقابل، سرقت در شب یا سرقت توا

که باعث تشدید کیفر است مانند کارمند دولت بودن در جرم کالهبرداري. بنابراین با توجه به تفکیک فوق، رانندگی 

اظر به شرایط ارتکاب جرم که نقانون مجازات اسالمی، به جهت آن 718با سرعت بیش از حد مقرر مذکور در ماده 

  بوده و نه شخصیت مرتکب، کیفیت مشدده عینی محسوب می شود. 

نامه راهنمایی و رانندگی مصوب آیین 126سرعتی است که در قوانین و مقررات از جمله ماده » سرعت مقرر«ثانیاً؛ 

نامه آیین 129به ماده سرعتی است که با توجه » سرعت مطمئن«با اصالحات بعدي تعیین شده است، اما  1384

ها یا وضعیت جوي و نظایر آن ضرورت دارد راننده براي پرهیز از خطر یا مذکور به واسطه وجود شرایط خاص راه

تصادف، از سرعت مقرر کاسته و با سرعت مطمئن حرکت کند. بنابراین تخطی از سرعت مطمئن الزاماً تخطی از 

  ) خارج است. 1375ن مجازات اسالمی (تعزیرات قانو 718سرعت مقرر نبوده و از شمول ماه 

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/21    

7/99/130   

  ح130-79-99شماره پرونده:  

  استعالم:

از تاجر دادخواست  1379هاي عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 512برابر ماده 

از تجار و اشخاص  1394هاي مالی مصوب قانون  نحوه اجراي محکومیت 15شود و مطابق ماده پذیرفته نمی اعسار

شود؛ و در رویه قضایی نیز محاکم پس از احراز تاجر بودن مدعی اعسار دعواي حقوقی دادخواست اعسار پذیرفته نمی

ت ورشکستگی داده و پرونده در جریان دادرسی علیه دادخواسکنند. و در برخی از این موارد محکوموي را رد می

در خصوص  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3گیرد. حال پرسش این است که آیا ماده قرار می

  تاجر تا پیش از صدور حکم ورشکستگی قابل اعمال است؟ 

 پاسخ:

، دادخواست اعسار از تجار 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 15که برابر ماده اینبا عنایت به 

شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست پذیرفته نمی

ه یم کرده باشد، به مانند آن است ککه تاجر در اجراي ماده یادشده دعواي ورشکستگی تقدکنند؛ بنابراین در صورتی

که در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر ماده دعواي اعسار تقدیم کرده و بنابراین حسب آن

قانون یاد شده از حبس وي خودداري یا مطابق تبصره یک این ماده آن رفتار شود؛ اما طرح که دعواي ورشکستگی  3

د علیه خود بایعلیه نیست؛ زیرا محکومدادستان مطرح، موجب آزادي یا خودداري از حبس محکوماز سوي طلبکار یا 

  این ادعا را مطرح و صورت اموالش را نیز ارائه دهد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
    



 

1399/02/22    

7/99/126   

  ح126-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خصوص توقیف اموال منقول که نزد شخص ثالث است مثال ودیعه مسکن اگر موجر پس از توقیف مبلغ ودیعه را در 

به اجرا تحویل ندهند آیا براي مطالبه باید دادخواست جداگانه داد و طرح دعوي نمود یا ضمانت اجرا در اجراي احکام 

توقیف و وصول است؟                                                                                                            مدنی دارد و با دستور در همین پرونده اموال ثالث موجر قال

 پاسخ:

علیه از شخص ثالث (در فرض سؤال موجر) و پذیرش پرداخت دین از سوي ثالث در صورت حال بودن طلب محکوم

تواند ، واحد اجراي احکام می1356حکام مدنی مصوب قانون اجراي ا 94و امتناع وي از تأدیه آن، با توجه به ماده 

  به میزان طلب مزبور از دارایی شخص ثالث توقیف کند و به تقدیم دادخواست و طرح دعواي جداگانه نیازي نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/20    

7/99/115   

  ح  115-108-99شماره پرونده:  

  

  تعالم:اس

اي و دانشگاه آزاد اسالمی مشمول قانون ممنوعیت هاي فنی و حرفههاي علمی دانشگاهآیا اعضاي دایم هیات-1

  شوند؟                                                                       تصدي بیش از یک شغل می

در مشمولیت قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک پیمانکاري، یا آیا نوع قرارداد کار اعم از دایم یا موقت شرکتی -2

  شغل موثر است؟                                                                                         

چهل  قانون کار به میزان 57یا عمومی غیر دولتی که مطابق ماده قرارداد دایم در یک نهاد دولتی  آیا فردي که با-.3

تواند همزمان به عنوان عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه نیز فعالیت و چهار ساعت کاري در هفته اشتغال دارد، می

  داشته باشد؟                                                                                       

تفاوت باشد آیا موثر در پاسخ حل فعالیت در دو استان ماگر کارگاه محل اشتغال و دانشگاه م 3در سوال شماره -4

  ؟                                                                                         است

ها، موافقت کارفرمایی که فرد در آن جا به عنوان نیروي دایم آیا براي تصدي شغل عضویت هیأت علمی دانشگاه-5

  د الزم است؟                                                                               فعالیت دار

 پاسخ:

 1368با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی  -4و  3و 1

سمتهاي آموزشی در » 1373واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب ماده«و لحاظ تبصره یک 

مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدي بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از تبصره دانشگاهها و 

واحده یادشده منظور از شغل، وظایف مستمري است که به صورت تمام وقت انجام میشود. با توجه به مراتب ماده 2

سسات آموزش عالی غیردولتی فوق، اشتغال کارمند دولت به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤ

نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن اینکه در شغل اصلی، باید در ساعات اداري به صورت موظف انجام وظیفه کند، 

در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط مؤسسه آموزشی مربوطه امکان انجام کار آموزشی در خارج از ساعات 

که محل اشتغال و دانشگاه محل است و در شمول حکم مذکور تفاوتی بین این اداري فراهم باشد، فاقد منع قانونی

  فعالیت در حوزه یک یا دو استان مختلف باشد وجود ندارد.

کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادي، خریدخدمت و روزمزد) با  -2

واحده قانون ورت دارا بودن تصدي بیش از یک شغل دولتی، مشمول مادههاي دولتی دارند، در صیکی از دستگاه

کاري از شمول شوند. شایسته ذکر است که قراردادهاي پیمانمی 1373ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 

  قراردادهاي استخدامی خارج است.



 واحده قانون ممنوعیتره یک مادهبا عنایت به اطالق قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و تبص -5

مؤسسات تحقیقاتی ها و االصول براي تصدي سمت آموزشی در دانشگاه، علی1373تصدي بیش از یک شغل مصوب 

  الزم نیست.موافقت کارفرما 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/02/20    

7/99/112   

  ع  112-96-99شماره پرونده:  

  استعالم:

این قانون که نظارت  156اصل  3قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و نظر به بند  51و  159با عنایت به اصول 

ور هاي حقوقی نسبت به امبر حسن اجراي قوانین را از وظایف قوه قضاییه بیان نموده است آیا منع رسیدگی  دادگاه

ي حل اختالف مالیاتی به رسیدگی شکلی نظارت قوه قضایی بر آراي هاهاي مالیاتی هیاتداخل در صالحیت کمیسیون

هاي مزبور قابل تسري است اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض مودي به این نتیجه رسید راي قطعی کمیسیون

عنه معترض يتواند حکم به بطالن راکمیسیون مالیاتی همراه با نقض قوانین بوده است با چه تکلیفی مواجه است آیا می

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  10ماده  2که رسیدگی به این امر صرفا به استناد بند صادر نماید یا این

  در صالحیت دیوان عدالت اداري است.                                                       1392اداري مصوب 

 پاسخ:

ري هاي دادگستاگر چه اصل شصت و یکم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اعمال قوه قضاییه را به وسیله دادگاه

 مقرر کرده و اصل یکصد و پنجاه و نهم نیز دادگستري را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی نموده است؛ اما با

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و «عنایت به اصل یکصد و هفتاد و سوم همین قانون که مقرر داشته: 

ها، دیوانی به نام دیوان عدالت هاي دولتی و احقاق حقوق آننامهاعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین

و » کندختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میگردد. حدود ااداري زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می

رسیدگی  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  10ماده » 2«که وفق بند با توجه به این

ًا نهاي عمومی قانوهاي مالیاتی در صالحیت این دیوان قرار دارد، دادگاهبه اعتراضات و شکایات از آراء کمیسیون

ه توانند نسبت بهاي عمومی نمیگونه اعتراضات و شکایات را ندارند. بنابراین، دادگاهصالحیت رسیدگی به این

اس قضاییه بر اسهاي مالیاتی را ابطال کنند. بدیهی است قوه شکایات مذکور رسیدگی و رأي صادره از کمیسیون

تواند حق نظارت بر حسن جریان امور را در ایران میاصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی 

  اعمال کند.» سازمان بازرسی کل کشور«خصوص این موارد از طریق 

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد رفیعی



 

1399/02/21    

7/99/110   

  ك  110-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

پذیر آیا تعلیق مجازات جایگزین حبس نامکانف مجازات جایگزین حبس است؟ تخفی آیا دادگاه کیفري دو مجاز به

  است؟                                                                                  

 پاسخ:

، اصوالً تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  64با توجه به ماده  -1

الذکر، اعمال تخفیف مجدد مجازات جایز قانون فوق 38ماده  2ره تخفیف در مجازات متهم است و با لحاظ تبص

تواند همزمان نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین نیست؛ و دادگاه در هنگام حکم به مجازات جایگزین حبس نمی

 قانون مذکور 84ماده » ب«حبس اقدام کند. بنابراین در فرض سؤال نیز میزان مجازات جایگزین حبس موضوع بند 

  نباید کمتر از حداقل مقرر در این بند تعیین شود.

 هاي جایگزین حبسگونه ممنوعیتی براي تعلیق اجراي مجازاتکه بر اساس مقررات موجود، هیچبا توجه به این -2

باشد، بینی نشده است و اصل بر این است که مقام قضایی اختیار استفاده از این ساز و کار قانونی را دارا میپیش

  بس با منع قانونی مواجه نیست.ابراین تعلیق مجازات جایگزین حبن
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/21    

7/99/107   

  ك  107-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

زات مرتکبین ارتشا اختالس قانون تشدید مجا 5و  3و نیز  1375قانون مجازات مصوب  598که در مواد نظر به این

بیان شده است منظور، چه اشخاصی است؟ آیا شامل کارمندان » مامورین به خدمات عمومی«و کالهبرداري عبارت 

  شود؟هاي خصوصی هم میبانک

 پاسخ:

دار یک یا چند باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهدهمنظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی می

هاي خصوصی که باشند، بنابراین بانکنفعه داشته، مشغول خدمت میالمها جنبه عامامر عمومی بوده و خدمات آن

، اندبراي ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاري و تحصیل درآمد براي سهامداران ایجاد شده

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و  5و  3مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 

  نیستند. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  598و ماده  1367الس و کالهبرداري مصوب اخت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/20    

7/99/49   

  ك49-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفري یک رسیدگی  در مواردي که«قانون آیین دادرسی کیفري  383مطابق ماده 

می شود پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی براي انتساب جرم به 

متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه حسب مورد قرار منع یا موقوفی 

»                                                                                                                   کند. میغیر این صورت قرار رسیدگی صادر یب و درتعق

منع  رحال سوال اینجاست که چنانچه دادگاه کیفري یک، قبل و یا بعد از صدور قرا رسیدگی مبادرت به صدور قرا

  ؟          باشد بیست روز یا ده روزمدت می تعقیب یا موقوفی تعقیب کند مدت زمان اعتراض به این نوع قرارها چه

 پاسخ:

، مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  383و  340با عنایت به مواد  

در دادگاه به معناي نفی مرحله تحقیقات دادرسی به معناي اخص تفکیک گردیده است و طرح مستقیم پرونده 

قانون موصوف این است که در مواردي که پرونده به  383و  341مقدماتی نیست و مستفاد از قسمت اخیر مواد 

طور مستقیم در دادگاه کیفري مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به 

االصول مقررات مربوط به می پذیرد، لذا در موارد مذکور در فرض استعالم، علیاین مرحله از رسیدگی صورت 

ها و مواعد قانونی ناظر به هر مرحله هر یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص، از جمله مهلت

شود یک رسیدگی می هایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفريحاکمیت دارد. بنابراین در فرض سؤال، در پرونده

قرار  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  383چه دادگاه پس از پایان تحقیقات مقدماتی در اجراي ماده چنان

و  341و قسمت اخیر مواد  270و ماده  80منع یا موقوفی تعقیب صادر کند با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 

ارهاي قابل اعتراض، براي اشخاص مقیم ایران ده روز و براي افراد همان قانون، مهلت اعتراض به قر 405و  382

چه دادگاه پس از صدور قرار رسیدگی، عمل انتسابی را مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابالغ است و چنان

چه ناند و چجرم نداند یا ادله کافی براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، باید حکم برائت متهم را صادر کن

ام کند. مهلت درخواست فرجبه جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می

همان  431و  427ماده  2و تبصره  390، 389ماده » پ«نسبت به حکم برائت و قرار اخیرالصدور با عنایت به بند 

  اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابالغ رأي است. قانون براي اشخاص مقیم ایران بیست روز  و براي



  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/22    

7/99/28   

  ح  28-16/10-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي رانندگی است با نامه مجاز بردر برخی پرونده ها راننده مقصر حادثه که مصدوم و یا متوفی است، فاقد گواهی

  باشد،               المال نمیکه اوالً، مورد از موارد پرداخت دیه از صندوق بیتعنایت به این

قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  17ثانیاً بر اساس ماده 

  دیده نیست.         رط دیه در حق زیانمورد از موارد عدم پرداخت بدون قید و ش 1395

گر مکلف است بدون هیچ قید و شرطی دارد در موارد زیر بیمهاز قانون اخیرالذکر که اشعار می 15ثالثاً بر اساس ماده 

دیده از طریق مراجع قانونی مقامی  زیانتواند به قائمدیده را پرداخت کند و پس از آن میو اخذ تضمین خسارت زیان

راي باز یافت تمام  یا بخشی از وجوه پرداخت شده است به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند و به موجب ب

نامه مجاز دیده و در حین حال فاقد گواهیاي است که خود مقصر و زیانفوق این امر منصرف از رانندهماده » پ«بند 

راي نامه باي به لزوم دارا بودن گواهیکه در هیچ یک از قوانین مرتبط با تصادفات رانندگی  اشارهاست نتیجه آن

گر موظف به پرداخت دیه به اساس اوالً آیا بیمه راننده مقصر حادثه نشده است جهت پرداخت دیه نشده است. بر این

قانون   85نامه رانندگی است؟ آیا مورد از موارد شمول تبصره ماده دیده مقصر حادثه با وصف فقدان گواهیزیان

  است؟                                                                1392کیفري مصوب دادرسی  آیین

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی  3ده نامه اجرایی ماآیین 7با توجه به ماده  -1

قانون یاد شده، در  15هیأت وزیران و ماده  28/4/1396از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 

رج است. این قانون خا 3صورتی که راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد از شمول تعهدات موضوع ماده 

بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیاي دم وي 

مول شود، از شکه شخص ثالث محسوب نمیمنتفی است. همچنین پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه با توجه به این

قانون مذکور خارج است. بدیهی است در  21نی موضوع ماده هاي بدپرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت

اي حوادث منجر به خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداري کرده که راننده مقصر پوشش بیمهصورتی

  باشد، موضوع تابع قرارداد وي با شرکت بیمه است.

دیده منحصر در راننده مسبب حادثه فاقد چه در بند فوق آورده شد، در فرض سؤال که زیانبا توجه به آن -2

جا که پرداخت دیه حسب مورد به راننده مذکور یا اولیاي دم وي منتفی است، موجبی گواهینامه رانندگی است، از آن

  نیست. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85براي اعمال تبصره یک ماده 

  



 دکتر احمد رفیعی

    ییهسرپرست اداره کل حقوقی قوه قضا



 

1399/02/22    

7/99/9   

  ح9-3/5-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و با رشد فزاینده نسبت به دیگر  1397میلیون مسافر در سال  26صنعت حمل و نقل هوایی با جا به جایی بیش از 

 ن صنعتاي که در ایهاي پیشرفتهاي برخودار است. فناوري و روشهاي حمل و نقل از اهمیت و حساسیت ویژهروش

هایی که از سازد. از طرفی محدودیتگذاري در این بخش را با دشواري مواجه میبه کار رفته دسترسی و سرمایه

سوي استکبار جهانی براي کشور ما با جلوگیري از تحویل تکنولوژي روز دنیا در ارتباط با این صنعت ایجاد شده 

اندهاست و این امر موجب برخی شرایط ناپایدار و ایجاد سال رس 24عمر متوسط هواپیماهاي کشور را به بیش از 

رسانی به مردم عزیز و مشکالت فنی و نیاز به قطعات و تعمیرات شده و وضعیت عادي و مطلوب را در خدمت

گذاري در این صنعت و محدودیت ناوگان، با توجه به سازد. نیاز به سرمایهمسافرین با دشواري و تاخیر مواجه می

ازد سبرداري بهینه از ناوگان موجود کشور را دو چندان  میهاي هوایی ضرورت بهرهویه افزایش مسافرتتقاضاي ر

هاي هواپیمایی مشکالت سنگینی را بر امر ارائه و خارج شدن حتی یک فروند هواپیما از چرخه عملیاتی شرکت

ونه وقفه در ارائه خدمات به مسافرین و گکند. به منظور جلوگیري از هرخدمات بهینه به مسافران عزیر وارد می

استفاده بهینه از ناوگان موجود، استدعا دارد مقرر فرمایید هواپیما جزء مستثنیات دین محسوب شده و به تبع شکایات 

  هاي هواپیمایی از ادامه پروازهاي هواپیماها ممانعت به عمل نیاید.اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه شرکت

 پاسخ:

، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 26بر اساس ماده 

شخص حقوقی (شرکت هواپیمایی) است، به طور  باشد. بنابراین هواپیمایی که متعلق بهمندرج در این قانون خارج می

 باشد.ول مستثنیات دین خارج میکلی از شم

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/23    

7/98/2012   

  ع2012-108-98شماره پرونده:  

  استعالم:

به منظور جلوگیري از حضور نیروي کار  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قید شده 11ماده » ج«در بند 

غیر مجاز در بازار کار، کشور وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را 

گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابرحداقل دستمزد روزانه جریمه نمایند به کار می

توانند در محاکم صالحه طرح دعوي نمایند. در صورت خودداري مایان مذکور در صورت اعتراض می... کارفر

قانون کار به عمل خواهد آمد. حال  181کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفري بر اساس ماده 

ر زمان صدور حکم فقط مجازات موضوع ماده چنانچه در این راستا کارفرما تحت تعقیب قرار گیرد، آیا دادگاه باید د

قانون تنظیم بخشی از مقررات  11را براي متهم لحاظ کند یا عالوه بر مجازات ماده فوق، جریمه موضوع ماده  181

  گیرد.مالی دولت نیز مورد حکم قرار می

 پاسخ:

قانون  122ماده (که وفق  1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  11ماده » ج«مستفاد از بند 

مصوب » 1396-1400«برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

تمدید شد و در طول اجراي برنامه ششم توسعه حاکم است)، در صورت خودداري کارفرمایان از  21/12/1395

شوند و مجازات مقرر قیب کیفري واقع میمورد تع 1369قانون کار مصوب  181پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده 

قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد. بنابراین، با تعقیب کارفرما در مراجع قضایی، موضوع پرداخت  181در ماده 

قانون صدرالذکر منتفی است و موجب قانونی جهت مطالبه جریمه مذکور از  11ماده » ج«جریمه مذکور در بند 

 کار و رفاه اجتماعی و از طریق مراجع قضایی وجود ندارد. سوي وزارت تعاون،
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/23    

7/98/1941   

  ك1941-133-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ضایی ل احکام قدر فرضی که متهم مرتکب چندین فقره جرم یا جرایم مختلف از جمله چندین فقره جعل اسکناس یا جع

یا چندین فقره کالهبرداري یا تحصیل مال از طریق نامشروع شده و ادله کافی در خصوص آنها وجود داشته باشد و 

در عین حال به تشخیص قاضی رسیدگی کند و با توجه به اوضاع و احوال مختلف از جمله تحصیل مبالغ کالن یا 

ه اخالل غیر عمده یا غیر کالن یا غیر فراوان جزیی در نظام اقتصادي وجود شکات متعدد یا غیره رفتار ارتکابی منجر ب

قانون  525سال جعل موضوع ماده  7تا  1کشور نیز شده باشد با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور کالهبرداري 

ران در گقانون مجازات  اخالل 2سال و با توجه به تبصره یک ماده  10تا  1حبس  1375مجازات اسالمی مصوب 

دارد در مواردي که اخالل موضوع هر یک از موارد مذکور در که بیان می 1369نظام اقتصادي کشور مصوب 

شود بندهاي هفت گانه ماده یک عمده یا کالن یا فراوان نباشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و .. محکوم می

  حال سوال این است که:

شور ام اقتصادي کچگونه باید باشد الف) متهم هستید به اخالل غیر عمده در نظ نحوه صحیح تفهیم اتهام به متهم-1

چندین فقره کالهبرداري یا جعل یا ب) متهم هستید به چندین فقره کالهبرداري و نیز اخالل در نظام از طریق ارتکاب 

  اقتصادي کشور از طریق چندین فقره کالهبرداري یا جعل.

گران در نظام اقتصادي تشدید مجازات این دسته از متهمان نگذار از وضع قانون اخاللبا توجه به اینکه هدف قانو-2

بوده است با در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه اخالل جزیی در نظام اقتصادي و نیز بزه کالهبرداري یا جعل نحوه 

 شور از طریق ارتکاب چندینتعیین مجازات صحیح براي متهم چیست اگر اتهام اخالل غیر عمده در نظام اقتصادي ک

فقره کالهبرداري یا جعل به متهم تفهیم شده باشد آیا صحیح است که ادعا شود مجازات قانونی متهم نهایتا سه سال 

  باشد.

  

 پاسخ:

، اصوالً رسیدگی نسبت به 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  195و ماده  68ماده » ب«به بند  با عنایت -1

؛ و لذا در فرض استعالم که ممکن است رفتار "عناوین مجرمانه"پذیرد و نه صرفاً صورت می "رفتار مجرمانه"

رفتارهاي ارتکابی وي عنوان خاص  ارتکابی متهم از نوع رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد باشد و یا مجموع

مجرمانه داشته باشد، بازپرس مکلف است رفتار ارتکابی را به همراه ادله اتهام به متهم تفهیم کند و ذکر عناوین 

  مجرمانه در تفهیم اتهام، مادام که به حقوق دفاعی متهم خللی وارد نکند فاقد موضوعیت است.



گران در نظام اقتصادي قانون مجازات اخالل 2مقرر در تبصره یک ماده  چه مجازات، اگر1در فرض موضوع بند  -2

قانون  525کشور، حبس از شش ماه تا سه سال (تعزیر درجه پنج) است که از مجازات مقرر براي جرم جعل در ماده 

ر تشود) خفیف(یک تا ده سال حبس که تعزیر درجه چهار محسوب می 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

گران در نظام اقتصادي کشور و ماده قانون مجازات اخالل 2ماده  7است؛ لیکن با عنایت به حکم موضوع تبصره 

  گیرد.ازات اشد مورد حکم قرار میمج 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  131

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1399/02/23    

7/98/1936   

  ع  1936-58-98رونده:  شماره پ

  

  استعالم:

گونه که استحضار داریدبرخی خدمات، تسهیالت و مزایا در قوانین و مقررات مرتبط با ایثارگران به عائله یا همان

ماده واحده قانون  2گیرد. لذا  حسب مورد در برخی قوانین و مقررات از جمله تبصره افراد تحت تکفل ایشان تعلق می

نامه اجرایی این قانون مصداق یا تعریف افراد تحت تکفل تعیین و مشخص آیین 16و ماده  1372وب حالت اشتغال مص

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  13شده است؛ لیکن در برخی تکالیف قانونی مرتبط با ایثارگران از جمله ماده 

هزینه بهداشتی و درمانی به صورت  ٪100دارد تأمین با اصالحات و الحاقات بعدي که اشعار می 1386مصوب 

، گردند خانواده شاهدهاي سالمت همگانی مکمل و خاص خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمیبیمه

جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی 

دیق و شمول افراد تحت تکفل مشمولین این ماده تعیین و تعریف نشده است. بنابراین از آن جا گردد. مصامنظور می

قانون  111قانون تأمین اجتماعی، ماده  83و  81قانون استخدام کشوري، مواد  86که در قوانین موضوعه بویژه ماده 

، تغییراتی بویژه در باب کفالت 1391قانون حمایت  خانواده مصوب  48مدیریت خدمات کشوري و در نهایت ماده 

العالج به وجود آمده که مشکالتی را براي بنیاد پیرامون احراز خواهر، برادر و فرزندان محجور معلول و صعب

  تشخیص و تعیین افراد تحت تکفل ایثارگران ایجاد کرده است.

الذکر تحت تکفل موضوع مواد فوق اي که در خصوص مصداق افرادحال با عنایت به قوانین مذکور و سئواالت عدیده

  به وجود آمده است، لطفا دستور فرمایید موارد ذیل بررسی و مشخص شود.

  آخرین حکم و معیارهاي مقنن براي احراز و تعیین افراد تحت تکفل کدام قانون موضوعه است؟ -1

  تشخیص افراد تحت تکفل بر عهده کدام مرجع و دستگاه است؟ -2

  توانند تحت کفالت افراد فوق قرار گیرند؟در میآیا خواهر و برا -3

  شود؟العالج موضوع احکام فوق شامل محجور و معلول نیز میآیا عبارت صعب -4

  باید حین والدت و در زمان صغر حادثه شده باشد؟العالج بودن میآیا معلولیت یا حجر و صعب -5

  شوند؟اج از کفالت خارج میالعالج در صورت ازدوآیا فرزندان محجور معلول و صعب -6

که پدر در قید حیات بوده یا فوت شده باشد، آیا مجدد تحت در صورت مطلقه شدن فرزندان اناث اعم از این -7

  گیرند؟تکفل پدر قرار می

 پاسخ:



با  1386رسانی به ایثارگران مصوب ماده یک قانون جامع خدمات» ح«افراد تحت تکفل ایثارگران مطابق بند  -1

قانون  88ماده » ب«قسمت  5و  4هاي اند و در مورد شهدا نیز با رعایت بنداصالحات و الحاقات بعدي تعیین شده

  رفتار می شود. 1395عه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب برنامه ششم توس

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  88ماده » ب«بند  3با عنایت به تبصره ذیل جزء  -2

د و امور ایثارگران و تشخیص افراد تحت تکفل جانبازان و آزادگان بر عهده بنیاد شهی 1395اسالمی ایران مصوب 

در مورد رزمندگان متوفی بر عهده واحد ایثارگران نیروهاي مسلح صالح است و در مورد خانواده شهدا با توجه به 

  وظایف ذاتی بنیاد شهید و ایثارگران بر عهده بنیاد مذکور است.

 88ماده » ب«قسمت  5و  4هاي در خصوص تشخیص خواهر و برادر تحت تکفل مطابق شرایط مقرر در بند -3

  شود.رفتار می 1395قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

» معلول«و » محجورین«شامل » العالجصعب«قانون اخیرالذکر، عنوان 88ماده » ب«قسمت  5 مستفاد از بند -4

  شود.د رفتار میها مطابق احکام خاص خونبوده و در خصوص هر یک از آن

قانون فوق  88ماده » ب«قسمت  5در بند » العالجصعب«و » محجور«، »معلولیت«اطالق کلمات و عبارات  -5

  الذکر اعم از این است که در حین والدت یا پس از آن باشد.

ران فل دیگالعالج، ایشان تحت تکچنانچه به موجب قوانین مربوطه پس از ازدواج فرزند محجور، معلول یا صعب -6

  قرار گیرند، از شمول افراد تحت کفالت ایثارگر خارج هستند.

تکفل  ، تحت1391قانون حمایت خانواده مصوب  48در صورت مطلقه شدن فرزند ایثارگر با اتخاذ مالك از ماده  -7

  ایثارگر قرار خواهند گرفت.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



  
 

1399/02/24    

7/98/1932   

  ك  1932-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا صدور دستور اخذ پرینت شماره  1375مصوب قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  582با توجه به ماده -1

ها مشمول ماده قانونی مذکور است؟ در صورتی هاي ورودي و خروجی یک خط تلفن بدون محتوا و مطالب آنتلفن

  اسخ مثبت است، مصداق کدام یک از عناوین مندرج در ماده (مراسالت، مخابرات، مکالمات)؟که پ

  مندرج در ماده قانونی مذکور هستند؟» مستخدمین و مأمورین«آیا مقامات قضایی نیز مشمول عبارت -2

 پاسخ:

کنترل ارتباطات «و عبارت  1375(تعزیرات) مصوب قانون مجازات اسالمی  582در ماده » بازرسی«اطالق واژه  -1

شامل موارد مذکور در استعالم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  150در ماده » مخابراتی افراد ممنوع است

شود نیز است؛ ولو این که محسوب می» بازرسی مکالمات«که مصداق » هااخذ پرینت مکالمات و پیامک«یعنی 

  کالمات حاصل نشده باشد.اطالع بر محتواي م

شامل  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  582مذکور در ماده » مستخدمین دولتی«اطالق واژه  -2

  شودمقامات قضایی نیز می

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/23    

7/98/1910   

  ك  1910-115-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ها به اجرا درنیامده است، افرادي که به مجازات حبس تعزیري درجه پنج تا هشت محکوم شده ولی مجازات حبس آن

تواند جهت بررسی قانون مجازات اسالمی را دارند. آیا قاضی اجراي احکام می 62درخواست اعمال مقرره ماده 

ه عبارت دیگر، آیا مقرره مزبور شامل محکومینی که اعمال ماده مزبور درخواست آنان را به دادگاه ارسال کند؟ و ب

نامه اجرایی آیین 7ماده » ب«باشد؟ الزم به توضیح است که حسب بند اند میآزاد بوده و به زندان معرفی نشده

آزاد باشد، قاضی اجراي احکام مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعالم و  هاي الکترونیکی، چنانچه محکوممراقبت

قانون مجازات اسالمی در خصوص محکومینی  62شود که این ماده در اعمال ماده احضار و به مرکز معرفی می محکوم

  ها به اجرا درنیامده است، ابهام ایجاد کرده است. که محکومیت حبس آن

 پاسخ:

هاي الکترونیکی موضوع ماده به حبس در جرایم تعزیري درجه پنج تا هشت تحت نظارت سامانهقرار دادن محکوم 

شود و مستقل از امر ناظر به اجراي حکم بوده و امري اجرایی محسوب می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62

 62چه دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال مقررات ماده تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و چنان

قانون آیین دادرسی کیفري  2مندي دادرسی کیفري مذکور در ماده قانون این قانون اقدام نکند، با توجه به اصل

 553هاي الکترونیکی نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده ، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه1392مصوب 

نوط به م 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62قانون اخیرالذکر است؛ لذا در فرض استعالم، اعمال مقررات ماده 

  شروع به اجراي مجازات حبس محکوم خواهد بود.

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/23    

7/98/1884   

  ح  1884-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آراء در دعاوي گروهی، نظام دادرسی ایران قواعد صریح ندارد. فقدان این موضوع موجب تورم دعاوي و تشتت 

قضایی شده است. به عنوان نمونه در یک زمین پنج هزار متري گاه دولت با یک تصمیم اقدام به صدور رأي قضایی 

نماید؛ معموًال این اراضی متعلق به افراد متعددي به صورت خرد است و براي احقاق حق دعاوي متعددي موات می

آید. در دعاوي هاي اقتصادي زیاد به دست میبا هزینهشود که گاه مطرح و آراء مختلف در شعب متفاوت صادر می

. در شودمتعدد هم باید تکرار مکررات شود؛ سبب و جهات این دعاوي یکی است و هزینه زیادي بر دولت تحمیل می

  هاي زیر مطرح است:این خصوص پرسش

ات صادر شود، آیا دیگر چنانچه در یک دعوا با سبب واحد براي بخشی از اراضی حکم احیاء و نقض رأي مو -1

توانند استفاده کنند؟ آیا بر اساس مالك ماده مالکان خرد که در قلمرو این رأي موات هستند، از این رأي چگونه می

توان استنباط هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مربوط به دعاوي غیرمحصور میقانون آیین دادرسی دادگاه 74

یابد ت و اثر این موضوع غیر قابل تجزیه به دیگر اشخاص منتفع از آن هم تسري میکرد که نیازي به طرح دعوا نیس

این قانون براي موضوعات بسیط و غیر قابل  425-359-308و این یک نوع دعاوي گروهی است؟ آیا مالك مواد 

  تجزیه هم قابل استفاده است؟

م و نیاز به بررسی مستقل است، آیا قاضی دو چنانچه قایل به آن نباشیم و گفته شود که اصل نسبیت حاکم است-2

تواند با استناد به رأي اولی و بدون نیاز به هزینه کارشناسی و تحقیقات تفصیلی در مورد ادعاي خواهان دوم حکم می

  صادر کند؟

 پاسخ:

در فرض سؤال که نسبت به تشخیص موات بودن ملکی اعتراض شده و حکم بر نقض تصمیم کمیسیون صادر  -2و  1

 1366قانون زمین شهري مصوب  12اوالً، چنانچه رأي دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده شده است، 

ها و مراتع برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56(و یا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده 

وص بخشی از ملک مشاع صادر شده با اصالحات و الحاقات بعدي) و تعیین نوعیت زمین در خص 1346مصوب 

برداري خواهد بود و طرح دعواي ابطال نظریه کمسیون باشد، این رأي براي دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره

  (یا هیأت یاد شده) از سوي دیگر مالکان مشاعی فاقد وجاهت قانونی است.

الصدور براي مالکان اراضی بیت، رأي سابقثانیاً، در صورتی که ملک مشاعی نباشد، به سبب حاکمیت اصل نس

توانند با طرح دعواي مستقل ابطال نظریه کمیسیون (یا هیأت برداري نیست و این اشخاص صرفاً میمجاور قابل بهره

تواند به صرف تحقیقات و از جمله نظریه کارشناسی صادره در پرونده سابق، الذکر) را خواستار شوند. دادگاه نمیفوق



در کند و باید خود تحقیقات الزم را انجام دهد؛ اما تحقیقات پرونده سابق و رأي صادره در آن تا حدودي رأي صا

اي بر صحت ادعاي خواهان مورد استفاده و استناد دادگاه تواند به عنوان مؤید و قرینهکه مرتبط با موضوع است، می

  قرار گیرد

  

 دکتر احمد رفیعی

  ضاییهسرپرست اداره کل حقوقی قوه ق

  

    



 

1399/02/23    

7/98/1808   

  ك  1808-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که در مورد اخذ وجه یا مال و عدم اخذ مال  1381قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب  37با توجه به ماده 

دهد  ، در صورتی که کارشناس نظري بر خالف واقع1375قانون تعزیرات  مصوب  588ساکت است و ماده 

هایی در مورد عمل او متصور است. در مورد وصف مجرمانه و شمول تعدد مادي یا معنوي به فرض زیر ارشاد فرض

  فرمایید:

  کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازي از احد اصحاب پرونده، به نفع او و بر خالف واقع نظر دهد؟ -الف

ز احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد اتفاقا به نفع شخصی که کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازي ا -ب

  از او وجه یا مال یا امتیاز اخذ کرده است درآید؟

کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازي از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد ولی به نفع شخصی که -پ

  یا امتیاز اخذ کرده است نباشد. از او وجه یا مال و

 پاسخ:

در فرض سؤال که کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین بر خالف واقع اظهار نظر یا اتخاذ  -الف

 37است و نیز ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  588کند، رفتار وي مشمول ماده تصمیم می

ؤال مشمول احکام ناظر به تعدد معنوي جرایم است؛ لذا فرض س 1381قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

  گردد.است و با مرتکب مطابق ماده اخیرالذکر رفتار می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  131موضوع ماده 

ن که نظر از ایصرف صرف دریافت وجه یا مال توسط کارشناس در قبال اعالم نظر به نفع یکی از طرفین،  -ب و پ

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  588اقع باشد یا مطابق واقع، مشمول ماده نظر کارشناس خالف و

  است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/23    

7/98/809   

  ح 809-115-98شماره پرونده:  

  استعالم:

مدت مأموریت  1347ن تجارت مصوب سال اصالحیه قانون اصالح قسمتی از قانو 109به موجب مفاد ماده  -1

 144شود؛ لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. همچنین به موجب مفاد ماده مدیران در اساسنامه تعیین می

کند تا بر طبق قانون مذکور به وظایف این قانون، مجمع عمومی عادي در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می

  باشند:ارتباط سؤاالت ذیل مطرح میخود عمل کنند. در این 

 کننده هیأتآیا شروع مسئولیت و اجراي وظایف اعضاي هیأت مدیره و بازرس از تاریخ تشکیل مجمع انتخاب -1

  ها مالك است؟جلسه مجمع مذکور در مرجع ثبت شرکتباشد یا آن که تاریخ ثبت صورتمدیره و بازرس می

ی هایاي است؟ تاریخ شروع یا خاتمه آن چه تاریخهاي سهامی چه دورهشرکت اصوال بازه زمانی وظایف بازرس در -2

باشد؟ به عبارتی آیا وظایف بازرس منحصر به رویدادهاي واقع شده طی سال مالی شرکت از ابتداي سال مالی تا می

  پایان آن بدون در نظر گرفتن تاریخ انتخاب بازرس است؟

تاسیس و اداره مؤسسات اعتباري غیردولتی مصوب هیات وزیران به شماره نامه نحوه آیین 96به موجب ماده  -3

در صورتی که به هر دلیل تعداد اعضاي هیأت مدیره مؤسسه اعتباري   1393/11/4هـ مورخ 48436/ت 130671

از حد نصاب مقرر کمتر شود و براي مدت بیش از سه ماه اقدامی براي تکمیل اعضاي هیأت مدیره از سوي ارکان 

صالح مؤسسه اعتباري انجام نشود، بانک مرکزي باید ضمن سلب صالحیت اعضاي هیأت مدیره مؤسسه اعتباري يذ

براي اداره امور مؤسسه  و تمهید مقدمات برگزاري مجمع عمومی فردي را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی 

یأت مدیره مؤسسه اعتباري است. با توجه به به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب داراي کلیه اختیارات ه

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  6که مفاد ماده یاد شده به شکل صریح با مفاد مواد بخش این

در ارتباط با هیأت مدیره در موارد متعدد داراي تعارض محتوایی و شکلی است، وظایف حسابرس و بازرس  1347

یاد شده فوق توسط یک سرپرست منتخب  96ا مؤسسات اعتباري که در شرایط ذکر شده در ماده قانونی در برخورد ب

شوند، چگونه باید باشد و اصوال آیا ماده یاد شده  داراي وجاهت قانونی است؟  آیا اصوال بانک مرکزي اداره می

ا قوانین جاري است؟                                                                                                      یاد شده منطبق ب 96اساسنامه یک مؤسسه اعتباري شامل اختیارات موصوف در ماده 

 پاسخ:

الیحه قانون اصالح قسمتی از قانون  17و ماده  1310ها مصوب قانون راجع به ثبت شرکت 7مستفاد از ماده  -1

مربوط آن است که  تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران  پس از و سایر مقررات  1347تجارت مصوب 

ها کتبًا اطالع داده شود و تا وقتی که این اطالع داده نشده اعالم کتبی قبولی مدیران جدید  باید به اداره ثبت شرکت

ع ر این که شرکت اطالعملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگ



 . لذا شروعاینده یا مدیر خود به ثبوت رساندکنند از تغییر نماشخاصی را که به استناد این ماده ادعاي حقی می

  ها از تاریخ قبولی سمت است.مسؤولیت و انجام وظایف آن

مع تشخیص مصلحت مج 1387) قانون اساسی مصوب 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (اوالً، قانون اجراي سیاست -2

قانون مذکور راجع به مؤسسات اعتباري غیردولتی، احکام مقرر در بخش  5نامه اجرایی موضوع ماده نظام و آیین

در باب فرایند انتخاب و حقوق و تکالیف اعضاي  1347ششم الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

ا تخصیص داده است. ثانیاً، تعیین سرپرست براي مؤسسه هیأت مدیره در خصوص مؤسسات اعتباري غیردولتی ر

نامه نحوه تأمین و اداره مؤسسات اعتباري آیین 96اعتباري غیردولتی از سوي بانک مرکزي در راستاي ماده 

هیأت وزیران، رافع مسؤولیت و وظایف حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه یادشده  4/11/1394غیردولتی مصوب 

قانون راجع به ثبت  7ها اطالع داده نشود، برابر ذیل ماده د این چنانچه تغییرات به اداره ثبت شرکتباشد. با وجونمی

ت، اطالع اسبا اصالحات بعدي، مسؤولیت شرکت در قبال ثالثی که از تغییرات مذکور بی 1310ها مصوب شرکت

  نسبت به عملیات نماینده یا مدیر سابق محقق خواهد بود.

 یدکتر احمد رفیع

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/24    

7/99/184   

  ح184-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  21با توجه به ماده 

دنی هاي بناشی از وسایل نقلیه..یا به طور کلی خسارتدیدگان حوادث که قید نموده به منظور حمایت از زیان 1395

توسط  17گر مطابق مقررات این قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده که خارج از تعهدات قانونی بیمه

قانون مذکور که قید نموده هزینه معالجه اشخاص  35شود و با عنایت ماده هاي بدنی جبران میصندوق تامین خسارت

قانون تنظیم بخش  30دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگري نباشد، با لحاظ ماده زیانثالث 

 نامهگر یا صندوق است، چنانچه راننده مسبب حادثه مشمول بیمهاز مقررات مالی دولت حسب مورد بر عهده بیمه

  هاي بدنی است؟ت دیه از صندوق تامین خسارتنامه باشد،  آیا مستحق دریافنباشد یا به طور کلی فاقد بیمه

 پاسخ:

قانون بیمه  21ي صورتی که راننده مسبب حادثه خودروي خود را بیمه نکرده باشد، با توجه به تصریح ماده در

، صندوق تأمین 1395اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

ث را در موارد مذکور در این ي مذکور، تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالهاي بدنی موضوع مادهخسارت

کند و نه خسارت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه را که به موجب بند نامه پرداخت میماده از جمله فقدان بیمه

رسد که موجب شود. لذا در فرض سؤال به نظر میي یک قانون موصوف اساساً شخص ثالث تلقی نمیماده» ت«

الذکر وجود ندارد. قانون فوق 21مسبب حادثه از محل صندوق موضوع ماده ي قانونی جهت پرداخت دیه راننده

اي حوادث بابت خسارت بدنی وارده به راننده بدیهی است در فرضی که راننده مقصر مسبب حادثه، پوشش بیمه

قانون مذکور را خریداري کرده باشد، موضوع مطالبه غرامت حسب مورد توسط  3ي مسبب حادثه موضوع ماده

  گر است.ع قرارداد با شرکت بیمهي وي تاباننده مذکور یا ورثهر

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/24    

7/99/159   

  ح159-11-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  ؟ا قیم متقاضی طرف دعوا قرار گیردآیا در درخواست گواهی رشد الزم است ولی ی

 پاسخ:

موجب  1391قانون حمایت خانواده  مصوب  8سبی است و تقدیم دادخواست موضوع ماده اثبات رشد جزو امور ح

، اثبات رشد باید به طرفیت 1313شود؛ همچنین وفق قانون راجع به رشد متعاملین مصوب تغییر ماهیت آن نمی

 به تصمیم 1319ب قانون امور حسبی مصو 44تواند وفق ماده دادستان اقامه شود؛ بدیهی است ولی قهري یا قیم می

 دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/23    

7/99/154   

  ح154-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ابالغ خواهشمند است نظرات ارشادي در خصوص سوال ذیل را پس از بررسی و امعان نظر به این معاونت امر به 

  فرمایند.

شرعی  م پولی از نظراگر در تعهدات پولی طرفین براي تاخیر در پرداخت وجه التزام تعیین نمایند آیا اخذ وجه التزا

  ؟باشدصحیح می

 پاسخ:

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی 

بینی شده است ولی در تمام ها پیشه و تسهیالت اعطائی بانکبا اصالحات بعدي، براي وجو 1362بدون ربا مصوب 

 522دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 

شود و شرط زیاده در تعهدات انجام می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آئین دادرسی دادگاه

  ناظر به تعهدات غیرپولی است. قانون مدنی 230شود و وجه التزام موضوع ماده پولی رباي قرضی محسوب می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/24    

7/99/150   

  ك150-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شود و به دلیل وجود شرایط ،دادگاه اقدام به تخفیف بس درجه شش میفردي (مثال به اتهام ترك نفقه) محکوم به ح

تواند وي را به سه یابد. در این صورت آیا دادگاه میکند و نهایت مجازات حبس تا سه ماه تقلیل میتا دو درجه می

  که ملزم به تبدیل مجازات به جزاي نقدي است؟ماه حبس محکوم کند یا این

 پاسخ:

تقلیل  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37ماده » الف«وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه بر اساس بند 

مجازات  فیه،گیرد و تبدیل آن به جزاي نقدي جایز نیست و در مانحنیافته مورد حکم قرار مییابد، حبس تقلیلمی

قانون نحوه وصول برخی  3ماده  2و  1حبس پس از اعمال تخفیف، مجازات قانونی جرم نیست تا از مصادیق بندهاي 

  ت و مصرف آن در موارد معین باشد.از درآمدهاي دول

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/23    

7/99/135   

  ع  135-108-99شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا اعالم جرم و درخواست اجراي مجازات براي کارفرماي متخلف از سوي تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره در 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  11ماده » ج«هاي جریمه به کارگماري اتباع بیگانه موضوع بند برگ خصوص

دولت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و همچنین اقدام از سوي دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؟                                       

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي  1392) قانون آیین دادرسی کیفري 24/3/1394(اصالحی  559اوال، طبق ماده 

لتی در مواردي که واحدهاي دو» شاکی باید هزینه شکایت کیفري را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند ...«

ها) در اجراي وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به اعالم (ادارات و سازمانهاي دولتی و کارکنان آن

ها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعالمکننده جرم به شمار میروند، جرم به مراجع ذیربط میباشند، چون اعالم آن

ارش) آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه (شکایت کیفري) به شمار  نمیرود که پرداخت نه شاکی و اعالمیه (گز

ها هزینه (الصاق تمبر) شکایت کیفري موضوع ماده فوقالذکر و مقررات ناظر به (کیفیت طرح شکایت) در مورد آن

ت یا شاکی، حسب مورد به که سازمان یا اداره دولتی، اعالم کننده اسالزامی باشد. الزم به ذکر است، تشخیص این

  عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در صورت خودداري کارفرمایان  11ماده » ج«ثانیا، مطابق قسمت اخیر بند 

 ريمجمع تشخیص مصلحت نطام، تعقیب کیف 29/8/1369قانون کار مصوب  181از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده 

  الذکر در مورد آنان اعمال و موضوع پرداخت جریمه منتفی است.خواهند شد؛ بنابراین مجازات مقرر در ماده اخیر

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/24    

7/99/132   

  ك132-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مذکور  302دارد در جرایم موضوع ماده دادرسی کیفري که مقرر می قانون آیین 350با توجه به مفاد ماده -1

عالوه بر حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضور متهم هم ضرورت دارد، در صورتی که متهم پس از احضار و 

باشد یپذیر مجلب در جلسه حضور نیابد گرچه وکیل وي حضور دارد آیا رسیدگی به پرونده بدون حضور متهم امکان

                                  یا تا زمانی که متهم حضور پیدا نکند باید وقت رسیدگی تجدید شود؟                                                                

  شود؟آیا دعاوي اعتراض ثالث به ضبط وسایل نقلیه در دادگاه انقالب مالی محسوب می-2

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، آیا جزاي نقدي جرایم قانون مذکور بر اساس ماده  60ه مفاد ماده با توجه ب-3

  قانون آیین دادرسی کیفري قابل تقسیط است؟                                       529

 پاسخ:

بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  350مقررات ماده  -1

قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی ممکن نیست و الزم  302وضوع ماده م

 394چه امکان جلب متهم نباشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنان

حضور متهم و وکیل وي در جلسه دادگاه در الذکر، رسیدگی غیابی بالمانع است و از جهت لزوم قانون فوق 406و

  باشد.جرایم یادشده، تفاوتی بین وکیل تسخیري و تعیینی نمی

در » متضرر«است و کلمه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148ماده  2فرض سؤال مشمول تبصره  -2

 شود و با لحاظه است نیز میتبصره مذکور، شامل شخص ثالث که از حکم کیفري صادره دادگاه انقالب زیان دید

که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفري است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. این

لذا مالی یا غیرمالی بودن دعوا و پرداخت هزینه دادرسی حسب مورد به مأخذ آن که ناظر به طرح دعاوي حقوقی بر 

  ، نسبت به فرض سؤال سالبه به انتفاي موضوع است.اساس آیین دادرسی مدنی است

، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  51برابر ماده  -3

کیفري حاکم است و چون قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص تقسیط جزاي نقدي ساکت است، باید مطابق 

و اصالحات و الحاقات بعدي آن و با رعایت ترتیبات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529ماده مقررات 

  مقرر اقدام شود.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  

    



 

1399/02/24    

7/99/119   

  ع119-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها مجري ها در راستاي اجراي قوانین و مقررات و قانون شهرداريرداريرساند از آن جایی که شهبه استحضار می

گردد که امالك برخی از شهروندان داخل در کاربري عمومی قرار گرفته باشند و معموال مالحظه میطرح تفصیلی می

ق ر جهت احقاق حقواند و مالکین دو اداره متولی طرح نیز قادر به تملک نبوده و یا حاضر به تملک این امالك نبوده

اند که این موضوع از طریق شهرداري به مالکانه خود درخواست تغییر کاربري ملک تحت مالکیت مطرح نموده

قانون معماري و شهرسازي داللت گردیده و پس از طرح نتیجه به مالک ابالغ گردیده با  5دبیرخانه کمیسیون ماده 

صوف به استناد قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد  کاربري این اوصاف اخیرا از سوي دبیرخانه کمیسیون مو

هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به تصمیم متأخذه در یکی مسکونی براي امر مسکن به شرکت

ها، اعتراض به عمل آمده است و این در حالی است که قانون موصوف به امالك و اراضی دولتی و ادارات از پرونده

نهادها تسري داشته و ارتباطی به امالك اشخاص حقیقی نداشته و عینا در تعارض با قانون ماده واحده تعیین  و

باشد و عین موضوع حقوق مالکانه می 1367آبان  29ها مصوب هاي دولتی و شهرداريوضعیت امالك واقع در طرح

ل آمده براي این شهرداري شبهاتی به عمل حال با این اوصاف  از آن جایی که موضوع مذکور و اقدامات به عم

آورده است لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام محترم تقاضا دارد دستور فرمایید ضمن بررسی اختالف حاصله 

نظریه مشورتی آن اداره کل محترم جهت تعیین تکلیف و همچنین اقدامات بعدي به این شهرداري ابالغ فرمایند..                  

 پاسخ:

منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن «عمل هر یک از دو قانون  اوالً، محدوده مورد

هاي دولتی تعیین وضعیت امالك واقع در طرح«و » 1381هاي تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب به شرکت

ت که داراي کاربري هایی اسشامل آن دسته از زمین 1381متفاوت است؛ قانون سال » 1367ها مصوب و شهرداري

هاي دولتی و غیردولتی قرار دارد و ها، نهادها و دستگاهغیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمان

هاي تعاونی و اشخاص حقیقی ها به شرکتمطابق مقررات این قانون، مراجع مذکور از فروش و واگذاري این زمین

مربوط به دیگر امالك است  1367اند؛ در حالی که قانون سال در آن منع شدهو حقوقی جز با رعایت ضوابط مندرج 

هاي مسکونی، تجاري، که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهري معموالً داراي کاربري

هاي عمومی، ها در طرحباشند که در زمان معینی، به نفع مراجع دولتی و شهرداريصنعتی، کشاورزي و غیره می

نبوده و ناسخ آن  1367مانع اجراي قانون سال 1381اند، بنابراین قانون سال خدماتی، بهداشتی و غیره قرار گرفته

  باشد.نمی



هاي روي امالك به معنی انتفاء طرح 16/8/1381 – 80/172و رأي وحدت رویه شماره  1367ثانیاً، قانون سال 

تواند طرح مورد نظر را اجرا نماید. النهایه باید کل هلت پنج ساله نیز میباشد و مجري طرح پس از انقضاء منمی

هاي دولتی) و قیمت روز قیمت ملک را اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره به نرخ عادله روز (در مورد طرح

  هاي شهرداري) به مالک پرداخت کند.(در مورد طرح

ده ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق اعمال حقوق مالکانه با انقضاي هج 1367ثالثاً، طبق قانون سال 

  ک) خواهد داشت.خود را از قبیل فروش اخذ پروانه ساختمانی، افراز، تفکیک و غیره (با بقاي طرح روي مل

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    



 

1399/02/24    

7/99/117   

  ك117-168-99ده:  شماره پرون

  

  استعالم:

درب خودروي پارك شده در خیابان را باز کرده و در حال برداشت  12/9/1398مورخ   5:45متهم در ساعت 

که اذان صبح در محل سرقت اصفهان شود. با توجه به اینوسایل خودرو توسط ضابطان دادگستري دستگیر می

شود یا شب؟ و به طور کلی معیار ان ارتکاب روز محسوب میباشد، زممی 6:49و طلوع آفتاب ساعت  5:23ساعت

  و ضابطه تشخیص روز و شب در قوانین ماهوي کیفري چیست؟        

 پاسخ:

که در قانون زمان خاصی براي تعیین روز یا شب در نظر گرفته شده در قوانین کیفري ماهوي جز در موارد خاصی 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  140 است، تشخیص زمان آن با عرف است. با این وجود استفاده از مالك تبصره

 گشا باشد.تواند راهنیز می 1392
  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/24    

7/99/116   

  ك116-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 23قانون آیین دادرسی کیفري قائم به شخص دادستان است یا با عنایت به مواد  418آیا تقاضاي احاله موضوع ماده 

  قانون مزبور قابل تفویض است؟ 88و

 پاسخ:

مطابق اصول حقوق اداري، تفویض اختیار از سوي مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جایز 

نیز که در این راستا تنظیم شده مؤید این موضوع است.  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  88است و ماده 

شود، آنان در امور محوله تمامی دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می بنابراین در اموري که از طرف

 418تواند اختیار مذکور در ماده اختیارات و وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سؤال نیز دادستان می

  گفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند.قانون پیش

  

 دکتر احمد رفیعی

  داره کل حقوقی قوه قضاییهسرپرست ا

    



 

1399/02/23    

7/99/113   

  ك  113-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در جرایمی مانند توهین ساده که داراي چند مجازات یا درجات مختلف است، آیا مالك براي تعیین درجه مجازات  

ه باشد یا مالك مجازات قانونی است جرم، مجازات شدیدتر آن جرم است حتی اگر قاضی آن را در راي ذکر نکرد

کند؟ مثال اگر قاضی در بزه توهین حکم به پرداخت یکصد هزار تومان جزاي نقدي که قاضی در حکم خود تعیین می

دهد، آیا درجه مجازات هشت بوده و راي قطعی است؛ یا درجه مجازات طبق مجازات شدیدتر جرم که هفتادو چهار 

  ه شش بوده و قابل تجدید نظرخواهی است؟  ضربه شالق تعزیري است، درج

 پاسخ:

، مجازات قانونی آن جرم است و براي تشخیص درجه جرم واحد که قانوناً داراي »جرم«بندي مالك و معیار درجه

هاي قانونی با توجه به هاي متعدد، اعم از تخییري یا غیر تخییري است، بدواً باید هر یک از مجازاتمجازات

ها هاي آن، مستقل از سایر مجازاتو تبصره 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي مقرر در ماده شاخص

که همان مجازات شدیدتر است، مالك تعیین درجه جرم است؛ لذا » باالترین درجه مجازات«بندي شود، سپس درجه

هاي متعدد دارد، با توجه به که مجازات 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  608جرم موضوع ماده 

، مجازات شالق که در 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي مندرج در ماده ا با شاخصهتطبیق این مجازات

شود و رأي صادره درجه باالتر (درجه شش) قرار دارد، مجازات شدیدتر است؛ لذا این جرم از درجه شش محسوب می

آن قابل تجدید نظر » الف«و بند  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427در خصوص این بزه با توجه به ماده 

 است.
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/23    

7/99/108   

  ك108-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چیست و آیا  1375کتاب قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  656در بند یک ماده » محل عمومی«منظور از 

  شود؟نظیر خیابان و کوچه میشامل معابر عمومی 

 پاسخ:

، اماکن 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  656مذکور در بند اول ماده » هاي عمومیمحل«مقصود از 

پارکینگ عمومی، کتابخانه عمومی  محصوري است که تردد عموم مردم در آن آزاد است؛ همانند ورزشگاه، سینما،

این  661و... . لذا سرقت خودرو یا موتورسیکلت در روز و در خیابان، از شمول ماده مذکور خارج و مشمول ماده 

است و » معابر«متفاوت از » اماکن عمومی«گفته، قانون پیش 619شود که با توجه به ماده قانون است. متذکر می

، کاربري عمومی موضوعیت دارد و نه »اماکن عمومی«عمومی موضوعیت دارد؛ لیکن در اصوال در معابر، مالکیت 

  صرفاً مالکیت محل.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/24    

7/99/106   

  ح  106-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ه شود شخص ثالث با استناد بتی به نام محکوم علیه توقیف میدر مقام اجراي حکم مبنی بر وصول مهریه پالك ثب

مبایعه نامه و وکالت بالعزل از ناحیه مالک پالك ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی مالکیت است متعاقب طرح 

 از ق.ا.ا.م موضوع به دادگاه خانواده صادرکننده راي محکومیت ارجاع دادگاه 147شکایت اعتراض ثالث اجرایی ماده 

د نماید تبیین فرماینمذکور با قرار عدم صالحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال که این دادگاه نیز اختالف می

مرجع صالح رسیدگی اعتراض ثالث کدام است و با وضع موجود که فروش ملک با مزایده در اجراي احکام انجام 

تعیین تکلیف مجرع صالح وجود دارد یا خیر.                                           پذیرد آیا طریقی براي توقف مزایده و عملیات اجرایی تامی

 پاسخ:

ت شود و صالحینظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میکه اصوالً عملیات اجرایی تحتبا عنایت به این -1

، م صادره از دادگاه خانوادهاجرایی دادگاه تابع صالحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین هرگاه در مقام اجراي حک

به ادعاي داشتن  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و  146مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 

قانون یادشده باشد،  147چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق ماده حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، چنان

  شود.شود، رسیدگی میکم تحت نظر آن اجرا میبه آن در دادگاه خانواده که ح

  جرایی موجب توقف اجراي حکم نیست.صرف اعتراض ثالث ا -2
  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/24    

7/99/77   

  ع77-239-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 هایی از قوانین مرتبطها برداشتات واصله از برخی استاندر راستاي ساماندهی مشاورین امالك و خودرو طی گزارش

با موضوع باعث ایجاد رویه ناصحیح و متفاوت در اعطاي پروانه تخصصی و فنی در صنوف مشاورین امالك و 

ها در برخی موضوعات موجب ارایه نامه و سکوت و اجمال آنهاي آیینخودرو گردیده است تعدد قوانین دستورالعمل

ین بایست توسط نهادهاي مفسر قوانغیر سازگار با خواست و اراده قانونگذار گردیده است که این موضوع میتفاسیر 

                                همچون آن اداره کل محترم مورد مداقه قرار گیرد.                                                                                

 13هاي مربوطه محصول تفاسیر متعدد و متفاوتی از متن ماده یه حاکم در صدور پروانه کسب از سوي اتحادیهرو

هاي مختلف و گاه متعارض از سوي متولیات قانونی باشد که در عمل موجب بروز رویهقانون نظام صنفی کشور می

ماده شده است یکی از مورد در ارتباط با صدور پروانه کسب و پروانه تخصصی و فنی مدنظر قانونگذار در این 

باشد که رویه متفاوتی براي اخذ پروانه کسب از اتحادیه امالك و همچنین اخذ پروانه تخصصی  مدرك تحصیلی می

 1317قانون راجع به دالالن مصوب  2ماده  3از اداره ثبت اسناد و امالك نسبت به آن اتخاذ گردیده است در بند 

سال ششم ابتدایی جزو شرایط اخذ پروانه داللی  بوده و در قانون نظام صنفی کشور مصوب  نامهداشتن گواهی

اي به شرایط الزم براي صدور پروانه کسب نشده اشاره 1392/9/12و اصالحیه آن در تاریخ  1382/12/28

نامه اجرایی آن نقانون مذکور نحوه صدور تمدید و تعویض پروانه کسب به تهیه آیی 12است بلکه به موجب ماده 

تصویب و شرایط الزم براي صدور پروانه کسب در ماده  1396/11/6نامه در مورخه موکول گردیده که این آیین

اي به مدرك تحصیلی ندارد از طرفی با تصویب قانون نظام صنفی کشور آن آمده است ولی متاسفانه باز هم اشاره 2

آن مقرر داشته است صدور  13قانونگذار در ماده  1392/9/12خ و اصالحیه آن در تاری 1382/12/28در تاریخ 

قاضی باشد و در صورتی که متربط میپروانه کسب تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذي

پروانه تخصصی شرایط الزم براي اخذ پروانه تخصصی را نداشته باشد حضور یک نفر دارنده پروانه تخصصی و فنی 

تعیین انواع مشاغل  13واحد صنفی براي صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است تبصره ذیل ماده در 

تصویب و مشاورین  1396/6/16نامه در مورخه نامه نموده است که این آیینتخصصی و فنی را منوط به آیین

نامه به ردیده است که در آن آیینجزو مشاغل تخصصی و فنی احصاء گ 11امالك و خودرو در در ردیف یک گروه 

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه  2اي نشده است در ماده مدرك تحصیلی الزم براي اخذ پروانه کسب اشاره

و پس از تصویب  1386/4/15ماده و تبصره در تاریخ  26تخصصی اشتغال براي مشاورین امالك و خودرو که در 

 1386/6/22مورخ  17086فیذ ریس محترم قوه قضاییه در روزنامه رسمی شماره قانون نظام صنفی تصویب و با تن

منتشر شده است آمده است اشتغال به شغل مشاور امالك و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه 



ع ست که موضوباشد بنابراین ماده مذکور حاکی از آن او پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و امالك کشور می

صدور پروانه کسب و صدور پروانه تخصصی دو مقوله جدا از هم هستند که اولی بر عهده اتحادیه مربوطه و دومی 

بایست بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خود و از بر عهده سازمان ثبت اسناد و امالك محول و هر یک می

ط قانونی حداقل مدرك تحصیلی مورد نیاز هم براي اخذ ربط صادر شود بنابراین در شرایسوي مراجع قانونی ذي

تفاوت  باشد با اینپروانه کسب و هم براي اخذ پروانه تخصصی ششم ابتدایی قدیم و یا سوم راهنمایی نظام جدید می

توانند با معرفی فرد واجد شرایط مطابق با که افراد در صورت نداشتن شرایط مذکور براي اخذ پروانه تخصصی می

نامه اجرایی آن مقرر شده است نسبت به اخذ پروانه تخصصی قانون نظام صنفی کشور و آیین 12چه که در ماده آن

اقدام نمایند ظاهرا تفسیر اتحادیه مشاورین امالك از این ماده قانونی این است که افراد داراي مدارك تحصیلی زیر 

توانند با معرفی فرد واجد شرایط براي اخذ پروانه تخصصی یششم ابتدایی قدیم و سوم راهنمایی نظام جدید نه تنها م

توانند با معرفی مباشر اقدام به اخذ پروانه از کسب نمایند که البته فاقد محمل قانونی است و اقدام نماید بلکه می

طه با صدور قانون نظام صنفی کشور در مقام بیان آن است این امر صرفا در راب 13طور که قانونگذار در ماده همان

پروانه تخصصی قابل اجرا است؟ از طرف دیگر مستفاد از ماده قانونی مذکور در واقع صدور پروانه کسب فرع بر 

باشد یعنی متقاضی ابتدا بایستی اقدام به اخذ پروانه تخصصی نموده و سپس اقدام به اخذ صدور پروانه تخصصی می

اورین امالك و خودرو ابتدا اقدام به عضویت و صدور پروانه کسب پروانه کسب نماید به نظر این رویه که اتخاذ مش

نامه اجرایی آیین 2قانون و ماده  13نمایند با مدنظر داشتن مفاد ماده براي متقاضی و سپس اخذ پروانه تخصصی می

رم محتالذکر و ضرورت اخذ نظریه مشورتی از آن مرجع هذا با توجه به شرایط و مراتب فوقآن صحیح نیست علی

خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص معرفی مباشر و فرد داراي شرایط براي صرفا اخذ پروانه تخصصی نه 

جواز کسب و تقدم اخذ پروانه تخصصی نسبت به اخذ جواز کسب اعالم نظر فرمایند.                                                     

 پاسخ:

صدور «با اصالحات و الحاقات بعدي مقرر داشته:  1382قانون نظام صنفی کشور مصوب  13با توجه به این که ماده 

قاضی ربط به وسیله متپروانه کسب براي مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذي

خصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه است. اگر متقاضی واجد شروط الزم براي اخذ پروانه ت

ه این و با عنایت ب» تخصصی و فنی در واحد صنفی براي صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.

قانون صنفی)،  12(موضوع ماده  1394آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب  3که در ماده 

ي صدور پروانه کسب تعیین گردیده، بدین توضیح که در بند (الف) ماده مذکور شرایط عمومی بیان شرایط الزم برا

 پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارك«بند (ب) که راجع به شرایط اختصاصی است به داشتن  2شده و در شق 

) قانون 13نوف مشمول تبصره ماده (دانشگاهی مرتبط، یا حضور یک نفر واجد شرایط شاغل در واحد صنفی (براي ص

توان نتیجه گرفت که قبل از صدور پروانه تخصصی مندرج در بند مذکور، ، تصریح گردیده است، می»نظام صنفی).

قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب منطبق با قانون  13) ماده 12/6/1392براي صنوف مشمول تبصره (اصالحی 

  و آیین نامه مربوط نیست.



  

 ر احمد رفیعیدکت

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/24    

7/99/54   

  ك54-15/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اي یا هاي رایانهمانهنحوه استفاده  از سا نامهآیین از هاي مربوطه و وحدت مالكنامهبا امعان نظر در قوانین و آیین

هاي مصرح در قانون شهرداري بر روي الکترونیکی اعضاي کمیسیوندر خصوص امکان اجراي امضاي مخابراتی، 

اي ههاي مذکور به مالکان پروندههاي صادره و همچنین ابالغ الکترونیکی آراء و قرارهاي صادره از کمیسیوندادنامه

                              تخلف ساختمانی ارائه طریق فرمایید.                                                          

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات  1334ها مصوب قانون شهرداري 100هاي موضوع ماده نظر به این که رسیدگی در کمیسیون

ا رسد بها در این مورد ساکت است؛ لذا به نظر میبعدي تابع آیین و شیوه خاصی نبوده و مقررات قانون شهرداري

ري اسالمی ایران ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوقانون برنامه پنج 46ماده » ث«توجه به بند 

ها، محاکم دادگستري، نیروي انتظامی و سازمان ثبت اسناد و هاي اجرایی نظیر شهرداريدستگاه«دارد: که مقرر می

ا افزاري خود رهاي نرمهاي داخلی و زیرساختها و فراینددستورالعمل ،امالك کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه

ریافت اطالعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، اي آماده نمایند تا دبه گونه

ها و عوارض شهرداري و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با ها، جریمههاي آنحقوق مالکانه و جریمه

 خواست یا اظهارنامه مربوطه میسرزمان با ارسال الکترونیکی درافزار و بدون حضور نیروي انسانی هماستفاده از نرم

ریق ها از طها و دریافت(آنالین) به متقاضی اعالم و پرداخت صورت برخطشود و همراه با توضیح کامل محاسبات به

و با عنایت به این که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  655؛ و نظر به عموم ماده »الکترونیکی انجام شود

هاي قضایی و اداري، اصل ابالغ موضوعیت داشته و نحوه آن طریقیت دارد، لذا استفاده از سامانهها اعم از در دادرسی

هاي ختمانی در کمیسیوناي یا مخابراتی براي ابالغ الکترونیک به نحو مطمئن در رسیدگی به تخلفات سارایانه

 اشکال است.شهرداري بدون 
  

 دکتر احمد رفیعی

  ضاییهسرپرست اداره کل حقوقی قوه ق

    



 

1399/02/24    

7/99/50   

  ح50-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  از قانون آیین دادرسی مدنی                                 332از ماده » د« و بند  86و  85با توجه به مواد 

 ور قرار عدم اهلیتاوالً: چنانچه دعوي به طرفیت صغیر یا به طور کلی شخص محجور مطرح شود آیا دادگاه  حق صد

یادشده، قرار عدم اهلیت یکی از طرفین  332از ماده » د« خوانده را دارد؟ به عبارت بهتر با توجه به صراحت بند 

  شود؟      دعوا در چه مواردي صادر می

دادرسی  هتواند با حضور در جلسثانیاً: چنانچه در فرض سوال ولی یا قیم محجور طرف دعوي قرار نگرفته باشد آیا می

  از حقوق محجور دفاع نماید؟                                                                 

ثالثاً: چنانچه نام ولی محجور به عنوان نام پدر محجور در دادخواست قید شده باشد اما در جلسه دادرسی حاضر 

  خواهان را دارد یا خیر؟ نگردد آیا دادگاه حق صدور قرار عدم اهلیت یا قرار رد دعوي

هاي تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون

  ؟                                      ن حوزه قضایی اعالم و ارسال گرددو بهره برداري به ای

 پاسخ:

دم اهلیت اوال، صرف طرح دعوا علیه خواندهاي که خواهان از عدم اهلیت وي مطلع نبوده است، موجب صدور قرار ع

خوانده یا هر قراري که موجب مختومه کردن شکلی پرونده شود، نمیباشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از مالك ماده 

دادرسی را متوقف کند؛ اما هرگاه خواهان،  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 105

رغم اطالع از عدم از مفاد دادخواست و پیوستهاي آن معلوم باشد که به خوانده را محجور اعالم کرده باشد و یا

اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر میرسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت 

  قانون یاد شده است. 332ماده » د«خوانده را صادر کند که این مورد تنها مصداق بند 

چه در بند فوق آورده شد، در صورت عدم اطالع خواهان از حجر خوانده و طرح دعوا به طرفیت بر اساس آنثانیا، 

توانند در جلسه دادرسی حاضر محجور و توقف جریان دادرسی توسط دادگاه، ولی قهري یا قیم محجور متعاقباً می

  شوند و از حقوق محجور دفاع کنند.

ت ولی قهري محجور و عدم حضور وي در جلسه دادرسی، چنانچه خواهان دعوا را ثالثا، در فرض طرح دعوا به طرفی

 89و ماده  84ماده  4به طرفیت ولی قهري به عنوان اصیل و نه به والیت از محجور مطرح کرده باشد، مستند به بند 

کند؛ اما عوا صادر میدادگاه قرار رد د 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

که دعوا به طرفیت ولی قهري به والیت از محجور مطرح شده باشد، موضوع تابع عمومات قانون مذکور در صورتی

  است و موجبی براي صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا رد دعواي خواهان به صرف عدم حضور ولی محجور نیست.



  

 دکتر احمد رفیعی

  قضاییه سرپرست اداره کل حقوقی قوه

    



 

1399/02/29    

7/99/2018   

  ح2018-116-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در دعواي بطالن شرکت آیا در صورت صدور حکم بر آن توسط دادگاه انتشار رأي هم ضروري است؟ آیا -1

توجه به  استفاده کرد و با 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  275توان از اطالق ماده می

  اثر عمومی حکم بطالن نسبت به ثالث اعالم کرد که عالوه بر ابالغ به اصحاب دعوا  انتشار حکم هم ضروري است؟

در دعواي بطالن به جهت عدم اهلیت یکی از مؤسسین شرکت، آیاشخص حقیقی شریک محجور هم باید در کنار  -2

ن شرکت،  دلیل بر آن است که از ابتدا موجودیت شخص حقوقی مذکور طرف دعوا قرار گیرد؟ صدور حکم بر بطال

توان گفت ضرورتی به این نیست که شخصیت حقوقی نداشته است و مشارکت در دعوا هم ضروري نیست آیا می

  شرکت موضوع دعواي بطالن به عنوان خوانده در دعوا قرار گیرد؟

کا حجر یکی از شر به مقررات عام مدنی مانند تواند براي رفع نقص با ضمانت اجراي بطالن مربوطآیا دادگاه می-3

طالن ب . براي مثال مقرر دارد که نماینده محجور تعیین و در صورت تنفیذ عمل تأسیس شرکت جهتاعطاي مهلت کند

  کند.و حکم بر سقوط دعوا صادر 

 پاسخ:

اي براي ، دادگاه وظیفه1347و دیگر مواد قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  270مستفاد از ماده  -1

  کند.شرکت ندارد؛ بلکه صرفاً بطالن شرکت را اعالم می انتشار حکم بطالن

که باشد یا خیر، با توجه به اینکه محجور بودن یکی از مؤسسین از موجبات بطالن شرکت میصرف نظر از این -2

دعواي بطالن شرکت به جهت عدم اهلیت یکی از مؤسسین شرکت اقامه شده است، باید شرکت و محجور (و با درج 

  ینده قانونی وي در دادخواست) طرف دعوا قرار بگیرند. نام نما

الیحه قانونی یادشده، چنانچه عمل محجور قابل تنفیذ باشد، با تنفیذ ولی یا قیم او موجبات  271با توجه به ماده  -3

نونی اتواند به درخواست خوانده براي رفع موجبات بطالن مهلت قشود و در نتیجه دادگاه میبطالن شرکت مرتفع می

  اعطا کند.

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/27    

7/98/2004   

  ك2004-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 486و  485هیأت عمومی داوران عدالت که در آن ضمن اشاره به آراي  1396مورخ  1127به موجب رأي شماره  

ها راجع به دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه 20/6/1391مورخ  19131/91/0دیوان در ابطال بخشنامه شماره 

برقراري آبونمان ثابت مصوبه شوراي اقتصاد در تعیین خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز را نیز ابطال کرد. با این 

ت به اخذ بادروجود شرکت گاز در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آبونمان براي ایشان تعیین شده م

دیوان عدالت  486و  485که در آراي شماره نماید بنا به مراتب فوق و اینو در موارد عدم پرداخت قطع انشعاب می

آیا اقدام براي وصول آبونمان در کنار اصل  ،موافقت نشده است 1391اداري با تسري ابطال مصوبه به زمان  قبل از 

ها مجاز است؟ او در صورت عدم تجویز  آیا مشمول تاد هدفمند کردن یارانهبدهی قبوض مربوط به قبل ابطال دبیر س

  ؟شودقانون مجازات اسالمی می 600ماده 

 پاسخ:

قانون الحاق موادي به قانون  60و ماده  1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  4اوالً، مطابق ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، دریافت هر گونه وجه توسط  62ه و نیز ماده شدیاد

  هاي اجرایی منوط به تصویب قانون است.دستگاه

طبیعی با رعایت گذاري گاز ، قیمت1388ها مصوب قانون هدفمندي یارانه 1تبصره یک ماده » ب«ثانیاً، مطابق بند 

  دولت است. سایر شرایط به عهده

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، آبونمان  24/5/1396مورخ  486-485ثالثاً، مطابق رأي وحدت رویه شماره 

شود و اثر این رأي وحدت رویه به گذشته تسري نیافته است؛ لذا چنانچه شرکت جزء قیمت گاز طبیعی محسوب نمی

ان تعیین ها آبونمکینی که سابق بر این در قبوض آنگفته، در خصوص مشترگاز پس از صدور رأي وحدت رویه پیش

تواند مشمول شده است مبادرت به اخذ (آبونمان) کند، در صورت احراز و جمع شرایط الزم براي تحقق جرم، می

  باشد. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  600ماده 

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/27    

7/98/1991   

  ح1991-9/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي طالق توافقی طرفین باید بدواً به در پرونده 1391قانون حمایت خانواده مصوب  25که برابر ماده نظر به این 

طرح و به مراکز مشاوره خانواده مراجعه و پس از آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود را م

هاي غیر از طالق توافقی باید به داوري ارجاع شوند. حال همان قانون در طالق 27دادگاه ارسال کند و نیز طبق ماده 

که زوجه با داشتن وکالت رسمی در طالق  و یا از طریق وکیل زوج دادخواستی را با عنوان طالق به با توجه به این

عدم امکان سازش به درخواست زوج مطرح نموده و به مراکز مشاوره  ور گواهیدرخواست زوجه و یا تقاضاي صد

خانواده نیز مراجعه نکرده و پرونده به دادگاه ارجاع شده است و طرفین زوجه و وکیل زوج در جلسه رسیدگی توافق 

رسند می به توافقهاطرفین گونه پروندهکه در اینبر طالق داشته و تقاضاي صدور طالق را دارند، لذا با عنایت به این

شود آیا طرفین را باید بدواً به مراکز مشاوره خانواده معرفی و پس از اخذ و ارائه و پرونده طالق توافقی مطرح می

نظریه مشاور اقدام به صدور رأي نمود یا باید به داوري ارجاع داد و پس از وصول نظریه داوران اقدام به صدور 

  رأي کرد؟

 پاسخ:

اوالً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستري 

ه الواسطدادخواست طالق تقدیم کرده است، صرف امضاي دادخواست طالق توسط وکیل دادگستري که وکیل مع

قانون حمایت مصوب  27د، به معناي توافق فعلی زوجین بر طالق نیست و فرض سؤال مشمول ماده شوزوج تلقی می

خانواده است و ارجاع موضوع به داوري الزامی است و اصوالً مادام که زوجین توافق خود را بر طالق اعالم  1391

  شده خارج است.قانون یاد 25نکرده باشند، موضوع از شمول ماده 

هاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که طالقثانیاً، در 

بینی نقش مشاور خانواده در دعاوي طالق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع گذار با پیشقانون

راف ایشان از طالق را تسهیل کند. مابین، انصنظر و پیشنهادهاي وي از سوي زوجین نسبت به حل اختالفات فی

تواند بر اساس مقررات مربوط به طالق توافقی اتخاذ تصمیم کند الذکر دادگاه در صورتی میبنابراین در فرض اخیر

  که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/30    

7/98/1983   

  ع1983-83-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آن اداره کل در خصوص تبصره یک  1398/5/28مورخ  7/97/3144احتراماً، در رابطه با نظر مشورتی شماره 

تواند جا که نظریه موصوف میاز آن 1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9ماده 

ایجاد رویه قضایی در دعاوي مربوطه مؤثر واقع شود، عطف نظر جناب عالی را به مراتب مشروحه ذیل مسألت در 

  دارد:

ها و مراتع از وظایف ذاتی و در صالحیت قانونی ادارات که تشخیص ملی بودن اراضی، جنگلبا توجه به آن -1

االجراي مراجع قضایی حکام قطعی و الزمربط وزارت جهاد کشاورزي است، چنانچه تشخیص فوق به موجب اذي

ابطال شود، دستگاهی که مرجع تشخیص اشتباه بوده و زمینه ورود خسارت به مالک قانونی را فراهم آورده است، 

قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی  9مسئول خواهد بود؛ به طوري که در تبصره یک ماده 

نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت پس از انقضاء مدت مذکور چنانچه ذي تصریح شده است که 1389مصوب 

قطعی و نهایی خود را دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وي تحویل داده و 

 بدیهی پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نمایداگر امکان

که باشد، چه اینمی 9است دولت در قسمت اخیر تبصره یک معطوف به وزارت جهاد کشاورزي مندرج در صدر ماده 

لذا ذکر صریح عبارت جهاد کشاورزي در صدر ».وزارت جهاد کشاورزي مکلف است«آمده است  9در صدر ماده 

دیوان  25ات  دارد. در همین خصوص شعبه حکایت از مسئولیت آن وزارتخانه بر جبران خسارات و غرام 9ماده 

مورخ  934در مقام تأیید دادنامه شماره  1396/10/6مورخ  96-319عالی کشور نیز طی دادنامه قطعی شماره 

صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل به شرح ذیل تصریح به مسئولیت اداره منابع طبیعی در قبال  1396/8/1

الذکر نیز تکلیف را به صراحت مشخص کرده است و آنچه که اعالم کرده فوق 9ماده تبصره «مالکین کرده است 

دولت مکلف است به معناي اخص آن اداره منابع طبیعی را مد نظر قرار داده و اداره منابع طبیعی در صورت وجود 

ورت عدم امکان که بود عین را و در صعین به همان وضع موجود که بایستی به صورت مرتع و یا زراعی باقی می

همان انتقال به ادارات دولتی و یا نهادهاي عمومی و مؤسسات عمومی که تغییر کاربري هم یافته و امکان اعاده عین 

اند وجود ندارد، معوض یا قیمت زمین موصوف را ها که اثبات مالکیت به نفع خود نمودهزراعی یا مرتعی به خواهان

  ».اینداز اداره منابع طبیعی مطالبه نم

است و خطاب قانونگذار » وري بخش کشاورزي و منابع طبیعیافزایش بهره«از طرفی عنوان قانون مورد عمل  -2

هاي تابعه آن است  نه وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملی زمین درکلیه موارد وزارت جهاد کشاورزي و سازمان

وري بخش اورزي و منابع طبیعی و افزایش بهرهکه تولیت و رتق و فتق امور مربوط به کشو مسکن؛ چه این



کشاورزي ذاتاً بر عهده وزارت جهاد کشاورزي نهاده شده است و از سوي دیگر عمده مستثنیات افراد اراضی 

ها صورت گیرد و کشاورزي، باغات، دامداري و امثال آن است که اعطاي عوض نیز باید متناسب با همین کاربري

  مذکور نیز وزارت جهاد کشاورزي است..  هايمتولی اصلی کاربري

 پاسخ:

گونه وقی قوه قضاییه، هماناداره کل حق 28/5/1398مورخ  3144/97/7اوال، در خصوص نظریه مشورتی شماره 

که در متن نظریه تصریح شده است، این نظریه راجع به مواردي است که زمین پس از ملی شدن در اختیار سازمان 

فع، نگیرد که در این صورت پس از صدور حکم قطعی مبنی بر اعاده ملک به ذيملی زمین و مسکن شهري قرار می

در اختیار دارد باید به درخواست مالک در صورت امکان عین زمین و در  سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را

  را بر اساس نظر کارشناس به مالک پرداخت کند.صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن غیر این 

هاي تابعه آن باشد، در فرض مذکور در ، صرفاً وزارت جهاد کشاورزي و سازمان»دولت«ثانیا، چنانچه مقصود از 

ظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه فضاییه که عین زمین موجود و در اختیار سازمان زمین و مسکن قرار دارد، ن

  تحویل عین زمین به مالک منتفی خواهد بود که این استنباط بر خالف نص قانون و نظر مقنن است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/27    

7/98/1914   

  ح  1914-9/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند و زوج وکالت در طالق را به زوجه دانگ از منزل مسکونی خود را به زوج صلح می 2زوج طی سند عادي 

کنند که در جهت حفظ کیان خانواده تالش کنند؛ در مقابل زوجه در سند عادي اعالم داشته دهد. زوجین تعهد میمی

هاي خود را در خصوص مهریه تمکین و سایر سبت به هم رضایت خود را اعالم کردند و پروندهطرفین ن«است: 

کنند و هیچ گونه ادعایی نسبت به آن ندارند و رضایت بی قید و شرط خود هاي حقوقی و کیفري مختومه میپرونده

راجع به اعطاي وکالت در طالق پس از تنظیم سند فوق و سند ». کنندهاي حقوقی و کیفري اعالم میرا در پرونده

گیرد و سال با هم زندگی می کنند و زوجه پس از آن با وکالت مذکور طالق می 2از سوي زوج به زوجه، زوجین 

اش را نبخشیده و تنظیم سند مربوط به همان مقطع زمانی دعواي مطالبه مهریه مطرح می کند؛ وي مدعی است مهریه

  بوده است.

  داللت بر بخشش یا ابراي مهریه دارد؟» گونه ادعایی ندارندچهی«آیا عبارت  -الف 

  آیا عبارت مشعر بر رضایت بی قید و شرط در پرونده حقوقی، داللت بر ابراي مهریه دارد؟ -ب 

 پاسخ:

تفسیر قرارداد و تبیین ماهیت عمل حقوقی واقع شده و دامنه شمول آن در گرو تفسیر اراده مشترك طرفین است که 

کننده انجام شود. این توضیح ضروري است که در مقام تردید سی اوضاع و احوال باید توسط مرجع رسیدگیبا برر

در ابراء مهریه و یا صلح آن، اصل عدم حاکم است و مدعی باید تحقق صلح یا ابراء مهریه (در فرض سؤال) را اثبات 

صلح مهریه و یا ابراء آن  صریح در» حه نداردهاي مطروگونه ادعایی نسبت به پروندههیچ«کند و به نظر عبارت 

  نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

 سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
    



 

1399/02/27    

7/98/1869   

  ح  1869-75-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  .عدم تعیین ثمن مورد معامله و بالطبع عدم پرداخت وجه بابت خرید ملک -1

 پاسخ:

قانون مدنی، عدم تعیین یکی  190ماده  3بودن عقد بیع و یا صلح در مقام بیع، مستند به بند با توجه به معوض  -1

که عوض مورد توافق قبلی طرفین قرار گرفته باشد و یا از فحواي توافق از عوضین موجب بطالن عقد است؛ مگر آن

  ن رفع جهالت کرد.ها مستفاد و قابل تعیین باشد و یا قرارداد به نحوي باشد که بتوان از آآن

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/28    

7/98/1831   

  ع  1831-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اد شوند و شهرداري برابر مفکه برخی مالکین در محدوده قانونی و حریم شهر مرتکب تخلف ساختمانی مینظر به این

با اصالحات و الحاقات بعدي، تخلفات را به کمیسیون مذکور ارسال و  1334ها مصوب ريماده صد قانون شهردا

شود،اما به رغم  ابالغ و اخطارهاي مکرر قانونی، مالکین حقوق قانونی شهرداري را رأي قطعی جریمه صادر می

ده به وضع سابق نیز مهیا برداري از ملک نیز ادامه دارد و امکان تخریب ملک و یا اعاکنند و بهرهپرداخت  نمی

نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز آیین 182نیست، خواهشمند است اعالم نظر نمائید مستند به ماده 

دارد که اعالم می 1387/11/6رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مصوب 

قانون نوسازي و عمران  13-8و مواد  1344قانون شهرداري مصوب  77ماده در مواردي که شهرداري به استناد 

ل نماید باید دلیو تبصره یک آن و مواد دیگر قانونی از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه می 1347شهري مصوب 

ی کمیسیون تواند در خصوص آراي قطعقطعیت رأي مذکور در موارد یاد شده را نیز اعالم دارد؛  آیا شهرداري می

نامه آیین 182اند وا مستند به ماده ها که منجر به صدور رأي مبنی بر پرداخت جریمه شدهماده صد قانون شهرداري

  ات قانونی خود را درخواست کند؟شده صدور اجراییه و وصول مطالبیاد

 پاسخ:

ست، بینی نشده اهاي تخلف ساختمانی از طریق صدور اجراییه در اجراي ثبت پیشکه وصول جریمهاوالً، نظر به این

  پاسخ به این قسمت از سؤال منتفی است.

با اصالحات و الحاقات بعدي در  1334ها مصوب قانون شهرداري 100ماده  3و  2هاي انیاً، با توجه به تبصرهث

که رأي قطعی کمیسیون بر پرداخت جریمه تخلف ساختمانی باشد و متخلف از پرداخت جریمه خودداري کند، صورتی

  کمیسیون رأي بر تخریب صادر کند.شهرداري باید مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع کند تا 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/98/1632   

  ح  1632-60-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الخروج شده باشد، آیا با چنانچه شخصی بابت مهریه همسر خود در واحد اجراییات اداره ثبت  اسناد و امالك ممنوع

  شود؟الخروجی وي رفع اثر میحکم اعسار، تقسیط مهریه و اجراي آن از ممنوع صدور

 پاسخ:

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  113ماده » ب«بند  3که تبصره با توجه به این

االجرا را با رعایت قانون نحوه اجراي ، رسیدگی به اعسار متعهد سند الزم1395جمهوري اسالمی ایران مصوب 

الذکر و عبارات قانون اخیر 23تجویز کرده است و با عنایت به فلسفه وضع ماده  1394هاي مالی مصوب حکومیتم

مذکور در این ماده، ثبوت اعسار » ثبوت اعسار محکومعلیه«بهکار رفته در آن، به نظر میرسد مقصود از عبارت 

ن الخروجی محکومعلیه با سپردلغو قرار  ممنوعویژه آنکه مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکومبه است؛ به

تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیشبینی شده و در موارد تقسیط محکومبه نیز قابل اعمال است. بنابراین 

الخروجی نمیشود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن در فرض سؤال صدور حکم تقسیط محکومبه موجب لغو قرار ممنوع

  .ناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر استتأمین م

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/31    

7/99/249   

  ك  249-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در جرم فروش مال غیر، چنانچه ملک موضوع دعوا توسط ایادي مختلف به وسیله سند رسمی منتقل گردیده باشد 

فري مجاز است در قسمت حکم به رد مال موضوع ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس آیا دادگاه کی

و کالهبرداري حکم به ابطال کلیه اسناد نقل و انتقال صادر کند یا اینکه این امر مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی 

  باشد؟ابطال اسناد مزبور می

 پاسخ:

جود باشد، مال موضوع بزه، که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کالهبرداري صادر کند و عین مال نیز مودرصورتی

شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن له) مسترد میدر دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم

شود و نیازي به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می

  .تأثیري در تملک ندارد

  

 مد محمدي باردئیدکتر اح

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/246   

  ك246-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ایی برداري قضهاي ذیل جهت بهرهمستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم را پیرامون پرسش

  به این معاونت ارسال نمایند:

اي اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید و این قرار قطعیت یابد سپس شاکی نسبت به پرونده چنانچه بازپرس در-1

همان موضوع مجددا طرح شکایت کند و شکایت اخیر تحت کالسه پرونده جدیدي به همان بازپرس ارجاع شود بر 

ت یا مشمول رد دادرس به فرض شمول اعتبار امر مختومه آیا صدور قرار موقوفی تعقیب بر عهده همان بازپرس اس

بایست اقدام به صدور قرار امتناع از رسیدگی نماید قانون آیین دادرسی کیفري شده و می 421ماده » ت«استناد بند 

  و صدور قرار موقوفی بر عهده بازپرس دیگري است؟

که حتی در فرضی که آیا صدور قرار امتناع از رسیدگی از ناحیه بازپرس نیاز به موافقت دادستان دارد یا این-2

دادستان با جهت صدور قرار امتناع از رسیدگی بازپرس از جمله به علت احکام رد دادرس موافق نباشد الزاما با 

  بایست پرونده را به شعبه دیگري ارجاع کند؟صدور قرار موصوف می

نیز ارسال شده  1398/12/24مورخ 9001/335/25الزم به ذکر است که استعالم مذکور سابقا طی نامه شماره 

که به علت مشکل در رایورز ظاهرا از ناحیه آن اداره محترم واصل نشده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید 

  استعالم مذکور خارج از نوبت رسیدگی گردد.

 پاسخ:

که بازپرس در خصوص همان امر کیفري قبالً در قالب قرار منع تعقیب اظهار نظر ماهوي کرده است و نظر به این -1

و اصالحات والحاقات بعدي در این خصوص اطالق  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421ماده » ت« بند 

همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر  424دارد، لذا بازپرس در فرض سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده 

  نماید.

قام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان م -2

و مقررات خاص مربوط به قرارهاي نهایی صادره از سوي بازپرس که  1392قانون آیین دادرسی کیفري  92ماده 

جا که تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت مقام قضایی نسبت به نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آن

دیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردي که در ماده دعوایی که به آن ارجاع گر

آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند،  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421

مقام ارجاع در صورت اعتقاد نماید، ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که قرار امتناع از رسیدگی صادر می

به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، 

الصدور عدول ننماید و بر نظر رغم این یادآوري، قاضی صادرکننده از قرار سابقکه علییادآوري نماید؛ در صورتی



ي تواند وف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع نماید و نمیخود باقی باشد، مقام ارجاع موظ

  .مایدنرا مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد براي قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صالحیت نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  

    



 

1399/02/31    

7/99/237   

  ك  237-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي نظامی مطرح نظر به اینکه آخرین اراده قانونگذار راجع به دعاوي خصوصی که به تبع امر کیفري در دادگاه

رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی  1392از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  576و  575گردند طبق مواد می

-132ست و از طرفی در موادي از مواد قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح من جمله مواد و تقدیم دادخواست ا

به صدور حکم به رد عین یا مثل یا قیمت و یا جبران خسارت در حین انشاي   125-110-108-101-100-85

انی است که قانون مرقوم صرفا زم 576و  575راي اشاره شده است حال سوال اینجاست آیا موضوع مقررات مواد 

در متن مواد به رد عین یا مثل یا قیمت و یا جبران خسارت اشاره نشده باشد؟ یا خیر چه در متن مواد اشاره شده باشد 

  ق.ا.ك رعایت گردد. 576و  575بایست مقررات مواد موصوف و چه اشاره نشده باشد می

 پاسخ:

ی از که جبران خسارت ناشمبنی بر این 1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  132قسمت اخیر ماده 

قانون  575با ماده  132هاي نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد با توجه به وحدت موضوع ماده جرم در دادگاه

، مطالبه ضرر و زیان مادي ناشی از جرم وارد شده به 132که به عکس ماده  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

ته است، نسخ ضمنی گردیده است. شایسته ذکر است نیروهاي مسلح را منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان دانس

تکلیف قانونی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148که رد عین مال ناشی از ارتکاب جرم با عنایت به ماده 

  .دادگاه است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/28    

7/99/235   

  ك  235-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در فرض صدور قرار منع تعقیب از دادسرا و سپس ارسال آن با اعتراض شاکی به دادگاه، در صورتی که  دادگاه در 

  ،ي  حوزه دیگري را صالح تشخیص دهدمقام رسیدگی به اعتراض شاکی ، دادسرا

ث تشخیص و مضافا اصول کلی و اساسی در بح 274مخصوصا ماده اوالً، آیا طبق قانون آیین دادرسی کیفري 

  دادگاه امکان الزام دادسرا به صدور قرار عدم صالحیت به حوزه دیگر را دارد یا خیر؟ ،صالحیت و استقالل دادسرا

  ثانیا، در صورت الزام دادسرا توسط دادگاه،  دادسرا چه تکلیفی دارد؟

 پاسخ:

  270کی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع ماده  اوالً و ثانیاً، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شا

، معتقد به صدور قرار عدم صالحیت (ذاتی یا محلی) باشد، باید ضمن نقض 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

قرار مورد اعتراض، پرونده را با صدور قرار عدم صالحیت  به  مرجع قضایی صالح (دادسراي مربوطه)  ارسال کند. 

تواند مؤید این نظر باشد. هرگاه دادگاه در شده نیز میقانون یاد 469ماده  3و بند  450ماده » پ«الك از بند اتخاذ م

قانون آیین دادرسی  274و  270مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت  به  صدور قرار منع  تعقیب موضوع مواد 

ض قرار صادره، پرونده را جهت صدور قرار )، معتقد به صدور قرار عدم صالحیت باشد و با نق1392کیفري (

شده، قانون یاد 22و با عنایت به ماده  273مقتضی(عدم صالحیت) به دادسرا اعاده کند، نظر به حکم مقرر در ماده 

تصمیم موصوف براي مقامات قضایی دادسرا (بازپرس و دادستان) در فرض سوال الزماالتباع است و از موارد امکان 

این قانون  269و  267دستان و بازپرس و ارسال به دادگاه صالح  جهت  حل اختالف موضوع مواد اختالف بین دا

  نیست.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/231   

  ح  231-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

یف ناع کند تکلسمی طالق جهت اجراي صیغه طالق و ثبت آن امتدر طالق توافقی چنانچه زوجه از حضور در دفتر ر

  در طالق توافقی هم قابل اجراست؟ 1391قانون حمایت خانواده مصوب  35آیا ماده  سردفتر طالق چیست؟

 پاسخ:

در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه،  1391قانون حمایت خانواده مصوب  35در خصوص چگونگی اعمال ماده 

  موارد زیر قابل ذکر است

، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم  1391یت خانواده مصوب قانون حما 35اوال، با توجه به اطالق ماده 

که ناشی از طالق توافقی و یا به سبب درخواست طالق از ناحیه یی است؛ اعم از آنامکان سازش با هر نوع منشأ

  زوج باشد. 

ر دفترخانه حاضر که زوجه ظرف یک هفته د، در صورتی1391قانون حمایت خانواده مصوب  35ثانیا، وفق نص ماده 

کند براي اجراي صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم نشود، سردفتر به زوجین اخطار می

که رسد. توضیح آنحضور زوجه، صیغه طالق جاري و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطالع زوجه می

ادگاه مکلف است ضمن رأي خود در مورد طالق زوجین؛ اعم از د 1391قانون حمایت خانواده مصوب  29وفق ماده 

حکم و گواهی عدم امکان سازش، تکلیف حقوق زوجه را نیز مشخص کند. بنابراین، اجرا و ثبت طالق در فرض عدم 

حضور زوجه در دفترخانه، منوط به سپردن کلیه حقوق زوجه مطابق رأي دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی 

شود و در صورت صدور حکم تقسیط احکام دادگاه مربوطه است که مطابق مقررات، از سوي دادگاه اعالم می اجراي

  شود.مطابق آن اقدام می یا اعسار زوج،

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/02/31    

7/99/227   

  ح227-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  ایی را با عنوان اثبات مالکیت نسبت به چهل اصله درخت گردو مطرح نموده است.خواهان دعو

  اوال: آیا دعواي مطروحه از دعاوي منقول است یا غیر منقول

ثانیا: در صورت غیر منقول بودن دعوا نحوه تقویم و محاسبه هزینه دادرسی چگونه است زیرا بر اساس دفترچه ارزش 

شود که منظور از اي عرصه یا اعیان توسط اداره مالیاتی اعالم میا ارزش منطقهمعامالتی امالك شهرستان صرف

داثی هاي احباشد که شامل چهار بند تجاري و مسکونی و صنعتی و کارگاهی و ساختماناعیانی نیز بناي احداثی می

اي وجود نداشته و فاقد ررهگونه مقاي اشجار هیچدر اراضی زراعی است لذا با عنایت به اینکه در مورد ارزش منطقه

  اي است لذا نحوه محاسبه آن به چه صورت خواهد بود؟قیمت منطقه

 پاسخ:

قانون مدنی دعواي مالکیت نسبت به اشجار از دعاوي راجع به اموال غیرمنقول محسوب  16اوال، با توجه به ماده 

تعیین  1379قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  61شود. ثانیا، مطابق ماده می

اختیار خواهان است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد که استثنائا در بند  بهاي خواسته در

در دعاوي راجع  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال  3ماده  12

غیرمنقول از نقطه نظر صالحیت ارزش در دعاوي مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان «به اموال غیرمنقول مقرر داشته: 

خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید، لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش 

بنا به مراتب فوق در فرض سؤال » معامالتی امالك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

اي وجود ندارد، لذا وفق اصل مذکور در صدر پاسخ، تقویم به عمل آمده از سوي قهکه راجع به اشجار قیمت منط

  خواهان مالك پرداخت هزینه دادرسی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/02/31    

7/99/225   

  ح225-9/8-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند به اختیار خود ازدواج نماید و چنانچه اند میر و جد پدري وي فوت نمودهآیا بالغه رشیده در شرایطی که پد

  تواند ازدواج نماید؟پاسخ منفی است با اذن و اجازه چه کسی می

هاي تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون

  ایی اعالم و ارسال گردد.برداري به این حوزه قضو بهره

 پاسخ:

قانون مدنی خالف اصل است و در اعمال  1043لی براي نکاح دختر رشیده باکره موضوع ماده لزوم استیذان از و

که ه ایناند، و با عنایت بپدري فوت کردهاین حکم باید به قدر متیقن اکتفاء شود؛ بنابراین در فرضی که پدر و جد 

 لزوم استیذان است بنابراین در فرضبینی شده است و از طرفی اصل عدم اعمال این حکم فقط براي ولی قهري پیش

  سؤال ازدواج دختر رشیده باکره نیاز به اذن شخص دیگري ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/221   

  ع221-69-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رد هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و داکه اشعار می 1354قانون تامین اجتماعی مصوب  27ماده 

که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم هاي مشمول این قانون اعم از اینکارگاه

 گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتنکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد، انتقالاز این

دهند .مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند دهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقالب

دهنده از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعالم نمایند و در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال

عنوان  ها بهن داراي مسئولیت تضامنی خواهند بود.  از طرفی شهرداريگیرنده براي پرداخت مطالبات سازماو انتقال

اي بیمه هاي سنواتیهاي خدماتی به جهت استمرار فعالیت خدماتی خود  از بابت حسابرسییکی از بزرگترین  سازمان

 صا  حساب بابتدر حال رسیدگی به طور مداوم به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده و این سازمان  از صدور مفا

به  کند و پاسخگوییانتقال سند امالك شهرداري و نقل و انتقال امالك تجاري معوض مطالبات پیمانکاران امتناع می

داند. حال آیا سازمان تأمین اجتماعی باید صرفًا  هاي شهرداري میاستعالمات را منوط به تسویه حساب کامل بدهی

قانون مذکور را بر این اساس  37بررسی کند و مفاصا حساب موضوع ماده وضعیت بدهی واحدهاي مورد انتقال را 

 هاي در جریان رسیدگیکه صدور هرگونه گواهی مفاصا حساب را  به تعیین تکلیف دیگر بدهیصادر کند یا این

أمین هاي کالن شهرهایی مانند مشهد همواره به سازمان تکه شهرداريشهرداري منوط کند؟ موضوع قابل توجه این

هاي شهرداري به این سازمان جهت صدور گواهی به اجتماعی بدهکار بوده و منوط نمودن تعیین تکلیف تمام بدهی

  منظور انتقال سند یک واحد تجاري در واقع به معناي عدم صدور هرگونه گواهی خواهد بود.

 پاسخ:

هنگام نقل و «با اصالحات و الحاقات بعدي که مقرر داشته:  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  37مستفاد از ماده 

انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی،  کههاي مشمول این قانون اعم از اینانتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه

لف است گیرنده مککه انتقال به صورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقالصلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این

آن است  »گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید..

هاي مشمول قانون مذکور است و گواهی سازمان تأمین ه راجع به انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاهکه این ماد

هاي موضوع استعالم مربوط که بدهیاست. بنابراین، در صورتی» گارگاه موضوع معامله«اجتماعی هم شامل بدهی 

هاي مختلف بیش از یک پرونده مطالباتی که کارگاه ممکن است به لحاظ فعالیتبه کارگاه باشد، با توجه به این

یگري هاي ددهنده بدهیهاي کارگاه موضوع نقل و انتقال، باید تسویه شود؛. اما چنانچه انتقالداشته باشد، تمام بدهی

نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا حساب موضوع این ماده به » گارگاه موضوع معامله«داشته باشد که مربوط به 



قانون  37که دامنه اجراي ماده دهنده به سازمان تأمین اجتماعی، به لحاظ اینهاي انتقالگر بدهیتسویه حساب دی

  دهد، منطبق با قانون نیست.مذکور را افزایش می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/02/28    

7/99/218   

  ح  218-115-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي ه شرکتهاي سهامی بمربوط به شرکت 1347مقررات کیفري موضوع الیحه اصالحیه قانون تجارت مصوب  آیا

  ؟تعاونی نیز تسري دارد

 پاسخ:

شود و در هاي تعاونی نمیالیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت شامل شرکت 269الی  243مقررات کیفري مواد 

با اصالحات  1350هاي تعاونی مصوب قانون شرکت 132تا  126نی مقررات مواد هاي تعاومورد مدیران شرکت

  شود.ربط عمل میبعدي بر قضیه حاکم است و در موارد سکوت قانون یادشده طبق مقررات عمومی ذي

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/216   

  ك216-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

المجلس فروشد. صد میلیون تومان از ثمن معامله فیمی» ب«آپارتمان خود را به مبلغ دویست میلیون تومان به » الف«

نامه، طرفین به دفترخانه مراجعه، خریدار الباقی شود و قرار بوده بعد از یک ماه از تاریخ تنظیم مبایعهپرداخت می

د و فروشنده ملک را به طور رسمی به خریدار انتقال دهد. فروشنده در تاریخ معین در ثمن معامله را پرداخت کن

سخ کنند ولی جهت تأیید فشود. بعد از یک هفته طرفین به صورت توافقی معامله را فسخ میدفترخانه حاضر نمی

رد نکرده است، اقدام به  کنند. فروشنده که هنوز مبلغ صد میلیون تومان مأخوذه رامعامله به محکمه مراجعه نمی

  کنداقدام به طرح شکایت در دادسرا می» الف«علیه » ب«کند. می» پ«فروش ملک به 

  وصف کیفري دارد؟» الف«آیا رفتار -1

  ، آیا رفتار مرتکب مصداق کالهبرداري است یا انتقال مال غیر؟1در صورت مثبت بودن پاسخ بند -2

 پاسخ:

اوالً، تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده 

  کننده است و اظهار نظر در این خصوص خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.مرجع رسیدگی

بعد از «ن مدنی که در مبحث دوم در اقاله، باب عقود و تعهدات به طور کلی آمده است؛ قانو 283ثانیاً، طبق ماده 

که این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است. در » توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنندمعامله طرفین می

ص ه دیگر مالکیتی براي شخفرض سؤال نیز چنانچه معامله توسط طرفین اقاله و تفاسخ گردیده است، پس از اقال

نسبت به مورد معامله قابل تصور نیست و  شخص الف (مالک) نیز پس از اقاله مجاز به هر گونه تصرف و » ب«

انجام عمل حقوقی از جمله فروش آن به دیگري بوده است. بنابراین با فروش ملک به شخص دیگر، جرمی تحقق 

تواند از طریق طرح دعواي حقوقی نسبت به استرداد معامله می (خریدار اولی) با فسخ» ب«نیافته است و شخص 

وجهی که پرداخت کرده است، اقدام کند. بدیهی است چنانچه طرفین در اقاله یا عدم اقاله معامله اختالف داشته باشند، 

قرار  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  21مقام قضایی دادسرا در صورت وجود شرایط قانونی مطابق ماده 

  .اناطه صادر خواهد کرد

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/02/27    

7/99/212   

  ح212-9/16-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که متعاقب صدور حکم تمکین زوجه و تجدیدنظرخواهی ایشان زوجه به خانه مراجعت و با زوج زندگی 

ظهار زوجین براي محکمه تجدیدنظر ثابت شود تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مقام کند و این امر حسب ا

  تجدیدنظرخواهی چیست؟

 پاسخ:

در فرض سؤال که حکم بر الزام زوجه به تمکین صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته است، بازگشت بعدي 

زوجه به منزل مشترك، موجب رفع مسؤولیت دادگاه تجدیدنظر از انجام وظیفه قانونی مبنی بر رسیدگی نسبت به 

خواهی نخواهد بود؛ مگر آنکه دادخواست تجدیدنظرخواهی مسترد شود و یا آنکه سازش انجام شده تجدیدنظر

  .شد که منتهی به گزارش اصالحی شودگونهاي بابه

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  

    



 

1399/02/30    

7/99/205   

  ح205-145-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  آن اداره کل محترم نسبت به سوال زیر اعالم گردد: نظریه مشورتی

ایی شاکی علیه متهم به اتهام خیانت در امانت یک دستگاه تراکتور شکایت کرده است متهم دعواي حقوقی در پرونده

اثبات مالکیت مشاعی تراکتور را مطرح کرده است در اجراي قرار تامین خواسته کیفري تراکتور در حین شخم زدن 

قانون آیین دادرسی  21ماده  2قانون مدنی و تبصره  17گردد با توجه به ماده کشاورزي متهم توقیف می اراضی

  توان قرار اناطه صادر کرد؟آیا در پرونده کیفري تا تعیین تکلیف پرونده حقوقی می 1392کیفري مصوب 

 پاسخ:

قانون مدنی مبنی بر تسري احکام مربوط به مال غیرمنقول به مال منقول اختصاص  17حکم استثنایی مقرر در ماده 

قابل اعمال  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  21ماده  2ي زراعت، در سایر موارد نظیر تبصره داده شده برا

نیست بنابراین در فرض استعالم، اختالف در مالکیت یک دستگاه تراکتوري که به امر زراعت اختصاص یافته است، 

ه و مرجع قضایی کیفري مکلف به قانون آیین دادرسی کیفري نبود 21از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده 

  دگی به موضوع و احراز واقع است.رسی

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/28    

7/99/204   

  ك204-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

م است اولیاي دم با حکهاي قتل عمدکه پس از جري تشریفات قانونی به جهت عدم شناسایی قاتل با درخودر پرونده

ماند، شود و از باب جنبه عمومی جرم پرونده در شعبه بازپرسی مفتوح میالمال پرداخت میقطعی دیه مقتول از بیت

آبا عنایت به امجازات جنبه عمومی  1375کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب  612با توجه به ماده 

ه استناد توان بگیرد) با فراهم بودن سایر شرایط میه در درجه چهار تعزیر قرار میبزه قتل عمد (سه تا ده سال حبس ک

  قرار توقف تحقیقات صادر کرد؟ 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  104ماده 

 پاسخ:

، عدم شناسایی متهمی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  104شرط صدور قرار توقف تحقیقات موضوع ماده 

. قتل عمد که قاتل متواري است و شناسایی نشده هاي چهار تا هشت استاست که جرم انتسابی به وي تعزیر درجه

کند، از موارد صدور قرار توقف المال صادر میدم، دادگاه حکم به پرداخت دیه از بیتاست و با درخواست اولیاي

قانون  435دم محفوظ است و مستند به قسمت پایانی ماده تحقیقات نیست؛ زیرا در این فرض، حق قصاص براي ولی

دم منوط به استرداد دیه اخذشده پیش از ، صرفاً اجراي قصاص به درخواست اولیاي1392می مصوب مجازات اسال

اجراي قصاص نفس است. بنابراین اتهام موضوع این فرض، قتل عمد و مجازات مقرر براي آن، قصاص نفس است؛ 

قانون  104ا مشمول ماده ، ت1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  612نه مجازات تعزیري موضوع ماده 

  صدور قرار توقف تحقیقات باشد.ایین دادرسی کیفري و از جهات 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/201   

  ك201-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  جع قضایی در ارسال نتیجه تسریع فرمایید:لطفا به سوال ذیل مستدال پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مر

علیه و احراز قانون آیین دادرسی کیفري... در صورت تقاضاي تقسط از جانب محکوم 529مطابق قسمتی از ماده 

تواند با اخذ تامین مناسب امر به شود میقدرت وي به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که راي زیر نظر اجرا می

  تقسیط نماید...

سوال اینجاست که اوال: چنانچه در پرونده کیفري راي در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد رسیدگی به این حال 

  باشد یا تجدیدنظر؟درخواست و قسط بندي از وظایف دادگاه بدوي نخستین می

 اید مرجع رسیدگیاي و در مقام ادغام آراء مختلف دادگاه تجدیدنظر مبادرت به راي ادغامی نمثانیا: چنانچه در پرونده

  باشد دادگاه تجدیدنظر یا آخرین دادگاه بدوي صادرکننده حکم یا...؟به تقاضاي تقسیط کدام می

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  529و ماده  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 22و  13اوالً؛ با لحاظ مواد 

ي در به (دیه و رد مال) و تقسیط جزاي نقد، رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت محکوم1392کیفري مصوب 

  شود.صالحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می

 537و  533،  529و مواد  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 22و  3ثانیاً: با توجه به مواد 

این قانون منظور از دادگاه  510و  313و نیز مالك مندرج در مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

شود، دادگاه بدوي است که دادگاه تجدید نظر با نقض حکم آن، حکم جدید خستین که حکم زیر نظر آن اجرا مین

  مرجع صدور حکم تجمیعی شده است. صادر کرده و به همین اعتبار

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/28    

7/99/200   

  ك200-186/2-99شماره پرونده:  
        

  استعالم:

تواند در صورت وجود شرایط قانون مجازات اسالمی، در جرایم تعزیري درجه سه تا هشت دادگاه می 46مطابق ماده 

مقرر براي تعویق صدور حکم، اجراي تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. آیا در صدور 

  زیري اصلی، امکان تعلیق اجراي مجازات تکمیلی وجود دارد؟هاي تکمیلی به تبع مجازات تعمجازات

 پاسخ:

هاي که شامل مجازات 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18مذکور در ماده » تعزیر«با عنایت به اطالق تعریف 

شود، تعلیق اجراي مجازات تکمیلی با لحاظ درجه جرم مذکور موضوع این قانون نیز می 23تکمیلی موضوع ماده 

قانون مجازات اسالمی  47نی مربوط، نظیر جرایم مذکور در ماده هاي قانوقانون صدرالذکر و ممنوعیت 46ماده 

  فاقد منع قانونی است. 1392مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/28    

7/99/196   

  ك196-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه شناسایی نشود وفق بند ی کیفري اموالی از محکومقانون آیین دادرس 529در صورتی که در اجراي ماده -1

این ماده به ازاي تا پانزده میلیون ریال جزاي نقدي، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی » الف«

ی این ماده به عهده قاضعمومی رایگان یا حبس طبق بندهاي شود آیا تبدیل جزاي نقدي به خدمات رایگان تبدیل می

  اي احکام کیفري است یا قاضی صادرکننده راي؟اجر

و زیان  یا پرداخت ضرررد عین یا مثل و یا اداي قیمت و عالوه بر محکومیت کیفري، به  مواردي که محکوم -2

به یا صدور حکم اعسار دارد،آیا بازداشت وي را تا پرداخت محکومله تقاضاي ناشی از جرم محکوم شده، محکوم

  ؟باشد یا قاضی اجراي احکام کیفريبه عهده قاضی دادگاه میعلیه شت محکومصدور دستور بازدا

هاي قانون اجراي احکام مدنی در پرونده 144و  143دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستاي مواد -3

ین دادرسی کیفري، قانون آی 27کیفري دیه، رد مال، جزاي نقدي و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 

انجام عملیات فروش مال را مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی دانسته، به عهده قاضی اجراي احکام کیفري 

  است یا قاضی دادگاه کیفري؟

 پاسخ:

گاه که براي تقسیط جزاي نقدي، ،آن1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529مستنبط از مفاد ذیل ماده  -1

 ده و تبدیل آن به نوع دیگر نیز مستلزم حکم دادگاه است؛شحکم دادگاه الزم است، به طریق اولی تغییر مجازات تعیین

آن ماده به صراحت وظیفه قاضی اجراي احکام را نظارت بر اجراي صحیح حکم اعالم  1که ذیل تبصره مضافاً این

  کرده است.

احکام جراي قانون ا 5، و ماده 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3و  2اوالً، با عنایت به مواد  -2

) انجام نظر دادگاه صادر کننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رأي، اجراي حکم تحت 1356مدنی مصوب 

  این قانون به عهده مرجع مذکور است. 3علیه در اجراي ماده میشود. بنابراین صدور دستور جلب محکومٌ

هاي ، مقررات و ترتیبات راجع به اجراي محکومیت1392قانون آیین دارسی کیفري مصوب  540ثانیاً، مطابق ماده 

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 22هاي مالی است و به موجب ماده مالی تابع قانون نحوه اجراي محکومیت

هاي مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. ، کلیه محکومیت1394مصوب 

هاي مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت پروندههاي اجراي احکام کیفري راجع به جنبهبنابراین در 

کننده رأي نخستین است و معاونت هاي مالی بر عهده دادگاه صادرعلیه وفق قانون نحوه اجراي محکومیتمحکومٌ

  اجراي احکام دادسرا در این خصوص اختیاري ندارد.



دستور دادستان پس از «دارد: که مقرر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230ماده با عنایت به ذیل  -3

 ؛ و با عنایت»شودقطعیت بدون صدور اجراییه در اجراي احکام کیفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدنی اجرا می

هاي کیفري در مورد ضبط و مصادره هاالجراي دادگااین قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراء الزم 537به ماده 

الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است؛ و نیز با عنایت به تبصره التزام، وجهاموال، اخذ وجه 

این ماده رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور 

  د بر عهده دادستان (معاونت اجراي احکام کیفري) است.انتقال سن

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/183   

  ك183-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دي و ي نقچنانچه شخصی در پرونده کیفري از جهت اتهام کالهبرداري به صورت قطعی به تحمل حبس پرداخت جزا

نیز رد مال اعم از عین مثل یا قیمت آن مال محکوم گردیده باشد و از طرفی به صورت همزمان در پرونده حقوقی 

گیرد یا آن که به لحاظ اینکه طریق تحصیل آن مال فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی بوده است ورشکسته قرار می

  گیرد؟نمی شاکی خصوصی پرونده کیفري جزء طلبکاران و غرما قرار

هت هاي جهاي تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیونخواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون

  ارشاد و بهره برداري به این حوزه قضایی اعالم و ارسال گردد.

 پاسخ:

که عین آن موجود باشد یا از محل فروش نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این

جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته به دست آورده باشد، از آن و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگري

له کیفري توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی براي عدم استرداد این اموال به محکومنیست، غرما نمی

 ور حکم به رد مالو ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وي در ردیف غرما نیست و مانعی در صد

  در این قبیل موارد وجود ندارد.
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/30    

7/99/182   

  ح182-88-99شماره پرونده:  

  استعالم:

برات توانند بدون رضایت صاحب برات براي تأدیه وجه محاکم نمی 1311قانون تجارت مصوب  269به موجب ماده 

قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز جاري است برخی همکاران  314و  309مهلت بدهند حکم این ماده طبق مواد 

هاي که قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجراي محکومیتقضایی عقیده دارند که بر همین اساس و به لحاظ این

هاي اعسار از پرداخت محکوم به موضوع واستشود، لذا دادخقانون خاص مقدم محسوب می 1394مالی مصوب 

هاست خواهشمند است در این خصوص اعالم چک را نباید پذیرفت، لیکن رویه حاکم بر کشور پذیرش این دادخواست

  نظر فرمایید؟

 پاسخ:

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 15کند و مطابق ماده که برات را معموالً تاجر صادر مینظر از آنصرف

این قانون اعمال  11شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده طرح دعواي اعسار از سوي تاجر پذیرفته نمی 1394مصوب 

این است که در مقام  1311قانون تجارت مصوب  269مذکور و ماده  11رسد وجه جمع بین ماده شود، به نظر می

جارت، باید مفاد این ماده مبنی بر قانون ت 269رسیدگی و پیش از صدور رأي قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 

علیه در معرض که محکوماعطاي مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأي قطعی با توجه به این

تواند به وي قانون صدرالذکر می 11گیرد، چنانچه دادگاه اعسار وي را احراز کند، در اجراي ماده بازداشت قرار می

  بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست. مهلت بدهد و یا حکم

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/178   

  ك178-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شت ضی اجراي احکام کیفري پیشنهاد بازدانماید قادیه را تایید می دنظر دادنامه بدوي مبنی بر تقسیطدادگاه تجدی-1

علیه توسط کند اظهارنظر راجع به پیشنهاد بازداشت محکومعلیه به علت عدم پرداخت اقساط دیه را میمحکوم

  دادگاه تجدیدنظر به عمل آید یا دادگاه بدوي؟

ي نقص تحقیقات صادره از سو ایا امکان واگذاري انجام تحقیقات از سوي دادگاه بدوي به دادسرا متعاقب قرار رفع-2

  دادگاه تجدیدنظر وجود دارد یا خیر؟

را نقص را از دادستواند رفع میواجد نقص تشخیص دهد آیا دادگاه  تحقیقات پرونده راچنانچه دادگاه تجدیدنظر -3

  مطالبه نماید.

 پاسخ:

هاي ، مقررات و ترتیبات راجع به اجراي محکومیت1392کیفري مصوب قانون آیین دارسی 540مطابق ماده  -1

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 22هاي مالی است؛ به موجب ماده مالی، تابع قانون نحوه اجراي محکومیت

هاي مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. ، کلیه محکومیت1394مصوب 

ي مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت هاهاي اجراي احکام کیفري راجع به جنبهبنابراین، در پرونده

  هاي مالی بر عهده دادگاه صادرکننده رأي نخستین است.علیه، وفق قانون نحوه اجراي محکومیتمحکومٌ 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  450در فرضی که دادگاه تجدیدنظر در راستاي اعمال بند الف ماده  -3و 2

ي تواند در اجرادگاه صادر کننده رأي ارسال کرده تا این مرجع رفع نقص کند، دادگاه اخیر نمی، پرونده را به دا1392

این قانون، پرونده را به دادسرا ارسال تا دستورات دادگاه تجدیدنظر را انجام دهد، زیرا اختیار ناشی از ماده  341ماده 

است، استفاده شود نه دوي در حال رسیدگی ماهوي قانون یاد شده باید در محل خود یعنی هنگامی که دادگاه ب 341

  در غیر آن.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/29    

7/99/177   

  ك177-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند. در زمان ار میمشاور امالك با اذن مالک یک دستگاه آپارتمان را به موجب قرارداد اجاره به دیگري واگذ

شود و در غیاب مستأجر بر اثر گازگرفتگی در قرارداد اجاره، شخصی به عنوان میهمان با اذن مستأجر وارد ملک می

کند. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه هیأت کارشناسی حکایت از تقصیر متوفی حمام منزل فوت می

دین ساله از آبگرمکن در شرایط مشابه وقوع حادثه و مراجعه متوفی به محل به میزان سی درصد به لحاظ استفاده چن

 گیري و سطحشده در ادرار متوفی شامل مرفین آمفتامین و ... و تأثیر آن در تصمیمبا میل و اراده و مواد یافت

بخش ناناطمیهوشیاري؛ و همچنین تقصیر مستأجر به میزان سی درصد به لحاظ عدم رفع مشکل آبگرمکن به صورت 

و فراهم نکردن شرایط حضور متوفی در محل وقوع حادثه؛ و تقصیر هر یک از مالک و مشاور امالك به عنوان 

نماینده مالک به میزان بیست درصد به لحاظ نصب آبگرمکن در سنوات قبل توسط مالک ساختمان دارد. ضمنًا 

کرده است. با توجه به مقررات ناظر به تسبیب در  مستأجر در مراحل تحقیقات به اطالع از مشکل آبگرمکن اذعان

  موضوع مشمول کدام مقرره قانونی است؟ 1392جنایات در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 پاسخ:

کننده است اوالً، تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی و عناوین مجرمانه مقرر در قانون، در هر مورد با قاضی رسیدگی

که موضوع مشمول کدام یک از مواد قانونی است را با توجه به اینو در فرض سؤال نیز قاضی باید حکم قضیه و 

به بعد پیدا  492خصوصاً فصل ششم موجبات ضمان از ماده  1392قانون به ویژه قانون مجازات اسالمی مصوب 

  کند.

ین سبب ب ثانیاً، مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  533و  526، 453و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه نظیر مواد 

ها به منطبق است؛ به طور مثال در جمع بین مباشرین یا مسببین به نحو اشتراك، مسؤولیت قانونی هر یک از آن

 526به نسبت مساوي است و آنچه در ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  533و  453ترتیب مطابق مواد 

قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل 

که میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این مذکور، میزان مسؤولیت هر یک مساوي خواهد بود؛ مگر این

قانون  526ه میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده صورت هر یک ب

یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و 

  .شود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارداحوال قضیه باشد، تعیین می

  



 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/174   

  ك174-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در رسیدگی به اتهام فروش مال غیر و در صورت اثبات موضوع فروش مال غیر، چنانچه نسبت به ملک جهت 

  ري در خصوص رد مال چیست؟الیه سند رسمی صادر شده باشد تکلیف دادگاه کیفمنتقل

 پاسخ:

مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کالهبرداري است و دادگاه باید عالوه بر صدور حکم به مجازات 

حبس و جزاي نقدي، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در مواردي که در قانون تصریح شده که متهم عالوه بر 

ز شده از جرم نیاال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیلشود، رد ممجازات، به رد مال نیز محکوم می

به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است 

ب قانون آیین دادرسی کیفري مصو 148و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215و مرجع قضایی طبق ماده 

  قال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند.مکلف است هنگام صدور دستور به رد مال، نسبت به ابطال سند انت 1392
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  اداره کل حقوقی قوه قضاییه معاون

    



 

1399/02/29    

7/99/173   

  ك173-3/5-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برداري همکاران قضایی به این دادگستري اعالم ذیل جهت بهره خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال

  شود.

آیا لزوم سبق محکومیت قطعی صرفا مربوط به  20/1/1398مورخ  774در رابطه به راي وحدت رویه شماره 

باشد یا اینکه در صورت صدور و ابالغ اجراییه ثبتی مبنی بر مدیونیت در صورت انتقال هاي قضایی میمحکومیت

توان شخص را به مجازات هاي مالی است و میقانون نحوه اجراي محکومیت 21پس از آن موضوع مشمول ماده  مال

  محکوم کرد؟

 پاسخ:

آن، قانون مذکور ناظر  22و صراحت ماده  1394هاي مالی مصوب با توجه به عنوان قانون نحوه اجراي محکومیت

این قانون جزاي نقدي معادل نصف  21ه که در مادچنین با عنایت به اینهاي مالی است؛ همبه اجراي محکومیت

دنی ـبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مهاي مقرر در این ماده پیشبه، به عنوان یکی از مجازاتمحکوم

مورخ  774ه تعیین شده است و با توجه به رأي وحدت رویه شماره گیرنده به منظور استیفاي محکومانتقال

عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأي مبنی بر محکومیت هیأت عمومی دیوان  20/1/1398

ن که ایپذیر نیست و اصوالً با توجه به ایناالجرا و غیر آن امکانصادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد الزم

صالح مسجل نشده است، ذيتوان کسی را که مدیونیت وي به موجب رأي مرجع انگاري است، نمیماده در مقام جرم

به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از اداي دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصوالً خود را مدیون نداند 

و در مدیون بودن وي اختالف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً 

  این قانون قابل توجیه است. 27مذکور با عنایت به ماده  21علیه) در صدر ماده کومواژه مدیون و (نه مح

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/28    

7/99/172   

  ك172-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست آیا تقاضاي شاکی در مورد درخواست هزینه دادرسی مستلزم رعایت تش

  کند؟است یا صرف تقدیم درخواست کفایت می

 پاسخ:

هاي دادرسی از سوي ، مطالبه هزینه1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  564و  563مستفاد از مواد 

  خصوصی، نیاز به رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی و از جمله تقدیم دادخواست ندارد.شاکی

  

 ئیدکتر احمد محمدي بارد

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/29    

7/99/171   

  ك171-141-99شماره پرونده:  
        

  استعالم:

برداري همکاران قضایی به این دادگستري اعالم خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره

  شود.

تواند دعوي اعتراض ثالث نسبت باشد آیا نامبرده می چنانچه راي صادره از دادگاه کیفري دو به ضرر شخص ثالث

  به آن راي مطرح نماید یا خیر؟

 پاسخ:

در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفري راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره 

عمل  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148ماده  2

  هد شد.خوا
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/29    

7/99/170   

  ح170-141-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دادگاه تجدیدنظر حکم بطالن دعوایی به خواسته الزام به تحویل مبیع خواهان را نقض و حکم به محکومیت خوانده به 

خص ثالث دادخواست اعتراض خود را نسبت به رأي دادگاه تجدیدنظر در دادگاه تحویل مبیع صادر کرده است. ش

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 417بدوي مطرح نموده و دادگاه بدوي پرونده را به استناد ماده 

نظر با این استدالل در قالب تصمیم به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده است. دادگاه تجدید 1379امور مدنی مصوب 

که نحوه ارسال پرونده به این دادگاه صحیح نبوده و دادخواست از سوي مقام داراي صالحیت ارجاع نشده است، 

پرونده را عیناً به دادگاه بدوي اعاده کرد تا چنانچه دادگاه دعوي را به کیفیت مطروحه قابل پذیرش و استماع تشخیص 

و در صورت اعتراض به رأي پرونده را نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. دادگاه  ندهد، قرار استماع دعوي صادر کند

  بر همین اساس به لحاظ لزوم تبعیت دادگاه بدوي از دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوي صادر کرده است.

  آیا تصمیم دادگاه بدوي در ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟ -1

  تواند مجددا جهت احقاق حق اقدام کند؟یت قرار عدم استماع دعوي، آیا معترض ثالث میدر صورت قطع -2

 پاسخ:
  

در فرض سؤال که دعواي اعتراض ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه تجدید نظر در شعبه دادگاه بدوي اقامه  -1

 1379صوب هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مقانون آیین دادرسی دادگاه 420شده است، با توجه به نص ماده 

، »عنه را صادر کرده استاعتراض ثالث اصلی در دادگاهی تقدیم میشود که رأي قطعی معترض«که مقرر داشته است: 

صدور قرار عدم استماع دعوي یا حتی صدور قرار عدم صالحیت از ناحیه دادگاه بدوي به صالحیت دادگاه تجدید 

به دادگاه بدوي، فاقد موضوعیت و وجاهت قانونی است و دادگاه نظر، با توجه به عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت 

  مذکور مکلف به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر است. 420بدوي وفق ماده 

بنا به مراتب یادشده، در فرض صدور قرار عدم استماع دعوي در موارد فوق و قطعیت آن، این امر از حیث قانونی  -2

  ض ثالث اصلی از ناحیه خواهان در دادگاه تجدیدنظر نیست.مانع طرح دعواي مجدد اعترا

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی

    



 

1399/02/29    

7/99/169   

  ك169-55-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1390مصوب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز  18و  9با عنایت به مواد 

  آیا امکان ضبط سالح داراي مجوز حامل سالح که مدت جواز آن منقضی شده وجود دارد؟

 پاسخ:

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب  9با عنایت به صراحت متن ماده 

ن ظرف سه ماه دارنده پروانه حمل سالح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سالح نسبت به تمدید آ 1390

د گرداقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سالح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می

و حکم به ضبط سالح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی 

ات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی نکرده است سالح مذکور است لیکن به جهت سهل انگاري، تشریف

  ا جزاي نقدي پیش بینی کرده است.و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سالح ر
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/160   

  ح160-9/4-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  آیا دعواي تعیین نفقه ماهیانه بدون مطالبه آن براي مدت مشخص در صالحیت شوراي حل اختالف است؟ -1

علیه توان اجراییه صادر کرد و از تاریخ رأي نفقه را از محکومآیا بر مبناي رأي صادره مبنی بر تعیین نفقه می -2

  گرفت؟

 پاسخ:

دادگاه به ، 1391قانون حمایت خانواده مصوب  47در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده  -1

رف کند و صکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعالم میطور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی

تعیین نفقه و میزان آن به معناي صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی 

  .به آن از صالحیت شوراي حل اختالف خارج است

جا رأي صادر کرده باشد، از آن 1391قانون حمایت خانواده مصوب  47در فرض سؤال، چنانچه دادگاه وفق ماده  -2

النفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را که اصوالً در رأي صادرشده مطابق این ماده قانونی، دادگاه صرفاً واجب

از صدور اجراییه ندارد. شایسته ذکر است که مشابه همین سؤال کند، اجراي احکام تکلیفی نسبت به پیش معین می

اجرا  اند که نفقه اقارب مربوط به پیش ازاز تعدادي از مراجع عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا داده

د که در این شده باشکه با اذن حاکم به میزان نفقه قرض شود و قابل مطالبه نیست؛ مگر آنبه نفقه گذشته تبدیل می

تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل قانون یادشده، دادگاه می 7صورت قابل مطالبه است. همچنین مطابق ماده 

  دعوي، راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/158   

  ك158-168-99پرونده:  شماره 

  

  استعالم:

برداري همکاران قضایی به این دادگستري اعالم خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره

  شود.

آیا اعالم حضوري بودن دادنامه صادره از سوي دادگاه عمومی بخش در مقام محکومیت متهم با وجود عدم حضور 

ال الیحه در صورت حضور و تفهیم اتهام در مرحله تحقیقات مقدماتی صحیح است یا در جلسه رسیدگی و عدم ارس

  خیر؟

 پاسخ:

ن باشد که حسب قانون آییاصوالً رسیدگی کیفري داراي دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص) می

ي ها) و دادرسی از سوي دادگاه92و  22، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 1392دادرسی کیفري مصوب 

که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفري مطرح ¬پذیرد؛ اما در مواردياین قانون صورت می 294کیفري مذکور در ماده 

، انجام تحقیقات مقدماتی توسط 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341شود، مطابق قسمت اخیر ماده می

قانون  299فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده  دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد

ا باید تحقیقات مقدماتی را رأسکند، بدواً میالذکر به تمامی جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میفوق

چه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار انجام داده و پس از آن، چنان

ام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی طرفین اقد

است) حضور نیابد و الیحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفري وي صادر شود، مطابق 

  .شودقانون یادشده غیابی محسوب می 407ماده 

  

 باردئیدکتر احمد محمدي 

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/157   

  ك157-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

برداري همکاران قضایی به این دادگستري اعالم خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره

  شود.

سی کیفري از جمله الزامات دادرسی در دادگاه کیفري یک قانون آیین دادر 401نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده 

تواند این موضوع باشد آیا دادستان محل وقوع جرم میشرکت نماید دادسراي محل وقوع جرم در جلسه دادرسی می

  شرکت در جلسه دادرسی را به دادستان مرکز استان تفویض نماید؟

 پاسخ:

گردد که اعطاي نباط میـ، چنین است1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  121و  120، 119با مالحظه مواد 

الذکر، قانون فوق 401پذیر است، ولی با لحاظ ماده نیابت در مورد اقدامات تحقیقی و مقدماتی پرونده، امکان

اظهارنظر قضایی درخصوص پرونده و از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست، قابل نیابت نبوده و 

دار (در فرض سوال دادستان حوزه قضایی محل وقوع جرم که کیفرخواست را صادر صالحیت باید توسط مقام قضایی

  است یا نماینده وي) صورت پذیرد.نموده 
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/31    

7/99/153   

  ك153-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و  1398/1/27653عمومی و انقالب این حوزه قضایی حسب بخشنامه صادره به شماره باتوجه به حذف دادسراي 

هاي از طرف رئیس محترم قوه قضاییه و نظر به اینکه قبل از اعمال بخشنامه موصوف، پرونده 1398/2/10تاریخ 

به  1392ب قانون آیین دادرسی کیفري مصو 303و  302در صالحیت دادگاه انقالب با تعدد قاضی موضوع مواد 

جهت عدم وجود شعبه بازپرسی، اینجانب به عنوان رئیس حوزه قضایی به جانشینی بازپرس، مراحل تحقیقات مقدماتی 

را انجام و با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست از طرف دادستان محترم و با توجه به عدم وجود 

گردید. حال با توجه ا تعدد قاضی) ارسال و منجربه صدور راي میدادگاه انقالب، پرونده به دادگاه انقالب کرمان (ب

به انحالل دادسرا از این حوزه قضایی و تشکیل دادگاه عمومی شهرستان؛ اوالً، آیا این مرجع با وصف فوق صالحیت 

ر صورت الذکر را دارد؟ ثانیاً، دقانون فوق 303هاي در صالحیت دادگاه انقالب موضوع ماده رسیدگی به پرونده

) هاي انقالب (با تعدد قاضیمثبت بودن پاسخ سوال اول و در صورتی که اینجانب به جانشینی بازپرس در پرونده

اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نمایم، صدور کیفرخواست توسط دادستان کدام شهرستان باید تنظیم شود؛ 

دادسرایی که در معیت دادگاه انقالب با  تعدد قاضی مرکز دادستان نزدیکترین حوزه قضایی به این حوزه یا دادستان 

  استان است؟

 پاسخ:

در شهرستان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299ماده  1اوالً، صالحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره 

ه حوزه صالحیت دادگاه بخش که مطابق شود همانند صالحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه ب¬تشکیل می

این قانون  337کند و با عنایت به ماده این قانون به تمام جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می 299ماده 

قانون مذکور که در صالحیت دادگاه  302که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده  

واند به عنوان جانشین  بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش و دادگاه عمومی تکیفري یک است می

شهرستان صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صالحیت دادگاه انقالب 

  است را ندارند.

  م منتفی است.، پاسخ به قسمت دو»اوالً«ثانیاً، با توجه به پاسخ سوال در قسمت 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/27    

7/99/149   

  ح149-11-99شماره پرونده:  

  استعالم:

توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقوداالثر می 1025در ماده 

فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با خبر غایب و قبل از صدور حکم موت 

امور راجع به غایب مفقوداالثر در  1391قانون حمایت خانواده مصوب  4ماده  15توجه به اینکه به موجب ماده بند 

ثر و در صالحیت صالحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقوداال

  گیرد؟قانون مدنی توسط دادگاه صورت می 1026دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 

 پاسخ:

قانون  4ماده  15و بند  1319قانون امور حسبی مصوب  126ه االثر موضوع مادمقصود از امور راجع به غایب مفقود

، رسیدگی به اعالم غیبت تا صدور حکم و تعیین امین براي نگهداري اموال و دارایی 1391حمایت خانواده مصوب 

غایب در صورت ضرورت و اقدامات تأمینی الزم براي حفظ اموال سپرده شده به امین یا تحویل شده به وراث است. 

ها موضوع مواد این اساس، صدور حکم مبنی بر تصرف ورثه در دارایی غایب مفقوداالثر و اخذ تضمین از آنبر 

  قانون مدنی، نیز در زمره امور راجع به غایب مفقوداالثر و در صالحیت دادگاه خانواده است. 1026و  1025

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/31    

7/99/148   

  ك148-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري جرایمی که تا تاریخ الزم االجرا شدن این قانون در دادگاه  296ماده  3به موجب تبصره 

ثبت شده باشد از نظر صالحیت، تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب 

شود. چنانچه جرمی با مجازات درجه سه قبل از الزم االجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفري جدید در دادگاه جام میان

کیفري دو شهرستان ثبت شده باشد و پس از اجرایی شدن قانون جدید در جریان رسیدگی باشد، از آن جا که وفق 

تعیین شده در تشکیالت دادگاه رسیدگی کننده به این  قانون اخیرالذکر از جمله مقررات 296و صدر ماده  302ماده 

باشد: اوالً، آیا باید دادگاه کیفري دو با تعدد قضات به موضوع رسیدگی کند؟ بزه در قانون جدید، تعدد قضات می

ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، تعیین قاضی براي رسیدگی با تعدد در این پرونده به چه نحوي صورت گرفته و 

تشریفاتی مورد نیاز است؟ آیا صدور ابالغ مجزا نیز نیاز دارد؟ ثالثاً، چنانچه در مورد این بزه پس از الزم االجرا  چه

شدن قانون جدید در دادگاه کیفري دو شهرستان با وحدت قاضی راي صادر شده و در دیوان عالی کشور ابرام شده 

قانون آیین دادرسی کیفري، آیا دادگاه  483ماده  باشد، در خصوص رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات وفق

کیفري یک به این درخواست رسیدگی می کند و یا دادگاه کیفري دو صادرکننده راي؟ و در صورتی که عقیده به 

صالحیت رسیدگی دادگاه کیفري دو باشدآیا امکان رسیدگی با وحدت قاضی در دادگاه کیفري دو وجود دارد و یا 

  یدگی با تعدد قاضی وجود داشته باشد؟ باید تشریفات رس

 پاسخ:

دادگاه کیفري دو با حضور رئیس  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  295اوالً و ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 

الذکر مبنی بر ادامه قانون فوق 296ماده  3شود و تجویز تبصره البدل (و نه با تعدد قاضی) تشکیل مییا دادرس علی

هاي عمومی جزایی سابق در دادگاه کیفري دو، به معناي تشکیل دادگاه شده در دادگاههاي ثبترسیدگی به پرونده

  قانون یادشده نیست. 302کیفري دو با تعدد قاضی در مورد جرایم موضوع ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري در صالحیت دادگاه کیفري دو به عنوان  483ثالثاً، در فرض استعالم، اعمال مقررات ماده 

  نشین (با وحدت قاضی) خواهد بود.دادگاه جا

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/02/29    

7/99/147   

  ك147-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود و تحقیقات این مرجع در ي از ناحیه چشم دچار صدمه شدید میشخصی هنگام عبور از خیابان با سالح باد

در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  435که در ماده اي نرسیده است. با توجه به اینشناسایی ضارب به نتیجه

رفی طالمال را تجویز گردیده و از صورت مرگ یا فرار مرتکب یا عدم دسترسی به اموال ایشان پرداخت دیه از بیت

المال دارد، مستنداً نیز اشاره به پرداخت دیه جراحات از بیت 1364/12/28مورخ  7/7810اداره حقوقی در نظریه 

  المال موضوع شکایت وجاهت قانونی دارد یا خیر؟اعالم فرمایید پرداخت دیه از بیت

 پاسخ:

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردي که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از 

عاصر، مانند مرحوم آیت ا... محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و مرحوم آیت ا... سید عبدالکریم موسوي فقهاي م

اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدي) معتقد بودند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و 

اند؛ فی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نمودهبرخی نیز مانند آیات نوري همدانی، مکارم شیرازي و مرحوم آیت ا... صا

کننده بایستی مطابق قانون اساسی است و قاضی رسیدگی 167رسد که موضوع از مصادیق اصل در نتیجه به نظر می

  آن، عمل نماید.

فري به دادگاه کی 1392قانون آیین دادرسی کیفري  85علیه با عنایت به ماده در فرض سؤال، پرونده به تقاضاي مجنی

قانون اساسی و فتاوي معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت  167گردد تا با توجه به اصل ذیربط ارسال می

 342المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده دیه از بیت

  المال را رعایت کند).کننده دیه از بیتوت از دستگاه پرداختدر دع 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/145   

  ك145-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  698وع ماده بزه نشر اکاذیب موض 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  104با توجه به اینکه در ماده 

اي یا مخابراتی قابل گذشت اعالم شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه 1375مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 

  باشد؟نیز قابل گذشت می 1388/3/5اي الحاقی قانون مجازات اسالمی بخش جرائم رایانه 746موضوع ماده

 پاسخ:

ذشت دانسته است و که جرم نشر اکاذیب را قابل گ 1392قانون مجازات اسالمی  104با توجه به صراحت ماده 

و ماده  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  698که رایانه، خصوصیتی در تحقق این جرم ندارد وتفاوت ماده این

قانون مجازات اسالمی) تنها در وسیله ارتکاب جرم است که  746، (1388قانون جرائم رایانه مصوب مصوب  18

نماید و لحاظ اصل تفسیر مضیق  قوانین جزائی، به نظر اد نمیاین موضوع تغییري در ماهیت و نوع جرم مذکور ایج

  قانون مذکور نیز قابل گذشت است. 18جرم موضوع ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/31    

7/99/144   

  ح144-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و الزم  1356احکام مدنی مصوب  قانون اجراي 24با توجه به ماده 

  توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟االجرا که در واحد اجراي احکام مدنی در حال اجرا است را می

 پاسخ:

صدور دستور  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 8با عنایت به ماده 

ر پذیهاي ثبتی امکانها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییهراء دادگاهمنظور جلوگیري از اجراي آ موقت به

  است. لذا صدور دستور موقت براي جلوگیري از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/28    

7/99/142   

  ح  142-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برداري همکاران قضایی به این دادگستري اعالم خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره

  شود.

باشد ورثه متوفی عبارتند از یک فرزند همسر پدر و مادر با توجه به اینکه مهریه همسر متوفی سکه بهار آزادي می

ه از ورثه را نموده بر فرض قبول ترکه توسط ورثه آیا قیمت سکه بایستی بر مبناي مشارالیه تقاضاي مطالبه مهری

  تاریخ فوت محاسبه شود یا بر اساس تاریخ مطالبه زوجه مورد محاسبه قرار گیرد.

 پاسخ:

شود. در فرضی که زوجه قانون امور حسبی، دیون متوفی از ترکه او داده می 248و  228، 225به موجب مواد 

د انه کرده و ترکه هنوز تقسیم نشده و ورثه نیز آن را قبول کردهدعواي مطالبه مهریه خود را علیه ورثه زوج اقام

شود و در این فرض زوجه به عنوان چون برداشت مهریه از کل ترکه است و تقسیم ترکه پس از اداي دیون انجام می

رثه وطلبکار تقاضاي استیفاي طلب خود را دارد که در اثر اختالف ورثه منجر به طرح دعوا شده است، محکومیت 

به پرداخت مهریه از محل ما ترك بال اشکال است. ولی چنانچه به هر علت استیفاي مهریه از محل ترکه موجود و 

قانون صدر الذکر هر یک مسؤول  248پذیر نباشد، اگر ورثه ترکه را قبول کرده باشند برابر ماده مشخص امکان

ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند  اداي تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که

در  مانده ترکه براي پرداخت دیون متوفی کافی نیستکه پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی

این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود. الزم به ذکر است چنانچه مهریه سکه باشد، ورثه زوجه حق 

و بر  االداء تعیینها باید به نرخ یومها قابل وصول نباشد قیمت سکهها را دارند ولی اگر عین سکهمطالبه عین سکه

  آن اساس محاسبه گردد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

 معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/137   

  ح137-26-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برد و به محض وصول پرونده علیه آن در زندان به سر میهایی که محکوماجراي احکام کیفري پروندهدر خصوص 

هاي مالی (اعم از دیه یا رد مال) را قانون نحوه اجراي محکومیت 3به شعب اجراي احکام شکات تقاضاي اعمال ماده 

صادرکننده دادنامه قطعی جنبه عمومی بزه حبس  ارایه داده لیکن در فاصله ارسال پرونده از اجراي احکام به دادگاه

هاي داراي زندانی خواهشمند است ارشاد رسد نظر به اهمیت موضوع در خصوص پروندهعلیه به اتمام میمحکوم

  فرمایید تکلیف قضات اجراي احکام در اعالم آزادي یا عدم آن با توجه به تقاضاي شاکی به شرح مذکور چیست؟   

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  251و  226و مواد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  14ي لف: مستنبط از بند ب مادها

، این است که آزادي محکوم علیهی که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تأمین 1392کیفري مصوب 

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  541 يباشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به مادهو یا اجراي کامل مجازات می

له ابالغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجراي حکم اعالم کند، قاضی مجري حکم باید به محکوم

له یا پذیرفته تواند وي را تا زمان تأدیه یا اخذ رضایت محکومالوصف، در فرض سؤال، قاضی اجراي احکام میمع

له، مجوز آزادي ان معرفی کند و صرف انقضاي مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکومشدن اعسار به زند

  باشد.علیه نمیمحکوم

قانون آیین  251ي باشد، لذا از شمول مادهب: با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امري حقوقی است و مجازات نمی

قانون موصوف، پس از اتمام مدت  518ي ه مادهمصوب خارج و بالنتیجه با عنایت ب 1392دادرسی کیفري مصوب 

  علیه وجود ندارد.بازداشت محکومعلیه، موجب قانونی جهت ادامه حبس محکوم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/02/27    

7/99/129   

  ح129-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ود؟ آیا  به شعلیه، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ضامنین چگونه محاسبه میپس از صدور حکم ورشکستگی محکوم

  دیون اصلی ورشکسته و یا به صورت کامل؟                                               میزان م

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاجر  14/12/1347مورخ  155اوالً، با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

مه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز تأدیه و جریتوان خسارت تأخیرورشکسته (مدیون اصلی) نمی

چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وي آننمی

 چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبهباید بپردازد؛ اما چنان

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 522خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 

و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر  1379مصوب 

ود خ رد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیرکند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیري در مسؤولیت ضامن ندامی

  تاجر).ضامن است و نه مدیون اصلی (

شود، مفاد این رأي مبنی بر عدم تعلق خسارت الذکر استفاده میکه از متن رأي وحدت رویه فوقگونهثانیاً، همان

نیست که بر  1311قانون تجارت مصوب  562و  561تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد 

این قانون  562اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 

است. بنابراین رأي وحدت رویه مذکور به معناي سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر 

  .تأدیه نیست

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  ه کل حقوقی قوه قضاییهمعاون ادار

    



 

1399/02/30    

7/99/123   

  ح123-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

است  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  55در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده 

 کهفک رهن شود و یا آن له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستري تودیع کند تا نسبت به آن ملککه محکوم

که بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شود،موافقت کرده باشد آیا چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط این

ت آیا علیه حال نشده اسکه اقساط محکوماین نحوه موافقت بانک قانونی است  بر فرض قانونی بودن  با توجه به این

علیه امکان جلب ود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوممجوزي براي پرداخت به بانک وج

علیه مبنی بر علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است، آیا در صورت اعتراض محکوممحکوم

                           شود؟                                                                   مستثنیات دین پذیرفته می

 پاسخ:

«... که مقرر داشته است  1386اصالحی قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب  34، مطابق قسمت ذیل ماده اوالً

، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل »مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وي اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید

ز محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعالمی از سوي مرتهن ا

در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن 

وجود دارد؛ بنابراین واحد اجراي احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را 

له هاي اجرایی به محکومبه و هزینهکند و مازاد بر آن بابت محکومثمن به بانک پرداخت میمشخص و از محل 

  پرداخت خواهد شد.

که رهن عقد و مبتنی بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهین کل ملک در قبال طلب بانک ثانیاً، با عنایت به این

خواهد، در فرض سؤال که دنی انحالل عقد موجب قانونی میقانون م 219جاکه  وفق  ماده فاقد اشکال است و از آن

قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانک قانوناً و طبق قرارداد اعطاي تسهیالت، حق مطالبه اقساط سررسید شده 

. دگیرنده تخلف کرده باشد یا در این خصوص توافق نماینکه برابر قرارداد منعقده تسهیالترا ندارد؛ مگر در صورتی

که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجراي احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید لذا در صورتی

شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک 

 که پیش ازده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند؛ مگر آنتواند اقساط سررسید نشکند و نمیپرداخت می

گیرنده) با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادي اقساط موجل، حال علیه (تسهیالتمزایده محکوم

  شده باشد. 



قانون  54است، برابر ماده  ثالثاً، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگري

له است و نه تکلیف وي. این قانون، حق محکوم 55یا درخواست اعمال ماده  1356اجراي احکام مدنی مصوب 

ود، علیه یافت نشبنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگري در توقیف است، مال دیگري از محکوم

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 3به قابل استیفا نیست، اعمال ماده مکه از محل این اموال محکوبه سبب آن

  بالمانع است. 1394مصوب

، منزل مسکونی در حد نیاز و 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24رابعاً، مطابق بند الف ماده 

علیه براین، تنها منزل مسکونی محکومعلیه در حالت اعسارش است،جزء مستثنیات دین است. بناشأن عرفی محکوم

که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وي در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و در صورتی

  شود.توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمیمازاد بر مبلغ رهن آن را نمی
  

 دکتر احمد رفیعی

  پرست اداره کل حقوقی قوه قضاییهسر

    



 

1399/02/29    

7/99/118   

  ك118-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه قاضی در خیابان، وقوع بزه سرقت را به طور دقیق مشاهده کند، آیا امکان رسیدگی با ارجاع پرونده این جرم 

تواند مقدماتی یا دادگاه میسر است و آیا قاضی میبه وي تحت عنوان: قاضی کشیک، مقام قضایی عهده دار تحقیقات 

  به علم خودبر اساس مشاهدات خویش استناد کند؟ و در فرض منفی بودن پاسخ، تکلیف وي چیست؟

 پاسخ:

ادستان یا بازپرس، وقوع جرم مشهود در برابر د 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  64ماده » پ«اوالً، برابر بند 

این قانون، چنانچه بازپرس (یا در غیاب دادستان، دادیار) ناظر  89از جهات قانونی شروع به تعقیب است و برابر ماده 

دهد. بنابراین، وقوع کند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میوقوع جرمی باشد تحقیقات را شروع می

  نع رسیدگی وي به این جرم نیست.جرم مشهود در برابر قاضی، ما

که مستند علم باید در پرونده موجود باشد؛ چه ثانیاً، تمسک به علم جهت صدور حکم، شرایطی دارد؛ از جمله این

نیاز از بیان مستندات منشأ علم خود بداند و به علم خود عمل کند خود را در مظان اتهام که اگر قاضی خود را بیاین

اي باشد که مستند علم وي قابلیت تناظر داشته باشد؛ مچنین طریق تحصیل علم قاضی باید به گونهقرار داده است. ه

هاست. افزون بر این در نظام نوین دادرسی که مراجع زیرا تناظري بودن دادرسی، مالك مشروعیت احکام دادگاه

 قاضی باید به نحوي در پرونده منعکسدهند، مستندات علم باالتر رأي و رسیدگی نخستین را مورد بازبینی قرار می

د یا شوباشد که ایشان بتوانند آن مستندات را مورد ارزیابی قرار دهند که آیا به طور متعارف موجب ایجاد علم می

ا ههاي خود مبادرت به صدور حکم کند و آنده یا شنیدهـتواند به صرف دیخیر. بنابراین در فرض سؤال، قاضی نمی

  .رار دهدرا مبناي حکم ق

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/29    

7/99/114   

  ح  114-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث  21و ماده  3و مواد  1ماده » ت«با مداقه در بند 

قانون برنامه  115ماده » ب«مذکور همچنین بند  3نامه ماده آیین 10و  7و مواد  1395ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

 781و رأي وحدت رویه شماره  1389پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

دث گردیده هاي مطروحه حاهیأت عمومی دیوان عالی کشور ابهاماتی در رسیدگی به پرونده 1398/6/26مورخ 

  است. خواهشمند است در پاسخ به سواالت ذیل  این دادگاه را ارشاد فرمایید.           

چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه که بیمه حوادث را اخذ کرده است، فوت کند یا مصدوم شود، آیا بیمه  -1

  ت؟           گر مکلف به پرداخت دیه حسب مورد به ورثه یا شخص راننده مسبب اس

نامه نداشته یا مدت آن سپري شده یا قرارداد چنانچه راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی بوده، بیمه -2

هیأت عمومی دیوان  26/6/1398مورخ  781اش باطل شده است، با توجه به مفاد راي وحدت رویه شماره بیمه

قانون  21ثالث قرار داده است، آیا مشمول حمایت مندرج در ماده عالی کشور که راننده مسبب حادثه را در حکم 

خواهد شد؟ به  1395بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

عبارت دیگر آیا این رأي وحدت رویه به طور مطلق راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده و برخوردار ار 

شود؟                                                                    اي را که بیمه حوادث را خریداري کرده است، میکلیه مزایاي قانونی براي ثالث دانسته یا صرفا راننده

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث  3آیین نامه اجرایی ماده  7توجه به ماده اوال، با  -1

قانون بیمه  15هیأت وزیران و ماده  28/4/1396ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 

، در صورتی که راننده 1395یه مصوب اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقل

این قانون خارج است؛ بنابراین، پرداخت  3مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد، از شمول تعهدات موضوع ماده 

دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیاي دم وي منتفی است. ثانیا، 

که راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمیشود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین ه اینبا توجه ب

قانون مذکور خارج است.ثالثا، چنانچه راننده مقصر پوشش بیمهاي حوادث  21هاي بدنی موضوع ماده خسارت

راننده یا وراث وي تابع خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداري کرده باشد، مطالبه غرامت از سوي 

  قرارداد منعقده با شرکت بیمه است.

یا  نامه سپري شده باشد ونامه باشد یا مدت بیمهاوال، چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی و بیمه -2

هاي بدنی موضوع قانون یادشده، صندوق تأمین خسارت 21 قرارداد بیمه وي ابطال شده باشد، با توجه به تصریح ماده

نامه ، تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالث را در موارد مذکور در این ماده و از جمله فقدان بیمهاین ماده



یک قانون موصوف،  ماده» ت«کند و نه خسارت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه را که به موجب بند پرداخت می

متوفا  رسد که موجب قانونی جهت پرداخت دیه رانندهفرض سوال به نظر میشود. لذا در اساساً شخص ثالث تلقی نمی

الذکر وجود ندارد؛ ثانیا، رأي وحدت رویه قانون فوق 21ي یا مصدوم مسبب حادثه از محل صندوق موضوع ماده

ا، لثالذکر نیست. ثاهیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسري به حوادث مشمول قانون فوق 26/6/1398مورخ 

شمول رأي وحدت رویه مذکور نسبت به حوادث پیش از قانون یادشده، ناظر به حوادثی است که راننده مسبب حادثه 

داراي گواهینامه رانندگی و یا قرارداد معتبر با شرکت بیمه باشد و فرض سؤال از شمول این رأي وحدت رویه خارج 

  است. 
  

 دکتر احمد رفیعی

  قضاییه سرپرست اداره کل حقوقی قوه

    



 

1399/02/27    

7/99/104   

  ك  104-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

از قانون آیین دادرسی کیفري، آیا تشکیل جلسه، رسیدگی و صدور  297با توجه به صراحت مدلول و مالك ماده 

ست؟                                                                                     ی ممکن اراي در شعبه دادگاه انقالب با حضور و تصدي رئیس و دادرس جایگزین مستشار به عنوان تعدد قاض

 پاسخ:

بر اساس ماده  302تشکیل جلسه دادگاه انقالب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 

البدل دادگاه یکه با تعدد قاضی باید رسیدگی شود، با عضویت دادرس عل 1392قانون آیین دادرسی کیفري  297

  ادگاه انقالب، بالمانع است.البدل دیگر دانقالب و حضور رئیس یا مستشار و یا عضو علی

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/29    

7/99/102   

  ك  102-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله به جهتی از  هاي متعددي در واحد اجراي احکام کیفريدر پرونده

شود آیا در چنین مواردي دستور ضبط که مجازات محکوم مشمول عفو میجهات، حکم محکومیت نقض و یا این

  وثیقه به قوت خود باقی است یا اینکه چون اجراي حکم منتفی شده است دستور نیز کان لم یکن یا قابل عدول است؟ 

 پاسخ:

در  الکفاله از سوي دادستانگذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهقهدر صورت تخلف کفیل یا وثی

، مختومه شدن بعدي پرونده کیفري موجب لغو دستور 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230اجراي ماده 

فیل یا ، ترغیب ک1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236الوصف فلسفه وضع ماده شود. معیادشده نمی

یقه) با الکفاله یا ضبط وث(مربوط به اخذ وجه علیه پیش از اتمام عملیات اجراییگذار به معرفی متهم یا محکوموثیقه

بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجراي حکم، قرار برخورداري از امتیازي است که در این ماده پیش

این قانون، پرونده مختومه شده و نیازي به معرفی متهم  251بق ماده منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطا

باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا یا محکوم نمی

ارفاق  زگذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوي وي فاقد اثر است، امحرومیت کفیل یا وثیقه

  رسد.قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی 236قانونی مذکور در ماده 
  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/28    

7/99/94   

  ح94-62-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومی گیرد به عبارتآیا پس از فوت شخص به دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق می

 522تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می

  از محل ترکه محکوم کند؟      1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

 پاسخ:

له که در این فاص، مگراینبه مالی تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه استخسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکومٌ -1

  له در اجراي دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.محکومٌ

علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی با فوت محکومٌ 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  31مطابق ماده  -2

له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه شود و چون محکومٌ ورثه متوقف می

ه له بله، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌعلیه توسط محکومٌمحکومً

  ست.وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نی
  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/28    

7/99/85   

  ح85-141-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که همزمان با تجدیدنظرخواهی نسبت به رأي حقوقی دادخواست جلب ثالث نیز مطرح شود؛ اما متعاقب 

مجلوب ثالث در محل اقامتگاه اعالمی شناسایی نشود  آیا دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر 

الث به منظور اعالم اقامتگاه مجلوب ثخطار رفع نقص براي تجدیدنظرخواه تجدیدنظردر این مرحله تکلیفی به صدور ا

        مواجه است؟بدوي با چه تکلیفی دارد ؟ در صورت عدم رفع نقص، دادگاه تجدیدنظریا 

 پاسخ:

ب ثالث حتی در مرحله تجدیدنظر، یک رسیدگی بدوي است که به رسیدگی به دعاوي طاري از جمله دعواي جل

و به طور استثنایی برابر ذیل  1379هاي عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب موجب قانون آیین دادرسی دادگاه

ب آید. بنابراین در فرض سؤال که مجلوقانون به عمل می 135و دیگر مواد قانونی مربوط از جمله ذیل ماده  7ماده 

ثالث در آدرس اعالمی شناخته نشده است، دفتر دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات مربوط اخطار رفع نقص صادر 

کند. شایسته ذکر است که در فرض عدم رفع نقص و اتخاذ تصمیم برابر مقررات مربوط نسبت به دادخواست می

  کند.صادر می مجلوب ثالث، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رأي مقتضی
  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/30    

7/99/75   

  ع75-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی، که شهرداري برابر الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك واقع در مسیرطرحنظر به این

ها در مقام تملک امالك در تقویم ابنیه امالك و اراضی مورد نیاز شهرداريعمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه 

هاي مصوب است، چنانچه مطابق توافق با مالکین در مسیر طرح قصد بر واگذاري امالك معوض داشته مسیر طرح

ه است؟                                                                                                                  ها و شرط مزایدنامه مالی شهرداريباشد، آیا واگذاري امالك موضوع این قانون مستلزم  رعایت آیین

 پاسخ:

شود، با فروش که واگذاري امالك معوض به مالکینی که امالك آنان در اجراي قوانین تملک میبا عنایت به این

عمومات الیحه قانونی نحوه خرید  امالك شهرداري از طریق مزایده دو موضوع متمایز است؛ در فرض استعالم باید

با اصالحات و  1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه

الیحه قانونی مذکور در این موارد تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته  6جا که ماده الحاقات بعدي، رعایت شود و از آن

مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از » ه اجراییدستگا«در مواردي که «است: 

اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین 

قانون  نماید. در این صورت نیز تعیین بهاي عوض و معوض به عهده هیأت کارشناسی مندرج در اینواگذار می

در فرض استعالم با رعایت قسمت اخیر ماده مرقوم در خصوص تعیین بهاي عوض و معوض از جانب » باشد.می

ها هیأت کارشناسی مذکور در این ماده و عنایت به قانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري

ري به مالکی که ملک وي به شهرداري تملیک ، انجام مزایده براي واگذاري ملک از جانب شهردا1370مصوب 

  شده است، قانوناً منتفی است.
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/28    

7/99/68   

  ح68-218-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تمامی دعاوي مربوط به قانون شوراهاي حل اختالف رسیدگی به  9از ماده » ب«با توجه به اینکه قانونگذار بند 

تخلیه عین مستاجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را در صالحیت شوراهاي حل اختالف قرار 

  باشد که:                                              داده است حال سوال آن می

ود یا شته الزام به تحویل عین مستاجره مطرح میاوالً: رسیدگی به دعوایی که از طرف مستاجر علیه موجر به خواس

دعوایی که از طرف موجر به طرفیت مستاجر به خواسته فسخ قرارداد اجاره و الزام به تحویل آن به لحاظ حق فسخ 

باشد یا خیر؟ و به طور کلی منظور از دعاوي شود در صالحیت آن شوراها میناشی از تحقق شرط خیار مطرح می

باشد؟                                                                                                             یه عین مستاجره در ماده قانونی یاد شده چه میمربوط به تخل

 زثانیاً: چنانچه یکی از طرفین دعاوي یاد شده و یا درخواست تخلیه عین استیجاري دولت شهرداري و یا یکی ا

نهادهاي دولتی باشد باز هم رسیدگی به آن دعوا و یا درخواست تخلیه در صالحیت شوراي حل اختالف قرار دارد یا 

  خیر؟                                                                                          

صصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد هاي تخخواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون

                                       حوزه قضایی اعالم و ارسال گردد. برداري به اینو بهره

 پاسخ:

به  »حصري و استثنایی بودن صالحیت شوراهاي حل اختالف در رسیدگی به دعاوي و شکایات«اوالً، با عنایت به 

فاء به قدر و ضرورت اکت 16/9/1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9شرح مندرج در بندهاي ذیل ماده 

مستاجره از صالحیت شوراي حل اختالف خارج و در صالحیت دادگاه متیقن رسیدگی به دعواي الزام به تحویل عین

  عمومی حقوقی است.

تمامی دعاوي مربوط به تخلیه عین « 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9ماده » ب«ثانیاً، به موجب بند 

در صالحیت قاضی شوراهاي حل اختالف است. طرح » کسب و پیشهی وحق مستأجره، جز دعاوي مربوط به سرقفل

دعواي تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره. عموم و اطالق عبارت 

ضوع در یاد شده، شامل تمام این موارد است و بنابراین مو» ب«مذکور در بند » تمامی دعاوي مربوط به تخلیه«

  صالحیت شوراهاي حل اختالف است.

شده، کلیه دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی از جمله تقاضاي صدور قانون یاد 10ماده » ت«ثالثاً، با توجه به بند 

دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی، قابل طرح در شوراهاي حل اختالف نیست و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و 

تصمیم درخصوص تقاضاي تخلیه، تأثیري در امر صالحیت ندارد؛ لذا رسیدگی به تقاضاي صدور دستور نحوه اتخاذ 



تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی از صالحیت شوراهاي حل اختالف که داراي صالحیت استثنایی است، خارج 

  دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد.است و در صالحیت 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/02/30    

7/98/1423   

  ح  1423-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به پیوست مصوبه شوراي عالی اداري  1398/3/5مورخ  7/97/3391-ح 97-33/1-3391عطف به نامه شماره 

هاد کشاورزي و غیر و جهت در خصوص ساماندهی مراکز و موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارت ج

  گردد.اظهار نظر ارسال می

  مصوبه شوراي عالی در خصوص ساماندهی مراکز و موسسات تحقیقاتی و آموزش وابسته به وزارت جهاد کشاورزي

  وزارت علوم تحقیقات و فناوري -وزارت جهاد کشاورزي

  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور

  وزارت کار و امور اجتماعی -ت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمعاونت توسعه مدیری

بنا به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد  1390/1/22شوراي عالی اداري در یکصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 

کشاورزي و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منظور ساماندهی مراکز و موسسات تحقیقاتی 

  ابسته به وزارت جهاد کشاورزي تصویب نمود:و آموزشی و

دار که منجر به صدور مدرك تحصیلی با هاي رسمی و مقطعوزارت جهاد کشاورزي مجاز به اجراي آموزش-1

  باشد.گردد نمیعناوین مصوب آموزش عالی می

خش کشاورزي هاي مهارتی و تقویت نیروي انسانی شاغل در بوزارت جهادکشاورزي در راستاي توسعه آموزش-2

هاي تخصصی و مهارتی مورد نیاز دار و تک پودمانهاي عملی کاربردي مقطعریزي و اجراي دورهنسبت به برنامه

  نماید.از طریق سازمان ملی مهارت و فناوري و دانشگاه جامع علمی کاربردي اقدام می

مراکز آموزش جهاد کشاورزي  وزارت جهاد کشاورزي موظف است مراکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی و-3

ها را در یک واحد ادغام و زیر نظر سازمان جهاد کشاورزي تحت عنوان معاون جهاد کشاورزي و در سطح استان

  رئیس مراکز آموزش و تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان ساماندهی نماید.

وجود پیوست شماره یک تک محصولی موزارت جهاد کشاورزي نسبت به ادغام و ساماندهی موسسات تحقیقاتی -4

و گیاهان گرمسیري مرکبات کشور پسته برنج پنبه کرم ابریشم و چاي در قالب موسسات مادر تحقیقاتی شامل: خرما 

هاي مختلف تخصصی اقدام و پیشنهاد الزم را ظرف مدت یک ماه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه در حوزه

  اید.نمانسانی رئیس جمهور اعالم می

ماه نسبت به تهیه پیشنهاد الزم در خصوص اصالح ساختار  3وزارت جهاد کشاورزي موظف است ظرف مدت -5

ستاد وزرات مذکور بر اساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوري اصالح ساختار و منطقی سازي سازمان تحقیقات 



هاي تحقیقاتی خود پیوست شماره هشکدهآموزش و ترویج کشاورزي و نیز ادغام انتقال و یا تجمیع موسسات و پژو

  دو به شرح زیر اقدام و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوري ارسال نماید:

  گرياحصاء و تعیین مشاغل حاکمیتی و تصدي-الف

انی اعم از هاي سازمانی و شصت درصد نیروي انسساماندهی نیروي انسانی با هدف کاهش شصت درصد پست -ب

  قراردادي و... موجود در ستاد و موسسات وزارتخانه -پیمانی -رسمی

  تمرکز زدایی و توجه به مناطق غیر برخوردار و دور افتاده و تقویت نیروي انسانی شاغل در این مناطق-ج

س نی رئیباشد و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساوزیر جهاد کشاورزي مسئول حسن اجراي این مصوبه می-6

  نماید.جمهوري دبیرخانه شوراي عالی اداري طی مدت دو ماه گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارایه می

  1پیوست شماره 

  فهرست موسسات تک محصولی وزارت جهاد کشاورزي

  موسسه تحقیقات تک محصولی خرما و گیاهان گرمسیري-1

  موسسه تحقیقات تک محصولی پسته-2

  محصولی برنجموسسه تحقیقات تک -3

  موسسه تحقیقات تک محصولی پنبه-4

  موسسه تحقیقات تک محصولی مرکبات کشور-5

  موسسه تحقیقات تک محصولی کرم ابریشم -6

  موسسه تحقیقات تک محصولی چاي -7

  2پیوست شماره 

  فهرست موسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزي

  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند-1

  تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهالموسسه -2

  موسسه تحقیقات بیوتکنولوژي کشاورزي-3

  موسسه تحقیقات خاك و آب-4

  موسسه تحقیقات دیم-5

  موسسه تحقیقات ثبت ارقام و گواهی بذر و نهال-6

  هاي گیاهیموسسه تحقیقات آفات و بیماري-7

  موسسه تحقیقات مرکبات کشور-8

  موسسه تحقیقات شوري کشور-9

  سازي رازيوسسه تحقیقات واکسن و سرمم-10



  موسسه تحقیقات تاس ماهیان دریاي خرز -11

  موسسه تحقیقات شیالت ایران -12

  ها و مراتع کشورموسسه تحقیقات جنگل -13

  موسسه تحقیقات دامپروري کشور -14

  پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژي کشاورزي-15

  مرکز تحقیقات چاي-16

 پاسخ:

جه به قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی مصوب اوالً، با عنایت به بررسی انجام شده و با تو

شود که مرکز آموزش شود. ضمناً متذکر می، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي دولتی محسوب می1353

  ها ادغام شده است.جهاد کشاورزي در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی در سطح استان

دولت  بهالذکر مطابق مقررات ماده واحده نحوه پرداخت محکوما توجه به بند فوق، توقیف اموال سازمان فوقثانیاً، ب

  است. 1365و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1399/02/31    

7/98/1947   

  ك  1947-142-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدیریت خدمات کشوري، در صورتی که سهم دولت  4قانون محاسبات عمومی و ماده  4با توجه به ماده  -1

 598در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 

ات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري، آیا امکان قانون تشدید مجاز 5قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) یا ماده 

تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد 

براي مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختالس 

  هل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟متناسب با چ

اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است -2

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد  598یا تضییع حقوق دولت ماده 

رکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، سهام دولت ش

  قانون مجازات اسالمی محقق شده یا خیانت در امانت؟ 598آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 

 پاسخ:

اشد احب درصدي از سهام یا سرمایه بنظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفري، اگر دولت در شرکتی ص

ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به 

دولت، (کمتر از پنجاه درصد) آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین 

قانون تشدید مجازات  5و  3(تعزیرات) یا مواد  1375مجازات اسالمی مصوب  قانون 598شرکتی، مشمول ماده 

گیرد وممکن است حسب مورد مصداق مقررات و قرار نمی 1367مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب 

  است. همواد قانونی دیگر باشد، که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به متهم به عهده مرجع قضایی رسیدگی کنند

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/02/22    

7/99/143   

  ح  143-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم نسبت به سوال ذیل اعالم گردد:

 1396ر آزادي مبلغ یک میلیارد ریال در سال عدد سکه طالي تمام بها 41در اجراي تامین خواسته مهریه با موضوع 

له تقاضاي محکوم 1398شود در شهریور ماه قطعی می 1397از خوانده توقیف شده است دادنامه در اردبیهشت 

برداشت وجه توقیفی را نموده است با توجه به افزایش نرخ سکه در مرحله اجرا مبناي نرخ سکه باید چه تاریخی 

  .یا تاریخ روز اجراي حکم قف یک میلیارد ریال یا تاریخ قطعیت دادنامهتعیین شود؟ تاریخ تو

 پاسخ:

علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به که حکم به پرداخت تعدادي سکه طال صادر شده باشد، محکومدر مواردي

علیه نباشد، معادل قیمت که از اجراي حکم امتناع کند و دسترسی به سکه نزد محکومله است و در صورتیمحکوم

ها به رسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکهد و به فروش میشوها از سایر اموال وي توقیف میسکه

). 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19شود (تبصره ماده الذمه نمیعلیه بريله داده نشود، محکوممحکوم

ه حاصل یم وجعلیه و برگزاري مزایده براي آن و تسلها و توقیف اموال محکومبنابراین هرگاه در فاصله تقویم سکه

علیه با تأدیه همین قیمت له، قیمت سکه ها تغییر کند، مالك، قیمت یوم االداء است و محکوماز مزایده به محکوم

  شود.الذمه میبري

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 


