
 

1399/04/07    

7/98/2055   

  ح2055-139-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اگر دادگاه در خصوص موضوع دعواي طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأي کند و سپس طرفین در مرحله 

اجراي حکم در اجراي احکام مدنی به مؤسسه داوري مراجعه کنند و آن مرجع در خصوص موضوع دعواي طرفین 

سابقاً از طرف دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است، مبادرت به رسیدگی و صدور رأي کند و این رأي مورد که 

له پرونده اجرایی نباشد، تکلیف اجراي احکام در باب اجراي حکم چیست؟ آیا مکلف به اجراي حکم پذیرش محکوم

  دادگاه است یا باید رأي داوري را اجرا کند؟

 پاسخ:

  هاي عمومی و انقالب اراكمحترم رئیس کل دادگاه معاون قضایی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  2055به شماره ثبت وارده  4/12/1398مورخ  721/2452/9012بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/12/26

با عنایت به اصل تأخیرناپذیري اجراي حکم قطعی دادگاه، فرض استعالم که در مرحله اجراي حکم قطعی دادگاه، 

قانون اجراي احکام  24طرفین موضوع را به داوري ارجاع و منجر به صدور رأي داور شده است، از شمول ماده 

ادگاه که بر مبناي آن اجرائیه صادر شده خارج است؛ لذا موجبی براي عدم اجراي رأي قطعی د 1356مدنی مصوب 

که حکم دادگاه به طریق قانونی است، وجود ندارد و واحد اجراي احکام باید به تکلیف قانونی خود عمل کند؛ مگر این

  و از طریق مرجع صالح بالاثر شده باشد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/11    

7/98/2044   

  ع2044-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر  6گونه که مستحضرید به موجب ماده همان

هر نوع نقل و انتقال اعم از  1381هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب مسکن به شرکت

االجرا شدن این قانون ممنوع و در رسمی و عادي تفکیک، افراز، صدور سند مالکیت و تغییر کاربري از تاریخ الزم

بر عدم امکان ساخت مسکن تأکید شده است و از طرفی به  10/4/1383نامه اجرایی قانون  مصوب آیین 6ماده 

در تبعیت از ماده واحده  20/2/1394تولید و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع  59موجب ماده 

با اصالحات اخیر و آراي مکرر  29/8/1367ها مصوب هاي دولتی و شهرداريتعیین وضعیت امالك واقع در طرح

ماهه  18صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با تأکید بر قاعده فقهی تسلیط و در صورت انقضاي مهلت 

سال بعد  5مقرر از زمان ابالغ رسمی طرح مصوب عمومی و عمرانی و در صورتی که اجراي طرح تملک امالك به 

موکول شده باشد، کلیه حقوق مالکانه اعم از احداث، تجدید، تعمیر و فروش را براي مالکین امالك منظور داشته 

قانون مدیریت  5رد نیاز دستگاه اجرایی موضوع ماده است و شهرداري باید در صورت عدم اجراي طرح با کاربري مو

ک ربط با تقاضاي مالبا پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذي 1386خدمات کشوري  مصوب 

خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه ساختمانی صادر 

توجه به تأخر و تقدم قوانین در تعارض با حقوق مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی که عمالً امالکی که بعد از کند. با 

قانون زمین شهري و تغییر کاربري و  5نقل و انتقال یافته باشند، امکان طرح در کمیسیون ماده  6/5/1381تاریخ 

قنن و نظریه مشورتی آن مرجع محترم موضوع یا صدور پروانه ساخت نخواهد داشت که این مهم بر خالف نظر م

است  با عنایت به مراتب ممذکور آیا امالکی که به دلیل مغایرت  7/11/1398مورخ  1273/98/7نامه شماره 

کاربري مشمول قانون منع فروش باشند فارغ از زمان نقل و انتقال به متقاضی به موجب قوانین و آراي هیدت عمومی 

  اد شده مستحق اعطاي حقوق مالکانه خواهند بود؟دیوان عدالت اداري ی

 پاسخ:

  شهردار محترم محمد شهر (استان البرز)

  با سالم و دعاي خیر؛



، 1398/12/24مورخ  2044به شماره ثبت وارده  1398/12/20مورخ  56497بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

 1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت 59، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده اوالً

مبنی بر تکلیف شهرداري به صدور پروانه در صورت سپري شدن مهلت مقرر قانونی و عدم اجراي طرح با کاربري 

ونی و با پرداخت عوارض و بهاي خدمات هاي اجرایی به صرف درخواست مالک خصوصی یا تعامورد نیاز دستگاه

قانونی و بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذي ربط، ناظر بر امالك موضوع قانون تعیین وضعیت امالك واقع در 

با اصالحات بعدي است و قابل تسري به اراضی موضوع قانون منع  1367ها مصوب هاي دولتی و شهرداريطرح

هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص د کاربري مسکونی براي امر مسکن به به شرکتفروش و واگذاري اراضی فاق

  نیست. 1381حقیقی و حقوقی مصوب 

هاي قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت 2ثانیاً، به موجب ماده 

هاي فاقد کاربري مسکونی فقط با صدور ، فروش زمین1381تعاونی مسکن و سابر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 

گواهی که اعتبار آن به مدت دو سال تعیین شده، مجاز شناخته شده است؛ چگونگی این گواهی و شرایط آن در مواد 

االاجرا شدن قانون هرچند مانع فروش آن باشد، از نظر رعایت این قانون امده است؛ وجود طرح پیش از الزم  4و  3

تواند ملک خود را که فاقد کاربري مسکونی است ات مذکور تأثیري نخواهد داشت. مالک در صورت تمایل میمقرر

به منظور صنعتی، کشاورزي، تجاري، اداري و امثال آن که غیرمسکونی باشد، واگذار کند. همچنین است در مواردي 

  اي الزم براي وي صادر شده باشد.هکه گواهی

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  پرست اداره کل حقوقی قوه قضاییهسر

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/11    

7/98/1985   

  ع1985-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بست به شوراي هاي بنبند و مسدود کردن کوچهبا عنایت به درخواست تعدادي از شهروندان مبنی بر ایجاد راه

دو و  بست بااليکه معابر بنموصوف به دلیل اینترافیک شهرستان و مخالفت اداره حقوقی شهرداري با درخواست 

ان رسسه خانوار در طرح تفصیلی شهر زنجان به عنوان معبر عمومی شناخته شده و شهرداري و دیگر نهادهاي خدمات

اقدام به ارائه خدمات عمومی و تملک امالك واقع در طرح معبر به طرق مقتضی کردهاند؛ لذا بر این اساس ساکنین 

بند در کوچه کنترل دیگر گونه مالکیتی در عرصه معبر ندارند و عالوه بر آن با ایجاد راهاالشاره هچفوق هايکوچه

رسانی به موقع در هنگام بروز خطر مقدور نخواهد بود و بست نیز میسور نبوده و عمالً امکان خدماتهاي بنکوچه

ت با لحاظ توضیحات موصوف مراتب بررسی و امکان دهد.خواهشمند اسجان  همشهریان را در معرض تهدید قرار می

بست باالي دو الی سه خانوار که داراي کوچه اختصاصی نیست، هاي بنیا عدم امکان اجازه ایجاد راه بند براي کوچه

  برداري الزم به این شهرداري اعالم شود.جهت بهره

 پاسخ:

  معاون قضائی محترم رئیس کل دادگستري استان زنجان

  و دعاي خیر؛ با سالم

مورخ  1985به شماره ثبت وارده  1398/12/5مورخ  9037/32225/4بازگشت به نامه شماره       

شهردار محترم زنجان نظریه  2/6/1398/ص مورخ 27579/1/98، در رابطه با استعالم شماره 1398/12/6

  شود:الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم میمشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

هاي آن کوچه باشد، مطابق ها و ساختمانبست اختصاصی در مالکیت مالکان واحددر فرض سؤال چنانچه کوچه بن

قانون  96ماده  6ر تملک مالکان است؛ تبصره شود و دقانون مدنی معبر عمومی محسوب نمی 24مفهوم ماده 

بند با اصالحات و الحاقات بعدي مؤید این معنی است؛ اما در هر صورت ایجاد مانع و راه 1334ها مصوب شهرداري

قانون مذکور  55ماده  14رسانی شهرداري از جمله در اجراي بند توسط مالکان موصوف نباید مانع از انجام خدمات

  شود.

 حمد رفیعیدکتر ا

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/11    

7/98/1921   

  ح  1921-76/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع عالوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر 

اداره کل حقوقی قوه  1394/2/19مورخ  1394/7/406مبناي شاخص بانک مرکزي و نظریه مشورتی شماره 

للغیر درآمده باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال یک قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحق

للغیر درآمده است. با توجه به هزار تومان، نیمی از آن مستحق 200متر مربع و با ثمن  200قطعه زمین به مساحت 

رك آیا بایع باید عالوه بر استرداد تمام مورد معامله غرامات نصف ارزش زمین را بپردازد یا از عهده تمام ضمان د

  هزار تومان ثمن معامله دریافت شده برآید؟ 200غرامات 

 پاسخ:

  دادگاه تجدید نظر استان گیالن 22مستشار محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1921به شماره ثبت وارده  1398/11/01مورخ  98/1106بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/11/23

قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درك در خصوص مواردي که قسمتی  392و  391مستفاد از مواد 

نسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که للغیر باشد از مبیع مستحق

  گیرد.ون مدنی مالك عمل قرار میقان 442للغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده مستحق

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/07    

7/98/1696   

  ح  1696-115-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  شود، سؤاالت زیر مطرح است العاده شرکت منحل میهاي سهامی خاص که با مصوبه مجمع عمومی فوقدر شرکت

  شود.مدیر تصفیه که از طرف مجمع مشخص می -1

  آیا لزوما باید سهامدار باشد؟ -الف

  ل باشد؟تواند بیش ا ز دو ساآیا دوران مدیریت وي می -ب

چنانچه در طی دو سال مأ.موریت وي عملیات تصفیه خاتمه نیابد مدیریت وي چگونه باید تمدید شود؟ آیا اداره  -ج

سهامداري که حساب ایشان تسویه شده و رضایت آنان اخذ شده است، می تواند در تمدید ماموریت مدیر تصفیه 

  نقش داشته باشد یا خیر؟

  وکالت اداري برخی از سهامداران را بر عهده بگیرد؟آیا مدیر تصفیه می تواند  -د

آیا بعد از عملیات تصفیه دعوت مجدد سهامداران و  ارائه گزارش پیرامون عملیات تصفیه و تنظیم صورت مجلس   -2

  آگهی آن ضروري است؟

فیه مدیر تص کهچنانچه ختم تصفیه انجام گرفت و برخی از تعهدات شرکت در حال تصفیه باقی ماند مانند آن -3

امالك شرکت را منتقل کند؛ اما  در اداره ثبت، ملک همچنان به نام شرکت به ثبت نرسیده باشد، آیا پس از ختم 

  تصفیه می توان علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا سهامداران دعواي الزام به انتقال سند نمطرح کرد؟

و اساسنامه صورت نگرفته است، آیا این ایرادات  چنانچه به هر دلیلی در انتخاب مدیر تصفیه رعایت مقررات -4

  متوجه اشخاص ثالث که اموال شرکت را با حسن نیت خریداریکرده و سپس و بعدا انتقال داده اند می شود؟

 پاسخ:

  رئیس محترم  شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1696به شماره ثبت وارده  1398/10/9مورخ  9030/23412/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/14

، شرایط خاصی براي مدیر 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  204برابر ذیل ماده  -الف -1

  رر نشده است؛ لذا لزومی به سهامدار بودن مدیر تصفیه وجود ندارد؛ تصفیه در فرض سؤال مق



تواند بیش از دو سال باشد؛ الیحه قانونی یادشده، مدت مدیریت مدیران تصفیه نمی 214با توجه به ماده  -ب و ج 

این  224لکن این مدت با رعایت شرایط مقرر در ماده یادشده قابل تمدید است. شایسته ذکر است که وفق ماده 

الیحه قانونی تا پیش از ختم تصفیه، امکان تسویه حساب با سهامداران شرکت وجود ندارد و لذا فرض سؤال منتفی 

  است.

هرچند منظور از وکالت اداري مشخص نیست؛ لکن چنانچه مقصود وکالت جهت شرکت در مجمع عمومی باشد،  -د

 که در اساسنامهسوي برخی سهامداران وجود ندارد؛ مگر این االصول منعی در اعطاي وکالت به (مدیر تصفیه) ازعلی

  به نحو دیگري مقرر شده باشد.

الیحه یادشده آن است که پس از عملیات تصفیه، ختم تصفیه باید اعالم شود و موجبی براي  217مستفاد از ماده  -2

این الیحه قانونی با  208برابر ماده دعوت مجدد از سهامداران و ارائه گزارش از عملیات تصفیه وجود ندارد؛ زیرا 

  شود.ختم تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت زایل می

الذکر اعالم ختم تصفیه منوط به اجراي تعهدات شرکت است و مدیر تصفیه الیحه قانونی فوق 208به موجب ماده  -3

تواند پیش از اتمام تعهدات، ختم تصفیه را اعالم کند؛ لذا در فرض سؤال که مدیر تصفیه در اجراي تعهدات نمی

که سند رسمی انتقال را تنظیم آن شرکت معامله جدیدي انجام داده و ملک شرکت را به ثالث انتقال داده است؛ بدون

تواند با ادعاي بطالن تصمیم به ختم تصفیه، دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به نفع میکرده باشد، ذي

  طرفیت شرکت در حال تصفیه مطرح کند.

و  تصفیه دانسته است الذکر که مدیران تصفیه را نماینده شرکت در حالالیحه قانونی فوق 212با عنایت به ماده  -4

این الیحه قانونی که تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خالف مفاد این  126همچنین با اتخاذ مالك از ماده 

 135ماده انتخاب شده است را در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته است و با توجه به اطالق ماده 

ات و اعمال مدیران و مدیرعامل شرکت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر الیحه قانونی مذکور که تمام اقدام

توان به عذر عدم اجراي تشریفات مربوط به طرز انتخاب، اعمال و دانسته است و به صراحت اعالم کرده است نمی

رکت و یا اساسنامه شاقدامات چنین مدیرانی را غیرمعتبر دانست، لذا چنانچه در انتخاب مدیر تصفیه مقررات قانونی 

  رعایت نشده باشد، اقدامات صورت گرفته از سوي چنین مدیرانی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/07    

7/98/1695   

  ح 1695-88-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوري و جهت تضییع حقوق در مواردي که برخی از 

حقی دارنده چک صادر شود، آیا طلبکاران باید ابطال چک یا اگر آنان نموده است، چنانچه رأي قطعی دائر بر ذي

رفاً اعتراض ثالث از اي وجود داشته باشد، ابطال معامله منشأ چک و ابطال چک را درخواست کنند و یا صمعامله

کند در صورتی که صادرکننده تاجر ورشکسته یا غیر تاجر سوي طلبکاران کافی بوده و دادگاه به آن رسیدگی می

  باشد، آیا تفاوتی وجود دارد؟

 پاسخ:

  رئیس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ   1695به شماره ثبت وارده  1398/9/24مورخ  9030/21551/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/14

در فرض سؤال چنانچه اثبات شود معامله منشأ چک، صوري و به قصد فرار از اداي دین منعقد شده است، ابطال 

پذیر است و اگر صادرکننده چک، تاجر ورشکسته قانون مدنی امکان 218بستانکاران به استناد ماده معامله از سوي 

که داللت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام  1311قانون تجارت مصوب  418باشد، با توجه به ماده 

اموال خود دارد، معامله منشأ چک باطل است. در هر حال با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاري از جمله وصف 

پذیر نیست؛ همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج تجریدي بودن و اصل استقالل امضائات، ابطال چک امکان

  است.

  

 احمد رفیعی دکتر

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/03    

7/98/1651   

  ح  1651-76-98شماره پرونده:  

  استعالم:

تومان براي هر ماه  13/600/000بها اند که به موجب آن اجارهاي استناد کردهاي طرفین به قرارداد اجارهدر پرونده

تومان  12/600/000تومان به عنوان رهن معادل  420/000/000تعیین شده است؛ ضمنا مقرر شده است مبلغ    

محاسبه و یک میلیون تومان نیز به صورت نقد به شکل ماهیانه از طرف مستاجر به موجر پرداخت شود. در دعواي 

  عاي بطالن آن مطرح شده است.مطروحه این قرارداد فاقد وجه شرعی اعالم و اد

بهاي ماهیانه ریال به عنوان اجاره 300/000معادل  %3که در قرارداد مذکور براي یک میلیون تومان با توجه به این

که ربوي محسوب و قرارداد اجاره تعیین شده است، آیا قرارداد اجاره موصوف منطبق با موازین شرعی است؟ یا این

  باطل است؟

 پاسخ:

  آقاي  جاللوندجناب 

  معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستري استان قزوین

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1651به شماره ثبت وارده  1398/09/17مورخ  1/38731/9031بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/11

اند از بابت وجوهی که از طرف مستأجر به موجر پرداخت در فرض سؤال که در قرارداد اجاره طرفین توافق کرده

که موضوع، مصداقی و ناظر به تفسیر قرارداد است نظر از ایناالجاره کسر شود، صرفشود، بخش معینی از مالمی

، شرط مقرر از جمله شرایط باطل و یا مبطل عقد کننده است: اوالًو در هر مورد احراز موضوع با قاضی رسیدگی

نیست و اصل بر صحت عقد اجاره است؛ ثانیاً، در خصوص ربوي بودن یا نبودن مازاد پرداختی، موضوع از مصادیق 

تواند مصداق عقد قرض باشد و در واقع موجر توافق کرده است که در ازاي قرضی که معامله ربوي نیست و می

بین  وه است، بخشی از ذمه مستأجر را ابراء کند. لذا عقد اجاره منعقده از اعتبار قانونی برخوردار مستأجر به وي داد

  طرفین، نافذ و معتبر است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/08    

7/98/1645   

  ح  1645-60-98شماره پرونده:  

  استعالم:

دارند که از سوي هایی به این دادسرا اعالم میهاي دولتی و خصوصی طی گزارشکه اکثر بانکبا توجه به این

باشد ها میگیرندگان بانکی امالکی بابت تضمین تسهیالت دریافتی در قالب عقد رهن و .. در توقیف بانکتسهیالت

یات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این امالك در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجرای

سازند. با اجازه ورود به داخل امالك را نداده و عمال اجراي عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می

با اسالحات و الحاقات  1310اصالحی قانون ثبتاسناد و  امالك کشور مصوب  34که در اجراي ماده توجه به این

همان قانون ضابطین دادگستري و سایر قواي دولتی  95ارزیابی امالك مورد وثیقه ضروري است و مطابق ماده  بعدي

کنند که طی دستور قضایی باشند، از دادستانی درخواست میمکلف به همکاري با مأمورین اجراي اسناد رسمی می

تجاري، اداري خالی از سکنه و .. باشد،  ضمن صدور حکم ورود به داخل امالك مورد نظر که ممکن است مسکونی،

دستور داده شود که نیروي انتظامی در این رابطه با کارشناسان رسمی دادگستري همراهی و همکاري کند. لذا 

 41خواهشمند است با کسب نظر مشورتی اعضاي محترم اعالم فرمایید آیا در چنین مواردي با وحدت مالك از ماده 

االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و اسناد رسمی الزمنامه اجراي مفاد آیین

امالك کشور امکان صدور دستور قضایی مبنی بر حضور مامورین نیروي انتظامی به عنوان ضابط و دستور قضایی 

 این قبیل دستورات قضاییجهت گشودن درب و رفع موانع جهت ورود کارشناسان به این قبیل امالك وجود دارد؟ آیا 

  مطابق مقررات قانونی است؟

 پاسخ:

  دادسراي عمومی و انقالب تهران 32معاون محترم دادستان و سرپرست ناحیه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1645به شماره ثبت وارده  1398/9/17مورخ  9001/691/232بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1کمیسیون آیین دادرسی کیفري (، نظریه مشورتی 1398/10/10

در فرض استعالم که در مرحله ارزیابی ملک جهت انجام عملیات مزایده از طریق اداره اجراي ثبت، مالکین و 

با مانع مواجه اند و به همین علت اجراي عملیات اجرایی متصرفین اجازه ورود به ملک مربوط را به کارشناس نداده

االجرا و طرز رسیدگی به نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزماصالحی آیین 98شده است، مطابق قسمت اخیر ماده 

ریاست محترم قوه قضاییه رفتار  6/12/1398شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مصوب 

  شود.می

 دکتر احمد رفیعی

    قوه قضاییه سرپرست اداره کل حقوقی



 

1399/04/07    

7/98/1622   

  ح  1622-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه حکم به الزام تمکین علیه زوجه صادر شود و پس از قطعیت حکم، زوجه مجنون شود، این امر چه تاثیري -1

  بر روند اجراي حکم دارد؟ آیا    

چنانچه حین انشاء عقد زوجه مجنون  خالف کرامت انسانی است؟ ل کرد یاتوان فعل غیرمالی را بر مجنون تحمیمی 

 توان زوجهباشد و با مجوز خاص پزشکی نکاح منعقد شود و اختالف در نکاح ایجاد شود، آیا با درخواست زوج می

  شود و امکان صدور حکم نیست؟مجنونه را به تمکین محکوم کرد یا به سبب فقدان عقل،  نشوز تلقی نمی

ر علیه درمواردي که فردبه فعل قائم به شخص امانندنقاشی یا مهارت خاصی محکوم شده است و محکومدر دیگ-2

فرآیند اجراي حکم و پس از صدور اجراییه مجنون شود این امر چه تأثیري در اجراي حکم دارد؟ آیا اجبار به فعل 

  محکومیت یافته با توجه به زوال عقل ممکن است؟

 پاسخ:

  بع انسانی دادگستري کل استان یزدمعاون محترم منا

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1622به شماره ثبت وارده  1398/9/20مورخ  9030/3597/500بازگشت به استعالم شماره       

  :شود، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/10

دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده الزام به تمکین، جنون زوجه را احراز کند قانوناً محملی  در فرض سؤال که -1

براي صدور رأي مبنی بر الزام زوجه به تمکین وجود ندارد و چون تکلیف زوجه به تمکین در چنین حالتی متصور 

ا قطعیت حکم تمکین دچار جنون نیست لذا دعواي طرح شده قابلیت استماع ندارد؛ همچنین چنانچه زوجه پس از ب

  توان به وي منتسب کرد؛ بنابراین آثار نشوز نیز بر وي مترتب نخواهد شد.شود، عدم اجراي حکم را نمی

در فرض سؤال که فرد به انجام عملی که قائم به شخص وي است محکوم و در جریان اجراي حکم مجنون شده  -2

اجرایی خود را از دست خواهد داد و اجراي آن غیرممکن خواهد شد؛ رسد که حکم صادره قابلیت است، به نظر می

در صورتی که انجام عمل موضوع  1356و تبصره آن از قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47چرا که برابر ماده 

خت اعلیه را به پردعلیه باشد و از اجراي آن امتناع کند، دادگاه براي مدت معینی محکومحکم قائم به شخص محکوم

روزانه مبلغی معین محکوم خواهد کرد و در فرض سؤال اوالً، امکان امتناع مجنون از اجراي حکم متصور نیست؛ چرا 



که امتناع امري ارادي و نفسانی است که مجنون فاقد آن است؛ بنابراین امتناع مجنون از اجراي حکم موضوعاً منتفی 

  و راجع به مجنون قابل تصور نیست.

واند توجه به متصور نبودن امتناع مجنون از اجراي حکم و ممنوعیت وي از تصرف در اموالش، دادگاه نمیثانیاً، با ت

  یادشده روزانه مبلغی را به عنوان جریمه تأخیر تعیین کند 47برابر تبصره ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

  
 

1399/04/11    

7/99/421   

  ك421-186/3-99شماره پرونده:  

  

  حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي دکتر مصدق

  معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

  علیکم؛سالمٌ

مورخ  421به شماره ثبت وارده  1399/03/27مورخ  5/3251/9018احتراماً، بازگشت به استعالم شماره       

رییس کل محترم دادگستري استان مازندران، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این  1399/04/09

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم می

هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، براي مثال سه فقره کالهبرداري و  -1سوال 

  عیین میشود؟سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه ت

در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا براي هر یک از جرایم مشابه مطابق  -1

به عنوان جرایم مشابه تعیین  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23/2/1399اصالحی  134ماده » الف«بند 

رایم شود و چون در نهایت این جمطابق همان بند تعیین کیفر میشود و براي جرایم متعدد مشابه دیگر نیز کیفر می

اصالحی  134ماده » پ«یا » ب«ها مطابق بندهاي شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آنغیر همنوع نیز محسوب می

 134اده م» ب«شود. بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند مذکور تشدید می

  شود.تعیین کیفر می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23/2/1399اصالحی 

ربایی از صالحیت دادگاه کیفري یک خارج و در صالحیت قانون اخیر، مجازات بزه آدم 1ماده » ب«در بند  -2سوال

ربایی با رفتار در حکم حیله و تقلب دادگاه به کیفري دو قرار گرفته است و این ابهام وجود دارد که اگر جرم آدم

  صورت گیرد، مشمول قسمت نخست این بند است یا قسمت دوم؟

در فرض سؤال داراي ابهام است، عنصر مادي بزه » حکم حیله و تقلب«نظور از عبارت در که مصرف نظر از این -2

 23/2/1399اصالحی  621نباشد، مشمول عبارت قسمت دوم ماده » به عنف یا تهدید«ربایی در صورتی که آدم

  است. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 



تصویب، تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه قانون اخیر ال 1ماده » ت«در بند  -3سوال 

  است و قیمت زمان وقوع جرم مالك است یا زمان پرداخت؟

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده  -3

شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس همین قانون توسط شاکی (مستندات  68ماده » پ«و بند  1392

یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب 

  در زمان وقوع جرم است.

طبق قانون اخیر، در فرضی که علت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18در تبصره الحاقی به ماده  -4سوال 

صدور حکم به بیش از حداقل نوشته نشود، غیر از ضمانت اجراي انتظامی آیا موجب نقض یا اصالح حکم در مرجع 

باالتر است؟ و آیا این مقررات در خصوص مجازات شالق یا جزاي نقدي که داراي حداقل و حداکثر باشد هم الزم 

  االجرا است؟

دوي بدون ذکر علت، مجازات را حبس بیش از حداقل قانونی تعیین کند، صرف نظر از مجازات اگر دادگاه ب -4

، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18) و ماده 23/2/1399انتظامی مقرر براي این تخلف در تبصره الحاقی (

قانون  457حیث با لحاظ ماده چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم بدوي را از این 

اصالح کند. در هر حال تخلف مذکور موجب نقض اساس دادنامه بدوي نیست  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

و مقررات این تبصره به مجازات شالق و جزاي نقدي تسري ندارد و طبق تصریح قانون صرفاً مربوط به مجازات 

  حبس است.

هاي غیر حدي مقرر در قانون) آیا واژه قانون مجازات اسالمی (تمام حبس 19در تبصره الحاقی ماده  -7سوال 

  شود.گردان هم میاطالق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روان» قانون«

شامل  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  3ماده  6هاي ابد غیر حدّي در تبصره اطالق تمام حبس -7

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و  4مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده  هاي ابدکلیه حبس

قانون مبارزه با مواد مخدر  45اختالس و کالهبرداري است)؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده 

ام یا حبس و جزاي نقدي درجه دو در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعد 1396الحاقی 

  تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است.

تمام جرایم و تخلفات از جمله جزاي «و عبارت  1399اصالحی قانون مجازات اسالمی مصوب  28آیا ماده -9سوال 

  ، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم تسري دارد؟»نقدي



بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23/2/1399اصالحی  28ماده  -9

  شود.موضوع صالحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز می مجازات تخلفات صنفی

در خصوص تقلیل مجازات حبس با درجات مختلف تعیین تکلیف شده است ولی  37ماده » الف«در بند  -10سوال 

  اي نشده است تکلیف چیست؟به حبس درجه هشت اشاره

و رأي وحدت رویه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  65ه حبس تعزیري درجه هشت ( تا سه ماه) طبق ماد -10

  شود.هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مجازات جایگزین حبس تبدیل می 29/10/1394مورخ  746شماره 

قانون وصول  2ماده  2قانون موضوع تبدیل و تقلیل حبس درجه هفت به جزاي نقدي، با بند  6در  ماده -11سوال 

  دولت و مصرف آن در موارد معین، معارض است؟ برخی از درآمدهاي 

قانون وصول برخی از  2حبس درجه هفت با توجه به میزان آن (نود و یک روز تا شش ماه) مشمول ماده  -11

(ناظر به جرایمی که حداکثر مجازات بیش از نود و  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

  شود؛ بنابراین تعارضی بین مقررات مذکور وجود ندارد. یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این است) نمی

 66و در نظر گرفتن ماده  1392اصالحی قانون مجازات اسالمی مصوب  37ماده » ب«با توجه به بند  -14سوال 

  هاي درجه هفت چگونه است؟یین مجازات در حبسهمان قانون، نحوه تع

هاي قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضاي هر پرونده، ممکن است در مورد نحوه تعیین مجازات در حبس -14

این قانون مجازات  37طبق ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده 

این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضاي، تخفیف و تشخیص دادگاه به » ب«ید مطابق بند را تخفیف دهد که با

شود؛ بنابراین در اعمال این دو اقدام می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  66تعیین مجازات حبس مطابق ماده 

ننده رأي مورد استناد و عمل قرار نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرک

  گیرد.می

قانون اخیرالذکر  7منظور از تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره ماده  -15سوال 

  چیست؟

، 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  7در تبصره ماده » تعلیق بخشی از مجازات«منظور از  -15

  از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد است و نه تمام مجازات.تعلیق قسمتی 

شود، با توجه به نامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادر آیین 62چنانچه در اعمال ماده  -16سوال 

نامه اشاره شده است، آیا تا زمان قانون کاهش مجازات حبس تعزیري بهوضع آیین 9که در تبصره الحاقی ماده این

  نامه موجود قابل اعمال است؟ نامه، مقررات آیینوضع آیین



ناظر به استفاده از ظرفیت  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  9ماده  3نامه موضوع تبصره آیین -16

رییس قوه قضاییه متفاوت  1397هاي الکترونیکی مصوب نامه اجرایی مراقبتنبخش خصوصی است که با موضوع آیی

  نامه اخیرالذکر کماکان قابل اعمال است.است؛ لذا مقررات آیین

در خصوص قابل گذشت بودن بزه توهین به مأمور دولتی، آیا مأمور باید گذشت کند یا مافوق اداري  -17سوال 

  وي؟

شود و با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده وهین به اداره محسوب نمیتوهین به مأمور دولت، ت -17 

  12طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و لحاظ ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  609

 ، مأمور باید شخصاً 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  100و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  اقامه شکایت و یا اعالم گذشت کند.

قانون  23/2/1399اصالحی  690آیا قید تعلق امالك و اراضی به اشخاص خصوصی موضوع ماده  -18سوال 

  قانون مذکور نیز تسري دارد؟  693و  692به جرایم موضوع مواد  1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

قانون مجازات اسالمی  23/2/1399اصالحی  104بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده  -18

فقط نسبت به امالك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعالم شده است و این جرایم  1392مصوب 

تکاب مجدد این جرایم پس از نسبت به امالك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ار

اجراي حکم نسبت به امالك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم 

قانون مجازات  693نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطالق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 

  شود.اضی و امالك دولتی نمیشامل ار 1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

به شرطی که مبلغ آن از  1و جرایم انتقال مال غیر و کالهبرداري موضوع ماده « با توجه به عبارت  -19سوال 

، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کالهبرداري است یا بزه انتقال مال »این قانون بیشتر نباشد 36نصاب مقرر در ماده 

  گیرد؟ غیر را نیز در بر می

قانون مجازات  104با توجه به نحوه نگارش ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  36نصاب مقرر در ماده  -19

  شود.) شامل مجازات انتقال مال غیر هم می23/2/1399اسالمی (اصالحی 

 104 در متن ماده» دیدهداشتن بزه«در خصوص کالهبرداري و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت  - 20سوال 

 شود و هر زمان گذشت کند تعقیببا توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغازمی -اصالحی: الف

  دیده در جرم کالهبرداري چیست؟ شود، فرض مخالفِ نداشتن بزهموقوف می



د، اجرا باشتعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال » کالهبرداري«اگر قبالً به لحاظ جنبه عمومی جرم  -ب

  در مواردي که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و ... که بردن مال  1در بزه کالهبرداري موضوع ماده  -الف 20

) قانون 23/2/1399اصالحی ( 104دیده قابل تصور نیست و در ماده غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه

قانون مجازات  36، بزه کالهبرداري فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 1392مجازات اسالمی مصوب 

ه ناظر ب» دیدهدر صورت داشتن بزه«بیشتر نباشد، قابل گذشت اعالم شده است و عبارت  1392اسالمی مصوب 

طبق «و یا » ها مقرر شده استهبرداري درباره آنمجازات کال«و جرایمی است که » در حکم کالهبرداري«جرایم 

  ».شودقانون کالهبرداري محسوب می

و اخف بودن این قانون به استناد ماده  1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب با الزم -ب 20

  شود.قرار موقوفی اجراي حکم صادر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  505

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  657و  656قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد  11در ماده  -23سوال 

، با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر، در عمل با این اشکال مواجه هستیم که 1375مصوب 

در  ت تعقیب ندارد. ضابطدر صورت دستگیري متهم در محل سرقت، در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلی

که موضوع جرم(تعزیرات) بیش از بیست بزه سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این

  میلیون تومان است، به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟ 

اصالحی  104هاي موضوع ماده رقتکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سبا توجه به این -23

به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23/2/1399

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  44ضابط دادگستري در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 

  عمل کند. 1392

قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  657و  656هاي موضوع مواد قانون در باب بزه 11در ماده  -24سوال 

، با عنایت به لحاظ ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن، عمال قابلیت تعقیب با اشکال 1375

گونه در معاونت قابلیت همراه است؛ چه آن که میزان مال مسروقه در حالی که سرقت هنوز تمام نشده است و همین 

  تقویم ندارد.

ن یابد تعییمجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر براي همان جرم که به نحو تام ارتکاب می -24 

ک جرم هاي مختلف یکه رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی براي تطبیق آن با گونهشود. در صورتیمی



رین عنوان تف، دالیل و قرائن الزم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبکهاي مختلمانند سرقت

  مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.

قانون آیین دادرسی کیفري با نقض همه  510یا در اجراي ماده  134چنانچه که قبًال مطابق مقررات ماده -27سوال 

و غیر مشابه تعیین مجازات شده است و با لحاظ مساعد بودن  احکام با رعایت قواعد تعدد براي هر جرم مشابه

فعلی، آیا باید بار دیگر آخرین دادگاه صادر کننده حکم در مجازات تعیین شده بازنگري  134مقررات اصالحی ماده 

  کند؟

به اخف بودن قانون الحق نسبت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«مالك اعمال مقررات بند  -27

قانون مجازات اسالمی پیش از اصالح و یا در اجراي  134قانون سابق است؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده 

دادرسی کیفري با نقض همه  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 510ماده 

  عمل کرد. 10ماده » ب«احکام تعیین مجازات شده است، در صورت اخف بودن قانون الحق باید طبق مقررات بند 

قانون مجازات  96اصالحی شامل عفو خاص موضوع ماده  134ماده » ت«آیا اطالق واژه عفو در بند  -28سوال 

  شود؟ اسالمی هم می

قانون مجازات اسالمی  96عفو خصوصی موضوع ماده  23/2/1399اصالحی  134ماده » ت«واژه عفو در بند  -28

  است. 1392مصوب 

  آیا مجازات تا هفتاد چهار ضربه داراي حداقل نیست یا این که حداقل آن یک ضربه است؟ -29سوال 

، مجازات تا هفتاد 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23/2/1399اصالحی  134ماده » ج«با عنایت به بند  -29

  .و چهار ضربه شالق فاقد حداقل است

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

 
  

    



 

1399/04/11    

7/99/403   

  ك403-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مباشر به حبس در جرم کالهبرداري که مجازات آن درجه چهار بوده و شامل حبس، جزاي نقدي و رد مال است اگر 

تواند براي معاون جرم از مجازات جزاي نقدي به جاي حبس استفاده کند؟ یا اینکه مجازات محکوم شد آیا دادگاه می

  معاون باید از نوع مجازات مباشر باشد؟

 پاسخ:

  رییس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  403به شماره ثبت وارده  1399/04/05مورخ  9020/62/250 بازگشت به استعالم شماره      

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/07

آن، در جرایم موجب تعزیر » ت«با اصالحات بعدي و بند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  127مطابق ماده 

چنانچه در شرع براي معاون مجازات دیگري تعیین نشده باشد، مجازات معاون یک تا دو درجه پایینتر از مجازات 

این ماده، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است و در مورد  1جرم ارتکابی است و طبق تبصره 

ه اموال، انفصال دایم و انتشار حکم محکومیت هم تکلیف خاصی مقرر شده است. بنابراین در جرایم تعزیري مصادر

اگر مجازات قانونی جرم، مجموع چند نوع مجازات باشد، مجازات معاون نیز از همه آن مجازاتها؛ ولی با یک تا دو 

از انواع مجازات قانونی جرم باشد، به همان نوع یا درجه پایینتر تعیین میشود و چنانچه درجات پایینتر فاقد بعضی 

  شود.اعی که وجود دارد اکتفا میانو

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/11    

7/99/398   

  ك398-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند نسبت به مجازات جایگزین نیز می مجازات جایگزین حبس صادر کند آیااگر دادگاه در راي خود حکم به 

  تخفیف اعمال کند؟

 پاسخ:

  دادگاه کیفري دو شهرستان اراك 106رییس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  398به شماره ثبت وارده  1399/4/4مورخ  9012/903/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:زیر اعالم می ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح1399/4/7

، اصوالً تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  64با توجه به ماده 

الذکر، اعمال تخفیف مجدد مجازات جایز قانون فوق 38ماده  2تخفیف در مجازات متهم است و با لحاظ تبصره 

  زمان این مجازات را تخفیف دهد.تواند همات جایگزین حبس نمینیست؛ بنابراین دادگاه هنگام صدور حکم به مجاز

  

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/11    

7/99/396   

  ح396-16/10-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و  31تواند  به نرخ روز مستند به مواد آیا شرکت بیمه متعهد به پرداخت خسارات صدمات بدنیحادثه رانندگی  می

و به  1395قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  36

که که رأي صادره به شرکت مربوطه ابالغ و دیده خودداري کند؟ توضیح آنلحاظ عدم ارایه مدارك توسط زیان

اجراي احکام کیفري نیز چندین مرتبه مهلت بیست روزه پرداخت را به شرکت اخطار کرده است اما این شرکت 

  پرداخت کرده است. 1398به نرخ سال  1399توجهی به پرداخت دیه نداشته و مبلغ دیه را در سال 

 پاسخ:

  شهرستان  گرمه استان خراسان شمالیدادستان محترم عمومی و انقالب 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  396به شماره ثبت وارده  1399/4/4مورخ  9014/17521/550بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/4/7

ه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قانون بیمه اجباري خسارات واردشده ب 32حکم مقرر در ماده 

مبنی بر تکلیف زیاندیده، اولیاي دم یا وراث قانونی جهت مراجعه به شرکت بیمه براي تکمیل مدارك  1395مصوب 

گر جهت عدم پرداخت خسارت و به صرف عدم پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، متضمن ایجاد حقی براي بیمه

نیست؛ زیرا در ادامه همین ماده، بیمه گر مکلف شده است ظرف بیست روز از تاریخ  الذکرمراجعه اشخاص فوق

قطعی شدن خسارت، مبلغ دیه را پرداخت و در صورت عدم مراجعه اشخاص یادشده، این مبلغ را به صتدوق تأمین 

که رأي صادره ربط تحویل دهد. لذا در فرض سؤال هاي بدنی واریز و قبض مربوط را به مرجع قضایی ذيخسارت

به شرکت بیمه ابالغ شده و اجراي احکام کیفري نیز با چندین نوبت ارسال اخطاریه، بر تکلیف شرکت بیمه به پرداخت 

قانون  13دیه تأکید کرده است؛ شرکت مذکور مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است. حکم مذکور در ماده 

  بر این امر تأکید دارد.روز نیز الذکر مبنی بر پرداخت دیه به بهاي فوق

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/09    

7/99/385   

  ح385-122-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا بانک مهر اقتصاد در حال حاضر بانک دولتی است یا خصوصی؟  

 پاسخ:

  مستشار محترم شعبه دوم دادگاه تجدید نظر دادگستري کل استان همدان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  385به شماره ثبت وارده  1399/3/25مورخ  1399028001382675بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، اعالم می1399/4/2

هاي نظامی از جمله بانک مهر اقتصاد و ادغام هاي وابسته به دستگاهبا توجه به تغییرات انجام شده در اساسنامه بانک

ک سپه، شایسته است مراتب آخرین وضعیت بانک مورد استعالم در خصوص دولتی یا غیر دولتی بودن، ها در بانآن

  .را از معاونت نظارت بانک مرکزي جهموري اسالمی ایران استعالم شود

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/04    

7/99/375   

  ح  375-88-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعواي (استرداد الشه چک) بین شعب محترم محاکم تجدیدنظر استان 

غربی نظرات متفاوتی وجود دارد برخی از شعب با پذیرش غیرمالی بودن موضوع دعوي مطروحه در ماهیت آذربایجان

  عقیده بر مالی بودن آن دارند.   امر رسیدگی نموده و راي قطعی صادر نموده است اما در شعب دیگر

 پاسخ:

  سرپرست محترم معاونت قضایی دادگستري استان آذربایجان غربی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  375به شماره ثبت وارده  1399/03/27مورخ  9022/5044/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم 1399/03/31

تمیز دعاوي مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه 

حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعواي 

  ست.استرداد سند و استرداد الشه چک  غیرمالی ا

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/07    

7/99/373   

  ك 373-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند دیده از جرم میکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیانپس از آن« قانون آیین دادرسی کیفري  15مطابق ماده 

تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل 

دادگاه « قانون مذکور  17و مطابق ماده .» از اعالم ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند ..

مکلف است ضمن صدور راي کیفري در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارك موجود راي 

حال سوال اینجاست که در پرونده تصادف جرحی، شاکی نسبت به ایراد صدمات خود ».مقتضی صادر کند مگر...

به اتومبیل خود نیز تا قبل از اعالم ختم دادرسی دادخواست حقوقی تنظیم و  شکایت تنظیم و نسبت به خسارت وارده

کند. آیا اقدام شاکی در تنظیم دادخواست  مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفري در فرض مذکور تقدیم دادگاه می

  صحیح است؟

 پاسخ:

  رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  373به شماره ثبت وارده  1399/3/27مورخ  9020/54/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/3/27

در  »ایراد صدمه بدنی غیرعمدي ناشی از تخلفات رانندگی«در فرض استعالم که شاکی ضمن طرح شکایت کیفري 

، دعواي خصوصی مطالبه ضرر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15و  14و مواد  9ماده  »ب«اجراي بند 

و زیان مادي ناشی از ارتکاب جرم (خسارت وارد شده به خودرو) را با تقدیم دادخواست مطالبه کرده است، دادگاه 

سارت وارد شده به خودرو) قانون موصوف، به دعواي ضرر و زیان شاکی خصوصی (خ 17کیفري با استناد به ماده 

  کند.رسیدگی می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/07    

7/99/372   

  ك  372-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  لطفا به سوال ذیل مستدال پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضایی در ارسال نتیجه تسریع فرمایید.

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات هر کس عمدا به دیگري جرح یا ضربی وارد آورد که موجب  614مطابق ماده 

نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوي از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع 

شته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخالل در نظم و یا زوال عقل مبنی علیه گردد در مواردي که قصاص امکان ندا

  صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

المثل در ایراد ضرب و جرح عمدي نقض عضو حاصل و پرونده از دادسرا با صدور کیفر خواست و صرفا چنانچه فی

شود دادگاه نیز و جنبه عمومی جرم نمی 614اي به ماده دادگاه کیفري ارسال و هیچ اشارهنسبت به پرداخت دیات به 

نماید آیا این اقدام اقدام می 614در مقام رسیدگی ضمن تعیین دیات نسبت به جنبه عمومی جرم مذکور وفق ماده 

ر کیفرخواست به دادگاه ارسال بایست در دادسرا اثبات و با صدودادگاه صحیح است یا اینکه جنبه عمومی جرم می

در کیفرخواست خود را راسا شرایط آن را احراز و مبادرت به صدور  614شد اگر دادگاه با وجود عدم ذکر ماده می

  راي کند آیا داراي اشکال قانونی است؟

 پاسخ:

  رئیس محترم  شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  372به شماره ثبت وارده  1399/3/27مورخ  9020/55/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/3/27

تشخیص این که اقدام متهم موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران است، با 

اي ندارد؛ بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص کننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخلهسیدگیدادگاه ر

رغم عدم درخواست دادسرا، نسبت به است، علی 1375قانون مجازات اسالمی  614دهد که مورد از مصادیق ماده 

  نماید.صدور حکم مقتضی اقدام می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    کل حقوقی قوه قضاییهمعاون اداره 



 

1399/04/03    

7/99/366   

  ح366-88-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

محل (قانون چک جدید)،  در هاي با خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بالرساند در پروندهبه استحضار می

ها را از شعب این نوع پروندههاي متفاوتی دارند؛ برخی ها رویهعشر دولتی، دادگاهمرحله اجراي حکم و اخذ نیم

ن اساس نیم عشر دریافت هاي غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را مالی و بر ایغیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده

  خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعالم نظر بفرمایید. کنند. می

 پاسخ:

  دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید مطهري) 185قاضی محترم شعبه  

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  366به شماره ثبت وارده  1399/3/21مورخ  1399168009337120بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/3/27

کرده است که اجراییه طبق قانون ) تصریح13/8/1397ن صدور چک (اصالحی قانون اصالح قانو 23مقنن در ماده 

شود؛ به وسیله اجراي احکام دادگستري به مورد اجرا گذاشته می 1394هاي مالی مصوب نحوه اجراي محکومیت

مطابق است و از جمله در ماده یک آن به اقدام  1356قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

به تصریح شده هاي اجرایی عالوه بر محکومآن به استیفاي هزینه 3قانون اجراي احکام مدنی و در تبصره یک ماده 

عشر اجرایی قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم 23رسد اجراي اجراییه موضوع ماده است؛ بنابراین به نظر می

  است. 1356صوب قانون اجراي احکام مدنی م 158برابر بند یک ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



  
 

1399/04/07    

7/99/360   

  ح  360-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در نتیجه حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر مبایعه نامه اي فسخ و مالکیت خریدار زایل شده است؛ متعاقب آن مالک 

علیه فرد متصرف که مستاجر خریدار سابق بوده و قرارداد اجاره وي پس از فسخ معامله، تمدید نشده است، طرح 

  د تقدیم کند یا دادخواست تخلیه؟ دعوا کرده است؛ در فرض سؤال آیا مالک باید دادخواست خلع ی

 پاسخ:

  جناب آقاي توکلی

  معاون محترم مدیر کل دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  360به شماره ثبت وارده  1399/3/21مورخ  9000/3588/600/100بازگشت به استعالم شماره       

  شود:شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به 1399/3/26

 شودهرگاه مشتري مبـیع را اجاره داده باشـد و بیـع فسـخ شـود اجـاره باطل نمی«قانون مدنی  454ي مطابق ماده

این قانون، فسخ معامله تأثیري در حقوقی که از سوي مشتري و  455ي ؛ مستفاد از این ماده و فراز نخست ماده...»

پیش از فسخ به دیگري واگذار شده است ندارد. بنابراین در فرض سؤال که متصرف براساس قرارداد اجاره ملک را 

د انتودر تصرف دارد، با توجه به وجود رابطه استیجاري، دعواي خلع ید فاقد مجوز قانونی است و مالک رسمی می

که رابطه استیجاري متصرف عین مستأجره ناشی از قرارداد با با اقامه دعواي تخلیه حقوق خود را استیفا کند و این

  نبوده، مؤثر در مقام نیست.  مالک رسمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    



 

1399/04/03    

7/99/359   

  ع  359-215-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  80نامه اجرایی ماده مصوبه آیین 6با توجه به تصویب مصوبات شوراي اسالمی در کمیسیون تطبیق وفق ماده 

و اصالحات بعدي، آیا  1375تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

ن که رویه مرسوم فعلی متضمبودن پاسخ، نظر به اینانتخاب شهرداران نیز مشمول این بند است؟ در صورت مثبت 

عدم ارسال مصوبه در انتخاب شهردار به کمیسیون تطبیق است، وضعیت قانونی شهردارانی که بدون تنفیذ کمیسیون 

  اند را بررسی و اظهارنظر فرمایید.تطبیق شروع به کار نموده

 پاسخ:

  جناب آقاي حمیدیان

  هاي قوه قضاییههاي وابسته و سرپرست اداره کل امور نمایندگیو سازمانها مدیر کل محترم امور استان

  با سالم و احترام؛

مورخ  359به شماره ثبت وارده  1399/03/25مورخ  9000/2/59/1020بازگشت به استعالم شماره       

  شود:اعالم میالملل این اداره کل به شرح زیر ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1399/03/25

که نسبت به نحوه انتخاب شهردار و چگونگی اعتراض به انتخاب مزبور در قانون ترتیب نظر از اینصرف -2و 1

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و  90بینی شده است، مستفاد از ماده خاصی پیش

عدي این است که ماده مزبور ناظر به مصوباتی است که با اصالحات و الحاقات ب 1375انتخاب شهرداران مصوب 

شود؛ محسوب می» مقرره«موجد حق و تکلیف بوده و به عبارت دیگر تصمیم شوراي اسالمی شهر در مورد آنها 

قانون صدرالذکر  90موضوع ماده » مصوبات«بنابراین تصمیم شوراي اسالمی شهر در انتخاب شهردار از مقوله 

  خارج است.

  

 احمد رفیعیدکتر 

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/11    

7/99/358   

  ع358-58-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با اصالحات بعدي و با تاخیر بعد از مدت مقرر، مدارك  1346ها مصوب نامه مرخصیچنانچه مستخدم بر خالف آیین

یا  شودپزشکی راجع به مرخصی استعالجی را ارائه کند، آیا مدت غیبت به عنوان مرخصی استحقاقی منظور می

  مرخصی استعالجی؟ ضمانت اجراي این ترك فعل چیست؟

 پاسخ:

  معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

  دعاي خیر؛با سالم و 

مورخ  358به شماره ثبت وارده  1399/03/23مورخ  9030/943/500بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/03/25

با اصالحات بعدي  1346نامه مرخصیها مصوب آیین 2تواند با لحاظ ماده اگرچه تأخیر در ارائه گواهی پزشک می

(نقض قوانین و مقررات  1372قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب  8ماده  2از مصادیق تخلف موضوع بند 

ند نفسه نمیتوامربوط) باشد که احراز آن با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده مرجع رسیدگیکننده است؛ اما این امر فی

کن شدن گواهی پزشک و محرومیت مستخدم فرض سؤال از مرخصی استعالجی شود. بدیهی است مقام یموجب کانلم

ربط در صورت عدم درخواست مرخصی استحقاقی براي ایام غیبت و نیز عدم ارائه اسناد مربوط به مرخصی ذي

ز این حیث متوجه فرد استعالجی در مهلت مقرر قانونی، مکلف به اعالم غیبت این فرد خواهد بود و تبعاتی که ا

ربط نخواهد کرد؛ اما در فرایند رسیدگی به تخلف این مستنکف از ارائه اسناد شده است، مسئولیتی را متوجه مقام ذي

  زشک) قابل ترتیب اثر خواهد بود.فرد دایر بر غیبت، ارائه اسناد مربوط (گواهی پ

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/02    

7/99/355   

  ك  355-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه قرار بازداشت موقت متهم به اتهام قتل عمدي به وسیله بازپرس صادر و توسط دادگاه کیفري یک نیز تایید 

شده باشد و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده در دادگاه کیفري 

الصدور را ابقاء و تمدید کنند، آیا ابقاء و تمدید این قرار قابل یک مطرح و اعضاي دادگاه قرار بازداشت موقت سابق

  اعتراض است؟

 پاسخ:

  شرقیرئیس و  مستشار محترم شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/03/24مورخ  355به شماره ثبت وارده  1399/03/18بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  شود:مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

(فک، تخفیف یا ابقاي قرار تأمین)  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  242تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 

منصرف از مرحله دادرسی در دادگاه است و لذا در صرفاً ناظر به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا و 

ضایی مقام قمواردي که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود، تکلیفی از این حیث متوجه 

  دادگاه نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/10    

7/99/353   

  ك  353-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه دادرس دادگاه در خصوص موضوعی انشاء حکم نموده لیکن در دادگاه تجدیدنظر قرار تلقی و نقض  -الف

ماده » د«شود چنانچه خواهان مجددا دعوي دیگري با همان موضوع و به طرفیت همان اصحاب مطرح کند شمول بند 

  فوق خواهد بود؟

کند آیا دادرسی یکی از اصحاب دعوي شکایت انتظامی و یا دعوي حقوقی علیه دادرس دادگاه مطرح میهنگام -ب

  این مورد از موارد رد دادرس است؟

 پاسخ:

  هاي عمومی و انقالب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید باهنرمعاون قضایی محترم رییس کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/3/24مورخ  353به شماره ثبت وارده  1399/3/23مورخ  9001/34/34بازگشت به نامه شماره       

دادگاه عمومی حقوقی تهران نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم  118درباره استعالم  رئیس محترم شعبه 

  شود:می

ا قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی در مواردي که دادگاه تجدیدنظر رأي دادگاه بدوي ر -الف

و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  450ماده» ب«کند، باتوجه به بند ماهوي به دادگاه بدوي ارسال می

این قانون، دادگاه بدوي مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و از جهات رد دادرس و صدور  353ماده 

  باشد.رسیدگی نمی قرار امتناع از

، شکایت انتظامی از جهات رد 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421اوال، با عنایت به تبصره ماده  -ب

دادرس نیست. ثانیاً، مطرح بودن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی براي رد دادرس کافی است و الزم نیست 

د و کننمواردي که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم میکه دعوا از قبل مطرح شده باشد. ثالثاً، در 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 91ماده » ه«که برابر بند یا برعکس، با توجه به این

مطرح چه موجب رد قاضی است، آن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421ماده » ث«و بند  1379مصوب 

مطرح بودن دعواي «بودن دعواي حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معناي 

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 53نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده » حقوقی



کند که برابر ماده مطرح بودن دعواي حقوقی صدق می افتد، بنابراین زمانیبه جریان نمی 1379امور مدنی مصوب 

قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را  64

کند، در نتیجه در فرض سؤال به محض صدور کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابالغ دادخواست را صادر 

  دستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.این 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/11    

7/99/352   

  ح352-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا صرفا در اموال غیر منقول قابلیت صدور دارد؟-1در خصوص دستور فروش: 

امکان صدور دستور فروش اعیانی ملکی که عرصه آن وقف است و اعیانی ملکی که جزء مشاعی از آن وقف آیا  -2

  است، وجود دارد؟

  آیا دستور فروش قابل عدول است؟ -3

چنانچه پس از صدور دستور فروش مشخص شود احدي از مالکان رسمی در دادرسی شرکت داده نشده دادگاه و -4

  اند؟ی مواجهاجراي احکام با چه تکلیف

  آیا دستور فروش قطعی یا قابل اعتراض است؟ -5

تواند بعد از صدور دستور فروش و حین اجراي دستور مثالً در حین عملیات اجرایی آیا خواهان دستور فروش می -6

  ؟آگهی مزایده درخواست خود را استرداد و از ادامه عملیات اجرایی بدون رضایت دیگر مالکین مشاعی منصرف شود

 پاسخ:

  رییس  محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  352به شماره ثبت وارده  1399/3/21مورخ  9030/5606/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/3/24

صرفاً ناظر بر اموال غیرمنقول (امالك) است و در مورد  22/8/1357قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب  -1

تواند مستقیماً از دادگاه اموال منقول، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاري است و شریک مال مشاع می

  را بنماید. درخواست تقسیم مال مشترك و عنداللزوم فروش آن و تقسیم حاصل فروش

در خصوص فروش اعیانی که عرصه آن وقف است با توجه به جواز فروش اعیان احداثی در اراضی موقوفه با  -2

  رعایت مقررات مربوط، افراز یا فروش بناي احداثی فاقد اشکال است. 

 دستورات قضاییکه دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف با توجه به این -5و  3

که دادگاه تشخیص دهد دستور صادره واجد اشکال آید، لذا قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و درصورتیبه شمار می

  تواند به نحو مستدل از آن عدول کند.قانونی است می



اع، با نامه این قانون، دستور فروش ملک مشآیین 9با عنایت به مواد اول و چهارم قانون صدر الذکر و ماده  -4

شود؛ اما در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجراي احکام مدنی طبق مقررات، مالکین تقاضاي یک شریک نیز صادر می

  کند.را مطلع می

تواند اعمال حق خود را که وفق اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، هیچ کس نمیبا عنایت به این -6

نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آیین 9که برابر ماده ا توجه به اینوسیله اضرار به غیر قرار دهد و ب

آید، اعمال حق به عمل می 1356، اجراي فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1357

قانون  24ل ماده ذیمتقاضی فروش مبنی بر اعالم رضایت کتبی نسبت به تعطیل، توقیف، قطع و تأخیر اجرا مذکور در 

اي باشد که موجب اضرار غیر، اعم از دیگر شرکاي مالک و اشخاص باید به گونه 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

که ممکن است از جهت پرداخت ثالث نشود. بنابراین و به عنوان مثال پس از انتشار آگهی مزایده با توجه به این

سایر مالکین مشاعی و به سبب تهیه مقدمات الزم از سوي کسانی هزینه نشر آگهی و دیگر جهات ضرري متوجه 

قانون اخیرالذکر موجب تضرر ایشان شود، موافقت  136که قصد شرکت در مزایده را دارند، مانند اقدام موضوع ماده 

دگاه اکه از جهت دیگري دبا درخواست متقاضی فروش براي تعطیل، توقیف، قطع یا تأخیر اجرا موجه نیست؛ مگر آن

له مبنی بر تبدیل مال توقیف شده قانون یادشده). محدودیت حق محکوم 124درخواست وي را موجه بداند (ماده 

  این قانون در همین راستا است 53بار مذکور در ماده براي یک

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/03    

7/99/339   

  ح  339-139-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه در جهت علیه، آیا ابالغ رأي داوري به محکومدر صورت تقدیم درخواست ابطال رأي داوري توسط محکوم

علیه رسیدگی به خواسته ابطال راي داوري موضوعیت دارد؟ براي مثال رأي داوري صادر شده است و به محکوم

  شده است. علیه به طریقی از آن مطلعابالغ نشده است؛ اما محکوم

 پاسخ:

  جناب آقاي طاهري

  کریمهاي حقوقی شهرستان رباطدادرس محترم شعبه دوم دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/03/18مورخ  339به شماره ثبت وارده  1399/03/18مورخ  994بازگشت به استعالم شماره       

  شود:مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 485ه به این که طبق ماده با توج

بینی شده توسط طرفین، تکلیف داور است و از سوي دیگر ابالغ رأي توسط داور از طریق دادگاه یا به طریق پیش

 492این قانون مقید به بیست روز از تاریخ ابالغ است و به موجب ماده  490نفع به رأي داور طبق ماده اعتراض ذي

قانون یادشده، اعتراض خارج از موعد قانونی، موجب صدور قرار رد درخواست از سوي دادگاه است، ابالغ رأي 

انونی علیه رأي داوري داراي اثر قالذکر، موضوعیت دارد و صرف اطالع محکومداور به لحاظ آثار قانونی فوق

ید ابالغ این نیست؛ بنابراین دادگاه در مقام رسیدگی به دعواي ابطال رأي داوري و درخواست اجراي رأي داور، با

  رأي را احراز کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/07    

7/99/337   

  ح  337-88-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  پذیر؟نسبت به چک الکترونیکی امکانآیا ظهرنویسی 

 پاسخ:

  هاي حقوقی شهرستان رباط کریمدادرس محترم شعبه دوم دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/3/18مورخ  337به شماره ثبت وارده  1399/3/18مورخ  992بازگشت به استعالم شماره       

  شود:مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

االجرا شدن این ، دو سال پس از الزم1397مکرر قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  21برابر تبصره یک ماده 

ی نویسنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشتقانون، صدور و پشت

نویسی که به طریق مقرر صرفاً پشتچک در وجه شخص معین خواهد شد. در نتیجه پس از اجراي مقررات مزبور 

در این قانون انجام شود، معتبر است بنابراین با فرا رسیدن مهلت مزبور امکان ظهرنویسی چک الکترونیکی در سامانه 

  صیاد وجود دارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/10    

7/99/336   

  ح  336-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رسیدگی به اعتراض ثالث به  1398دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  6حسب ماده 

باشد؟ آیا دادرس اجراي احکام عملیات اجرایی و تایید صحت مزایده در صالحیت دادرس اجراي احکام مدنی می

مدنی باید ابالغ ویژه در این خصوص داشته باشد یا اینکه صرف تعیین دادرس توسط رئیس دادگستري به عنوان 

  باشد؟می دادرس اجراي احکام مدنی کافی به مقصود

 پاسخ:

  جناب آقاي طاهري

  دادرس محترم شعبه دوم دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/3/18مورخ  336به شماره ثبت وارده  1399/3/18مورخ  991بازگشت به استعالم شماره       

  شود:مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ریاست محترم  24/7/1398العمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب دستور 6به موجب ماده  -1

البدل دادگاه مجري حکم، پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علی«قوه قضاییه 

، اعطاي 1394هاي مالی مصوب نحوه اجراي محکومیتقانون  3دار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده عهده

باشد، این امر مانع از اعمال نظارت مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می

بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده » باشد.دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمی

ضاي سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختالف نسبت به جهت ام

به، اي محکومالکفاله براي استیفعلیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهمتناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم

  البدل اجراي احکام است.ه دادرس علیکه از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهدبا توجه به این

البدل دادگاه ندارد ولذا تعیین احدي از دادرسان که دادرس اجراي احکام اختیاراتی فراتر از دادرس علینظر به این -2

البدل دادگستري به عنوان دادرس اجراي احکام یک یا چند شعبه از شعب محاکم حقوقی توسط ریاست دادگستري علی

البدل دادگاه در اجراي احکام حقوقی مستلزم داشتن ابالغ انتصاب ویژه از و انجام وظیفه دادرس علی بالمانع است

  طرف ریاست محترم قوه قضاییه نیست.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/03    

7/99/334   

  ح  334-141-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  کند.صادره از دادگاه به عنوان ثالث اعتراض میشخصی نسبت به دادنامه 

اي که نسبت به آن اعتراض شده قبال توسط فرد دیگري مورد اعتراض شود دادنامهپس از اخذ پرونده مالحظه می

  واقع و به نفع وي تماماً نقض شده است:

  تکلیف دادگاه در خصوص اعتراض ثالث واصله چیست؟ -1

  باید انجام دهد؟ خود چه اقدامی میشخص اخیر براي احقاق حقوق -2

 پاسخ:

  رئیس محترم دادگستري شهرستان بندر انزلی

  با سالم و دعاي خیر؛

 1399/3/18مورخ  334به شماره ثبت وارده  1399/3/17مورخ  9027/321/340بازگشت به نامه شماره       

رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر  13/3/1399مورخ  990006در مورد استعالم شماره 

  شود:انزلی ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث فقط تمام یا بخشی از حکم صادرشده را که به ضرر شخص ثالث است،  -1

کند. بنابراین اعتراض شخص م جدیدي به نفع ثالث صادر نمیکند و حکدر صورت وارد بودن ادعاي ثالث نقض می

دیگر به حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض ثالث صادر شده است، عمالً قابل پذیرش نیست؛ زیرا صرف نقض 

تواند مخل حقوق شخص دیگر باشد. بنابراین در فرض حکمی که در دعواي بین دو شخص دیگر صادر شده است، نمی

  باید اعتراض ثالث را رد کند. سؤال دادگاه

تواند بر مبناي قرارداد به طرفیت فروشنده طرح دعوا کرده و حقوق بدیهی است در فرض سؤال، شخص ثالث می -2

  قانونی خود را مطالبه کند

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/03    

7/99/333   

  ك  333-192-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هر گونه تغییر کاربري در قالب ایجاد بنا،  1385ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10وفق ماده 

برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي تغییر کاربري محسوب 

شود چنانچه غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون انجام شود جرم بوده 

ورزي مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام الزم را معمول و نتیجه را به اداره متبوع خود و مأموران جهاد کشا

  منعکس نمایند.

آن تقدم دارد یا خیر؟ آیا قلع و قمع بنا و مستحدثات  10ي قانون به ماده 3حال این ابهام وجود دارد که رعایت ماده 

فوق در قالب درخواست جهاد کشاورزي و نماینده دادسرا  قانون 10ماده  2نیاز به رأي دادگاه دارد یا صرف تبصره

  کند؟بدون رأي دادگاه براي قلع و قمع کفایت می

 پاسخ:

  جناب آقاي سید امیر مرتضوي

  معاون قضایی محترم رییس کل دادگستري خراسان رضوي در امور اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/03/18مورخ  333به شماره ثبت وارده  1399/03/17/د پ مورخ 2355شماره  بازگشت به استعالم      

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ها، قلع و قمع بنا موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3در بزه تغییر کاربري غیر مجاز موضوع ماده 

قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزي، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم  به تبع امر  10ماده  2تبصره 

) این اداره کل نیز 2پذیر است و دالیل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفري (کیفري امکان

  شود:باشد، ذیالً اعالم میمی

عالوه بر قلع و قمع «...ها آمده است ري اراضی زراعی و باغ) قانون حفظ کارب1/8/1385اصالحی ( 3در ماده  -1

شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي » محکوم خواهند شد«عبارت ». بنا به پرداخت جزاي نقدي ... محکوم خواهند شد

هیأت عمومی دیوان  21/12/1386مورخ  707باشد که مختص دادگاه است. رأي وحدت رویه شماره (هر دو) می

  شور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربري غیر مجاز را جزء الینفک حکم کیفري دانسته است.عالی ک

نامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد آیین 12) قانون مورد بحث و ماده 1/8/1385الحاقی ( 10مطابق ماده - 2

جهت انعکاس به مراجع » ه متبوعگزارش به ادار«مجلس و و تنظیم صورت» توقف عملیات«کشاورزي صرفاً در حد 



چه مرتکب پس نامه اجرایی آن، چنانآیین 12ماده  1قانون مذکور و تبصره  10ماده  1قضایی است و طبق تبصره 

از اعالم مأمورین جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نیروي انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین 

أمورین توسط م» قلع و قمع بنا«ملیات متخلف جلوگیري نماید؛ این امر نیز داللت به اختیار جهاد کشاورزي از ادامه ع

  است.» قلع و قمع مستحدثات«شده غیر از در مواد اشاره» توقف عملیات«جهاد کشاورزي ندارد؛ زیرا 

مه اجرایی آن آمده است ناآیین 13ها و ماده قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10ماده  2آنچه در تبصره  -3

(رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجراي حکم 

اجراي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  484صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 

هاي بخش بر این ماده، اجراي احکام کیفري صادره از دادگاه 3طبق تبصره  احکام کیفري بر عهده دادستان است و

قانون حفظ کاربري  10ماده  2البدل است؛ اما مقنن در تبصره عهده رئیس دادگاه و در غیاب وي با دادرس علی

با اصالحات بعدي، اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده  1374ها مصوب اراضی زراعی و باغ

  در این تبصره به کار رفته است.» رأساً«مأموران جهاد کشاورزي قرار داده است و به همین علت کلمه 

  باشد: ) این اداره کل نیز به شرح ذیل می2نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی 

قانون حفظ کاربري اراضی  10ها در ماده است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربري اراضی کشاورزي و باغ

حکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که هاي آن، او الحاقات بعدي و تبصره 1374ها، مصوب زراعی و باغ

مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزي مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعالم 

ماده مذکور نیروي انتظامی مکلف به جلوگیري  1سازمان جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 

ماده مذکور مأموران  2ست و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره از ادامه عملیات ا

ین کنند و اجهاد کشاورزي با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می

مورخ  707رأي وحدت رویه شماره نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً  2اقدام با توجه به صراحت تبصره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست براي صدور حکم قلع و  21/12/1386

قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردي است که مرتکب به تذکرات مأموران 

  اقدامات خود را متوقف کرده باشد.و  جهاد کشاورزي و نیروي انتظامی توجه کرده

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/11    

7/99/332   

  ع  332-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 1398کند، در سال مالک ساختمان براي پرداخت آن به شهرداري مراجعه می 77در مورد عوارض کمیسیون ماده 

کند. راي در قانون شهرداري اعتراض می 77مالک پس از رؤیت صورت حساب نسبت به آن در کمیسیون ماده 

یابد مالک براي پرداخت مبلغ نهایی تقلیل یافته به شهرداري شود و بخشی از عوارض کاهش میسال آتی صادر می

که تاکنون عوارض پرداخت نشده و باید به نکند؛ اما عوارض مطابق نرخ سال جدید و با استدالل به ایمراجعه می

  نرخ جدید پرداخت شود، تقاضاي پرداخت به نرخ روز دارد.

  تواند پرداخت عوارض به نرخ جدید را مطالبه کند؟آیا استدالل شهرداري درست است و می -1

  رمانه است؟قانون شهرداري هی واجد وصف مج 77آیا  استنکاف شهرداري از اجراي راي کمیسیون ماده  -2

 پاسخ:

  معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  332به شماره ثبت وارده  1399/3/17مورخ  9030/880/500بازگشت به استعالم شماره       

  شود:می الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1399/3/18

قانون شهرداري مصوب  77االجرا بودن رأي قطعی کمیسیون موضوع ماده در فرض استعالم با توجه به الزم -1

با اصالحات و الحاقات بعدي در خصوص میزان عوارض دریافتی و چگونگی آن، شهرداري مکلف به اجراي  1334

رفتارکند؛ بدیهی است رفع ابهام و اجمال از رأي  تواند برخالف رأي قطعی مزبوررأي کمیسیون یادشده است و نمی

صادره و یا رفع اشکال ناشی از اجراي رأي بر عهده کمیسیون مذکور است که رأي موضوع پرسش را صادر کرده 

  است.

الملل: صرف استنکاف کارکنان شهرداري از اجراي رأي نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون قوانین عمومی و بین -2

انگاري نشده است؛ بدیهی است در صورت جلوگیري یادشده در قوانین عادي جرم 77ن موضوع ماده قطعی کمیسیو

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  576از اجراي آراي موصوف توسط مقامات و دیگر کارکنان شهرداري مطابق ماده 

  شود.رفتار می 1375مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/03    

7/99/331   

  ح  331-115-99شماره پرونده:  

  استعالم:

الیحه قانون تجارت   95آیا دعواي اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع ماده -1

  مسموع است؟ 

  الحساب توسط هیات مدیره قانونی است؟آیا تقسیم سود به صورت علی-2

ازنامه که به صرف ترتواند کنترل قضایی کند که ترازنامه درست است یا خیر یا اینمذکور دادگاه میدر دعواي آیا -3

  آور است؟مثبت مصوبه مجمع براي تقسیم سود قابل تقسیم به میزان ده درصد یا بیشتر  الزام

 پاسخ:

  معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  331به شماره ثبت وارده  1399/3/17مورخ  9030/879/500ازگشت به استعالم شماره ب      

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/3/18

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت  90جا که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق ماده از آن  -1

مستلزم تصویب مجمع عمومی عادي است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و  1347مصوب 

کار تشکیل مجمع عمومی عادي را مشخص کرده شده سازالیحه قانونی یاد 95و  89تقسیم سود تشکیل شود. مواد 

تواند مجمع عمومی شد، مییادشده را داشته با 95چه سهامدار شرایط مقرر در ماده است و در فرض سؤال، چنان

انونی، تواند پیش از طی تشریفات قعادي را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمی

سود سهام را تعیین کند و دعواي مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است 

الیحه قانونی  201ماده  2تواند به موجب بند ع عمومی تشکیل نشود، سهامدار میدر صورتی که به هر علت مجم

  یادشده جهت انحالل شرکت به دادگاه مراجعه کند.

الحساب با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و هیأت مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علی -2

  را ندارد. 

  اسخ به این سؤال منتفی است. با توجه به مراتب فوق، پ -3

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/03    

7/99/329   

  ك329-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخصی در آپارتمان محل سکونت خود سر و صداي شدیدي دارد و موجب آزار و اذیت همسایه طبقه پایین شده و 

متهم را محکوم به تحمل حبس کرده است.  690شکایتی را مبنی بر ایجاد مزاحمت مطرح و دادگاه بدوي مطابق ماده 

ف ماده مذکور مطابقت ندارد آیا داراي وص آیا استناد به ماده مذکور در فرض سوال است؟ چنانچه عمل متهم با

  مستند قانونی آن چیست؟ ،کیفري است؟ اگر وصف کیفري دارد

 پاسخ:

  رییس محترم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  329به شماره ثبت وارده  1399/03/13مورخ  9020/46/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/03/17

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690صرف ایجاد صدا از سوي ساکنان یک واحد آپارتمان مشمول ماده 

شده و یا قانون یاد 618باشد، لیکن در صورت جمع بودن شرایط الزم براي تحقق جرایم موضوع ماده نمی 1375

تواند مصداق این عناوین مجرمانه بوده و از این حیث قابل مجازات ، می1396قانون هواي پاك مصوب  29ماده 

  باشد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/07    

7/99/327   

  ح327-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  صدور حکم طالق و اجراي آن مانع از طرح دعواي فسخ نکاح ناشی از تدلیس و عیب و ... است؟آیا  -1

که زوج پس از طالق نسبت به تدلیس یا عیب مخفی منجر به عدم سازش و در نهایت تحمیل طالق توافقی توضیح آن

  سخ عقد فراهم است؟آگاهی یافته است، آیا پس از صدور حکم طالق و اجراي آن موجبات دادخواهی براي ف

چنانچه فسخ ممکن نباشد، با توجه به تفاوت آثار فسخ و طالق در مهریه و غیره شخص متضرر از تدلیس چگونه  -2

  باید دادخواهی کند؟

 پاسخ:

  معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  327به شماره ثبت وارده  1399/3/12مورخ  9030/778/500بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/3/17

قانون مدنی فسخ و طالق از جهات انحالل عقد نکاح است و اقامه هر یک از این دو دعوا  1120مطابق ماده  -1

نکاح است؛ بنابراین در فرض استعالم که عقد نکاح به سبب اجراي صیغه طالق منحل شده است  منوط به بقاي عقد

و پس از آن، زوج به تدلیس و یا عیب موجود در زوجه آگاهی یافته و مدعی است این امر به عدم سازش و تحمیل 

ب موجود یا وصف کمال که صرف سکوت زوجه نسبت به عینظر از اینطالق توافقی بر وي منجر شده است، صرف

 که حکم فسخ نکاح داراي جنبه اعالمینظر از اینمفقود، موجد حق فسخ نکاح به سبب تدلیس نیست و همچنین صرف

کند و در واقع فسخ نکاح است و دادگاه صرفاً پس از احراز جهت موجب فسخ و شرایط آن، حکم بر فسخ صادر می

  ابد؛ به سبب انحالل قبلی نکاح، دعواي فسخ نکاح قابل استماع نیست؛ یحق بر فسخ، تحقق میاز تاریخ اراده ذي

  ارائه راهکار براي نحوه استیفاي حقوق خواهان در فرض استعالم از شمول وظایف این اداره کل خارج است -2

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/11    

7/99/320   

  ح 320-7/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

االرث خود را به ثالث منتقل کرده است؛ آیا دعواي تقسیم ترکه از سوي فرد مذکور قابل پذیرش احدي از ورثه سهم

  است؟

 پاسخ:

  البدل دادگاه عمومی بخش خرم آباد استان مازندراندادرس محترم علی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  320به شماره ثبت وارده  1399/03/01مورخ  9018/14/739بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/03/12

ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب « 1319قانون امور حسبی مصوب  301به موجب ماده 

، حق درخواست تقسیم را دارند و مطابق ...»االرث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و و جنین و کسی که سهم

 اتوانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراري راجع به مقدمات تقسیم یقانون یادشده، اشخاص ذینفع می 309ماده 

االرث خود را به ثالث منتقل نموده است، طرز تقسیم اموال بگذارند. بنابراین در فرض سؤال که احدي از ورثه سهم

  الیه قابلیت استماع دارد.نتقلدرخواست تقسیم ترکه از سوي م

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    



 

1399/04/03    

7/99/314   

  ح314-59-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخصی یک قطعه زمین مزروعی را در زمان حیات خویش با قرارداد عادي خریداري کرده است. چند سال بعد از 

قانون ثبت  147اند که سند رسمی مالکیت این ملک از طریق هیأت موضوع ماده فوت وي برخی ورثه مطلع شده

اسناد و امالك به نام اشخاص ثالثی صادر شده و چون ورثه سهم خود از ملک را انتقال نداده بودند، در خصوص 

ها صادر کرده است. با سند مالکیت صادره اقامه دعوا کرده و دادگاه حکم بر ابطال سند مالکیت به نسبت سهم آن

شده است از چه طریقی باید درخواست انتقال سند رسمی به نام  ها صادرتوجه به مراتب وراثی که حکم به نفع آن

خود بنمایند؟ از طریق اقامه دعوا در محاکم حقوقی یا ارائه درخواست به هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

  ؟1390هاي فاقد سند رسمی مصوب ثبتی اراضی و ساختمان

 پاسخ:

  انرئیس محترم کانون وکالي دادگستري استان همد

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/03/11مورخ  314به شماره ثبت وارده  1399/02/24مورخ  99/180بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

که به تعابیري چون  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 2مستفاد از ماده 

اشاره دارد و دعوا نیز داراي تعریف و ارکان خاص خود است (طرح ادعایی » رسیدگی به آن برابر قانون«و » دعوا«

رسد که دادگاه صرفاً وظیفه رسیدگی به دعاوي (امور ترافعی مانند که مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد)، به نظر می

به بعد قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب  9عهده دارد و مطابق مقررات مواد  اختالف در اساس مالکیت) را بر

با اصالحات و الحاقات بعدي، چگونگی درخواست و صدور سند مالکیت از شؤون و تکالیف واحد ثبتی محل  1310

صدور سند وقوع ملک است و نه دادگاه. ضمناً از آنجا که در سؤال و فرض مطروح درباره اعتراض به ثبت و 

اصالحی قانون ثبت اسناد و امالك، دادگاه حکم بر ابطال سند صادر و فارغ از  147مالکیت از طریق مقررات ماده 

  این قانون نیز خارج است. 19تا  17رسیدگی است، موضوع از شمول مقررات مواد 

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/01    

7/99/310   

  ك310-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه ضمن محکومصادر و قطعی شده است. » الف«حکم بر پرداخت وجه سند تجاري (چک) از سوي دادگاه حقوقی 

و  426ماده  6مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفري حکم قطعی بر جعلیت مندرجات چک دریافت کرده و به استناد بند 

تقدیم کرده و این » الف«قانون آیین دادرسی مدنی تقاضاي اعاده دادرسی از رأي صادره از شعبه  429و  427مواد 

شعبه به لحاظ خارج از فرجه بودن تقاضاي اعاده دادرسی، قرار رد دعوي صادر کرده و این قرار قطعی شده است. 

قانون آیین  429و  427ن ماده بر مواد توان گفت که مفاد ایقانون آیین دادرسی کیفري می 18آیا به استناد ماده 

و مرجع تجدید نظر از راي این شعبه، در زمانی که حکم کیفري بر » الف«دادرسی مدنی حکومت دارد و دادگاه 

بایست حکم مبتنی بر یک سند جعلی را معتبر دانسته و بر اساس آن اعاده دادرسی را جعلیت سند صادر شده بود نمی

کرد؟ چنانچه پاسخ منفی باشد، تکلیف محکومی مذکور این حکم را نقض می 18ت به استناد ماده بایسرد کند؛ بلکه می

  که طبق یک سند جعلی محکوم به پرداخت وجه شده است چیست؟

 پاسخ:

  معاون محترم قضایی دادگستري استان قم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  310به شماره ثبت وارده  1399/03/10مورخ  9020/39/5002بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/03/11

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

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

االتباع خواهد بود؛ اما فرض سؤال که دعوي حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفري متعاقباً صادر الزم

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

ؤال که اعاده دادرسی بدون ورود به ماهیت امر و صرفًا به لحاظ عدم تقدیم درخواست اعاده ثانیاً، در مفروض س

  نون آیین دادرسی کیفري عمل کند.قا 477تواند مطابق ماده نفع میدادرسی در مهلت قانونی رد شده است، ذي

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/03    

7/99/308   

  ح308-79-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند دادخواست بطالن قرارداد را از دادگاه آیا مدیر تصفیه به دلیل اجرایی نشدن قرارداد در شرکت ورشکسته می -1

  تقاضا کند؟

با توجه به قید ضمانی بودن وجه چک، تقاضاي استرداد الشه چک ضامن از اختیارات مدیر تصفیه است یا شخص  -2

  ضامن صادرکننده چک؟

تکالیف اداره تصفیه در خصوص پیگیري و توقف عملیات اجرایی امالك ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته   -3

  چیست؟

  آیا ر بین ضامنین و راهنین تاجر ورشکسته با اداره تصفیه ابطه حقوقی وجود دارد؟ -4

مجاز  شکسته بعد از تاریخ توقف توسط بانکآیا دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامنین و راهنین شرکت ور -5

  است؟ مدیر تصفیه  در خصوص خسارت تاخیر تادیه اخذ شده از ضامنین چه تکلیفی دارد؟

تگی و که ورشکساي با ورشکستگی شرکاء ندارد و با فرض اینکه ورشکستگی شرکت مالزمهبا توجه به این -6

توان از دادگاه صادرکننده ی مدیران شریک شده باشد،  میعدم ایفاي تعهدات شرکت به مدیران سبب ورشکستگ

حکم توقف و ورشکستگی تقاضاي صدور حکم ورشکستگی تبعی مدیران تاجر را تقاضا؟ این تقاضا با مدیر تصفیه 

  است یا مدیران شرکت؟

 پاسخ:

  دادرس محترم مجتمع دادگاه هاي خانواده شیراز

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  308به شماره ثبت وارده  1399/2/21مورخ  9019/47/722تعالم شماره بازگشت به اس      

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/3/10

صرف نظر از اینکه در سؤال مشخص نیست قرارداد قبل یا بعد از تاریخ توقف شرکت ورشکسته منعقد شده  -1

که قرارداد پس از راي قرارداد از موجبات بطالن قرارداد نیست؛ مگر ایناالصول صرف عدم امکان اجاست، علی

که ورشکستگی شرکت به باشد و یا اینقانون تجارت  423گانه ماده هاي سهتاریخ توقف منعقد شده و مشمول بند



مدیر تصفیه فقط این قانون که قراردادهاي بعد از توقف باطل هستند، در فرض سؤال  557تقلب باشد که برابر ماده 

  را باطل کند. 557و  423تواند قراردادهاي مشمول مواد می

گذار مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه -3و  2

توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا تسهیالت دریافتی از ناحیه تاجر؛ لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی

تواند استرداد الشه چک را که ضامن برابر مقررات میراهن یا فک رهن یا استرداد الشه چک ضامن  اقدام کنند؛ بل

  از دادگاه صالح تقاضا کند. 

با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال روشن است و بین اداره(مدیر) تصفیه با ضامن یا راهن ورشکسته رابطه  -4 

  حقوقی وجود ندارد. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از تاجر  14/12/1347مورخ  155اوالً، با توجه به رأي وحدت رویه شماره  -5

تأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز توان 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 بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف است؛ اما چنان باید بپردازد؛

پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 

و دیگر  1379قالب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقانون آیین دادرسی دادگاه 522شود، دادگاه وفق ماده 

کند و در این فرض مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می

ورشکستگی تاجر تأثیري در مسؤولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون 

  اصلی ( تاجر).

ر تصفیه در قبال خسارت تأخیر تأدیه اخذ شده از ضامن ورشکسته تکلیفی ندارد؛ بلکه خود ضامن باید برابر ثانیاً، مدی

  مقررات اقدام کند .

ورشکستگی شرکت مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکا و « 1311قانون تجارت مصوب  128اوالً، برابر ماده  -6

ت این حکم که ناشی از استقالل شخصی». گی شرکت نداردورشکستگی بعضی از شرکا مالزمه قانونی با ورشکست

حقوقی شرکت است به عنوان یک اصل کلی در خصوص مدیران شرکت و اشخاص دیگر نیز ساري و جاري است. 

بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت تجارتی، مدیران، ضامنین و شرکاي شرکت که تاجر هستند، ورشکسته تلقی 

گی شرکت تجارتی از موجبات ورشکستگی آنان نخواهد بود و خصوص بین انواع نخواهند شد و صرف ورشکست

  هاي تجارتی تفاوتی وجود ندارد. شرکت



قانون تجارت توسط یک یا  415ثانیاً، بر فرض ورشکستگی مدیران شرکت، تقاضاي ورشکستگی آنان برابر ماده 

ذیر است و مدیران شرکت ورشکسته یا مدیر تصفیه پچند نفر از طلبکاران یا حسب تقاضاي تاجر یا دادستان امکان

  تکلیفی در این خصوص ندارند

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/02    

7/99/307   

  ع307-139-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کننده به صالحیت قضات ضمن سلب رسیدگیآیا قضاتی که به هر دلیلی به موجب رأي صادره از سوي دادگاه عالی 

هاي یا اشخاص به عنوان داور توانند توسط دادگاهشوند، میصالحیت قضایی حسب مورد بازنشسته یا بازخرید می

  تعیین شوند؟

 پاسخ:

  هاي عمومی و انقالب اصفهانمعاون قضایی محترم رییس کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  307به شماره ثبت وارده  1399/3/10مورخ  9016/172/721شماره  بازگشت به استعالم      

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/3/10

در زمره حقوق اجتماعی » انتخاب شدن به سمت داوري« 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  26بر اساس ماده 

است و محرومیت افراد از حقوق اجتماعی مجازات تبعی است که تنها در موارد مصرح قانونی قابل اعمال است. 

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 469و  466بنابراین  با عنایت به مواد 

قانون نظارت بر  46ماده  3و  2هاي حیت قضایی از طریق بازنشسته یا بازخرید کردن قاضی موضوع بندسلب صال

قانوناً موجب ممنوعیت انتخاب وي به عنوان داور نیست؛ مگر در موارد مشمول ماده  1390رفتار قضات مصوب 

  که عنوان مجازات تبعی داشته باشد. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25

  

 تر احمد رفیعیدک

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/02    

7/99/280   

  ك280-152-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی مشمول جرایم قابل گذشت و مستمر مانند تصرف عدوانی  106آیا مرور زمان مندرج در ماده 

  که از تاریخ اطالع از وقوع جرم تا زمان شکایت جرم در حال استمرار است؟شود؟ با توجه به اینو ترك انفاق می

 پاسخ:

  دادگاه کیفري دو شهرستان اراك 106رییس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  280به شماره ثبت وارده  1399/3/1مورخ  9012/540/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/3/3

است، ، مربوط به جرائم آنی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  106سقوط حق شکایت کیفري مذکور در ماده 

نه جرائم مستمر؛ بنابراین در جرایم مستمر نظیر ترك انفاق و تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر 

حق تعقیب کیفري براي شاکی و متضرر ازجرم کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب  مادي جرم است،

  شکایت به استناد ماده یادشده نخواهد شد.

  

 عیدکتر احمد رفی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/02    

7/99/278   

  ع278-1/18-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفري دو و یک شعبه 

تصدي شعبه کیفري دو با دادرس محترم است که حقوقی دایر است که تصدي شعبه حقوقی با ریاست دادگستري و 

 هاي اداري ریاستهاي حقوقی و کیفري دو و انقالب را نیز دارا است؛ غالباً حجم فعالیتابالغ رسیدگی به پرونده

ري است و هاي کیفهاي حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پروندهدادگستري و نیز تعداد پرونده

طلبد. آیا جهت جلوگیري از اطاله دادرسی و هاي حقوقی نیز به صورتی است که زمان بیشتري را میدهنوع پرون

هاي ها و تعدیل حجم کار موجود، ارجاع پروندهها و مدیریت بایگانی آنسردرگمی دفاتر شعب در نظارت بر پرونده

که ریاست پذیراست و نیز با توجه به اینامکانهاي مذکور حقوقی براي ثبت در شعبه کیفري با وجود دادرس با ابالغ

دادگستري عالوه بر انتصاب به عنوان ریاست شعبه اول حقوقی داراي ابالغ به عنوان دادرس انقالب و خانواده و 

  ها در شعبه حقوقی وجود دارد؟باشد، آیا امکان ثبت این پروندهکیفري دو و اطفال نیز می

 پاسخ:

  شهرستان تیران و کرونرئیس محترم دادگستري 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  278به شماره ثبت وارده  1399/3/1مورخ  9016/74/62001بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/3/3

هاي کیفري به دادگاه کیفري ، دادگاه1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  294که وفق ماده اوالً، با توجه به این

یک، دادگاه کیفري دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، 

 که به موجبها براي رسیدگی به امور کیفري مشخص شده است و با عنایت به اینصالحیت هر یک از این دادگاه

با اصالحات و الحاقات  1373هاي عمومی و انقالب مصوب ن قانون، موادي از قانون تشکیل دادگاهای 570ماده 

که بعدي، از جمله ماده یک آن در حدي که مربوط به امور کیفري است، نسخ صریح شده است و با توجه به این

کیفري به شعب حقوقی این دادگاهها هاي هاي عمومی و پروندههاي حقوقی به شعب کیفري دادگاهتجویز ارجاع پرونده

با اصالحات و الحاقات  1373هاي عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه 4در موارد ضرورت، به موجب ماده 

هاي عمومی بودند؛ اما با اجراي قانون آیین بعدي به این علت بود که شعب کیفري و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه



هاي الذکر، صالحیت دادگاههاي کیفري به شرح فوقو تشکیل دادگاه 1/4/1394تاریخ  دادرسی کیفري جدید از

هاي عمومی هقانون تشکیل دادگا 4هاي کیفري، از نوع صالحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده عمومی حقوقی و دادگاه

هاي کیفري، که بر دادگاهنبا اصالحات و الحاقات بعدي نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آ 1373و انقالب مصوب 

ها یاد شده اصوالً قابل اطالق نیست؛ بلکه بر آن 4مذکور در ذیل ماده  »شعبه جزایی«اعم از کیفري دو و یک، عنوان 

  شود.اطالق می »دادگاه کیفري«عنوان 

، پرونده به و دیگر مقررات مرتبط 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  339و  338ثانیاً، مستفاد از مواد 

هاي بنابراین و با توجه به آنچه در بند اوالً آورده شد، ارجاع پرونده». دادرس شعبه«ارجاع می شود و نه » شعبه«

هاي کیفري به دادگاه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند حقوقی به دادگاه کیفري و یا بالعکس ارجاع پرونده

  هاي کیفري و حقوقی باشد.الغ دادرس هر یک از دادگاهمتصدي دادگاه کیفري یا حقوقی داراي اب

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/07    

7/99/273   

  ح273-192-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه ملکی در طرح ملی واقع شود و دستگاه اجرایی بر تملک آن طبق الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی  

شوراي انقالب اقدام کند لیکن مالک ملک  1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب براي اجراي برنامه

ه ر به علت استنکاف مالک از توافق و انجام معاملبه توافق با دستگاه متولی اجراي طرح نرسد و دستگاه اجرایی مذکو

الذکر  هیأت کارشناسی تعیین کند و پس از ارزیابی، الیحه قانونی فوق 8براي تملک و اجراي طرح به استناد ماده 

معادل ارزش ریالی تعیین شده ورقه اسناد خزانه اسالمی با سررسید مؤجل یک الی دو سال از تاریخ تودیع در 

ی به نام بتصندوق ثبت تودیع کند و پس از آن معرفی نماینده دادستان جهت تحویل عرصه و اعیان و انتقال اسناد ث

  دستگاه اجراییرا درخواست کند؛

هاي عمومی، عمرانی و الیحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامه 8که طبق ماده نظر به این -1

بباید شوراي انقالب ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی تعیین شده است  1358نظامی دولت مصوب 

الذکر نیز ارزش تقویمی و بهاي عادله مدنظر ود، آیا اسناد خزانه اسالمی مؤجل به شرح فوقدر صندوق ثبت تودیع ش

  شود؟قانونگذار محسوب می

که در فرض سؤال اسناد خزانه اسالمی مؤجل به عنوان ارزش تقویمی در صندوق ثبت تودیع شده نظر به این -2

تواند به صرف تقاضاي دستگاه اجرایی سالمی، دادستان میاست، آیا پبش از حلول سررسید و حال شدن اسناد خزانه ا

گذاري شده طبق نظر هیات کارشناسی و انتقال اسناد ثبتی به نام نماینده خود را براي تحویل ملک متنازع فیه ارزش

  دستگاه اجرایی معرفی کند؟

 پاسخ:

  رئیس محترم حوزه قضایی شهرستان کوثر استان اردبیل

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/2/31مورخ  273به شماره ثبت وارده  1399/2/23مورخ  9910009بازگشت به استعالم شماره       

  شود:الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

 این در حالی است که پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسالمی در سررسید مستلزم طی فرایند خاصی است؛ -2و  1

 1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب در الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامه



شوراي انقالب با اصالحات بعدي، تملک اراضی مستلزم تعیین و پرداخت بهاي عادله روز تقویم به شرح مذکور در 

این الیحه  8حق یا تودیع در صندوق ثبت محل (در فرض ماده به ذياین الیحه قانونی و پرداخت مستقیم قیمت 

قانونی) است که ظهور در پرداخت نقدي دارد؛ حتی در فرض تصرف و اجراي طرح پیش از انجام معامله قطعی 

یع دگذار مهلت حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف را براي پرداخت یا توالیحه قانونی مذکور) قانون  9(موضوع ماده 

بینی کرده است. بنابراین در فرض استعالم تحویل اسناد خزانه اسالمی در قبال تملک اراضی، قیمت عادله پیش

  شود و مستلزم موافقت مالک است.گذار در الیحه قانونی یاد شده محسوب نمیپرداخت بهاي عادله مدنظر قانون

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/07    

7/99/272   

  ح 272-75-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي خواهان الزام به تنظیم سند رسمی یک پالك ثبتی است. دادگاه نسبت به استعالم سوابق ثبتی از یکی از خواسته

گونه سابقه بازداشت به هیچاداره ثبت اقدام کرده و پاسخ واصله حکایت از آن دارد که ملک به نام خوانده بوده و 

که خواهان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال را مطرح نفع اشخاص ثالث را ندارد. به جهت این

شود که پالك ثبتی مذکور اي از خوانده مطلع مینکرده بود، در طول جریان رسیدگی دادگاه از طریق ارسال الیحه

که در هنگام طرح به جهت طلب از خوانده بازداشت شده است. با توجه به این توسط تعدادي از اشخاص ثالث

دادخواست و نیز استعالم اولیه از اداره ثبت، ملک در بازداشت بوده ولی در جریان دادرسی پالك ثبتی بازداشت شده 

ي ی و حکم به نفع وهاي اخیر به خواسته خواهان رسیدگاست، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا بدون توجه به بازداشتی

  که در حالت اخیر نیز باید قرار عدم استماع صادر شود؟کند؟ یا اینصادر می

 پاسخ:

  رییس  محترم دادگستري شهرستان بندر انزلی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  272به شماره ثبت وارده  1399/02/30مورخ  9027/219/340بازگشت به نامه شماره       

رییس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی  2/1399 29مورخ  990004ص استعالم شماره در خصو 1399/02/31

  شود:حقوقی بندر انزلی، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

تانکاران ع یکی از بسفیه در جریان رسیدگی به نفدر فرض سؤال که بنا به اعالم اداره ثبت امالك و اسناد، ملک متنازعٌ

خوانده توقیف شده است، دادگاه منعی براي صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق 

تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال له در این فرض میکننده ندارد. بدیهی است محکومتوقیف

الزم را معمول دارد؛ اما تا زمانی که این توقیف ابطال نشده باشد، اجراي  توقیف به عمل آمده از ناحیه ثالث اقدام

  االشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقیف است.حکم فوق

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/07    

7/99/259   

  ع  259-58-99شماره پرونده:  

  استعالم:

رسیدگی به  1374/3/31قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب  16مطابق ماده 

نشده  بینیگیرد ولی مقرراتی براي اجراي احکام صادره پیششکایت کارمندان جانباز در این کمیسیون صورت می

معاون اول رئیس قوه قضاییه نیز اشاره دارد که  1397/7/28مورخ  9000/2/2265/1000است بخشنامه شماره 

مذکور  16در صورت شکایت جانبازان مبنی بر تعقیب متخلف به علت عدم اجراي به موقع تصمیمات کمیسیون ماده 

اي از اجراي احکام کیفري جهت اجراي آراي قطعی این کمیسیون و ضرورت ایجاد وحدت رویه در سطح کشور  شعبه

هاي با توجه به این دو ضابطه مذکور آیا بخشنامه داخلی معاون اول رئیس قوه قضاییه براي دستگاهتعیین گردد حال 

سازمان  1398/12/4مورخ  178/98/10087االجرا است؟ نامه شماره مجري حکم سازمان تامین اجتماعی الزم

  باشد.تامین اجتماعی یزد و بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به پیوست می

 پاسخ:

  معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  259به شماره ثبت وارده  1399/2/27مورخ  9030/497/500بازگشت به استعالم شماره       

  شود:الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1399/2/28

قانون تسهیالت  16که تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده آن است؛ مستفاد از قسمت اخیر ماده از این نظرصرف

با اصالحات و الحاقات بعدي، عدم اجراي به موقع  1374استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب 

صالح قابل تعقیب است و از سوي يتصمیمات قطعی کمیسیون موضوع این ماده، خالف قانون محسوب و در مراجع ذ

و دیگر مواد مربوط در ذیل بخش  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  489و  484، 1دیگر با عنایت به مواد 

هاي کیفري را دارد؛ بنابراین پنجم این قانون، اجراي احکام کیفري وظیفه اجراي آراي قطعی صادره از سوي دادگاه

 بینی شده در قوانین جاري نظیرالذکر ناظر به ارتکاب جرایم پیشآراي کمیسیون فوق چنانچه جلوگیري از اجراي

بوده و به حکم قطعی کیفري در محکومیت اشخاص خاطی منجر  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  576ماده 

اجراي  درشده باشد، اجراي حکم قطعی مزبور بر عهده اجراي احکام کیفري است و در صورت تعیین شعب تخصصی 

  در شعب تخصصی اجرا خواهد شد. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  566ماده 
  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/10    

7/99/230   

  ح230-164-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ضمن تشکر  1397/9/28مورخ  2604و پیرو نامه شماره   1398/5/7مورخ   7/97/2786عطف به نامه شماره 

 3ماده  12از پاسخ از آن اداره مبنی بر خروج موضوعی دعاوي راجع به حق سرقفلی یا کسب و پیشه از ذیل بند 

طور که در نامه پیروي اعالم خواهشمند است همان 1373قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت مصوب 

  گونه دعاوي موضوع نامه پیروي را به این دادگاه ارشادا اعالم نمایند.گردیده نحوه محاسبه هزینه دادرسی این

 پاسخ:

  دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران ویژه  اصل  چهل و نه قانون اساسی

  با سالم و دعاي خیر؛

، درباره 1399/2/21مورخ  230به شماره ثبت وارده  1399/2/7مورخ  2604/4بازگشت به نامه شماره       

آن مرجع، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به  23/5/1398مورخ  2604استعالم شماره 

  شود:شرح زیر اعالم می

که دعوا در فرض سؤال که دعوا راجع به حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت مطرح شده است با توجه به این

شود و خواهان راجع به عین ادعایی ندارد، بنابراین مالك پرداخت هزینه دادرسی، تلقی نمیدر زمره دعاوي غیرمنقول 

  تقویم خواهان است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/11    

7/99/223   

  ح223-7/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

له مشاع به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن چنانچه خواهان و یا محکومدر دعاوي مانند تقسیم ترکه و دستور فروش ملک 

نفع بودن در موضوع بعد از قطعیت حکم درخواست صدور اجراییه ننماید آیا خواندگان یا احدي از آنها به لحاظ ذي

  خیر؟حق درخواست صدور اجراییه و یا تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست مزایده و امثال آن را دارند یا 

هاي تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون

  برداري به این حوزه قضایی اعالم و ارسال گردد.و بهره

 پاسخ:

  رییس محترم دادگستري شهرستان فالورجان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  223به شماره ثبت وارده  1399/2/20مورخ  9016/95/38001بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/2/20

هاي مورد درخواست افراز، طبق رأي اداره ثبت اسناد و امالك قابلیت افراز نداشته اوالً، در فرض سؤال، چنانچه پالك

قانون افراز و فروش امالك  4ستور فروش صادر کرده باشد، وفق ماده باشد و دادگاه به درخواست احدي از شرکا د

نامه اجرایی این قانون، به درخواست هر یک از شرکا، پالك موضوع دستور آئین 9و نیز ماده  1357مشاعی مصوب 

فروش، از طریق مزایده فروخته خواهد شد و ضرورت ندارد که منحصراً متقاضی دستور فروش، تقاضاي فروش پالك 

  که شرکا به نحو دیگري توافق کرده باشند.هاي مذکور را کرده باشد؛ مگر اینیا پالك

صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت ادیگر ورثه  ثانیاً،

جاع اند و دادگاه با ارقابل طرح است؛ در فرض سؤال برخی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترك را درخواست کرده

، حکم به فروش 1319قانون امور حسبی مصوب  317امر به کارشناس و احراز غیرقابل تقسیم بودن آن وفق ماده 

 هاها از طریق مزایده صادر کرده است، اما خواهانماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن

که اند و خواندگان اصرار به اجراي حکم فروش دارند. با توجه به ایناقدامی جهت درخواست اجراي حکم نکرده

 2رسد موضوع منصرف از ماده توانند تقاضاي اجراي آن را بنمایند، لذا به نظر میثه ذینفع بوده و میهریک از ور



ها نیست و بوده و اجراي حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاي خواهان 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

  ش ماترك قابل اجراست.نیازي هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضاي هر یک از ورثه حکم فرو

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/03    

7/99/210   

  ح210-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که راي حقوقی قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد  یا اساساً تجدیدنظرخواه متضرر از رأي نباشد، در 

هر یک از فروض باال دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟ قرار رد یا عدم استماع صورت تجدیدنظرخواهی در 

  که دادگاه تجدیدنظر با تکلیفی مواجه نیست؟شود یا آنتجدیدنظرخواهی صادر می

 پاسخ:

  دادگاه تجدید نظر استان گیالن 22مستشار محترم شعبه  

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/2/20مورخ  210به شماره ثبت وارده  1398/10/24مورخ  98/1100بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، مقرراتی که در 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 356به موجب ماده 

که به موجب قانون ترتیب دیگري مقرر شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاري است؛ مگر اینمی دادرسی بدوي رعایت

شده باشد. بنابراین در فرض سؤال چنانچه تقاضاي تجدیدنظرخواهی نسبت به موضوعی صورت گرفته باشد که با 

بارتی صادره نباشد و یا به علحاظ مقررات قانونی قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و یا تجدیدنظرخواه متضرر از رأي 

و ذیل ماده  84ماده  10قانون یادشده و یا بند  2نفع در طرح تجدیدنظرخواهی نباشد، حسب مورد با لحاظ ماده ذي

  شود.این قانون تصمیم مقتضی اتخاذ می  89

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1399/04/10    

7/99/198   

  ك198-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ارند الهی دقانون آیین دادرسی کیفري محاکم ا ز رسیدگی غیابی به جرایمی که فقط جنبه حق 406مطابق ماده  -1

تواند در خصوص جرایمی نماید آیا دادسرا میاند و به جهت اینکه دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه میمنع شده

که مجازات قانونی اعدام دارد اقدام به صدور کیفرخواست غیابی نماید یا اینکه تا زمان دسترسی به مثل مواد مخدر 

  متهم پرونده در دادسرا مفتوح باشد؟

در جرایمی که   1396/7/12اصالحی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45مطابق ماده  -2

ه متهم دسترسی نباشد تکلیف دادسرا جهت صدور کیفرخواست و دادگاه مجازات قانونی آن اعدام است چنانچه ب

  جهت رسیدگی به پرونده چیست؟

  الهی دارد؟حققانون اخیرالذکر صرفًاجنبه  45هاي مربوط به مواد مخدر مطابق ماده آیا پرونده-3

 پاسخ:

  رییس محترم حوزه قضایی شهرستان میناب

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  198به شماره ثبت وارده  1398/11/16مورخ  9033/2707/15بازگشت به استعالم شماره       

  شود:)  این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آین دادرسی کیفري (1399/2/17

، آن دسته از 1392درسی کیفري قانون آیین دا 406در ماده » الهی دارندفقط جنبه حق«اوالً، منظور از جرایمی که 

  ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.جرایمی است که منشأ آن

این است که تحقیقات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  190و  174، 104، 94، 2ثانیاً، مستفاد از مواد 

مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور 

متهم یا وکیل وي مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام الزم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق 

این قانون که مربوط  350مقدماتی را ولو به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده درج در جراید و غیره، تحقیقات 

  به مرحله دادرسی به معناي اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسري به دادسراها نیست.



ا ولی هرگاه دادگاه ب االرض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود نداردثالثاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فی

االرض نداند و یا محتواي پرونده، مجرمیت متهم را توجه به دالیل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فی

  اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروري نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  حقوقی قوه قضاییهمدیرکل 

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/09    

7/99/197   

  ح197-88-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اگر صادرکننده یا «1355/4/16) قانون صدور چک مصوب سال 97/8/13اصالحی ( 23به موجب ذیل ماده 

ت کالهبرداري یا خیانمقام قانونی او دعاوي مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق قائم

در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند؛ اقامه دعوي مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در 

مواردي که مرجع قضایی ظن قوي پیدا کند از اجراي سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت 

نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی یات اجرایی صادر میبا اخذ تأمین مناسب قرار توقف عمل

که صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دالیل ارائه شده را قابل باشد یا این

از نوبت رسیدگی خواهد قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد به دعاوي مذکور خارج 

پرسش این است چنانچه صادرکننده یا قائم مقام قانونی وي بابت عناوینی چون خیانت در امانت یا کالهبرداري » شد

ذکر الدر دادسرا شکایت کیفري مطرح کند و همزمان براي چک مذکور در اجراي احکام حقوقی در راستاي قانون فوق

قاضا براي صدور قرار توقف عملیات اجرایی مرجع صالح جهت رسیدگی به نیز اجراییه صادر شود، در صورت ت

  تقاضاي مذکور کدام است؟ مرجع دادسرا یا دادگاه؟

 پاسخ:

  جناب آقاي میرحاجی

  ریزي دادگستري کل استان چهار محال و بختیاريمعاون محترم قضایی رییس کل و سرپرست معاونت برنامه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  197به شماره ثبت وارده  1398/11/16مورخ  9023/13/630ت به نامه شماره بازگش      

دادستان محترم عمومی و انقالب  12/11/1398مورخ  98/1709/9، در مورد استعالم شماره 1399/2/17

  :شود) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (شهرستان بروجن

مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفري مبنی بر خیانت در امانت یا کننده چک یا قائمدر فرض استعالم که صادر

 23کالهبرداري در خصوص چک مزبور مطرح کرده است؛ و همزمان در اجراي احکام حقوقی در راستاي ماده 

براي چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با  1355) قانون صدور چک مصوب 13/8/97(اصالحی

 23در ماده » ناپذیر وارد گردداز اجراي سند مذکور ضرر جبران«و » ظن قوي پیدا کند«که عبارات عنایت به این



کننده احراز شود و اموري است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی 13/8/1397قانون صدور چک اصالحی 

احراز  باشد، قابلکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهاي طرفین نمیتوسط مرجع قضایی صادر اصوالً این امر

کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفري یا دادگاه نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادر

  کند.حقوقی است که به دعاوي  مذکور رسیدگی می

  

 دکتر احمد رفیعی

  دیرکل حقوقی قوه قضاییهم

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/07    

7/99/192   

  ح192-98-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  قانون تجارت در صورتی که دارنده چک در ظهر چک وکالت در وصول را قیدکند: 247با عنایت به ماده 

اصالتاً بدون ذکر مشخصات دارنده آیا وکیل فاقد پروانه وکالت حق تقاضاي تأمین خواسته و طرح دعوي را  -الف

  در دادخواست به عنوان خواهان دارد؟

در فرض موصوف در صورتی که وکیل در وصول حکم داراي پروانه وکالت باشد، اما قرارداد وکالت با دارنده  -ب

  تنظیم نشده باشد آیا اصالتاً حق اقامه دعوي به طرفیت صادرکننده را دارد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي بشکنی

  ادرس محترم محاکم حقوقی کیفري دادگاه انقالب دادگستري بجنوردد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  192به شماره ثبت وارده  1398/11/17مورخ  9014/55338/550بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/02/17

گیرد؛ لذا ، در ظهرنویسی به عنوان وکالت انتقال صورت نمی1311قانون تجارت مصوب  314و  247برابر مواد 

که وکیل پروانه وکالت داشته یا تواند اصالتاً طرح دعوا کند؛ اعم از اینشخص وکیل که سند را در اختیار دارد، نمی

  نویس) وجود داشته یا نداشته باشد.نداشته باشد و یا قرارداد وکالت بین وکیل و اصیل (ظهر

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/02    

7/99/180   

  ك180-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تعریف محدوده حریم شهر و روستا، تخلف از مقررات قانون فوق جرم بوده و ضمانت اجراي آن،  12طبق ماده 

هاي مقرر در قانون است. منظور از جرم و مجازات تخریب ساخت و سازهاي خالف قانون موصوف و اعمال مجازات

توان ازات آن تعیین نشده است، آیا میاعالم کرده جرم است لیکن مج 12در این ماده کدام است؟ در مواردي که ماده 

قانون  100و  99قانون مجازات اسالمی حکم به مجازات جایگزین حبس داد؟ آیا این قانون، مواد  69مطابق ماده 

  شهرداري را نسخ ضمنی کرده است؟

 پاسخ:

  رییس محترم حوزه قضایی بخش آفتاب

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  180به شماره ثبت وارده  1399/02/14مورخ  9001/13/511بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/02/17

ها و حریم شهر و روستا هرگونه تخلف ارتکابی از سوي شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن به هم زدن محدوده

به عنوان تجاوز به » هاقانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن« 12باشد، طبق ماده 

حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به 

ون مجازات اسالمی قان 69شود و در غیر این صورت با استناد به ماده مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می

قانون  100و  99شود؛ بنابراین مقررات مواد مجازات جایگزین حبس براي مرتکب تعیین می 1392مصوب 

قانون تعاریف محدوده و حریم  12ها که صرفاً ناظر به تخلفات ساختمانی است، از شمول مقررات ماده شهرداري

  ها خارج است.شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن

  

 تر احمد رفیعیدک

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1399/04/03    

7/99/175   

  ك175-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس و به اتهام کالهبرداري به  1391شخصی در سال  

تحمل هفت سال حبس تعزیري، رد مال و جزاي نقدي محکومیت قطعی حاصل کرده است دادیار اجراي احکام کیفري 

ت تخفیف مجازات و پرونده را جه1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134و  10در راستاي مواد  1397درسال  

  تعیین تکلیف نسبت به اجراي مجازات اشد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است 

  است؟1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10آیا موضوع منطبق با ماده -1

  آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد؟-2

را اعاده کند تکلیف دادیار اجراي احکام در راستاي چنانچه دادگاه خود را با تکلیف  مواجه ندانسته و پرونده -3

  اجراي احکام چیست؟

  آیا دادگاه بایستی راي صادر کند یا در قالب تصمیم اتخاذ تصمیم کند؟ -4

 پاسخ:

  جناب آقاي جاللوند

  معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستري استان قزوین

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  175به شماره ثبت وارده  1398/11/10مورخ  9031/49887/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/2/17

(در زمان حاکمیت قانون 1391که فرض سؤال از این جهت که چرا شخص در سال  نظر از اینصرف -4، 3، 2، 1

) به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس محکوم شده است 1370مجازات اسالمی مصوب 

، قانون حاکم در زمان وقوع جرم مالك 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10با ابهام مواجه است، برابر ماده 

تر یا مساعد تر به همان قانون استثناء شده یا قانون جدید خفیف 11عمل خواهد بود، مگر در مواردي که طبق ماده 

توان گفت که مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب طور مطلق نمیحال مرتکب باشد، در تعدد جرایم تعزیري به

است؛ زیرا  مقررات تعدد موضوع  1370خصوص اخف از مقررات قانون مجازات اسالمی سابق مصوب در این 1392

شود و چون پیش از حاکمیت قانون الحق در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه و غیر مشابه اجرا می 134ه ماد



فقط یک  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  47قانون الحق در جرایم ارتکابی مشابه (غیر مختلف) طبق ماده 

گونه جرایم مجازات شدیدتري پیش ر تعدد اینقانون الحق که د 134مجازات باید براي مرتکب تعیین شود، لذا ماده 

  بینی کرده  است به جرایم مشابه ارتکابی پیش از تصویب قانون تسري ندارد.

قاعده  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  47در خصوص تعدد جرایم غیر مشابه (مختلف) موجب تعزیر، طبق ماده 

براي هر یک  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134ماده ها حاکمیت داشته؛ در حالیکه با توجه به جمع مجازات

اي بر اساس این ماده تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجرا است؛ بنابراین از جرایم ارتکابی متهم باید مجازات جداگانه

در هر مورد که متهم جرائم مختلف موجب تعزیر را پیش از حاکمیت قانون الحق مرتکب شده است باید موضوع 

شده بر اساس قانون سابق بیشتر از مجازات هاي تعیینرد بررسی گیرد تا مشخص شود که آیا مجموع مجازاتمو

بینی کرده است یا خیر ودر صورت اخف بودن، مطابق بند قانون الحق پیش 134گذار در ماده اشدي است که قانون

  قانون موخر  10ماده » ب«

بند موظف است پیش از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده  عمل شود و قاضی اجراي احکام مطابق همین

  حکم قطعی اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/04    

7/99/163   

  ح163-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و در الیحه خواهان از قرار رد 

تجدیدنظرخواهی به اشکال در اسکن مدارك از سوي دفتر خدمات الکترونیک قضایی با وجود ارائه اصل مدارك 

  اشاره نموده است.

فاتر خدمات الکترونیک قضایی دادگاه آیا با وجود خوانا بودن اصول مدارك ارائه شده به دفتر دادگاه بدوي یا د-1

  باشد؟مجاز به صدور قرار رد دادخواست می

  باشد؟آیا دادگاه تجدیدنظر مجاز به اعاده پرونده به دادگاه بدوي جهت الصاق رونوشت خواناي مدارك می-2

 پاسخ:

  جناب آقاي جاللوند

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

  خیر؛با سالم و دعاي 

مورخ  163به شماره ثبت وارده  1398/11/16مورخ  9031/51154/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/2/17

چه که صورت یا محتواي الکترونیک سند در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) وجود داشته و خوانا چنان -1

کافی و معتبر بوده و ناخوانا بودن نسخه چاپ  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  655باشد با توجه به ماده 

نی باشد تکلیفی براي خواهان یا تجدیدنظرخواه شده که ممکن است ناشی از اشکال دستگاه چاپگر یا سایر دالیل ف

تواند با مطالعه نسخه الکترونیک سند رسیدگی نماید. در صورت ناخوانا بودن نسخه کند و دادگاه میایجاد نمی

هاي دادخواست بین اوراق ارسالی از الکترونیک مستندات با توجه به این که در مورد خوانا و مصدق بودن پیوست

شود تفاوتی وجود نداشته و در هرصورت به و مواردي که توسط شخص خواهان یا خوانده تقدیم می دفاتر خدمات

لحاظ ضرورت امکان مطالعه مستندات براي مقام قضایی، در صورت ناخوانا بودن این تصاویر یا رونوشت تقدیمی، 

 1379ب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالقانون آیین دادرسی دادگاه 345یا  54حسب مورد مشمول مواد 

  شود.بوده و در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی موجب صدور قرار رد دادخواست می

  ، پرسش مطرح شده منتفی است.1با توجه به پاسخ ارائه شده در بند  -2

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/09    

7/99/162   

  ك162-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا صرف دعوت مردم در فضاي مجازي به تجمعی که داراي مجوز قانونی نیست جرم است ؟ اگر جرم است -1

  مستند قانونی آن کدام است؟

آیا صرف شرکت در تجمعی که داراي مجوز قانونی نیست بدون سر دادن شعار و بدون تخریب اموال و هر گونه -2

  د در مقابل مامورین حاضر در تجمع جرم است؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟تمر

 پاسخ:

  دادرس محترم شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی قزوین

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  162به شماره ثبت وارده  1398/12/12مورخ  9031/57156/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، 1399/02/16

که در فضاي مجازي باشد یا غیر آن، خوان و دعوت عموم به حضور در تجمع فاقد مجوز اعم از آنصرف فرا -1

سالمی (تعزیرات) قانون مجازات ا 610شود؛ لیکن چنانچه فراخوان همراه با شرایط مندرج در ماده جرم محسوب نمی

(تبانی با دیگران براي ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی) باشد و یا مفاد فراخوان متضمن  1375مصوب 

» یتفعال«همان قانون) یا تبلیغ علیه نظام جمهوري اسالمی ایران باشد و تحت عنوان  512تحریک مردم به جنگ (ماده 

تواند قابل تعقیب کیفري و گیرد؛ و مانند آن، حسب مورد از این حیث میگفته قرار قانون پیش 500موضوع ماده 

  مجازات باشد.

قانون مجازات اسالمی مصوب  2ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و نیز ماده و  با توجه به اصل سی -2

ون حمل ها بدو راهپیمایی هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعاتو که طبق اصل بیست چنین نظر بر اینو هم 1392

انگاري حضور در تجمعات فاقد که مخل مبانی اسالم نباشد آزاد است و نبود نص قانونی بر جرمسالح و به شرط آن

هاي سیاسی مصوب قانون فعالیت احزاب و گروه 11ماده  6مجوز، لذا صرف حضور در تجمعی که مجوز موضوع بند 

  و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نیسترا اخذ نکرده است جرم نبوده  1395

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/03    

7/99/141   

  ك  141-219-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در مجموع جرایم ارتکابی مشابه از ناحیه یک نفر مثل تعدد سرقت محاکم براي هر  132ماده  2در اجراي تبصره 

کنند که در غایت حین اجراي حکم یک فقره سرقت حداکثر مجازات و یا بیش از حداکثر مجازات تعزیري تعیین می

رسد مقنن به نظر می شود ؛و حال آن که این شیوه صدور حکم خالف نظرهاي تعیین شده اجرا مییک فقره از مجازات

توان براي این فرض آورد و مالك عمل قرار داد؟ آیا تعیین مجازات تعزیري براي هر یک از جرایم چه مصداقی می

مشابه خالف منظور مقنن نیست ؛ همچنین آیا تعیین مجازات براي متهم به بیش از حداکثر مجازات تعزیري مقرر در 

  شته است فاقد وجاهت قانونی نیست؟خصوص وجود دا که نص صریحی در اینقانون بدون این

 پاسخ:

  رییس محترم شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان گیالن

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  141به شماره ثبت وارده  1398/11/01مورخ  9027/16687/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این1399/02/15

) 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  132ماده  2که مستند قانونی ذکر شده در استعالم (تبصره صرف نظر از این

ارتباطی به موضوع سؤال ندارد، چنانچه جرایم ارتکابی از نوع مشابه و شمار آن کمتر از سه مورد باشد، بر اساس 

شده؛ و چنانچه تعداد جرایم ارتکابی مشابه بیش از سه فقره باشد، برابر ذیل همین ماده تعیین یاد قانون 134صدر ماده 

شود و در نهایت مجازات اشد قابل اجرا است؛ هر چند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب مجازات می

شود، االجرا میدي الزم) که به زو26/3/1399مورخ  1286(منتشره در روزنامه رسمی شماره  23/2/1399

  حکمی متفاوت از این ماده مقرر داشته است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/01    

7/99/133   

  ك  133-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند چنانچه خوانده در مقام دفاع اعالم نماید در خواهان به استناد سند عادي در دادگاه حقوقی دعوي مطرح می

خصوص ما نحن فیه شکایت کیفري مرتبط از قبیل جعل و استفاده از سند مجهول، کالهبرداري، خیانت در امانت، 

ي عمومی و انقالب مطرح کرده و دادسرا در حال تحصیل مال از طریق نامشروع، ربا، سرقت و امثال آن در دادسرا

رسیدگی به شکایت مرتبط است، آیا دادگاه حقوقی باید رسیدگی به دعوي حقوقی را تا زمان صدور راي قطعی در 

  خصوص شکایت کیفري مذکور متوقف کند؟                                                                                

 اسخ:پ

  رئیس محترم شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی قم

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/02/14مورخ  133به شماره ثبت وارده  1399/01/31مورخ  1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

در فرض سؤال، ادعاي خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفري تحت عناوین مجرمانه نظیر خیانت در امانت یا سرقت یا 

رباخواري و یا کالهبرداري مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی است و اهقانون آیین دادرسی دادگ 19حقوقی نبوده و موضوع منصرف از ماده 

دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دالیل و مدارك موجود دال بر استحقاق یا عدم 

استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأي کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی  نیست. بدیهی است، اگر در 

پیش از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأي قطعی کیفري مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأي جریان رسیدگی و 

  ي دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.برا

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/07    

7/99/111   

  ح  111-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رساند به موجب دو دادنامه جداگانه بدواً حکم بر فسخ قرارداد و به تبع آن در دادنامه دوم حکم بر به استحضار می

ابطال سند مالکیت صادر شده و متعاقباً شخصی که سه دانگ مالکیت وي باطل شده است، دادخواست اعتراض ثالث 

ل عنه فسخ قرارداد تا میزانی که مخکه نتیجتاً رأي معترضنسبت به دادنامه موضوع فسخ قرارداد تقدیم دادگاه کرده 

ن فیه است نقض و ملغی اثر شده است؛ اکنوو در تعارض با حق مالکیت شرعی و قانونی معترض ثالث بر رقبه متنازع

 هايقانون آیین دادرسی دادگاه 426ماده  6معترض ثالث یادشده به عنوان متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند 

از دادنامه موضوع ابطال سند مالکیت سه دانگ خود به استناد رأي  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

صادره در دعواي اعتراض ثالث دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کرده است. آیا رأي صادره در پرونده اعتراض ثالث 

را که منشاء و دلیل صدور حکم بر ابطال سند مالکیت که به نفع مستدعی اعاده دادرسی است و دادنامه فسخ قرارداد 

تواند عنوان جعلی بودن اسناد و مدارك خواندگان ایشان است و اکنون نسبت به وي ملغی و نقض شده است، می

  قانون یادشده است؟  426ماده  6اعاده دادرسی باشد؟ به عبارت بهتر آیا موضوع مشمول بند 

 پاسخ:

  دادگاه تجدید نظر استان قزوین مستشار محترم شعبه هفتم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  111به شماره ثبت وارده  1399/02/03مورخ  9031/2574/1بازگشت به نامه پیروي شماره       

، نظریه مشورتی 27/11/1398مورخ  1398022000970708در خصوص استعالم شماره  1399/02/10

  شود:به شرح زیر اعالم می کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل

در فرض سؤال، رأي صادره مبنی بر الغاي بخشی از دادنامه صادره نسبت به فسخ معامله متعاقب رسیدگی به اعتراض 

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 426ماده  6تواند از مصادیق جعل موضوع بند ثالث نمی

اي باشد که سابقاً به عنوان موجبات اعاده دادرسی معترض ثالث نسبت به دادنامهتلقی و از  1379مدنی مصوب 

  خوانده طرف دعوا قرار گرفته و حکم بر ابطال سند او صادر شده است.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/09    

7/99/109   

  ح  109-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادگاه دستور فروش را صادر و با شروع عملیات اجرایی، فردي غیر از طرفین دعوي با مراجعه به در فرضی که 

اجراي احکام مدنی مدعی مالکیت ملک موضوع دستور فروش شده است و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه 

ام مدنی به صادرکننده دستور ارسال شده است؛ در هریک از دو فرض که دستور فروش توسط واحد اجراي احک

طور کامل اجرا شده یا نشده باشد، در خصوص صدور تصمیم شایسته و قانونی توسط دادگاه ارشاد فرمایید؟ و با 

توجه به اینکه ماهیتا اعتراض مذکور اعتراض ثالث اجرایی نیست و از طرفی دادگاه اقدام به صدور دستور نموده 

  ؟است، آیا امکان طرح اعتراض ثالث حکمی وجود دارد

 پاسخ:

  رییس محترم دادگستري شهرستان مهریز

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  109به شماره ثبت وارده  1398/10/16مورخ  9030/1622/38000بازگشت به استعالم شماره       

االجرا این اداره کل به شرح زیر اعالم ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزم1399/2/10

  شود:می

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه  299دستور فروش، رأي به معناي مذکور در ماده 

قانون یاد شده خارج است. در  418و  417نیست، بنابراین از شمول عنوان رأي مذکور در مواد  1379مصوب 

که نسبت به دستور فروش منتفی است، اما با توجه به ایننتیجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده 

االصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده، به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی علی» دستور«

  تواند مستدالً از این دستور عدول کند.در مال است، عدول از آن را الزم تشخیص دهد، می

  

 دکتر احمد رفیعی

  کل حقوقی قوه قضاییهمدیر

  

 
    



 

1399/04/09    

7/99/88   

  ح88-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي علیه توقیف و دو سال دیگر ردر اجراي قرار تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی، پالك ثبتی محکوم

قانون  168شود. با عنایت به بند اول ماده قطعی نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر می

اران دیگر و عدم کفایت ارزش ملک نسبت به همه اجراي احکام مدنی،  در صورت توقیف موخر ملک توسط طلبک

به (اصل و خسارات) از محل پالك توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ اعالمی ها، آیا همه محکومتوقیف

  شود قابل استیفا است؟در حین توقیف (یک میلیارد ریال) بوده که صرفاً اصل را شامل می

 پاسخ:

  ام مدنی دادگستري تبریزسر پرست محترم اجراي احک

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  88به شماره ثبت وارده  1398/11/5مورخ  9011/7569/720بازگشت به استعالم شماره       

االجرا این اداره کل به شرح زیر اعالم ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزم1399/2/9

  شود:می

خواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض تعدد توقیف، دارنده چک قرار تأمیندر فرض سؤال که 

دم جایی که قائل شدن به حق تقخواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آنصرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین 

ل توقیف شده باشد، محملی براي مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن ما

  تر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد.کننده بر دیگران به میزانی بیشتقدم توقیف

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1399/04/11    

7/99/61   

  ح 61-141-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  هاي عمومی و انقالب در امور مدنیاز قانون آیین دادرسی دادگاه 140و  135با توجه به ماده 

اوال:، چنانچه دعواي اصلی در مرحله بدوي باشد، اما دعواي جلب ثالث خارج از مهلت مقرر سه روزه مطرح شود، 

دادخواست  این قانون قرار رد دعوي و یا رد84ماده  11قانون فوق ناظر به بند  89آیا دادگاه باید در اجراي ماده 

که به دعواي جلب ثالث مذکور که خارج از مهلت جلب ثالث را به اعتبار خارج از مهلت بودن آن صادر کند یا آن

                    مقرر مطرح شده است، باید به صورت جداگانه رسیدگی کند؟                                                                          

ثانیاً، در فرضی که قائل به صدور قرار رد دادخواست یا رد دعواي جلب ثالث به اعتبار طرح آن خارج از مهلت 

این قانون به همراه حکم راجع به اصل دعوا قابل  140قانونی باشیم، آیا باز هم قرار مذکور در اجراي ماده 

  باشد؟                                                  تجدیدنظرخواهی می

ثالثاً، چنانچه در خصوص خواسته اصلی حکم صادر و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی گشود و پیش از ارسال پرونده 

جلب ثالث را مطرح کند، آیا دادگاه بدوي با این استناد که دعواي  به مرجع تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه دادخواست

که اساسًا جلب ثالث خارج از مهلت مقرر مطرح شده است، حق صدور قرار رد دادخواست جلب ثالث را دارد؟ یا آن

                                                           رسیدگی به دعواي جلب ثالث خارج از صالحیت دادگاه بدوي است؟                                      

که روزه مطرح شود و پیش از آن 20رابعاً، چنانچه در فرض سؤال دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر  

مصوب هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 332ماده  2دادگاه بدوي در اجراي تبصره 

قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر کند، تجدیدنظرخواه دادخواست جلب ثالث را نیز مطرح کند،  1379

آیا دادگاه بدوي به صورت همزمان حق دارد نسبت به هر دو دادخواست به لحاظ خارج از مهلت مقرر بودن قرار رد 

جدیدنظرخواهی ولو خارج از مهلت رسیدگی به دعواي که به اعتبار تقدیم دادخواست تدادخواست صادر کند یا آن

جلب ثالث با دادگاه تجدیدنظر است؛ به عبارت دیگر مقصود از عبارت دعوي در مرحله تجدیدنظر باشد، مذکور در 

قانون یادشده چیست؟ آیا صرف دادخواست تجدیدنظرخواهی ولو به صورت ناقص و خارج از مهلت بودن  135ماده 

  ؟                                    شودرا شامل می

 پاسخ:

  رییس محترم دادگستري شهرستان فالورجان



  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  61به شماره ثبت وارده  1399/01/26مورخ  9016/17/38001بازگشت به استعالم شماره       

  شود:شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به 1399/01/31

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 135اوالً و ثالثاً، با توجه به صراحت ماده 

در صورت عدم اظهار جهات و دالیل تا پایان جلسه اول دادرسی و تقدیم دادخواست جلب ثالث ظرف سه  1379

واست تقدیم شده را به عنوان دادخواست جلب ثالث بپذیرد؛ بلکه با فرض تواند دادخروز پس از آن، دادگاه نمی

  رعایت شرایط قانونی باید به عنوان دعواي مستقل به آن رسیدگی کند.

رسد در فرضی که دادخواست جلب ثالث پس از صدور رأي بدوي و پیش از قطعیت آن تقدیم شده است، به نظر می

یادشده باید به  135خواست تجدیدنظر تقدیم شود، با عنایت به ذیل ماده چنانچه در مهلت تجدیدنظرخواهی داد

دادخواست جلب ثالث نیز در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود؛ اما اگر در مهلت مزبور دادخواست تجدیدنظر تقدیم 

  نشود، برابر ذیل پاسخ فوق مستقالً در دادگاه صالح بدوي به آن رسیدگی شود.

  اسخ بند اوالً، منتفی است.ثانیاً، با توجه به پ

  رابعاً، با توجه به پاسخ ارائه شده در بند اوالً منتفی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/08    

7/99/53   

  ح53-3/7-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  161و  160در اجراي مواد 

علیه در و جلب و زندانی شدن محکوم 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3اموال، اعمال ماده 

له پس از طی مراحل مذکور اعالم رضایت کند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد پرونده انجام شود و محکوم

عشر دولتی اخذ شود و یا تمام آن؟                                                                                       منجر گردد، در شرایط فعلی باید نصف نیمو موضوع پرونده به سازش 

 پاسخ:

  قاضی محترم اجراي احکام مدنی دادگستري شهرستان دهگالن استان کردستان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  53به شماره ثبت وارده  1398/12/10مورخ  1398048001002284ازگشت به استعالم شماره ب      

االجرا این اداره کل به شرح زیر ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزم1399/01/31

  شود:اعالم می

، انجام 1394هاي مالی مصوب راي محکومیتقانون نحوه اج 3در فرض سؤال که مراحل توقیف مال و اعمال ماده 

، 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  160شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنایت به ماده 

  شود.عشر دولتی اخذ میفقط نصف نیم

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/03    

7/99/41   

  ح41-3/7-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در مواردي که موضوع اجراییه دستور فروش مال مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجراي احکام 

منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است،  1356در واحد اجراي احکام مدنی مصوب  1356مدنی مصوب 

قانون اجراي احکام  158نحوه محاسبه نیم عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟  آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 

  مدنی بر اساس قیمت فروش ملک قابل محاسبه و دریافت است؟     

 پاسخ:

  ل استان مازندرانمعاون محترم آمار و فناوري اطالعات دادگستري ک

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  41به شماره ثبت وارده  1399/1/24مورخ  9018/37/631بازگشت به استعالم شماره       

االجرا این اداره کل به شرح زیر اعالم ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزم1399/1/26

  شود:می

دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ 

که بابت حق اجراي حکم بعد از اجرا وصول  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  158به موضوع ماده محکوم

  شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است.می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/01    

7/99/33   

  ك33-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخصی با هویت معلوم و تبعه کشور جمهوري اسالمی آذربایجان به اتهام دخالت در امر پزشکی توسط مرجع 

س به که در اخذ آدرانتظامی دستگیر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقالب ارجاع شده است و نظر به این

هم نبوده است، دادرس وقت شعبه مبادرت به که موجبات رسیدگی فراکشور و شهر اکتفاء شده است و به رغم این

صدور رأي غیابی کرده است؛ لیکن امکان ابالغ رأي به متهم به لحاظ نقص آدرس مخاطب از طریق اداره کل امور 

نشر آگهی  کهداند. با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینالملل مقدور نیست و کفیل نیز آدرس دقیق متهم را نمیبین

خارجی متصور نیست، نحوه ابالغ به متهم تبعه خارجی فاقد آدرس مشخص به چه نحو است؟                       براي اتباع

 پاسخ:

  دادرس محترم دادگاه انقالب شهرستان گرمی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  33به شماره ثبت وارده  1399/01/17مورخ  521/00072بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/01/23

در فرض سؤال که محکوم تبعه یک کشور مشخص خارجی است ولی آدرس دقیق وي در پرونده مشخص نیست، 

علیه و قوانین مربوط در چنانچه با لحاظ قرارداد همکاري متقابل میان جمهوري اسالمی ایران و کشور متبوع محکوم

گیرد و در صورت آن کشور، امکان ابالغ دادنامه به محکوم وجود داشته، در چارچوب قرارداد، ابالغ صورت می

قانون آیین  177و  174فقدان قرارداد همکاري متقابل و یا عدم امکان ابالغ برابر آن با توجه به حکم مقرر در مواد 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 73ده و ما 1392دادرسی کیفري مصوب 

المکان اي که امکان ابالغ را فراهم آورد موجب مجهولکه عدم ارائه نشانی از سوي محکوم به گونهو لحاظ آن 1379

نی وي نیست، تلقی کردن وي خواهد بود و اعالم وي مبنی بر اقامت در یک کشور معین موجب رفع جهل از نشا

  آید.ر آگهی در ایران به عمل میابالغ از طریق نش

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1399/04/23    

7/98/2003   

  ح2003-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 آیا در صورت عدم بازدهیاحتراماً با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟ 

و ضرر دهی طرح مشارکت مدنی اخذ سود مورد انتظار از شریک دوم یا وام گیرنده صحیح است یا خیر؟ نحوه 

محاسبه سود دهی طرح موصوف صرفاً بر اساس سود دهی آن است یا اعیانی یا تجهیزاتی که خریداري شده مورد 

  گیرد.کارشناسی قرار می

 پاسخ:

  آباده دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمرئیس محترم شعب

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  2003به شماره ثبت وارده  1398/11/20مورخ  9035/2557/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/12/10

دهی انجام مورد انتظار در قراردادهاي مشارکت مدنی به عنوان یکی از عقود بانکی، میزان سوداوالً، منظور از سود 

هاي نوعی و تورم، مالك قرارداد است که بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادي جامعه،

بر مبناي آن اقدام به انعقاد قرارداد  دهد تاموضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین و به بانک عامل اجازه می

  مشارکت نماید.

ثانیاً، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است؛ در ماده 

نیز تعیین حداقل و حداکثر سود مشارکت مدنی به شوراي پول  19/1/1363دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب  8

که کننده تسهیالت مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتیار واگذار شده است. لذا دریافتو اعتب

بیش از نرخ اعالمی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم 

قرارداد حاصل شده است، در صورتی که بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع 

قصد مشترك طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه 

  پذیر است.سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان



شوراي پول و اعتبار (موضوع  26/6/1392فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوبه جلسه مورخ  12ثالثاً، بر اساس ماده 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران) در پایان مدت قرارداد،  11/7/1392مورخ  206546/92بخشنامه شماره 

هاي مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترك مشارکت پس از وضع تمام هزینه

هاي پرداخت شده الشرکهشده اعم از سهمهاي انجامد. لذا تمام هزینهشومدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می

شود. بدیهی است بانک، آورده نقدي و غیرنقدي و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می

هاي صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی در صورت اختالف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینه

  دهددگستري ارجاع میدا

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/16    

7/98/2002   

  ح2002-2/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، و ماده 1379هاي عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 62با عنایت به بند یک ماده 

شود؛ آیا پرداخت هزینه االدا پرداخت می،که مقرر کرده دیه به قیمت یوم1392قانون مجازات اسالمی مصوب  490

االدا بودن دیه باید بر این اساس هزینه که به سبب یومدادرسی باید بر اساس تقویم خواهان صورت پذیرد و یا آن

  دادرسی واریز شود معیار چیست؟

 پاسخ:

  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد رئیس محترم شعبه دوم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  2002به شماره ثبت وارده  1398/11/20مورخ  9035/2555/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/12/10

جا که کند، دعوا مالی است؛ اما از آندر فرض سؤال که خواهان با تقدیم دادخواست، دیه صدمات وارده را مطالبه می

) 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  490االدا بودن دیه (ماده در زمان تقدیم دادخواست میزان خواسته به سبب یوم

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن  3ماده  14مشخص نیست، موضوع مشمول حکم مقرر در بند 

با اصالحات و الحاقات بعدي است و با توجه به مفاد حکم این بند، در زمان اجراي  1373در موارد معین مصوب 

  شود.حکم میزان هزینه دادرسی به صورت قطعی تعیین و وصول می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/25    

7/98/1867   

  ح  1867-3/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دهد. رهن عقدي است که به موجب آن مدیون مالی را براي وثیقه به داین می«قانون مدنی:  771به موجب ماده 

ز طرف الرهن ابر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال». نامنددهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میرهن

شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به مدیون داده می

قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن  784دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می

یض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعو

  پذیر است؟الرهن است امکانرهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال

 پاسخ:

  مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1867به شماره ثبت وارده  1398/10/17مورخ  98/200499بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/11/08

قانون مدنی براي تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروري  784و  771با توجه به مواد 

ود را تواند مال خاما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم میاست؛ 

شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می

ی توانند در دفتر اسناد رسمگذار و مرتهن میال وثیقهکند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤکه ایجاد تضامن می

  نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/14    

7/98/1327   

  ح  1327-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این آیا در دعواي ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از  -1

توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستاي اخذ سند از بنیاد مسکن یا امالك فاقد 

  سند رسمی؟

ن قانون آیی 236و  230علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد در صورتی که محکوم -2

ذار گبه استیفاء و مازاد به وثیقهجاري است یا صرفًا با مزایده از محل وثیقه محکوم 1392دادرسی کیفري مصوب 

  شود؟مسترد می

علیه جلب شود و در اجراي احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام چنانچه محکوم -7

علیه ها را بابت دین دیگري بداند، آیا بررسی ادعاي محکومو این پرداختی له منکر آن باشدبه باشد؛ اما محکوممحکوم

به علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکومکه محکومپذیر است؟ یا اینقانون مدنی امکان 282و اعمال ماده 

  است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟

 پاسخ:

  آباد استان مازندرانالبدل دادگاه بخش خرمعلیدادرس محترم 

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1398/8/18مورخ  1327به شماره ثبت وارده  1398/8/13بازگشت به استعالم فاقد شماره  مورخ       

  شود:مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

در فرض سؤال بین دعواي ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع  دعوا تفاوت است؛  -1

با اصالحات و الحاقات  1310زیرا، چنانچه سند در اجراي ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 

ییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوي مسموع بعدي صادر شود، پس از انقضاي مدت اعتراض، دعواي راجع به تض

و  147نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجراي ثبت عمومی نباشد و در اجراي برخی الزامات قانونی از جمله مواد 

با اصالحات و الحاقات بعدي و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  148

قانون  3صادر شود، با توجه به قوانین موضوعه از جمله ماده  1390هاي فاقد سند رسمی مصوب اراضی و ساختمان



گونه دعاوي قابل شود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و ایناخیرالذکر سند مالکیت صادر می

  استماع است.

 21/2/1389و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصالحی  نامه اجرایی سازمان زندانهاآیین 217با عنایت به ماده  -2

هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصوالً اعطاي مرخصی به  25/5/1384مورخ  680و رأي وحدت رویه شماره 

محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به 

با الحاقات و اصالحات بعدي است؛ بر همین اساس، در  1392نون آیین دادرسی کیفري مصوب قرارهاي تأمین در قا

قانون آیین دادرسی کیفري  537و  230، 229صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه از جمله مواد 

ه علیگذار حسب مورد جهت معرفی محکومو تشریفات قانونی صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه 1392مصوب 

الکفاله و یا ضبط (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه رعایت و اجرا شود و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه

ا توجه به مراتب فوق، اعمال مقررات هاي اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین ببه و هزینهوثیقه صادر و محکوم

با «د، انقانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده 236ماده 

  (حضور » فرض فراهم شدن اقتضاي آن

پذیر مکاناخذ وثیقه ا گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط بهعلیه یا معرفی ایشان توسط وثیقهطوعاً محکوم

  است.

قانون  24و ماده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 8به موجب ماده  -7

به محرز له یا پرداخت محکومعلیه از ناحیه محکوممادامی که ابراء ذمه محکوم 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

اریخ علیه پیش از تاست. بنابراین چنانچه رسید و قبوض پرداختی مورد ادعاي محکوماالجرا نباشد، حکم قطعی الزم

توانسته این مدارك را در جریان دادرسی بدوي و تجدیدنظر ارائه که وي میصدور حکم قطعی باشد، با توجه به این

ات علیه براي اثباست و محکومکند، برابر مواد یاد شده واحد اجراي احکام مدنی برابر مقررات مکلف به اجراي حکم 

به یا بخشی از آن ادعاي خود باید طرح دعوا کند. در صورتی که اسناد و قبوض ادعایی دایر بر پرداخت محکوم

ه له باشد و یا بمربوط به پس از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، چنانچه این اسناد، رسمی و یا مورد قبول محکوم

اما  دهد؛ها ترتیب اثر میتلزم رسیدگی قضایی نباشد، واحد اجراي احکام به آننحوي باشد که احراز صحت آن مس

علیه شود و محکومعلیه مستلزم رسیدگی قضایی باشد، رأي مطابق مقررات اجرا میکه احراز ادعاي محکومدر صورتی

  تواند در خصوص اسناد ادعایی دعواي مستقل مطرح کندمی

 دکتر احمد رفیعی

  قوه قضاییهمدیرکل حقوقی 

    



 

1399/04/31    

7/99/519   

  ك  519-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برخی جرایم از  1399/3/24هاي تعزیري در تاریخ با توجه به اینکه با تصویب قانون جدید کاهش مجازات حبس

گردد حال چنانچه فردي قبل از تصویب قانون اخیر و جمله کالهبرداري و خیانت در امانت قابل گذشت محسوب می

پس از گذشت یک سال از وقوع جرایم مذکور اقدام به طرح شکایت نموده باشد و تاکنون منتهی به صدور حکم 

مشمول مرور زمان طرح شکایت 1392/2/1ون مجازات مصوب قان 10نشده باشد آیا شکایت مطرحه به استناد ماده 

گردد یا آنکه چون جاري شدن مرور زمان در خصوص جرایمی که سابقا غیر قابل گذشت قانون اخیر می 106ماده 

بوده اما با وضع قانون جدید جزء جرایم قابل گذشت شده است با حقوق مکتسب شاکی در تعارض است لذا شکایت 

توان مشمول مرور زمان طرح شکایت دانست خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در مطروحه را نمی

  کمیسیون تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداري به این حوزه قضایی اعالم و ارسال گردد.

 پاسخ:

  رئیس محترم دادگستري شهرستان فالورجان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  519به شماره ثبت وارده  1399/4/23مورخ  9016/201/38001به استعالم شماره  بازگشت      

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/4/29

، مطابق قانون حاکم، 1399در فرض استعالم که شاکی پیش از الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري 

شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون الحق (ماده 

) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104

قانون مجازات اسالمی  106موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده متهم و در نتیجه انتفاي مروز زمان شکایت، 

  سبت به فرض استعالم وجود ندارد.ن 1392مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
    



 

1399/04/31    

7/99/508   

  ك508-152-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات برخی از جرایم و به تبع آن درجه  11و  1نظر به اینکه به موجب مواد 

اند؛ نحوه قانونی جرم مربوط تقلیل یافته است و برخی از جرایم نیز از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تبدیل شده

که تا قبل از الزم  احتساب مواعد مربوط به مرور زمان در همه انواع آن (شکایت، تعقیب و اجرا) راجع به جرایمی

اند اعم از اینکه در دادگاه مطرح یا در آینده مطرح شوند چگونه خواهد بود؟ االجرا شدن قانون فوق به وقوع پیوسته

به وقوع پیوسته و شاکی نیز از  1390به عنوان مثال جرم انتقال مال غیر با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال در سال 

قانون مجازات اسالمی کماکان  106مبدا احتساب مرور زمان یک ساله موضوع ماده  آن مطلع بوده در این حالت

تاریخ اطالع است که منقضی شده و یا تاریخ الزم االجرا شدن قانون اخیرالتصویب؟ در فرض عدم اطالع، مهلت 

  پنج)؟ تعقیب این جرم ده سال است (مهلت تعقیب جرم درجه چهار) و یا هفت سال (مهلت تعقیب جرم درجه

 پاسخ:

  رییس محترم شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان سمنان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  508به شماره ثبت وارده  1399/04/25مورخ  9039/29/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/28

قانون مجازات اسالمی قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع  11ماده » ت«اوالً، با توجه به بند 

نسبت به  1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب شود. بنابراین با الزمقانون فوراً اجراء می

ها، مواعد مرور زمان نیز کاهش یافته باشد، مواعد انواع کلیه جرایم تعزیري که در نتیجه کاهش درجه مجازات آن

  شود. مرور زمان ـ شکایت، تعقیب، دادرسی و اجراي حکم ـ مطابق درجات جدید مجازات محاسبه می

مشخص شده است و قانون کاهش  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  106ثانیاً، مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 

حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوي دیگر تغییر  1399صوب مجازات حبس تعزیري م

 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون الحق در ماده 

شاکی تا تاریخ شود؛ بنابراین اگر این قانون محسوب می 10از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 

االجرا شدن قانون الحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیري) شکایت خود را مطرح نکرده باشد، چنانچه تا این الزم



این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفري متهم وجود نداشته  106تاریخ مواعد مذکور در ماده 

ر شاکی پیش از الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود اما اگ

، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت 1399

) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104به موجب قانون الحق (ماده 

نون سابق و شـروع به تعقـیب متهـم و در نتـیجه انتفاي مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات قـا

  رض استعالم وجود ندارد. نسبت به ف 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  106ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/29    

7/99/499   

  ك499-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دارد چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا سایر قانون مجازات اسالمی که بیان می 37با توجه به تبصره الحاقی ماده 

یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می

و مصرف آن در  قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت 3ماده  2شود و با توجه به بند جایگزین مربوط تبدیل می

قانون مجازات اسالمی چنانچه حداقل مجازات  67و  66موارد معین که وفق آن جزاي نقدي اختیاري است و ماده 

جرمی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري سه ماه یا زیر سه ماه حبس باشد و دادگاه وفق تبصره الحاقی 

تواند مجازات حبس را مورد س را در نظر بگیرد آیا دادگاه میقانون مجازات اسالمی بخواهد حداقل حب 18ماده 

  حکم قرار دهد یا اینکه الزاما بایستی جزاي نقدي یا جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد؟

 پاسخ:

  دادگاه کیفري دو شهرستان اراك 106رییس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  499به شماره ثبت وارده  1399/4/23مورخ  9012/1054/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/4/24

در مقام تخفیف مجازات است؛ در حالی که مقررات مواد  1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  37اوالً، تبصره ماده 

یگزین حبس است؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی قانون مذکور در مقام تعیین مجازات جا 73و  67، 66

گیرد. تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء از سوي دادگاه صادرکننده رأي مورد استناد و عمل قرار می

، مجازات حبس درجه شش به میزان دو 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37ماده » ب«چنانچه در اجراي بند 

ل یابد و طبق تبصره ذیل همان ماده حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به استناد تبصره درجه تقلی

قانون مجازات  65و ماده  29/10/1394مورخ  746مذکور و رأي هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 

  ت.تعیین مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس و کمتر الزامی اس 1392اسالمی مصوب 

کاهش  1399ثانیاً، در مواردي که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

یافته باشد در واقع این مجازات (که جایگزین مجازات سابق شده است) مجازات قانونی جرم بوده و معیار تعیین 

  است. قانون مذکور در فرض استعالم) 3ماده  2درجه مجازات (از جمله بند 



قانون کاهش مجازات حبس  6(موضوع ماده  1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  37ثالثاً، بر اساس تبصره ماده 

. شودتعزیري) چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می

باید ضمن تعیین مجازات جایگزین،  1392مصوب قانون مجازات اسالمی  81و  70بنابراین دادگاه بر اساس مواد 

مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از 

  این قانون مجازات حبس اجرا شود. 81پرداخت جزاي نقدي با رعایت ماده 

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/25    

7/99/489   

  ك  489-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ا جمیع علیهم بدر مواردي که راشی و مرتشی تحت تعقیب کیفري قرار گرفته و پس از صدور راي مقتضی محکوم

قانون آیین دادرسی کیفري کنند آیا  442شرایط مقرر در اجراي ماده مذکور، تقاضاي تخفیف مجازات موضوع ماده 

تواند تخفیف مورد بحث را به مال الرشاء هم تسري و حکم به مسترد کردن یک چهارم آن به نفع راشی دادگاه می

  دهد؟

 پاسخ:

  بازپرس محترم شعبه اول دادسراي نظامی استان کرمانشاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  489به شماره ثبت وارده  1399/04/04مورخ  98099890611/41بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/23

ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته « 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  5برابر تبصره 

خارج و در مورد  20یا مقصود از آن به کارگیري در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) ماده 

امکان تخفیف » مصادره اموال«قانون یادشده بر خالف  37در ماده » این قانون عمل خواهد شد. 215ها برابر ماده آن

قانون مجازات  592بینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء موضوع ماده ر ضبط اموال پیشد

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري،  3ماده  2و تبصره  1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442حکم خاص مقنن است و از شمول مقررات تخفیف خارج است و ماده 

  ز در این خصوص قابل اعمال نیست.نی

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/28    

7/99/487   

  ك487-142-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه فردي عالوه بر اختالس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختالس 

نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می

قانون کاهش مجازات  134ماده » ث«دانند و برابر بند اي حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات میاي که عدهگونه

کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدي یعنی آن را اجرا شده تلقی می 1399/2/23حبس تعریزي مصوب

اي هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم مجازات رشوه برسد. عده

هاي آید با این استدالل که در مجازاتی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار میخاص و استثنای

یک سري ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ...  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  46تعلیقی موضوع ماده 

مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده قانون  22با ضمانت اجراهاي مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده 

به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدي 

  یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادي آن اداره کل در این خصوص چیست؟

 پاسخ:

  دادسراي نظامی استان کرمانشاه بازپرس محترم شعبه اول

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  487به شماره ثبت وارده  1399/04/18مورخ  98099890611/42بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/04/22

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و  5ماده  3ذار حکم موضوع تبصره گمفروض آن است که قانون

را با اشراف به معانی  1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  122و ماده  1367کالهبرداري مصوب 

یق م بودن مقررات تعلانشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عا» تعلیق اجراي مجازات«و » معافیت«هاي واژه

گفته از قوانین پیش 122و ماده  5ماده  3اجراي مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره 

عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم 

شده به اجرا درآید. مضافًا اقدام و مجازات تعلیق 1392اسالمی مصوب  قانون مجازات 54دیگري شد، برابر ماده 

تعلیق اجراي مجازات در حکم اجراست.  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » ث«مطابق قسمت اخیر بند 



قانون تشدید  3ماده  2دهنده موضوع تبصره شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه

  با اجراي حکم اشد منافات ندارد.مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/31    

7/99/485   

  ح485-115-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون اصالح بخشی از قانون تجارت علی الخصوص بند دوم آن در مورد انتخاب مدیر ان آیا  88با توجه به ماده 

تواند چنانچه قرار است از بین باشد میاحدي از سهامداران که داراي یک سهم و به طبع داراي یک برگه راي می

دیداها را پنج بار نوشته و به زعم پنج نفر از اعضاء کاندیداهاي هیات مدیره انتخاب عضو نماید نام یک نفر از کان

بند دوم پنج راي محاسبه نماید و یا در تکمیل سوال حقیر معروض دارم اگر سهامداري داراي  88خود از فحواي ماده 

راي براي کاندیدا مورد  25بار نوشته و  25تواند اسم یکی از کاندیداها را باشد آیا میپنج سهم و پنج برگه راي می

  ل شود یا خیر؟نظر خود قائ

 پاسخ:

  رییس هیات مدیره مرکز کانون وکالي قوه قضاییه استان گیالن

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  485به شماره ثبت وارده  1399/04/14مورخ  99/187/2808بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/22

الیحه قانونی اصالح قسمتی ازقانون تجارت هر سهم داراي یک راي است و  75با عنایت به اینکه برابر تبصره ماده 

در مورد انتخاب مدیران تعداد آراي هر رأي دهنده در عدد مدیرانی که باید «الیحه قانونی یاد شده  88برابر ماده 

لذا در فرض سوال » ر حاصل ضرب مذکور خواهد بودشود وحق رأي هر رأي دهنده برابانتخاب شوند ضرب می

تواند تمام  پنج رأي خود را به چه تعداد مدیران پنج نفر باشند هر سهم پنج رأي دارد که دارنده یک سهم میچنان

  یک داوطلب بدهد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1399/04/28    

7/99/481   

  ك 481-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی  36قانون کاهش مجازات حبس تعزیري اوالً، حد نصاب موضوع ماده  11در خصوص ماده 

آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال غیر و کالهبرداري است یا عناوین در حکم کالهبرداري با  1392مصوب 

شوند نیز مقید به حد نصاب مذکور جهت قابل گذشت محسوب می مجازات کالهبرداري و جرایمی که کالهبرداري

  باشند؟بودن می

  باشند؟ثانیا: شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور مطلقا قابل گذشتند یا مقید به حد نصاب مذکور می

در شروع  قانون کاهش مجازات تعزیري و تکلیف دادسرا 11ثالثا: در صورت فقدان بزه دیده جرایم مذکور در ماده 

   اند؟به تحقیق تعقیب و اصدار کیفرخواست چه خواهد بود؟ آیا این جرایم بدون وجود بزه دیده قابل تعقیب

 پاسخ:

  جناب آقاي دکتر اسدیان

  معاون محترم نظارت و بازرسی دادسراي عمومی و انقالب تهران

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  481به شماره ثبت وارده  1399/04/22مورخ  9001/1252/201بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/22

، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کالهبرداري و 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104اوالً، با توجه به ماده 

شود، مشروط به شده یا طبق قانون کالهبرداري محسوب میها مقرر جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره آن

  نصاب خاصی نیست.

در حکم کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره «ثانیاً، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم 

ن ورت داشتنیز مشروط به نصاب خاصی نیست و در ص» شودها مقرر شده یا طبق قانون کالهبردار محسوب میآن

  دیده قابل گذشت هستند.بزه

، جرایمی که در حکم کالهبرداري هستند یا مجازات 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104ثالثاً، با توجه به ماده 

دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزهکالهبرداري درباره آن

ت ه متهم، کیفرخواسهاي مذکور را انجام و در صورت انتساب اتهام با باید تحقیقات مقدماتی بزهباشند. دادسرنمی

  صادر نماید.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/23    

7/99/470   

  ك470-113-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مجازات جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یافته است  1399با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

که از جمله جرم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی یا تصرف ملک دیگري با قهر و غلبه یا سرقت 

تعزیري است که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفري باشد و یا 

یزان خسارت وارده کمتر از حد نصاب تعیین شده باشد. با تغییر میزان مجازات قانونی، رسیدگی به بزه تخریب که م

که منظور قانونگذار از تصویب قانون این جرایم مستقیماً در صالحیت دادگاه کیفري دو خواهد بود. با توجه به این

ر صالحیت محاکم و دادسرا در رسیدگی به هاي حبس بوده است، آیا این قانون در مقام تغییجدید، کاهش مجازات

  جرایم نیز بوده است؟

 پاسخ:

  دادگاه کیفري دو شهرستان الهیجان  103رییس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/04/17مورخ  470به شماره ثبت وارده  1399/04/10بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  شود:شرح زیر اعالم میمشورتی این اداره کل به 

قوانین مربوط به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » پ«و » الف«که طبق بندهاي با توجه به این

 340شود و از طرفی به موجب ماده صالحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می

تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري درجه هفت و هشت که به طور  ، انجام1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

شود، بر عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و مستقیم در دادگاه مطرح می

  صالح است.عهده دادگاه کیفري ذيرسیدگی به 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/28    

7/99/469   

  ك469-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مربوط به تعدد و تکرار جرم در قسمت کاهش مجازات  1399آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

  شود؟ها هم میگردانروان و ... شامل جرایم مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر و

 پاسخ:

  چهل و پنجم دیوان عالی کشور رئیس محترم شعبه

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/4/17مورخ  469به شماره ثبت وارده  1399/4/16مورخ  6بازگشت به استعالم شماره       

  شود:مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

جرایم رعایت گردد. و قانون  االصول باید در کلیه، عام است وعلی1392مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب 

اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاص است. لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد باید 

براساس همین قانون عمل شود و در مواردي که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام قانون مجازات 

در قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی وجود ندارد،  اسالمی عمل شود. درخصوص تعدد جرم،

در مورد تعدد جرایم موضوع  قانون اصالح قانون مبارزه با  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134لذا ماده 

 39و 14، 9 ،6، 5، 2مواد مخدر.... نیز قابل اعمال است. ولی درخصوص تکرار جرم، چون در قانون مزبور طبق مواد

  بینی شده است، باید طبق این مقررات عمل شود.مقررات خاصی پیش

ناظر بر تغییر مقررات  23/2/1399بنا به مراتب فوق احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

در نیز مربوط به تعدد جرم مندرج در قانون مجازات اسالمی در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخ

  .اصوالً مجرا خواهد بود

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/31    

7/99/461   

  ك461-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري آیا ابالغ دادنامه به نحو حضوري مستلزم تحویل یک نسخه  380ماده  2در اعمال تبصره 

از راي است؟ و منظور از استنساخ چیست؟ چنانچه به ذي نفع ابالغ جهت حضور شود و او حاضر نشود آیا اخطار، 

  شود و اثر آن چیست؟ابالغ محسوب می

 پاسخ:

  هاي تجدید نظر استان گلستانسرپرست دادگاهمعاون قضایی محترم رییس کل دادگستري و 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  461به شماره ثبت وارده  1399/04/15مورخ  9021/431/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/04/16

قانون آیین دادرسی کیفري رأي دادگاه باید به طرفین پرونده یا وکیل آنان و دادستان ابالغ  380اده اوالً، مطابق م

نفع است و چنانچه رأي به شود. نحوه ابالغ نیز مطابق تبصره یک این ماده، ارسال یک نسخه از دادنامه براي ذي

زامیست. استثنائاً در موارد مذکور در تبصره اي از رأي یا تصویر مصدق آن الصورت حضوري ابالغ شود، دادن نسخه

تواند جهت استحضار از رأي با حضور در دادگاه نفع میاین ماده، ابالغ دادنامه به کیفیت مذکور ممنوع است و ذي 2

  آن را مطالعه و از آن استنساخ نماید. 

  برداري از رأي است.رونویسی یا نسخه» استنساخ«ثانیاً، منظور از 

قانون آیین دادرسی کیفري  380ماده  2نفع جهت ابالغ دادنامه در موارد مذکور در تبصره ثالثاً، عدم حضور ذي

  ضاریه به منزله ابالغ رأي نیست.متعاقب ارسال اح

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    



 

1399/04/25    

7/99/453   

  ع453-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي مختلفی بر روي اراضی و امالك متعلق به افراد طوري که استحضار دارید برابر طرح جامع شهري کاربريهمان

ها گذاشته است و در برخی مواقع بر حسب نیاز و اضطرار و بر اساس تصمیم مدیریت شهري حقیقی و بعضا شهرداري

شهرداري با کاربري عمومی فرهنگی اداري و  و با تصویب شورا اجازه فروش و مزایده ملک تحت تملک و تصرف

تواند ملک متعلق به خود را با قید نوع کاربري شود حال آیا شهرداري میالبته منفک از کاربري فضاي سبز داده می

در زمان فروش و اخذ تضمین از خریدار با شروطی چون تقبل تغییر کاربري و یا اجراي پروژه بر اساس کاربري 

  لک قابل فروش اقدام نماید یا خیر مستدعی است ارائه طریق فرمایید.مصوب بر روي م

 پاسخ:

  جناب آقاي خلج طایفه

  شهردار محترم آبگرم

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/04/15مورخ  453به شماره ثبت وارده  1399/04/12مورخ  99/2782بازگشت به استعالم شماره       

  شود:و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی 

فروش امالك در شهرداري میباید مطابق ترتیبات مقرر قانونی ازجمله آییننامه مالی و معامالتی، قانون شهرداري و 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی شهر و انتخاب شهرداران صورت پذیرد. از آنجا که تعیین نوع 

اري نیست و این موضوع باید در طرح جامع یا تفصیلی کاربري امالك در محدوده و حریم شهرها در اختیار شهرد

شهرها در شوراي عالی شهرسازي و معماري حسب مورد تعیین تکلیف گردد و از سوي دیگر تغییرات جزیی در طرح 

قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري است، لذا فروش امالك  5نیز نیازمند کسب مجوز از کمیسیون ماده 

ید با همان کاربري موجود در طرح جامع و تفصیلی صورت پذیرد. از آنجا که تغییر در کاربري در شهرداري میبا

اختیار شهرداري نیست درج تقبل هزینه تغییر کاربري یا اجراي پروژه بر اساس کاربري مصوب بعدي با عنایت به 

ت ت و با استعانت از اصل عدم صالحیعدم تصریح این اختیار براي شهرداري در قوانین و مقررات مربوطه، صحیح نیس

  نیز براي این اقدام وجود ندارد.مجوزي 

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/29    

7/99/449   

  ك  449-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  خواهشمند است بررسی واعالم نظر فرمایید:

الحاقی به قانون  45علیه به اعمال تخفیف موضوع ماده در صورتی که دادگاه درخواست اجراي احکام یا محکوم

با اصالحات و  1396قانون مجازات اسالمی مصوب  10که در اجراي ماده  1396مبارزه با مواد مخدر مصوب 

  الحاقات بعدي به عمل آمده است را قابل پذیرش نداند و آن را رد کند.

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  474آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قابل اعاده دادرسی موضوع ماده 

  با اصالحات بعدي است یا خیر؟

 پاسخ:

  رئیس محترم شعبه چهل و پنجم دیوان عالی کشور

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/4/15مورخ  449به شماره ثبت وارده  1399/4/14مورخ  4بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

در خصوص احکام محکومیت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  474درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 

  ین حکم خروج موضوعی دارد.ها است و فرض استعالم از شمول اقطعی دادگاه

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/25    

7/99/448   

  ك  448-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  خواهشمند است بررسی واعالم نظر فرمایید:

با اصالحات بعدي حسب  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  474آیا درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 

قانون  30علیه پرونده یا شخص ثالث در خصوص خودرویی که در اجراي ماده مورد از سوي دادستان یا محکوم

با اصالحات و الحاقات بعدي ضبط شده است یا حکم به استرداد آن صادر شده  1367مبارزه با مواد مخدر مصوب 

  است قابل پذیرش است یا خیر؟

 پاسخ:

  م شعبه چهل و پنج دیوان عالی کشوررئیس محتر

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/4/15مورخ  448به شماره ثبت وارده  1399/4/14مورخ  3بازگشت به استعالم شماره       

  شود:مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ماده  2ال معترض باشد، مطابق تبصره اوال، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفري راجع به ضبط م

عمل خواهد شد.  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  475ماده » الف«علیه موضوع بند ثانیا، در فرض استعالم، شخص ثالث، محکوم

علیه (متهم اصلی) و دادستان ت اعاده دادرسی داشته باشد، ولی محکومشود تا حق درخواسمحسوب نمی 1392

قانون  474یا عدم ضبط (استرداد) طبق موارد مقرر در ماده  تواند در مورد اصل صدور حکم بر ضبط مالمربوطه می

  مرقوم درخواست اعاده دادرسی کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/28    

7/99/446   

  ك  446-24-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

منسوخ شده قانون مبارزه با مواد مخدر  22در صورتی که قاضی دیوان عالی کشور قبال در زمان حاکمیت ماده 

عنوان دادیار یا معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص موضوع پرونده اظهارنظر کرده باشد آیا براي رسیدگی 

شود و می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421ماده » ت«خواهی فعلی همان پرونده، مشمول بند به فرجام

  مردود از رسیدگی است؟

 پاسخ:

  رییس محترم شعبه چهل و  پنج دیوان عالی کشور

  با سالم و احترام؛

، نظریه 1399/04/15مورخ  446به شماره ثبت وارده  1399/04/14مورخ  1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، اظهارنظر ماهوي دادرس در امر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421ماده » ت«و بند  3مستفاد از ماده 

این قانون شامل موردي  421ماده » ت«کیفري تحت هر عنوان یا سمت از موارد رد دادرس است. بنابراین اطالق بند 

مبارزه با مواد  قانون 32که دادرس قبالً به عنوان دادیار یا معاون قضایی دادستان کل کشور در زمان حاکمیت ماده 

  شود.ر ماهوي کرده باشد، نیز میمخدر (که در حال حاضر نسخ شده است) اظهارنظ

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/23    

7/99/440   

  ك440-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

توان طفل را در جنایت کمتر از موضحه به آیا تفاوتی بین ارش و دیه وجود دارد؟ آیا می 467اوال:با توجه به ماده 

  پرداخت ارش محکوم کرد؟

ثانیا: چنانچه طفل به پرداخت دیه یا ارش محکوم شود و اموالی از وي یافت نشود، مطابق اصول حقوقی و قانونی از 

یفري از اموال ولی توقیف و نسبت به پرداخت دین طفل اقدام توان در پرونده کجمله قانون مسئولیت مدنی، آیا می

  کرد؟

 پاسخ:

  رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  440به شماره ثبت وارده  1399/04/14مورخ  9020/72/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل 1399/04/14

ارش، دیه غیر مقدر است... و مقررات دیه مقدر « 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  449اوالً، با توجه به ماده 

 467؛ بنابراین حکم مقرر در ماده »که در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشددر مورد ارش نیز جریان دارد مگر این

هاي کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت«که نشده مبنی بر ایقانون یاد

  ، به ارش نیز تسري دارد.»یا مجنون باشد

ثانیاً،  در مواردي که قانونا خود طفل ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه) است، دادگاه اطفال و 

اً کند. ضمنها، حکم به پرداخت دیه از اموال طفل را صادر میع مدافعات آننوجوانان با دعوت ولی یا قیم وي و استما

قانون مدنی، ولی طفل ملزم نیست خسارات وارده از ناحیه طفل را از مال خود  1216و  1183با توجه به مواد 

وجود باشد. لذا در صورت  1339قانون مسؤولیت مدنی مصوب  7که مورد، مشمول ماده جبران کند؛ مگر این

مسؤولیت مدنی طفل در پرداخت خسارت، اداي آن از مال طفل بر عهده ولی اوست و چون ولی، شخصاً متهم نیست، 

 416دار پرداخت خسارت خواهد بود مفاد ماده موجب قانونی جهت محکومیت وي نیز وجود ندارد و صرفاً عهده

  نیز مؤید این مطلب است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/21    

7/99/438   

  ك438-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

جرایمی که تا تاریخ الزم االجراء  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال  296ماده  3با عنایت به تبصره 

هاي مربوطه ثبت شده است از نظر صالحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است؛ از شدن این قانون در دادگاه

قانون مربوط به تشکیالت قضایی و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب   11ماده » الف«سوي دیگر، طبق بند 

شود. حال با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات قانون جدید فورا اجراء می صالحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع

صالحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفري یک به دادگاه کیفري دو تغییر  1399حبس تعزیري مصوب  

هاي دادگاه آیا شعبیافته و  برخی جرایم نیز قابلیت رسیدگی مستقیم در دادگاه را خواهند داشت. نظر به موارد فوق، 

شده قبل از وضع این قانون قرار عدم صالحیت به صالحیت هاي جاري ثبتکیفري یک و دادسرا نسبت به پرونده

  محاکم کیفري دو صادر خواهند کرد؟

 پاسخ:

  رییس محترم دادگستري شهرستان خوي

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  438به شماره ثبت وارده  1399/4/14مورخ  9022/455/3401بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/4/14

، قوانین مربوط به صالحیت نسبت به جرایم 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » الف«اوالً، هر چند طبق بند 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  403ل، با توجه به ماده شود؛ لکن در فرض سؤاسابق بر وضع قانون فوراً اجرا می

این قانون، دادگاه کیفري یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است با  296ماده  3و مالك تبصره  1392

رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به علی 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب تصویب و الزم

  تواند قرار عدم صالحیت صادر کند.ر، طبق قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمیچها

قوانین مربوط به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » پ«و » الف«که طبق بندهاي ثانیاً، با توجه به این

قانون  340شود و از طرفی به موجب ماده صالحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می

، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم تعزیري درجه هفت و هشت که به طور 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به مستقیم در دادگاه مطرح می

  صالح است.ري ذيعهده دادگاه کیف

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/18    

7/99/437   

  ح437-26-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که در پرونده مطروحه در واحد اجراي احکام حقوقی، اداره اوقاف و امور خیریه به پرداخت دین محکوم نظر به این

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شده است، آیا اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون پرداخت محکوم

  باشد یا خیر؟رداخت دین میاست و احتیاج به رعایت مهلت هجده ماهه جهت پ 1356مصوب 

 پاسخ:

  رئیس محترم دادگستري شهرستان گراش (استان فارس)

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  437/ به شماره ثبت وارده 111399/04مورخ  68000/800/9019بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/14

مقام و حکم محکومیت وي صادر و قطعی شده در صورتی که اداره اوقاف اصالتاً طرف دعوا باشد نه به عنوان قائم

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی باشد، اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم

وفه در مواردي که رقبه فاقد متولی است طرف دعوا است؛ لیکن اگر اداره اوقاف به عنوان نماینده موق 1365مصوب 

هاي اداره اوقاف مربوط به تواند از حسابقرار گرفته باشد و محکومیت قطعی حاصل کرده باشد، اجراي احکام می

  همان رقبه برداشت کند و در این وضعیت اداره اوقاف از شمول ماده واحده مذکور خارج است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  وقی قوه قضاییهمدیرکل حق

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/21    

7/99/436   

  ك436-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در تصادف منجر به فوت، پزشکی قانونی هفتاد درصد بیماري قلبی و سی درصد  استرس ناشی از تصادف را علت 

قانون  537، 536، 372،526، 371و مواد 290ماده » پ«تامه فوت تشخیص داده است .با عنایت به مفهوم بند 

  مجازات اسالمی ،آیا محکومیت صد درصدي متهم ا پرونده صحیح است؟ 

 پاسخ:

  رییس محترم دادگستري شهرستان چالداران

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  436به شماره ثبت وارده  1399/04/12مورخ  9022/386/5600بازگشت به نامه شماره       

استعالم بازپرس محترم شعبه اول دادسراي عمومی و انقالب آن حوزه قضایی، نظریه ، در خصوص 1399/04/14

  شود:مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

که طی آن دیه، احکام وآثار مسؤولیت مدنی را دارد، و نظر به  1392قانون مجازات اسالمی  452با لحاظ ماده 

، در صورتی موجب دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشداین قانون جنایت  492اینکه مطابق ماده 

بنابراین در حوادث رانندگی اصوالً مسئول جبران خسارت (و پرداخت دیه) کسی است که بین رفتار او و ایجاد 

ل ایجاد مخسارت (جنایت) رابطه مستقیم یا سببیت (علیت) موجود باشد و لذا در فرض استعالم، حادثه رانندگی، عا

علیه توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست و در نتیجه، هر چند مجنیاي را نمیهاي زمینهحادثه است و بیماري

شد، چه بسا (مشارالیه) به علت بیماري، زمینه خطرناکی از لحاظ جسمی داشته است، لکن هرگاه تصادف واقع نمی

قتل غیرعمدي ناشی از رانندگی گردیده است و پرداخت دیه آن به عهده  ماند. بنابراین تصادف، موجبسالها زنده می

که ناظر به رفتار  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  526باشد. ضمنا فرض سؤال منصرف از ماده مقصرحادثه می

  باشد، است.علیه میغیر از مجنی مرتکبین (سبب و مباشر)

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  حقوقی قوه قضاییهمعاون اداره کل 

    



 

1399/04/16    

7/99/430   

  ك430-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري و با کیفرخواست  86چنانچه بازپرس با موافقت دادستان پرونده را در راستاي اجراي ماده 

  شفاهی به دادگاه ارسال کند.

که  تواند با تذکر اینتکلیف دادگاه به اخذ قرار تامین آیا دادگاه میالف:  با توجه به صراحت ماده مذکور مبنی بر 

ست بایتحقیقات ناقص است، از تفهیم اتهام و اخذ قرار تامین خودداري کند و این امر را به دادسرا محول کند یا می

  عاده شود؟قات به دادسرا اپس از تفهیم اتهام و اخذ قرار تامین چنانچه تحقیقاتی مد نظر بود، پرونده جهت تکمیل تحقی

  ، تکلیف مقامات دادسرا پس از اعاده پرونده با توجه به صراحت ماده صدرالذکر چیست؟»الف«ب: در فرض 

 پاسخ:

  جناب آقاي مددي

  دادستان محترم عمومی و انقالب مرکز استان البرز

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  430به شماره ثبت وارده  1399/4/10مورخ  9073/4020/3000بازگشت به نامه شماره       

، در خصوص استعالم بازپرس محترم دادسراي عمومی و انقالب کرج، نظریه مشورتی این اداره کل 1399/4/11

  شود:به شرح زیر اعالم می

در صورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  86برابر ماده  -الف و ب

رخواست و با شرایط گفته شده درآن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان و یا با پیشنهاد بازپرس و با صدور کیف

شود و غیر از اعزام متهم به دادگاه، در صورت حضور شاکی همراه او، دعواي کیفري به صورت شفاهی مطرح می

که براي بازپرس متصّور نیست. کما اینانجام تحقیقات مقدماتی و پیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه، وظیفه دیگري 

تواند انجام آن را از ضابطان یا مقامات دادسرا بخواهد؛ ولی اخذ تأمین اگر تحقیقات از نظر دادگاه کامل نباشد، می

  دراین حالت نیز با دادگاه است.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/29    

7/99/427   

  ح427-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند مجوزي براي طالق وي باشد و به حاکم اگر زوج همسر خود را از دیدار با پدر و مادر خود منع نماید این می

فرماید دیدار با پدر و مادر رجوع نماید و خویش را مطلق سازد واگر بنا به نظر حضرت امام خمینی (ره) که  می

  شود یا خیر؟جازه از منزل همسرش بیرون رود ناشزه محسوب مینماید زن بدون اایجاد حقی نمی

 پاسخ:

  رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  427به شماره ثبت وارده  1399/04/10مورخ  9035/741/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین1399/04/10

اوالً، محروم کردن زوجه از مالقات با پدر و مادر و دیگر بستگان نزدیک از قبیل خواهر و برادر با توجه به میزان 

روانی براي زوجه به همراه داشته باشد و نوعاً یک  -تواند آثار مخرب روحیوابستگی عاطفی زوجه به ایشان می

تعارف را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد؛ بنابراین در فرض سؤال که مرد همسرش را از مالقات با پدر و فرد م

کننده با لحاظ سن زوجه، میزان علقه وي به هر یک از والدین، نحوه تعامل مادر محروم کرده است، دادگاه رسیدگی

تخاذ تصمیم کند و تشخیص مصداق بر عهده زوج با او و دیگر اوضاع و احوال، باید در خصوص عسر و حرج وي ا

  مرجع رسیدگی کننده است.

تواند اعمال حق خویش ثانیاً، با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و لحاظ آن که هیچ کس نمی

را از حقوق تواند با تمسک به تکالیف زوجه ناشی از عقد ازدواج، وي را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، زوج نمی

که در دادگاه صالح اثبات کند که مالقات وي با پدر یا مادر اولیه از جمله دیدار با پدر و مادر محروم کند؛ مگر آن

کند؛ که در این صورت نیز باید با نظر دادگاه مخل مصالح خانوادگی است و موجبات اختالفات خانوادگی را فراهم می

ال شود و صرف مالقات زوجه با والدین و ترك منزل مشترك با زوج در هاي الزم در این خصوص اعممحدودیت

شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع حدودي که عرفاً مخل روابط زناشویی نباشد از مصادیق نشوز قلمداد نمی

  رسیدگی کننده است.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1399/04/16    

7/99/426   

  ح426-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه موضوع اجراییه الزام به تحویل عین معین مانند تحویل آپارتمان از پالك ثبتی معین باشد و به دلیل امتناع 

علیه برداشت مبلغی از حساب محکوم 1356قانون اجراي احاکم مدنی مصوب  46علیه و پس از اعمال ماده محکوم

ین حین شخص ثالث براي اجراي حکم اعالم آمادگی کندو مدارك مالکیت خود را جهت انجام عمل شده باشد و در ا

  توان از اعمال ماده یاد شده عدول کرد؟خاص تحویل آپارتمان از همان پالك ثبتی معین ارائه کند،آیا می

 پاسخ:

  قضایی عدالت معاون محترم قضایی رییس کل دادگاههاي عمومی و انقالب تهران و سرپرست مجتمع

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/4/10مورخ  426به شماره ثبت وارده  1399/4/8مورخ  9001/21/31بازگشت به نامه شماره       

در مورد استعالم دادرس محترم شعبه اول اجراي احکام مدنی آن واحد قضایی، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح 

  شود:زیر اعالم می

که عین معین وجود دارد و له نسبت به عین معین (آپارتمان) حق عینی دارد تا زمانیکه محکوماوالً، با توجه به این

ن علیه موجب زایل شدامکان دسترسی به آن باشد، باید عین به وي مسترد شود و صرف استنکاف و امتناع محکوم

رتمان موضوع حکم و امکان دسترسی به آن، صرف امتناع له نیست؛ لذا در فرض سؤال با وجود آپاحق عینی محکوم

و تبدیل عین به قیمت  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46علیه از تحویل آپارتمان موجب اعمال ماده محکوم

به) موجود است اجراي احکام باید حکم را اجرا و آپارتمان موضوع که آپارتمان (محکومنیست، بنابراین تا زمانی

یاد شده نیست و اگر دادگاه با اعمال این ماده، قیمت را  46له دهد و نوبت به اعمال ماده را تحویل محکوم حکم

ی و علیه منتفبه از قیمت اموال متعلق به محکوممشخص کرده است، ادامه عملیات اجرایی ناظر بر استیفاي محکوم

  قابل عدول است.

شد که ثالث براي تحویل آپارتمان موضوع حکم اعالم آمادگی کند، به نظر ثانیاً، در فرض سؤال چنانچه منظور این با

 تواند با وي در احقاقله نسبت به آپارتمان حق عینی دارد و هر شخص میبا مانع قانونی مواجه نیست؛ زیرا محکوم

 موضوع منصرفاین حق همکاري کند. اما اگر منظور تحویل آپارتمان دیگري غیر از آپارتمان موضوع حکم باشد، 



به غیرمعین است؛ زیرا دخالت ثالث صرفاً در محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34از تبصره ماده 

به عین معین باشد، امکان معرفی مال دیگري از ناحیه ثالث نیست؛ زیرا این به ممکن است و در مواردي که محکوم

این قانون نیز توسط  40ن است و بر فرض توافق طرفین برابر ماده به است که مستلزم توافق طرفیمنزله تبدیل محکوم

که در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجراي حکم صادره ندارد و این واحد اجراي احکام قابل ترتیب اثر نیست؛ چرا

  توافق خارج از عملیات اجرایی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/18    

7/99/424   

  ك424-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مطروحه در کمیسیون جبران خسارات استانی که در کمیسیون مربوطه دیوان عالی کشور منتج در مورد پرونده

  به قطعیت راي شده است بفرمایید مراتب نحوه اجراي حکم به چه صورت بایستی انجام شود؟

 پاسخ:

  رم کل دادگاه تجدید نظر استان قم سرپرست محت

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  424به شماره ثبت وارده  1399/04/09مورخ  9020/66/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/10

قانون آیین دادرسی کیفري  258و  257هاي جبران خسارات استانی و ملی موضوع مواد شیوه اجراي آراء کمیسیون

هاي استانی و ملی جبران خسارت نامه شیوه رسیدگی و اجراي آراء کمیسیونآیین«، وفق فصل چهارم 1392مصوب 

تشریح شده است.  24الی  21ی مواد ، حسب مورد ط»رئیس قوه قضائیه 1/10/1395ناشی از بازداشت مصوب 

ی مواد هاي مزبور طبنابراین با عنایت به موضوع حکم کمیسیون و شیوه جبران خسارت، شیوه اجراي آراء کمیسیون

  نامه خواهد بود.گفته آیینپیش

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/28    

7/99/419   

  ك419-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی تعزیرات بر خالف قوانین سابق در باب تصرف عدوانی  در  690با توجه به اینکه در ماده 

به متن قانون اضافه شده است و بر خالف ...» واژه متعلق به دولت یا «مقام وضع عنصر قانونی بزه تصرف عدوانی 

ست ه تصرف عدوانی اگذشته با افزودن شدن این قید، مالکیت شاکی در احراز بزه تصرف عدوانی  یکی از ارکان بز

اعالم فرمایید در احراز بزه تصرف عدوانی آیا صرفا احراز مالکیت شاکی کافی است؟ یا  با توجه به اینکه در متن 

ه افزوده عنماده ، مالکیت شاکی به تصرف عدوانی یعنی ضرورت احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی

  لحوق تصرفات نیز ضروري است؟ شده است عالوه بر مالکیت شاکی، احرازسبق و

 پاسخ:

  مدیر محترم آموزش دادگستري کل استان قم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  419به شماره ثبت وارده  1399/04/08مورخ  9020/41/600بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/09

قانون مجازات اسالمی مصوب  690براي احراز جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 

، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکیعنه ضرورت دارد و نیازي به کشف و احراز سبق تصرف 1375

  شاکی نیست.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  ییهمعاون اداره کل حقوقی قوه قضا

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/14    

7/99/416   

  ح416-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستري علیه مدعی میاي پس از قطعیت رأي و در حین اجرا محکومدر پرونده

در  کارشناس نیزنماید با این توضیح که اشتباه ناشی از سهو قلم داشته است و تقاضاي اصالح رأي قطعی را می

دارد علت این اشتباه را نیز اظهارنظري پس از قطعیت رأي به این اشتباه اذعان داشته و آن را به دادگاه اعالم می

دارد؛ صحت و سقم این ادعا و اعالم اضافه شدن یک صفر به مبلغ ارزیابی صورت گرفته و غلط تایپی عنوان می

  کارشناس مورد یقین نیست.

قانون  309ادره اساساً قابل اصالح و تصحیح است؟ به عبارت دیگر آیا فرض سؤال از مصادیق ماده آیا حکم ص -1

  است؟ 1379هاي عمومی و انقالب در  امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونگی آن را با توجه به قاعده فراغ دادرس مشخص فرمایید؛ به عبارت دیگر آیا  -2

له یازمند رسیدگی و ورود در ماهیت این مهم است؟ چگونه؟ آیا نباید این اظهار اصالحی کارشناس به خواهان محکومن

اخطار شود و در صورت اعتراض، مراتب به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ارجاع شود؟ در صورت مثبت بودن 

  پاسخ با توجه به قاعده فراغ دادرس چگونه باید عمل شود؟

 :پاسخ

  رییس محترم شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  416به شماره ثبت وارده  1399/3/29مورخ  9016/259/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/4/8

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 309صدور رأي تصحیحی موضوع ماده  -2و  1

ناظر بر سهو قلم و انشاء ناشی از اشتباه در تحریر است و در فرض سؤال که نظریه کارشناسی به  1379مصوب 

صدور رأي نموده است، از موارد صدور شده و دادگاه نیز مطابق با مبلغ مندرج در نظریه مبادرت به طرفین ابالغ 

  رأي تصحیحی نیست.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/25    

7/99/414   

  ع414-58-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1367/12/7قانون جذب نیروي انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 2و 1با توجه به مواد 

العاده جذب و نگهداري به سبب خدمت در مناطق محروم و دور افتاده و ثانیا یک ماه بیان فرمایید که اوال فوق

مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی در ازاي هر سال خدمت در مناطق یاد شده و یا دریافت حقوق و مزایاي مربوط 

  گیرد.ري و قضات دادگستري تعلق میبه آن در صورتی که شخص از آن استفاده نکند به کارکنان ادا

 پاسخ:

  آبادرییس محترم شعبه اول دادگاه عمومی بخش شهرستان صالح

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/04/08مورخ  414به شماره ثبت وارده  1399/03/29مورخ  1/48بازگشت به استعالم شماره       

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم میالملل این نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

  در مورد قضات -الف

،  مستخدمین 1367قانون جذب نیروي انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب  1مطابق ماده 

هاي دولتی مشمول این قانون هستند و  قضات وفق بند مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامی شرکت

قانون مدیریت خدمات کشوري مشمول این قوانین نیستند و مقررات  117قانون استخدام کشوري و ماده  2(ج) ماده 

، ضوابطی در 1375اي قضات مصوب قانون نقل و انتقال دوره 3و  2استخدامی خاص دارند. از آنجا که در مواد 

از نظر محرومیت،  3و  2، 1جه هاي واحدهاي قضایی درسال در محل 15باب وظیفه قضات مبنی بر خدمت حداقل 

العاده جذب و دوري از مرکز و بدي آب و هوا آمده، قضات مشمول قانون جذب یادشده نیستند و بالطبع، فوق

  گیرد. نگهداري و مازاد مرخصی به ایشان تعلق نمی

(ج) در هر مورد که قانون استخدام کشوري نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند  2تبصره بند (چ) ماده 

ام کشوري عمومی قوانین استخدقانونی براي تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام

شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود؛ که در مورد قضات مصداق ندارد، زیرا قانون خاص جذب نیروي 

باشد. امري که آراي هیات عمومی دیوان عدالت اداري تبصره مذکور نمی انسانی وجود دارد و محلی براي اعمال

  ) نیز  مؤید آن است.18/2/1391 -74و  3/9/1387 – 593(دادنامه 



  در مورد کارکنان اداري دادگستري -ب

با اصالحات و  1386با توجه به اینکه کارکنان اداري قوه قضاییه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 

می باشند  1367الحاقات بعدي و نیز قانون جذب نیروي انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 

دارد کلیه مبانی پرداخت خارج از مقررات و قانون مدیریت خدمات کشوري که مقرر می 78و با عنایت به ماده 

گردد و نظر به اینکه فصل دهم قانون اجراي این قانون لغو می حقوق و مزایا) ... با -ضوابط این فصل (فصل دهم

اجرایی شده است لذا  1/1/1388کشور از  1388ماده واحده قانون بودجه سال  11بند » ب«اخیرالذکر طبق جزء 

فاقد  1388و بعد از سال  1368العاده و مازاد مرخصی موضوع استعالم (قانون جذب ...) قبل از سال پرداخت فوق

  وجاهت قانونی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/21    

7/99/413   

  ع413-58-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  192ماده » ج«، بند 1366قانون ارتش جمهوري اسالمی ایران مصوب  164ماده » ج«طبق حکم بند -1

قانون مقررات استخدامی سپاه  182ماده » ج«و بند  1382استخدام نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

نامه تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح مصوب آیین 13ماده  3و همچنین بند  1370پاسداران انقالب اسالمی مصوب 

ناث در صورتی که شغل و شوهر نداشته باشند از حقوق فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) اوالد ا 1390/9/20

  شوند.مستمري بهره مند می

نامه تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح خواهر، اوالد و نوادگان اناث مطلقه یا بیوه آیین 13به استناد تبصره یک ماده  -2

 ستگی برخوردار یا شاغلهاي بازنشکه از حقوق بازنشستگی یا مستمري همسر متوفاي خود در هر یک از صندوق

  گیرند.باشند، در زمره مستمري بگیران قرار نمی

، و مواد 1366قانون استخدامی ارتش جمهوري اسالمی ایران مصوب  164ماده » د«به صراحت قانونی بند  -2

مراجع قانونی نامه مذکور پدر و مادري که با تأیید آیین 13ماده  4مشابه در دیگرقوانین نیروهاي مسلح و برابر بند 

شوند و والدینی که شاغل هستند یا از حقوق بازنشستگی یا بگیر محسوب میاند، مستمريدر کفالت متوفی بوده

  رند.گیمستمري برخوردارند و همچنین پدري که کمتر از شصت سال سن دارد، در زمره مستمري بگیران قرار نمی

نامه اجرایی قانون حمایت خانواده زوجه متوفی در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق آیین 27برابر ماده  -4

وظیفه مستمري بازماندگان به زوجه در اثر آن از مستمري که مبلغ آن بیشتر است، برخوردار خواهد شد و همسر 

بازنشستگی مربوط اطالع هاي متوفی مکلف است در این موارد مراتب برخورداري از مستمري دوم را به صندوق

دهد و در صورت عدم اقدام و دریافت مستمري مضاعف صندوق بازنشستگی که مستمري پرداختی آن کمتر است 

هایی را که من غیر حق دریافت شده است بر اساس آخرین هاي پرداختی و دیگر هزینهمجاز خواهد بود کلیه مستمري

  ها از زوجه وصول کنند.دیگر هزینه هاي جاري مربوط بهمستمري دریافتی و تعرفه

هاي اجرایی کشور مشخص هاي بازنشستگی و دستگاهاي این سازمان با دیگر صندوقهاي بیمهطی هم پوشانی -5

دیگر  بگیر یا شاغل دربگیر و یا مستمريبگیران این سازمان بازنشسته، وظیفهشده است که تعدادي از مستمري

اند و از آن طریق حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمري یا اشتغال دریافت صوصی بودههاي دولتی یا بخش خدستگاه

هاي آنان گفته نسبت به قطع حقوق یا پرداختاند و بر همین اساس این سازمان با استناد به احکام قانونی پیشکردهمی



ن ه با کتمان حقیقت و به صورت مبگیرانی کدر سازمان بازنشستگی نیروهاي مسلح اقدام کرده است؛ آیا مستمري

غیر حق و توأمان از این سازمان و صندوق یا دستگاه اجرایی دیگري حقوق اشتغال، بازنشستگی، وظیفه و یا مستمري 

ها از محل حقوق اشتغال، بازنشستگی، المال کسر اضافه دریافتی آناند، در راستاي صیانت از بیتکردهدریافت می

م با هاي الزانونی آنان در دستگاه یا صندوق بازنشستگی متبوعه و پس از انجام هماهنگیوظیفه و یا مستمري ق

  ست؟پذیر ااند، بدون حکم مرجع قضایی امکاندستگاه بابت ایامی که از این سازمان حقوق من غیر حق دریافت کرده

 پاسخ:

  رییس محترم سازمان بازنشستگی نیروهاي مسلح  جمهوري اسالمی ایران

  الم و دعاي خیر؛با س

مورخ  413به شماره ثبت وارده  1399/03/24مورخ  4860/2/99/10/651بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/08

یر از ذینفع ی غاصوالً هرگونه برداشت از محل حقوق اشتغال، بازنشستگی، وظیفه و یا مستمري قانونی توسط شخص

آن، نیازمند حکم مرجع قضایی است و خالف این امر مستلزم وجود مقرره قانونی است. لذا در خصوص فرض سؤال 

آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب  27که در قوانین مورد اشاره، تصریحی وجود ندارد و ماده 

کسر اضافه دریافتی از محل حقوق اشتغال، بازنشستگی،  نیز صرفاً به امکان وصول اشاره کرده است؛ 27/11/1393

وظیفه و یا مستمري قانونی توسط تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح بدون حکم مرجع قضایی امکانپذیر نیست. لذا در 

  صورت تحقق دریافت من غیر حق باید از طریق مراجع قضایی صالح اقدام شود.

  

 دکتر احمد رفیعی

  یهمدیرکل حقوقی قوه قضای

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/31    

7/99/410   

  ع410-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون زمین شهري تفکیک  11رساند اداره محترم راه و شهرسازي اراضی ملی شده را به موجب ماده به استحضار می

نامه اجرایی قانون موصوف معابر و فضاهاي سبز خدماتی مورد نیاز را آیین 22و قطعه بندي نموده و به استناد ماده 

نیز رعایت و قطعات تفکیکی واقع شده در حاشیه همین معابر را نیز به اشخاص ثالث واگذار کرده است این درحالی 

ی نوان اراضاست که متعاقبا در اثر اعتراض مالکین اصلی به برگ تشخیص اراضی ملی نهایتا این اراضی به ع

شوند که طبیعتا مالکان اصلی به مراجع قضایی مراجعه و تقاضاي محکومیت دولت مستثنیات مالکین تشخیص داده می

ها در تفکیک این نمایند علیهذا با توجه به اینکه شهرداريها به پرداخت معوض اراضی خود را مطرح میو شهرداري

اي سبز واقع شده در محدوده این اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازي اند و معابر و فضنوع اراضی دخالتی نداشته

قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي  9ماده  1اند و قانونگذار نیز با علم به این موضوع در تبصره رعایت شده

 آن مرجعو منابع طبیعی صراحتا دولت را مکلف به پرداخت معوض این نوع اراضی نموده است از این رو به نظر 

  ها خواهد بود یا خیر؟محترم آیا بابت این نوع از معابر و فضاي سبزها مسئولیت متوجه شهرداري

 پاسخ:

  سرپرست  محترم اداره کل حقوقی شهرداري مشهد

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/4/7مورخ  410به شماره ثبت وارده  1399/3/27مورخ  50/99/1666بازگشت به استعالم شماره       

  شود:الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

، امالك اشخاص تملک شده و بخشی از 1366قانون زمین شهري مصوب  11در موضوع سؤال که در اجراي ماده 

به شهرداري واگذار شده است، امالك یاد شده در معابر و فضاي سبز و خدماتی قرار گرفته است و در نتیجه و عمالً 

در صورتی که به موجب آراي قضایی حکم به اعاده ملک (قسمت مربوطه) به مالکان اولیه صادر شده باشد، شهرداري 

باید نسبت به اعاده ملک به مالکان یادشده و یا جلب رضایت آنان و دادن عوض ملک یا پرداخت قیمت آن بر اساس 

  نظریه کارشناسی اقدام کند.

 کتر احمد رفیعید

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/18    

7/99/409   

  ك409-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که متهم داراي سابقه محکومیت قطعی به تحمل ده سال حبس به اتهام حمل بیست کیلوگرم تریاك 

با اصالحات و الحاقات بعدي باشد و در مرتبه  1367موضوع بند چهار ماده پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

دوم مرتکب جرم حمل دویست کیلوگرم تریاك موضوع بند شش ماده پنج قانون مزبور شود آیا سابقه مزبور در 

تشدید مجازات مرتکب موثر است و باید با لحاظ تکرار جرم موضوع بند شش آن ماده براي وي مجازات تعیین 

  شود؟

 پاسخ:

  دیوان عالی کشور 45عبه رییس محترم ش

  با سالم و احترام؛

، نظریه مشورتی این 1399/04/07مورخ  409بازگشت به استعالم بدون شماره و تاریخ به شماره ثبت وارده       

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم می

این است که براي اعمال  1376قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  5ماده  6و  5، 4مستنبط از بندهاي 

مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهاي موصوف، انطباق جرم مذکور در هر 

بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر الزم است و مالك راي وحدت رویه شماره 

تفسیر مقررات ناظر به تکرار در جرایم مربوط به مواد مخدر) در  دیوان عالی کشور (در 10/2/1398مورخ  776

  ست.همین راستا

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    



 

1399/04/18    

7/99/408   

  ح408-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

عامل  صندوق تعاونی صنفی در خصوص مطالبه اقساط معوق تسهیالت اعطایی اقدام به طرح نظر به اینکه مدیر

هاي تابعه کمیته امداد دعواي حقوقی در شوراي حل اختالف نموده است و مدعی است صندوق مذکور از شرکت

شود؛لذا درخواست معافیت از امین میحضرت امام خمینی (ره) بوده و منابع مالی این صندوق از طرف آن کمیته ت

هاي عمومی وانقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 32پرداخت هزینه دادرسی را داشته و در راستاي ماده 

، نماینده حقوقی معرفی کرده است از طرفی رونوشت مصدق روزنامه رسمی صندوق تعاونی حکایت 1379مصوب 

شده قانون یاد 32میته امداد حضرت امام (ره) داشته و آن را از شمول نهادهاي ماده از شخصیت مستقل حقوقی از ک

  کندخارج می

آیا صرف تأمین منابع مالی صندوق تعاونی صنفی توسط کمیته امداد حضرت امام (ره) صندوق مذکور را در -1

 معافیت بنیاد شهید انقالب اسالمی وها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و شمول قانون استفاده بعضی از دستگاه

  دهد؟قرار می 1374کمیته اهداد امام خمینی (ره) پرداخت هزینه دادرسی مصوب 

ها و انتشار در روزنامه رسمی داراي شخصیت  مستقل حقوقی آیا صندوق مذکور با وجود ثبت در اداره شرکت-2

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 32است و یا از نهادهاي انقالب اسالمی مصرح در ماده 

  است؟ 1379مدنی مصوب 

 پاسخ:

  جناب آقاي هاشم فرهادي 

قاضی محترم شورا وسرپرست رسیدگی به شکایات مردمی معاونت نظارت ،بازرسی و ارزشیابی شوراي حل اختالف 

  استان تهران

  با سالم و دعاي خیر؛

. مورخ 408به شماره ثبت وارده  1399/04/07مورخ  9001/9379/10بازگشت به استعالم شماره 

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می 1399/04/07

در صورتی که صندوق تعاونی صنفی موضوع استعالم داراي شخصیت حقوقی مستقل از کمیته امداد امام  -2و  1

گونه که در استعالم قید شده است)، نمیتواند از امتیاز معرفی نماینده حقوقی و نیز معافیت از خمینی (ره) باشد (آن



استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در پرداخت هزینه دادرسی موضوع متن و تبصره یک ماده واحده قانون 

مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقالب اسالمی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 

  با اصالحات و الحاقات بعدي برخوردار باشد. 7/3/1374

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/17    

7/99/400   

  ح400-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  خواهشمند است درباره سوال ذیل ارشاد قانونی فرمایید:

با لحاظ تعریف سمت رئیس حوزه قضایی و نیز لزوم تایید رئیس حوزه قضایی جهت اجراي دستور موقت مندرج در 

قانون آیین دادرسی مدنی  325و تبصره ماده  1373هاي عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه 11ماده 

آیا دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  338و ماده  1379مصوب 

  استان نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی دارد یا خیر؟

مومی عهاي ب عهده دار این وظیفه رئیس کل دادگستري استان است یا رئیس کل دادگاهدر صورت مثبت بودن جوا

  ؟و انقالب

 پاسخ:

  دادگاه تجدید نظر استان قم  3رییس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  400به شماره ثبت وارده  1399/04/04مورخ  9020/61/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:ظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، ن1399/04/07

 نماید اجراي این دستور منوطدر مواردي که دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قانون مبادرت به صدور دستور موقت می

دگاههاي عمومی و انقالب قانون تشکیل دا 12باشد اما نظر به این که وفق ماده به تأیید رئیس حوزه قضایی می

آیین نامه همین قانون رئیس کل دادگستري استان، رئیس کل دادگاههاي تجدیدنظر  7) و ماده 28/7/1381(اصالحی 

استان است و بر این محاکم نظارت و ریاست اداري دارد و تأیید دستور موقت صادره از ناحیه محاکم تجدیدنظر آن 

نماید (علی قانون آیین دادرسی مدنی با همین مقام یا مقامی که وي تفویض می 325ماده  1استان در اجراي تبصره 

  باشد.االصول معاون و سرپرست محاکم تجدیدنظر) می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/15    

7/99/397   

  ك397-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با توجه به ابالغ الکترونیک اوراق قضایی پس از ابالغ اوراق از طریق سامانه ثنا و اخذ نتیجه ابالغ در سامانه چهار 

  گزینه قابل رویت است 

  درج ابالغیه در سامانه-1

  ارسال پیامک به مخاطب-2

  تحویل پیامک به مخاطب-3

  مشاهده ابالغیه توسط مخاطب-4

اي یا مخابراتی وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب هاي رایانهستفاده از سامانهنامه نحوه اآیین 13طبق ماده 

شود رویت اوراق قضایی در سامانه ابالغ با ثبت زمان و سایر کاربري مخاطب در سامانه ابالغ  ابالغ مصوب می

نامه چاد قسمت از متن این آیینگردد... همچنین در شود و کلیه آثار ابالغ واقعی بر آن مترتب میجزئیات ذخیره می

ت نامه پیش بینی شده اساز ثبت تلفن همراه و پست الکترونیک به نام شخص مخاطب تاکید شده است و در آیین

چنانچه شخص فاقد تلفن همراه و یا پست الکترونیک باشد مرکز موظف است پست الکترونیک ملی قضایی براي 

نامه همچنین طبق همین آیین 15ماده  2غ از طریق آن انجام پذیرد تبصره مخاطب ایجاد کند تا اطالع رسانی ابال

اطالعی نماید که ثابت تواند اظهار بینامه پیش بینی شده است مخاطب در صورتی میهمین آیین 13ماده  1تبصره 

ا مطلع نشده است لذا باي و یا سامانه مخابراتی از مفاد ابالغ نماید به دلیل عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه

توجه به مستندات فوق از نظر اینجانب چون مراتب درج ابالغیه و اوراق قضایی در سامانه باید به نحوي به اطالع 

مخاطب برسد تا نامبرده به سامانه مراجعه نماید و ابالغیه خود را دریافت و یا مشاهده نماید قانونگذار ثبت شماره 

ت نام در سامانه ضروري دانسته است به طوري که عمال دفاتر خدمات قضایی بدون شماره تلفن همراه را به هنگام ثب

نمایند و این به آن منظور است تا درج ابالغیه در تلفن همراه اقدام به ثبت نامه اشخاص اعم حقیقی و حقوقی نمی

خاطب پیامک را دریافت نماید سامانه از طریق مخاطب با ارسال پیامک به مخاطب اطالع داده شود اعم از آن که م

یا به دلیل خرابی دستگاه تلفن همراه خاموشی دستگاه پر بودن حافظه و ... پیامکی دریافت نکند در غیر این صورت 

بدون ارسال پیامک به مخاطب الزام افراد به اینکه هر روز و هر ساعت اقدام به مراجعه به سامانه ابالغ الکترونیک 

  اي در سامانه مطلع شوند تکلیف ماالیطاق است.لی ابالغیهنموه و از درج احتما



شود در بسیاري مواقع به لیل قطع سیستم مخابرات شهرستان در روز و ساعت مشخصی پس از درج مشاهده می

گونه پیامکی از طرف مخابرات براي مخاطب ارسال نشده است تا نامبرده براي رویت ابالغیه ابالغیه در سامانه هیچ

نماید طرفین پرونده از جلسه اق قضایی به سامانه مراجعه نماید از سویی اصل تناظر در دادرسی ایجاب میو اور

قانون آیین  83رسیدگی به نحو مقتضی مطلع شده تا ترتیب دفاع در وقت رسیدگی را فراهم نمایند مستفاد از ماده 

باشد بدون ارسال پیامک یا در ر سامانه ثنا میدادرسی مدنی در این قبیل موارد مالك ابالغ صرف درج ابالغیه د

شود ابالغ وجاهتی نداشه و نیاز به تجدید وقت رسیدگی و ارسال صورتی که پیامکی از سوي مخابرات ارسال نمی

  ابالغیه است.

 پاسخ:

  قاضی محترم شوراي حل اختالف دادگستري کل استان کهگیلویه و بویراحمد  

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  397به شماره ثبت وارده  1399/4/4مورخ  9029/163/458بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/4/7

ریاست  24/5/1395اي و مخابراتی مصوب هاي رایانهنامه نحوه استفاده از سامانهآیین 1ماده » ز«به موجب بند 

امانه ها از طریق سوه قضاییه، ابالغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهیمحترم ق

نامه یاد شده، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب در سامانه آیین 12ابالغ و مطابق ماده 

چه از مخاطب شماره تلفن ز موظف است چناننامه، مرکهمین آیین 14شود و برابر ماده ابالغ، ابالغ محسوب می

ی کند. رسانهمراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابالغ را از این طریق اطالع

شود، وصول الکترونیکی اوراق چه مالك ابالغ الکترونیکی محسوب میبنابراین بر اساس مقررات مزبور، اوالً، آن

رسانی است و مالك ساب کاربري مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وي صرفاً جهت اطالعقضایی به ح

شود؛ ابالغ نیست. ثانیاً، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب، تاریخ ابالغ محسوب می

  است.هاي اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز همین تاریخ در نتیجه مبدأ احتساب مهلت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/31    

7/99/395   

  ع395-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  خواهشمند است در خصوص موضوع زیر نظر مشورتی آن اداره محترم را به این مرجع اعالم فرمایید:

الك رسد در سه پفرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش میشرح موضوع: زمینی متعلق به ارتش با موافق 

ها را تعاونی نیروي انتظامی از شخص شوند اشخاص حقیقی یک قطعه از این پالكمختلف افرادي در مزایده برنده می

علوم دارند م کند و هم اکنون که قصد و تفکیک و واگذاري آن به اعضاي تعاونی راحقیقی برنده مزایده خریداري می

باشد با توجه به اینکه بیش از پنج سال گردد که کاربري آن در طرح جامع حمل و نقل آموزش و فضاي سبز میمی

اي به شوراي شهر تقاضا اند شهرداري طی نامهگذرد و نهادهاي مربوطه اقدامی جهت تملک ملک ننمودهاز طرح می

ها هاي دولتی و شهرداريحده قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرحنموده بنا به درخواست تعاونی که طبق ماده وا

 اي موافقت نمودهاقدام به تفکیک و صدور پروانه ساخت براي قطعه زمین مذکور نماید و شوراي شهر طی مصوبه

  د.رو به کمیته تطبیق ارسال گردیده است الزم به ذکر است که در امالك دیگري نیز موارد مشابه نیز وجود دا

باشد و با عنایت به حقوق مالکانه با توجه به اینکه صدور پروانه ساخت و رعایت قانون از وظایف شهرداري می-1

  مالک و عدم تملک ملک توسط نهادهاي مربوطه آیا صدور پروانه ماده واحده نیاز به مصوبه شورا دارد؟

ک توسط نهادهاي مربوطه آیا نیاز به تغییر کاربري با توجه به اتمام مهلت هجده ماهه ماده واحده و عدم تملک مل-2

قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري بررسی و تصویب  5ملک یا امالك مشابه وجود دارد موضوع ماده 

  طرح تفصیلی شهري و تغییرات آن

مالك در نظر گرفتن ا -شوند الفنظر به اینکه معموال امالك به دو شکل براي خدمات آموزشی و ... پیش بینی می-3

  در طرح جامع شهري با کاربري خاصی که در این موارد نهادها و ادارات دولتی هیچ دخالتی در این موضوع ندارند.

اعالم نیاز از طرف ادارات و نهادهاي مربوط جهت تملک امالك آیا تفاوتی دراین دو صورت وجود دارد و ماده -ب

  شود یا خیر؟نیاز یا پیش بینی در طرح جامع بدون اعالم نیاز می واحده مشمول کلیه امالك اعم از اعالم

 هاي تعاونیبا توجه به قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت-4

هاي دولتی و مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آیا ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح

  ها نسخ شده است.اريشهرد

 
 



 پاسخ:

  رییس محترم  دادگستري شهرستان بهبهان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  395به شماره ثبت وارده  1399/4/4مورخ  9026/72/721833بازگشت به استعالم شماره       

  شود:می الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1399/4/7

الجرا شدن قانون منع فروش و در مورد اراضی موضوع استعالم در صورتی که واگذاري آن بعد از الزم -2و  1

هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت

این قانون آمده  1که در ماده ، با توجه به اینبا اصالحات و الحاقات بعدي، انجام شده باشد 1381حقوقی مصوب 

هاي االجرا شدن این قانون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتاز تاریخ الزم«است: 

هاي مسکن کارکنان نیروهاي هاي تعاونی مسکن کارمندي و اراضی کارگري و تعاونیتعاونی مسکن اعم از شرکت

ها و شهرهاي جدید موکول به اخذ گواهی نتظامی براي امر مسکن در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهركنظامی و ا

مبنی بر نداشتن کاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از 

هر نوع نقل و انتقال «ون مذکور تصریح شده: قان 6و در ماده » باشد.) این قانون می4) و (3مراجع مذکور در مواد (

هاي موضوع این قانون، بدون اعم از رسمی و عادي، تفکیک و افراز، صدور سند و تغییر کاربري در مورد زمین

تواند برخالف مقررات این قانون ، اوالً، شوراي شهر نمی»رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است...

اید. ثانیًا، صدور پروانه از جانب شهرداري براي اراضی مذکور برخالف قانون و یا تغییر کاربري تصمیمی اتخاذ نم

  اراضی مشمول قانون یادشده، با استناد به مصوبه شوراي شهر، وجاهت ندارد.

 1367ها مصوب هاي دولتی و شهرداريبا توجه به اطالق ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح -3

  الرعایه است.)، مقررات این قانون در هر دو مورد الزم22/1/1380ماده واحده مذکور (اصالحی  1و تبصره 

قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن ... کلیه  10که ماده با توجه به این -4

و بین این قانون با مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی اعالم داشته، 

مغایرتی مشهود نیست، هر کدام از این قوانین در حوزه  1367ها مصوب هاي دولتی و شهرداريامالك واقع در طرح

  .باشدشمول خود معتبر و قابل اعمال می

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/18    

7/99/388   

  ع  388-58-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

سرپرست با عنوان بنگاه صغار و بنیاد شهید دکتر بهشتی از سال رساند مرکز نگهداري از کودکان بیبه استحضار می

ده است شتحت نظارت مستقیم دادستان وقت تهران با بودجه اختصاص یافته از قوه قضاییه اداره می 1397تا  1317

گرفته است و اداره کلیه و جذب کارکنان مرکز مذکور از طریق گزینش مستقیم دادستان وقت تهران صورت می

ر به که کارمندان مرکز مذکواینامورات مربوطه تحت نظارت مستقیم رئیس وقت قوه قضاییه بوده است. با توجه به 

ع ها طبق نظر کمیته منابدلیل منحل شدن مرکز هم اکنون در دادگستري در حال انجام وظیفه هستند، سوابق کاري آن

سال در مرکز یاد شده  20انسانی قوه قضاییه سوابق دولتی محسوب نشده است و هر کدام سوابق خدمتی باالیی تا 

ه تمامی کالشعاع قرار گرفته است. با توجه به اینمیته تمامی حق و حقوق کارمندان تحتدارند که با این تصمیم ک

  شود؟شده است، آیا این مرکز جزء مراکز دولتی محسوب میامورات بنیاد دکتر بهشتی زیر نظر قوه قضاییه اداره می

 پاسخ:

  االسالم و المسلمین جناب آقاي دکتر مصدقحجت

  ور مجلس قوه قضاییهمعاون محترم حقوقی و ام

  با سالم و احترام؛

مورخ  388به شماره ثبت وارده  1399/04/02مورخ  9000/4780/500بازگشت به استعالم شماره       

  شود:الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1399/04/02

نظر به اینکه بنیاد صغار شهید دکتر بهشتی (بنگاه صغار سابق) جزو سازمان تشکیالتی قوه قضاییه نبوده و کارکنان 

اند و فاقد ردیف استخدامی هستند، قوه قضاییه جذب نشده استخدامی ـمقررات اداري شاغل در بنیاد مذکور بر اساس 

اصالحی موضوع  4یا ماده  16/4/1324نامه راجع به اداره امور بنگاه صغار مصوب آیین 6صرف اینکه برابر ماده 

، بنگاه یا بنیاد 10/6/1392نامه راجع به اداره امور بنیاد صغار شهید دکتر بهشتی مصوب اصالح موادي از آیین

 از تشکیالت قوه قضاییه وشود تا بخشی یادشده تحت نظارت و مدیریت دادستان تهران اداره شده است موجب نمی

  کنان آن مستخدم دولت تلقی شوند.کار

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/17    

7/99/383   

  ك383-16/6-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رسیدگی به اعتراض به تصمیمات سازمان  1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  31که حسب ماده نظر به این

  این قانون است: 5ها یا کمیسیون قید شده بر عهده قاضی موضوع ماده راهداري و شهرداري

به آن  5قانون مذکور به واحد اجراییات تحویل داده شود و وفق دستورالعمل ماده  5آیا اعتراض باید وفق ماده  -1

  رسیدگی شود؟

قانون یادشده تحویل داده و رسیدگی و به مراجع قید شده  5آیا اعتراض باید مستقیماً به قاضی موضوع ماده  -2

  اعالم شود؟

  قانون تحویل و رسیدگی و دادنامه شود؟ 5آیا اعتراض باید در دادگاه و شعبه تحت تصدي قاضی موضوع ماده  -3

است  5قابل اعتراض و رسیدگی توسط قاضی موضوع ماده  قانون 31آیا فقط تصمیمات کمیسیون موضوع ماده  -4

  ها نیز قابل اعتراض است؟یا تصمیمات سازمان راهداري و شهرداري

 پاسخ:

  معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  383به شماره ثبت وارده  1399/04/01مورخ  9030/1065/500بازگشت به نامه شماره       

در رابطه با استعالم رییس محترم شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر آن استان، نظریه مشورتی  1399/04/02

  شود:الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم میکمیسیون قوانین عمومی و بین

قانون رسیدگی به تخلفات  31ه یک ماده هر چند رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات موضوع تبصر -3و  2، 1

این قانون به عمل میآید؛ اما در قانون و دستورالعمل نحوه  5توسط قاضی مذکور در ماده  1389رانندگی مصوب 

قانون یادشده مرجع مشخصی براي دریافت این اعتراض ذکر  5تشکیل و فعالیت واحدهاي رسیدگی به موضوع ماده 

تواند اقدام کند و یفیت که امکان ارسال آن را براي قاضی مربوط داشته باشد مینشده است و معترض به هر ک

اي تکلیفی ندارد تا اعتراض خود را منحصراً از طریق اداره اجراییات تقدیم کند. بدیهی است تقدیم اعتراض باید بهگونه

ب رسیدگی باید رأي صادر باشد که امکان ثبت آن و اخذ رسید در این خصوص میسر باشد و قاضی مربوط متعاق



 رسد؛ اما در هر صورتکند و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله تبدیل رأي به دادنامه ضروري به نظر نمی

  رأي صادره باید به معترض ابالغ شود.

و  استاالشعار ناظر بر تصمیمات کمیسیون مندرج در این تبصره قانون فوق 31نظریه اکثریت: تبصره یک ماده  -4

شود و تصمیمات متخذه از ناحیه هر کدام از نه هر تصمیمی که از سوي سازمان راهداري و یا شهرداري اتخاذ می

ربط (دیوان عدالت اداري) قابلیت هاي مذکور که در قالب کمیسیون مقرر در این تبصره نباشد در مرجع ذيدستگاه

  اعتراض خواهد داشت.

و  13قانون مذکور و مقررات مندرج در تبصره یک ماده  31اخیر تبصره یک ماده نظریه اقلیت: با توجه به قسمت 

اعتراض شامل همه  1391قانون یادشده مصوب  32و ماده  31نامه اجرایی تبصره یک ماده آیین 21تبصره یک ماده 

  شد.ي و یا کمیسیون اتخاذ شده باتصمیمات است؛ اعم از اینکه از جانب سازمان حمل و نقل، شهردار

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/28    

7/99/379   

  ك379-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است مجازات حبس ابد به  45رساند با توجه به الحاق ماده به استحضار می

حبس و جزاي نقدي درجه دو و مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزاي نقدي درجه یک تا دو برابر 

ت راین ماده وجود داشته باشد که در این صو» ت«تا » الف«تبدیل شود مگر اینکه یکی از شرایط مندرج در بندهاي 

مقدار بیش از ده کیلوگرم مواد » الف«اي با موضوع مواد مخدر شخص متهم به اعدام محکوم خواهد شد در پرونده

آورده و تحویل وي داده و در قبال اجراتی خواستار نگهداري مواد » ب«مخدر هرویین و شیشه را به منزل شخص 

مکان این جانب را در مورد سواالت ذکر شده مخدر شده است حال از اساتید محترم خواهشمند است در صورت ا

  اشارد فرمایید.

این قانون خود از عوامل مشدده  8و  5و  4اجیر نمودن یا به خدمت گرفتن افراد براي ارتکاب جرایم موضوع مواد -1

شود از آن جا که است در غالب موارد اجیر شده به جهت میزان مواد مخدر هم چون فرض فوق به اعدام محکوم می

توان نصاب مواد مخدر را در جهت اعمال مقررات اعدام به اجیر است نمی 8و  4ناظر به مواد  45ماده » ت«بند 

باشد خواهشمند است اعالم نیز با رفتار مرتکب منطبق نمی 45سایر بندهاي ماده  کننده تسري داد هم چنین نوعا

بدان تصریح  18حد نفسه از عوامل مشدده بوده و قانونگذار در ماده با توجه به اینکه رفتار اجیر کننده فی -1فرمایید 

  ؟به اعدام محکوم نماید 45تواند چنین شخصی را بدون استناد به بندهاي ماده نموده است آیا دادگاه می

آیا دادگاه ملزم به رعایت تناسب در تعیین مجازات  45در مورد اعمال مجازات حبس و جزاي نقدي به استناد ماده -2

  باشد؟می

 پاسخ:

  رییس محترم دادگاه انقالب شهرستان اردبیل

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  379به شماره ثبت وارده  1399/3/31مورخ  9017/5624/24بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و قاچاق این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/4/1

» ب«و تحویل آن به شخص » الف«در فرض سؤال (که ناظر به حمل بیش از ده کیلو گرم هروئین توسط شخص  -1

» الف«است) رفتار مجرمانه مرتکب شخص » صرف پرداخت مبلغی وجه نقد«جهت نگهداري در منزل در قبال 



قانون مبارزه با مواد مخدر و در نتیجه مجازات  12/7/1396الحاقی  45ماده » ت«و فراز سوم بند  8مشمول ماده 

ور مذک »گذاريپشتیبانی مالی یا سرمایه«اعدام مقرر در صدر ماده اخیرالذکر است و فرض سؤال از قلمرو مفهوم 

  این قانون خارج است. 18در ماده 

قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه حسب مورد  12/7/1396الحاقی مصوب  45در مواردي که در اجراي ماده  -2

در مقام تعیین مجازات حبس و جزاي نقدي درجه یک یا دو براي مرتکبان جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر 

بار نتایج زیان«خصوصاً  1392قانون مجازات اسالمی  18هاي مقرر در ماده با لحاظ شاخص« است، مجازات متناسب

  .گرددتعیین می» عمل

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/21    

7/99/378   

  ك378-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  12و  2موضوع مواد  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134و ماده  18با توجه به تبصره الحاقی به ماده 

که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد، در تعیین مجازات  1399کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

با اصالحات والحاقات  1376قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  8و  5و 4موضوع هر بند از مواد 

ا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ بعدي، آی

میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد. در صورت تعدد جرایم مواد مخدر باید 

  همان ماده قانونی؟» ج« قانون مجازات اسالمی استناد کرد یا بند 134ماده » ب«به بند 

 پاسخ:

  رئیس محترم دادگستري شهرستان امیدیه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  378به شماره ثبت وارده  1399/3/31مورخ  9026/153/1824بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/4/1

اوالً، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که 

قانون مذکور  8و  5، 4دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهاي موضوع مواد 

  و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند.مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم 

، اساساً داللتی بر نسخ یا عدول مقنن از 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18ثانیاً، مفاد تبصره الحاقی به ماده 

قانون مبارزه با مواد مخدر با  8و  5، 4لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 

  ت.هاسدر اجراي اصل تفرید مجازات» لزوم رعایت تناسب«ات بعدي نداشته و به نوعی در راستاي اصالحات و الحاق

قانون اصالح  8یا  5یا  4ثالثاً، چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 

موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134ماده » پ«و » ب«دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهاي 

 کند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکبهاي مقرر) تعیین میبا اصالحات بعدي (انطباق جرایم ارتکابی با شاخص

به دفعات از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از  جرم شده، ولی مواد مخدر



قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان  8یا  5قانون مبارزه با مواد مخدر، مثالً همگی از جنس موضوع ماده 

 134موضوع ماده شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می

با اصالحات بعدي است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

هاي شده و شاخصقانون یاد 134الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده قانون فوق

  مقرر قابل تعیین است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  حقوقی قوه قضاییهمدیرکل 

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/24    

7/99/374   

  ك  374-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي که قانونگذار در برخی از جرایم به دادگاه رسیدگی کننده اختیار انتخاب و تعیین یکی از مجازاتبا توجه به این

علیه، دادگاه تجدید نظر استان قطع نظر حبس یا شالق یا جزاي نقدي را داده است آیا پس از تجدیدنظرخواهی محکوم

رج در رأي نخستین و متناسب ساختن آن از حیث لحاظ انگیزه و از وجود جهات تخفیف، مجاز به تغییر مجازات مند

قانون مجازات اسالمی در حد  18سوابق فردي و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وي وفق ذیل ماده 

  اختیار مقرر در قانون از طریق تبدیل مجازات حبس به جزاي نقدي و یا بالعکس است یا خیر؟

 پاسخ:

  شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان قمرییس محترم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  374به شماره ثبت وارده  1399/03/27مورخ  9020/53/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/03/31

قانون  457و  454زات جرم به صورت متعدد و تخییري تعیین شده است، مستفاد از مواد در فرض استعالم که مجا

قانون مجازات اسالمی و ضرورت تعیین مجازات تعزیري متناسب، دادگاه تجدید  18آیین دادرسی کیفري و ماده 

نظر در تعیین مجازات، داراي اختیارات دادگاه نخستین است؛ لذا چنانچه دادگاه تجدید نظر، مجازات مذکور در حکم 

قانون مجازات  38نخستین را متناسب نداند، هر چند هیچ یک از جهات مخففه نظیر جهات تخفیف مذکور در ماده 

تواند نسبت به انتخاب مجازات تخییري دیگر مقرر در قانون اقدام کند. بدیهی اسالمی نیز وجود نداشته باشد، می

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  458اي باشد که با توجه به ماده است که تغییر مجازات باید به گونه

  موجب تشدید مجازات نشود.

  

 رفیعیدکتر احمد 

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/16    

7/99/371   

  ك371-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل در صورتی که در پرونده -1

ات شود و تحقیقانتظامی تعقیب شروع میاینکه در مواردي که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجع 

تکمیل است و متهم نیز به ارتکاب بزه اقرار دارد و موجبی جهت انجام دادرسی به معناي اخص وجود نداشته باشد 

در این صورت راي دادگاه حضوري است یا غیابی؟ همچنین در فرضی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر 

و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار گردیده و لی در گردیده و تامین اخذ شده 

  جلسه دادگاه حاضر نشود و پرونده معد صدور راي باشد در این فرض باید راي را حضوري اعالم کرد یا غیابی؟

اوالً در صورتی که در اجراي نیابت قضایی در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  121با توجه به ماده  -2

دادگاه بخش، قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود آیا نیازي به اظهارنظر دادستان شهرستان وجود دارد؟ ثانیاً در 

صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره توسط دادگاه بخش دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض متهم 

  ثاً منظور از قرار بازداشت در این ماده چیست؟کجاست؟ ثال

 پاسخ:

  آبادرییس محترم شعبه اول دادگاه عمومی بخش صالح

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/03/27مورخ  371به شماره ثبت وارده  1399/03/21مورخ  034بازگشت به استعالم شماره       

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم می) این 1مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

اصوالً رسیدگی کیفري داراي دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص) است که حسب قانون  -1

هاي ¬) و دادرسی از سوي دادگاه92و  22، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفري مطرح پذیرد؛ اما در موارديقانون صورت می این 294کیفري مذکور در ماده 

، انجام تحقیقات مقدماتی توسط 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341شود، مطابق قسمت اخیر ماده می

الذکر به تمامی وققانون ف 299دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین دادگاه بخش که مطابق ماده 

کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می

چه انجام دادرسی را ضروري تشخیص داد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این ¬چنان

صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه که در مرحله دادرسی است حضور نیابد و 



قانون  407وي صادر شود، مطابق ماده  الیحه دفاعیه هم ارسال نکرده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفري

شود. به عبارت دیگر، با توجه به تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی، یادشده غیابی محسوب می

این قانون، جلساتی است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و  406در ماده » جلسات دادگاه«منظور از 

دماتی تشکیل شده و طی آن طرفین پرونده براي رسیدگی (مرحله دادرسی به معناي پس از طی مرحله تحقیقات مق

شوند؛ بنابراین چنانچه متهم یا وکیل وي در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر شوند ولی در مرحله اخص) احضار می

 ه غیابی محسوبرسیدگی (دادرسی) در جلسات دادگاه حضور نیابند و الیحه دفاعیه نیز تقدیم نکنند، رأي صادر

مقامی دادگاه کیفري دو قانون آیین دادرسی کیفري که دادگاه بخش به قائم 299شود. ضمنًا با توجه به ماده می

قانون آیین دادرسی کیفري، دادگاه بخش به کیفیت  340ماده » ب«کند، در صورت وجود شرایط بند رسیدگی می

  کند.مذکور د راین ماده رسیدگی و حکم مقتضی صادر می

و نیز مستفاد از صدر ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  341اوالً، نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده  -2

کند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل میاین قانون، در مواردي 337

ابراین در فرض سوال، در صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان کند؛ بناز ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت می

که  240و  226جانشین بازپرس قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر کند، مطابق مفاد مواد 

  شود.در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس حاکمیت دارد، عمل می

البدل تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس در صالحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی ثانیاً، در جرایم داخل

پرس هاي بازکند؛ بنابراین آن دسته از قراردهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم میانجام نمی

ه جرایم موضوع صالحیت این دادگاه صادر که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی ب

شود، به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگري نیاز ندارد. و در فرض صدور قرار بازداشت موقت یا قرار منتهی 

 341به بازداشت در جرائم موضوع صالحیت دادگاه کیفري دو از سوي قضات دادگاه بخش، مطابق قسمت اخیر ماده 

قانون مزبور، قرارهاي  80و تبصره ماده  270ماده » ب«و بند  246و ماده  1392کیفري مصوب قانون آیین دادرسی 

  شده در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض است.یاد

، منظور از بازداشت متهم در ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  240و  226، 92ثالثاً، مستنبط از مواد 

است و در مورد سایر قرارها از جمله قرار اخذ کفیل یا وثیقه که منتهی به بازداشت » شت موقتبازدا«آن قانون،  121

تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم این قانون، متهم می 226شده باشد، حسب صراحت ذیل ماده 

تعیین تکلیف فوري نسبت به  این قانون به جهت 121پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده 

  ار بازداشت موقت صادر کرده است.متهمی است که قاضی مجري نیابت در مورد او قر

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/24    

7/99/370   

  ك  370-187/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باشد؟ آیا در هر المال در چه مواردي میقانون مجازات اسالمی در خصوص پرداخت دیه از بیت 435کارکرد ماده 

ا علیه فوت کند یعلیه دسترسی حاصل نشود محکومموردي که پرونده به اجراي احکام واصل شده است و به محکوم

که موضوع رعایت نماید یا این را در خصوص پرداخت دیه 435تواند مفاد ماده فراري باشد قاضی اجراي احکام می

  شود که دادگاه در حکم خود به آن اشاره کند؟هایی میالمال در این موارد تنها شامل پروندهپرداخت دیه از بیت

 پاسخ:

  دادیار محترم اظهار نظر دادسراي عمومی و انقالب مرکز استان سمنان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  370به شماره ثبت وارده  1399/03/22مورخ  9039/3005/43بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/03/27

قانون آیین دادرسی کیفري  342آن و تبصره ماده  2و  1هاي و تبصره 85و ماده  13) ماده 1مستفاد از تبصره (

المال مستلزم طرح پرونده از سوي ، عاقله و یا بیتفرض استعالم، الزام به پرداخت دیه از اموال محکوم، در 1392

  دادستان در دادگاه و انجام رسیدگی و صدور حکم مقتضی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/15    

7/99/367   

  ك  367-42-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فردي به اتهام جرایم متعدد شامل جعل برچسب تجاري و سرقت در دادسراي عمومی و انقالب شهرستان سمنان تحت 

هاي صنعتی و عالئم تجاري، رسیدگی قانون ثبت اختراعات طرح 59گیرد با توجه به اینکه مطابق ماده پیگرد قرار می

اي هست آیا در راستاي رسیدگی به اتهامات متعدد متهم پروندهبه دعاوي مربوط به عالئم تجاري در شهر تهران ا

  مفتوح دیگر متهم نیز باید در تهران رسیدگی گردد یا در محل وقوع جرم؟

 پاسخ:

  دادیار محترم جانشین دادستان دادسراي عمومی و انقالب سمنان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  367به شماره ثبت وارده  1399/3/1مورخ  9039/3005/15بازگشت به استعالم شماره       

  شود:این اداره کل به شرح زیر اعالم می 1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري 1399/3/27

قانون ثبت اختراعات،  40ناظر به ماده  61مشمول نقض حقوق موضوع ماده » جعل برچسب عالمت تجاري«جرم 

فصل پنجم از کتاب پنجم » جعل و تزویر«نبوده و مشمول عنوان  1386هاي صنعتی و عالیم تجاري مصوب طرح

است. بنابراین سؤال مطروحه که ناظر به وقوع جرایم متعدد در یک  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

  حوزه قضایی است از فرض تشخیص صالحیت محلی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم خارج است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/29    

7/99/364   

  ح364-9/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  مستدعی است دستور فرمایید پیرامون سواالت ذیل نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند.

سال سن داشته باشد و نزد مادرش  3چنانچه پدر و مادر طفل جدا از یکدیگر زندگی کنند و فرزند مشترك پسر  -1

کند آیا باشد و طفل نیز نزد مادرش زندگی میسالگی با مادر می 7زندگی کند با توجه به اینکه حضانت طفل تا سن 

  دعوي مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند مشترك قابلیت استماع دارد یا خیر؟

ثنا شهرستان آزاد شهر لیکن اقامتگاه واقعی خوانده شهرستان گنبد کاووس باشد در اگر نشانی خوانده در ثبت -2

واقع خوانده پس از نقل مکان از آزادشهر به گنبد نشانی خود را در سامانه ثنا تغییر نداده باشد آیا مالك صالحیت 

  ید.باشد یا اقامتگاه واقعی خوانده لطفا در این خصوص ارشاد فرماینشانی ثبت ثنا می

 پاسخ:

  رئیس محترم دادگستري شهرستان آزادشهر

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  364به شماره ثبت وارده  1399/03/26مورخ  9021/309/38000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/03/27

براي حضانت و نگهداري طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی «دارد قانون مدنی که مقرر می 1169ماده  -1

در مقام بیان حق تقدم هر کدام از والدین » کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر استمی

نگهداري اطفال هم حق و «دارد شده که مقرر میقانون یاد 1168نسبت به حضانت است، بنابراین و با توجه به ماده 

کنند، دعواي مادر به در فرض سؤال که پدر و مادر طفل سه ساله جدا از هم زندگی می» هم تکلیف ابوین است

طرفیت پدر طفل مبنی بر اعمال اولویت و تعیین انحصاري وي براي انجام حضانت تا سن هفت سالگی کودك قانونًا 

  رد.قابلیت استماع دا

دعوا باید در دادگاهی  1379هاي عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 11برابر ماده  -2

چه براي دادگاه محرز شود که اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال چنان

مانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده مالك صالحیت دادگاه خوانده در محلی غیر از نشانی اعالم شده در سا

  .خواهد بود

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/18    

7/99/363   

  ع 363-69-99شماره پرونده:  

        

  استعالم:

رئیس محترم هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان و  1399/3/19مورخ  1399/2230تصاویر استعالم شماره 

مدیر محترم روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه  1399/3/24مورخ  992/20/45205پاسخ استعالم شماره 

سال سن در احکام ریالی  18اجتماعی استان تهران موضوع استعالم برقراري کمک هزینه اوالد اناث مجرد باالتر از 

  شود.ن تامین اجتماعی به پیوست تقدیم میمشمولین قانو

ها نفر از کارکنان پتروشیمی آبادان که فرزندان اناث بر این اساس هم اکنون کمک هزینه حق اوالد در احکام ریالی ده

شود و این در حالی است که به جهت نمایند برقرار نمیسال سن دارند و ادامه تحصیل نیز نمی18مجرد آنان باالي 

با لحاظ اصالحات و الحاقات بعدي بسیاري از  1354قانون تامین اجتماعی مصوب  86متفاوت از ماده  تفاسیر

ها و ادارات دولتی و خصوصی حق اوالد فرزندان اناث را تا زمان تأهل و بعد از فوت سرپرست نیز ها سازمانشرکت

  کنند.در صورت باقی ماندن در تجرد و یا مطلقه شدن پرداخت می

مند است به منظور عدم تضییع حقوق پرسنل کارگر پتروشیمی آبادان و ابهام در واژه فرزندان که به نظر خواهش

  رسد اطالق عام داشته و فرزندان اناث را از فرزندان ذکور مجزا نکرده است این شرکت را ارشاد فرمایید.می

 پاسخ:

  االسالم و المسلمین جناب آقاي دکتر مصدق حجت

  حقوقی و امور مجلس قوه قضاییهمعاون محترم 

  با سالم و احترام؛

مورخ  363به شماره ثبت وارده  1399/03/26مورخ  9000/4395/500بازگشت به نامه شماره       

در رابطه با استعالم جمعی از پرسنل پتروشیمی آبادان، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و  1399/03/27

  شود:شرح زیر اعالم میالملل این اداره کل به بین

با اصالحات و الحاقات بعدي در فرض استعالم موجب قانونی  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  86مستفاد از ماده 

از » لسال غیرمحص 18فرزندان اناث مجرد باالي «مندي (اوالد) به لحاظ داشتن جهت پرداخت کمک هزینه عائله

  سوي کارفرما وجود ندارد.

  

 رفیعی دکتر احمد

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/21    

7/99/362   

  ح362-15/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یک شرکت معدنی علیه شرکت دیگري دادخواست مطالبه طلب و خسارت را مطرح کرده است. حکم علیه شرکت 

شرکت ابالغ شده است. با معرفی معدن خوانده صادر و به محل دفتر شرکت ابالغ شده و اجراییه نیز به آدرس دفتر 

غ له ابالله کار ارزیابی انجام و نظریه کارشناسی نیز اخذ و به وکیل محکومبه عنوان مال توسط شرکت محکوم

علیه ابالغیه به شرکت ارسال و به نگهبان که سمتی نداشته ابالغ شده حضوري شده است؛ در مورد شرکت محکوم

ان که صاحب امضا بوده است در سیستم ثنا به صورت شخص حقیقی ثبت نام داشته و است؛ از طرفی یکی از مدیر

ی که امر ابالغ به نگهبان صحیح نبوده است و به یکبه نامبرده نیز در سیستم ابالغ صورت گرفته است با فرض این

 ان ابالغ به شخصاز مدیران صاحب حق امضا از طریق سیستم شخص حقیقی ابالغ شده است آیا این ابالغ به عنو

  حقوقی شرکت معتبر است؟ یا باید ابالغ به محل دفتر شرکت بر اساس سوابق ابالغیه صورت گیرد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي اسالمی 

  معاون  محترم منابع انسانی دادگستري کل استان کرمان

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/3/26مورخ  362به شماره ثبت وارده  1399/3/25مورخ  9011/1/1399بازگشت به نامه شماره       

در خصوص استعالم رئیس محترم دادگستري شهرستان سیرجان، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این 

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم می

، ابالغ به اشخاص 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 76اوالً، مطابق ماده 

گیرد. در صورت عدم امکان ابالغ مقام او یا دارنده حق امضاء صورت میحقوقی مذکور در این ماده، به مدیر یا قائم

قانون مزبور ابالغ به نگهبان یا کارمند شخص حقوقی، ابالغ قانونی محسوب  69به اشخاص مذکور، با توجه به ماده 

ک اوراق قضایی مربوط به اشخاص حقوقی به حساب کاربري که به نام این اشخاص شود. ثانیاً، ابالغ الکترونیمی

  شود.ایجاد شده است، انجام می

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/14    

7/99/357   

  ك357-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شیرخوار در سه روز از ایام هفته به مادر جهت مالقات صادر اي حکم بر محکومیت زوج به تحویل فرزند در پرونده

که در مفاد رأي قید شده است در صورت ورزد با توجه به اینشده است؛ لیکن زوج از تحویل فرزند استنکاف می

یه علامتناع پدر از تحویل فرزند وي مشمول مقررات جلوگیري از مالقات فرزند خواهد بود آیا امکان بازداشت محکوم

  تا تحویل فرزند و اجراي حکم وجود دارد ؟

 پاسخ:

  قاضی محترم اجراي احکام مدنی دادگستري شهرستان دشتی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  357به شماره ثبت وارده  1399/03/24مورخ  9034/8450/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر 1399/03/25

در فرضی که طی حکمی، حضانت طفل به احدي از والدین سپرده شده و براي والد دیگر، حق مالقات تعیین شده 

قانون  40ورزد، بازداشت موضوع ماده دار حضانت است از اجراي حکم مالقات استنکاف میاست؛ اما فردي که عهده

حکم «عمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجراي در این خصوص قابلیت ا 1391حمایت خانواده مصوب 

نفع وفق قانون مذکور در صورت شکایت ذي 54است؛ اما مجازات چنین فردي در راستاي اعمال ماده » حضانت

در صورت امتناع پدر از تحویل فرزند، مشمول «دادرسی کیفري بالمانع است. ضمنًا قید عبارت  مقررات آیین

  در حکم مربوط به مالقات ضرورت ندارد.» از مالقات فرزند خواهد بود مقررات جلوگیري

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/18    

7/99/351   

  ع351-58-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه قاضی رسمی استعفا از خدمت را درخواست کند و سپس بالفاصله و پیش از طرح در کمیسیون نقل و انتقاالت 

که استعفا یک حق براي و انتصابات قضات انصراف خود را اعالم و به ادامه خدمت خود مشغول شود و نظر به این

با اصالحات بعدي استعفا از تاریخی تحقق  1245قانون استخدام کشوري مصوب  64مستخدم است و حسب ماده 

یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به موجب حکم رسمی با آن موافقت کندکه در خصوص قضات حسب قانون می

  اساسی ابالغ با امضاء رئیس محترم قوه قضاییه است، آیا:

  صابات است؟استعفاي قاضی با وجود انصراف قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقاالت و انت-1

  در صورت تصویب کمیسیون مذکور، آیا موضوع قابل شکایت در دیوان عدالت اداري است؟-2

 10ماده  3چنان جزء بند در صورت امضاء توسط ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت با استعفا، آیا موضوع هم-3

یا از موارد تصمیمات رئیس قوه شود محسوب می 1292قانون تشکیالت آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 

ماده  3قانون یادشده، آیا بند  12این قانون است؟ در صورت شمول تبصره ماده  12قضاییه مذکور در تبصره ماده 

  شود؟عمالً بال استفاده نمی 10

 پاسخ:

  جناب آقاي وزیري

  معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستري استان سیستان و بلوچستان

  خیر؛با سالم و دعاي 

مورخ  351به شماره ثبت وارده  1399/03/21مورخ  9032/127/255بازگشت به نامه شماره       

در رابطه با استعالم مستشار محترم شعبه اول محاکم تجدید نظر آن استان، نظریه مشورتی کمیسیون  1399/03/24

  شود:الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم میقوانین عمومی و بین

 3با اصالحات بعدي و لحاظ بند  1345قانون استخدام کشوري مصوب  64و ماده  2ماده » ج«مستفاد از بند  -1

که استعفاي قاضی به موافقت رییس قوه اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، مادام

لذا در فرض استعالم با وجود انصراف  پذیر است وقضاییه نرسیده است، انصراف از استعفا از سوي قاضی امکان

  قاضی محلی براي طرح موضوع در کمیسیون مربوط وجود ندارد.



هرچند صرف تصویب کمیسیون در فرض استعالم به تنهایی واجد آثار حقوقی نیست، با این وجود تصمیم کمیسیون  -2

  عدالت اداري است.همانند دیگر تصمیمات مربوط به حقوق استخدامی قابل اعتراض در دیوان 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  10ماده  3در صورت موافقت با استعفا، موضوع مستند به بند  -3

در صالحیت شعب دیوان عدالت اداري است؛ زیرا از مصادیق حقوق استخدامی قضات بوده و  1392اداري مصوب 

  قانون یادشده، نیست. 12قوه قضاییه مذکور در تبصره ماده مشمول تصمیمات قضایی قوه قضاییه یا تصمیمات رئیس 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/25    

7/99/348   

  ح348-139-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یک  5از آن جا که مطابق ماده 

قانون مذکور هیات داوري متشکل از سه عضو قاضی با  37و  36موسسه عمومی غیر دولتی است و بر اساس مواد 

ه اختالفات بورس ب تجربه منتخب توسط رئیس قوه قضاییه و دو عضو دیگر با پیشنهاد سازمان و تایید شوراي عالی

قانون مذکور راي صادره قطعی و  37ماده  5نماید بر اساس تبصره بین کارگزاران و ... رسیدگی و راي صادر می

باشد چنانچه راي صادره از سوي هیات محترم داوري بورس منتهی به الزم االجرا در ادارات ثبت و دوایر اجرا می

قانون ثبت و  93و  92اصالحی و  34د و عملیات اجرایی بر اساس مواد صدور اجراییه و ممهور به مهر اجرا گرد

گردد، مجاز به صدور دستور توقف نامه اجرا شروع گردد آیا هیات داوري که مرجع اداري تلقی میآیین 5و  2مواد 

اشد و بمیموقت عملیات اجرایی نسبت به راي خود که اجراییه در ثبت صادر شده و عملیات اجرایی شروع گردیده 

باشد؟ با عنایت به اینکه عملیات آیا ثبت مکلف به اجراي دستور موقت مذکور از سوي هیات داوري مزبور می

باشد مستدعی نامه اجرا مقدور نمیآیین 193و  143اجرایی جزء با دستور مقام قضایی و مقررات مقرر در مواد 

  فاده به این معاونت اعالم فرمایند.نظریه حقوقی آن مرجع محترم در خصوص مورد را جهت است

 پاسخ:

  معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  348به شماره ثبت وارده  1399/03/13مورخ  99/39942بازگشت به استعالم شماره       

  شود:کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره 1399/03/21

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران یک مرجع تخصصی است و در حدود  37هیأت داوري موضوع ماده 

بینی شده توسط قانون اختیار رسیدگی و صدور رأي دارد و چون اجازه رسیدگی و صدور دستور اختیارات پیش

یف تواند دستور توقه هیأت داوري مذکور داده نشده است، هیأت مذکور نمیموقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ب

  االجرا نخواهد بود.عملیات اجرایی را صادر کند و چنین رأیی براي ادارات اجراي ثبت الزم

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/23    

7/99/346   

  ح346-76-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در یک پرونده اجرایی که مفاد آن استرداد عوضین به جهت انفساخ رابطه قراردادي است، یکی از عوضین در زمان 

انعقاد قرارداد قطعه زمینی بوده است که در مقابل عوض دیگر در قالب معوض به طرف دیگر قرارداد واگذار شده 

ضین به مانند قبل از انعقاد عقد صادر شده و در مرحله است؛ اما حکم قطعی بر انفساخ رابطه قراردادي به استرداد عو

آید که قطعه زمین مورد معامله اکنون تبدیل به یک ساختمان چندین طبقه شده است. با توجه اجرا کاشف به عمل می

عوض مورد نظر در حکم تلف قرار گرفته، باید  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46به اینکه مطابق ماده 

آن به طرف مقابل پرداخت شود. توضیح آنکه ملک مذکور در زمان انعقاد قرارداد داراي کاربري آموزشی قیمت 

هاست؛ حال پس از گذشت چندین سال این ملک به بوده که ارزش آن با توجه به این کاربري کمتر از دیگر کاربري

ن تحویل گیرنده زمین در تغییر کاربري آچندین واحد آپارتمان با کاربري مسکونی تبدیل شده است. بر حسب ظاهر 

تاثیري نداشته و هزینه زیادي هم  متقبل نشده است. حال در جایی که باید بهاي ملک مورد نظر به طرف دیگر 

پرداخت شود بین کاربري آموزشی و مسکونی تفاوت قیمت فاحشی وجود دارد، آیا باید بهاي زمین با کاربري زمان 

  گیرد یا زمان انعقاد قرارداد؟ انفساخ مالك عمل قرار 

 پاسخ:

  هاي عمومی و انقالب تهران و سرپرست مجتمع قضایی عدالتمعاون محترم قضایی رییس کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/3/21مورخ  346به شماره ثبت وارده  1399/3/20مورخ  9001/14/31بازگشت به نامه شماره       

معاون محترم قضایی آن مجتمع، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح در رابطه با استعالم 

  شود:زیر اعالم می

در فرض سؤال که به جهت انفساخ عقد بیع، حکم بر استرداد عوضین صادر شده است؛ اما مبیع که ملکی با کاربري 

 شده است، چنانچه فرآیند تغییر کاربري و ساخت آموزشی بوده به یک مجتمع آپارتمانی با کاربري مسکونی تبدیل

و ساز در ملک پیش از انفساخ معامله صورت گرفته باشد، از آنجا که این امر در زمان مالکیت خریدار انجام گرفته 

 46به، بر اساس ماده است، ارزش افزوده ایجاد شده به وي تعلق دارد و به سبب فراهم نبودن استرداد عین محکوم

، قیمت ملک بدون در نظر گرفتن تغییر کاربري و ارزش افزوده ایجاد شده 1356اجراي احکام مدنی مصوب قانون 



شود؛ اما اگر تغییر کاربري و ساخت در زمان مالکیت خریدار و بر اساس کاربري آموزشی ملک تعیین و وصول می

موضوع تابع احکام غصب است و  و ساز در ملک پس از انفساخ معامله و صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد،

  االدا با لحاظ کاربري مسکونی باید پرداخت شود. به، قیمت یومبه سبب مقدور نبودن استرداد عیـن محکوم

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/14    

7/99/338   

  ح  338-60-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

پذیر هست یا خیر؟ آیا در صورت جواز ضمانت از چک الکترونیکی، چک الکترونیکی امکانآیا ضمانت نسبت به 

جا که در صدور چک الکترونیکی تا زمانی که وجهی در حساب موجود آیا فایده عملی بر آن مترتب است؟ از آن

  کند؟نباشد، سامانه از صدور آن خودداري می

 پاسخ:

  جناب آقاي طاهري

  کریمدوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباطدادرس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/3/18مورخ  338به شماره ثبت وارده  1399/3/18مورخ  993بازگشت به استعالم شماره       

  شود:مشورتی کمیسیون قوانین تجارت این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ر ممانعت سامانه از صدور چک الکترونیکی در صورت فقدان موجودي، فرض مطرح شده در استعالم مبنی بپیش

مکرر قانون اصالح قانون صدور چک  5ماده  3تبصره » الف«و بند  3و  2مستظهر به مقررات قانونی از جمله مواد 

گذار صدور چک الکترونیکی را تجویز کرده است؛ اما حکم خاصی در مورد نیست و قانون 13/8/1397مصوب 

رت موجود بودن وجه در حساب هنگام صدور بیان نداشته است. در نتیجه تفاوتی بین چک الکترونیکی و غیر ضرو

هاي الکترونیکی، آن وجود ندارد ولذا براي صدور و ضمانت از مسئولین سند وفق مقررات قانونی در خصوص چک

  منعی وجود ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/21    

7/99/328   

  ح328-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

به فعل معین در جایی است که وحدت مختص محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47آیا حکم ماده -1

  و شامل همه موارد است؟ اجراي تعهد شرط است یا مطلق است مطلوب در زمان

به تهیه یک باب منزل مسکونی صادر شود و پس از صدور اجراییه  در صورتی که حکم به محکومیت زوج -2

زوجه درخواست بدل آن به علت استنکاف زوج از انجام فعل معین غیر قائم به شخص نکند و سپس زوجین با طالق 

 یمباشد؟ چنانچه زوال اجرا نداراز همدیگر جدا شوند، تکلیف این پرونده چیست؟ آیا طالق موجب زوال اجرا هم می

  توان حکم را اجرا کرد؟آیا می

 پاسخ:

  معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  328به شماره ثبت وارده  1399/3/12مورخ  9030/779/500بازگشت به استعالم شماره       

  شود:به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون خانواده و امور حسبی این اداره کل 1399/3/17

له از حیث طرق جبران خسارت در مقام توسعه حقوق محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47اوالً، ماده 

وي است و نه در مقام ایجاد محدودیت براي مطالبه و دریافت خسارت از ناحیه وي؛ بنابراین در فرض سؤال صرف 

وده له نبعلیه قرار گرفته است، مانع از وصول حقوق محکوممحکومیت محکوم انقضاي مدت زمان قرارداد که مبناي

به را مطالبه و دریافت ازاء مالی محکوممابه 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47تواند در قالب ماده و وي می

وم شده باشد؛ اما کند. ثانیاً، در خصوص فرض مطرح شده در مورد مسکن زوجه، چنانچه زوج به تهیه مسکن محک

نسبت به این امر مبادرت نکرده باشد و پس از مدتی با جاري شدن صیغه طالق، رابطه زوجیت به عنوان مبناي تعهد 

زوج به پرداخت نفقه زایل شده باشد، زوجه منع قانونی ندارد تا براي برهه زمانی بین صدور حکم بر الزام زوج به 

قانون اجراي احکام  47ان آثار طالق حق وي بر نفقه زایل شده است، برابر ماده تهیه مسکن تا زمانی که به دلیل جری

که در زمان طالق و به را با لحاظ تغییر قهري تعهد مطالبه کند، مگر آنازاء مالی محکوممابه 1356مدنی مصوب 

مقرر شده باشد و  در مورد حقوق مالی زوجه ترتیب دیگري 1391قانون حمایت خانواده مصوب  29با لحاظ ماده 

  یا ایفاي دین از جانب زوج به نحو دیگري براي قاضی مجري حکم محرز شود.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/21    

7/99/322   

  ح322-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنان فروخته شود؛ اما کهم» ج«به » ب«فروخته شده و پس از آن توسط » ب«به » الف«در صورتی که زمین توسط 

ت بنا بر انتقال موقعی» ب«به طرفیت » ج«نشده باشد،آیا دعوي تحویل مبیع از طرف » ب«تحویل » الف«از سوي 

  قرار دارد.» الف«قراردادي قابل استماع است؟ الزم به ذکر است ملکهم چنان در ید 

منتهی و متعهد اصلی محکوم شود و دعوي متوجه بقیه ایادي آیا قائم مقامی در تعهدات این چنینی باید به ید به اول 

  نیست؟

 پاسخ:

  البدل دادگاه بخش خرم آباد استان مازندراندادرس محترم علی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  322به شماره ثبت وارده  1399/03/01مورخ  9018/15/739بازگشت به استعالم شماره       

  شود:کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی 1399/03/12

مبنی بر الزام به تحویل مبیع، ارتباطی به انتقال موقعیت قراردادي ندارد؛ زیرا » ب«به طرفیت » ج«اوالً، دعواي 

ز طرفین یکی ا شود و موقعیت قرارداديانتقال قرارداد هنگامی است که شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می

 دهنده از رابطه حقوقی کنارشود و در واقع، انتقالبا تمام حقوق و تعهدات قراردادي ناشی از آن به دیگري منتقل می

 شده براي عقد به قوت خود باقی است وشود و بر این اساس، تضمینات برقرارگیرنده جانشین وي میرفته و انتقال

دي یابد؛ اما در فرض سؤال صرف معامالت بعگیرنده انتقال میرف اصلی عقد به انتقالدهنده در برابر طدفاعیات انتقال

  صورت گرفته نسبت به مبیع مشمول عنوان انتقال قرارداد نیست.

یت که مستلزم  احراز وقوع بیع و اثبات مالکثانیاً، اصوالً دعواي الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادي، به سبب آن

ت، به تنهایی قابل استماع نیست و اگر ملک داراي سند رسمی باشد، پیش از طرح دعواي الزام به تنظیم خواهان اس

توان هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نمی 1/10/1383مورخ  672سند رسمی، با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

» الف« نامچه سند ملک به ر فرض سؤال چناندعواي مزبور (الزام به تحویل مبیع) را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین د

(ید ماقبل خواهان) و » ب«رسمی انتقال توأمان به طرفیت  باشد دعواي الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند

  قابلیت استماع دارد.» ب«شود وگرنه دعواي الزام به تحویل مبیع به طرفیت اقامه می» الف«شخص 

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/21    

7/99/309   

  ح309-33-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، رسیدگی 1389برداري مصوب هاي فاقد پروانه بهرهماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه  5با توجه به تصریح تبصره 

با اصالحات و الحاقات بعدي نیز در صالحیت  1361به اختالفات ناشی از اجراي قانون توزیع عادالنه آب مصوب 

قانون اخیرالذکر  19هاي موضوع ماده هاي زیرزمینی قرار گرفته است. آیا صالحیت هیأتکمیسیون رسیدگی به آب

  هاي موضوع آن نیز منتفی است؟به قوت خود باقی است یا ماده موصوف نسخ و هیأت

 پاسخ:

  جناب آقاي بهرامی سامانی

  محترم دادگستري استان چهار محال و بختیاريرئیس کل 

  با سالم و احترام؛

مورخ  309به شماره ثبت وارده  1399/3/10مورخ  9023/1428/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/3/10

با اصالحات و الحاقات بعدي ناظر بر تکلیف وزارت  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  19حکم مقرر در ماده 

اي در هر محل به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب براي امور کشاورزي، هاي سه نفرهنیرو به تعیین هیأت

صنعتی و یا مصارف شهري از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول براي اشخاص حقیقی یا حقوقی 

اند و ارتباطی به شکایت اشخاص علیه دولت ندارد؛ هرچند ممکن است متعاقب تصمیم ذشته حقابه داشتهاست که در گ

ها اعتراضاتی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده مطرح شود که در این صورت به موجب همین ماده، معترض این هیأت

. رأي کندا به هیأت پنج نفري ارجاع میاعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم و این سازمان اعتراض ر

تواند به محاکم صالح مراجعه کند. این در حالی است که صالحیت کمیسیون االجرا است؛ اما معترض میاین هیأت الزم

برداري مصوب هاي آب فاقد پروانه بهرهماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه 5هاي زیرزمینی موضوع تبصره آب

، همان گونه که از عنوان این کمیسیون مشخص 28/1/1390نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 14و ماده  1389

هاي شکایات اشخاص علیه هاي زیرزمینی و جهت بررسی پروندهاست، منحصر به اختالفات و دعاوي مربوط به آب

ادامه همین تبصره مقرر چنان که در شود؛ همدولت است و اختالفات و دعاوي اشخاص بر غیر دولت را شامل نمی

شده است که از تاریخ تصویب این قانون، تمامی دعاوي اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی باید به این 



نامه اجرایی اخیرالذکر، رأي کمیسیون رسیدگی به آیین 18که به موجب تبصره ماده ها احاله شود. ضمن آنکمیسیون

  پس از ابالغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداري است. روز 20هاي زیرزمینی ظرف امور آب

با اصالحات و  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  19هاي موضوع ماده بنا به مرتب یاد شده، صالحیت هیأت

  الحاقات بعدي به قوت خود باقی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/14    

7/99/305   

  ح  305-2/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  3ماده   14چنانچه خواهان دعواي مالی خود را به لحاظ مشخص نبودن بهاي تعیین خواسته و در اجراي بند 

با اصالحات و الحاقات بعدي به صورت  1373ي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب وصول برخی از درآمدها

تقویم کند و در مرحله دادرسی دعواي مذکور به صلح و سازش و صدور گزارش منجر شود با توجه  الحسابعلی

در مورد چنین  1379هاي عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 517که برابر ماده به این

ی از خواهان بر مبناي مبلغ مورد توافق دعوایی حکم خسارت صادر نخواهد شد، آیا امکان دریافت و اخذ هزینه دادرس

  ؟مشخص شدن بهاي خواسته وجود دارد و صلح و سازش به تبع

 پاسخ:

  رئیس محترم دادگستري شهرستان فالورجان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  305به شماره ثبت وارده  1399/03/06مورخ  9016/130/38001بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، 1399/03/10

با  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14حکم مقرر در بند 

اهد ور حکم دریافت خوبقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صد«   که اصالحات و الحاقات بعدي مبنی بر آن

الحساب تقویم و در جریان رسیدگی با شده به صورت علیمنصرف از فرضی است که خواسته برابر بند یاد» شد   

حصول سازش، گزارش اصالحی صادر شده است. بنا به مراتب فوق خواهان در فرض سؤال تکلیفی به پرداخت هزینه 

  خواست پرداخت کرده است، ندارد.دادرسی بیش از مبلغی که در زمان تقدیم داد

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/31    

7/99/302   

  ك  302-1/18-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  دستور فرمایید تا نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را با ذکر مستندات مربوط در خصوص سوال ذیل اعالم نمایند.

هاي دارند سازمان تعزیرات صرفا وظیفه رسیدگی به پروندهبرخی از مسئوالن سازمان تعزیرات حکومتی اعالم می

هاي ناظر را دارد و سازمان تعزیرات حکومتی دستگاه اجرایی نظارت کننده بر بازار تخلفات بازار ارجاعی از دستگاه

حکومتی نیز معتقدند صرف نظر از اختیاري بودن منطبق با نامه سازمان تعزیرات آیین 19باشد در خصوص ماده نمی

  باشد.مقررات مربوطه نمی

سوال: آیا سازمان تعزیرات حکومتی صرفا وظیفه رسیدگی به تخلفات اعالمی و ارسال شده سایر مراجع ناظر بر بازار 

اصناف و سازمان صنعت معدن را دارد یا وظیفه نظارت بر بازار را نیز به همراه سایر متولیان موضوع مثل اتاق 

  تجارت بر عهده دارد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي عشقی

  هاي سازمان بازرسی کل کشوربازرس محترم قضایی و کل امور واحدهاي قوه قضاییه و دادگستري

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/3/10مورخ  302به شماره ثبت وارده  1399/3/6مورخ  710/50584بازگشت به استعالم شماره       

  شود:الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

مجمع تشخیص مصلحت  19/7/1373ماده واحده قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب  2مستفاد از تبصره 

وزیران و واگذاري امر نظارت  هیأت 23/7/1373مورخ  287/ت/40214تصویب نامه شماره  2و  1نظام و مواد 

بر قیمت و توزیع کاال و خدمات به سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات (وزارت صمت)، 

هیأت وزیران مبنی بر اختیار مدیران  20/7/1373نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب آیین 19حکم مقرر در ماده 

ها به اختصاص تعدادي از شعب به صورت سیار و در صورت لزوم انجام تانها و رؤساي ادارات شهرسکل استان

وظیفه توسط بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی در معیت این شعب، مؤید انجام وظیفه نظارتی توسط بازرسان و 

رت) مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات وزارت صمت (وزارت صنعت، معدن و تجا

  شود.است و تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی به نظارت بر بازار از طریق تشکیل شعب سیار از آن مستفاد نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/18    

7/99/297   

  ح  297-76/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجراي قانون مذکور منعقد  15که مطابق ماده نظر به این 

د  آیا باشاالجرا میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختالف نداشته باشند الزممی

قاد عقود احصاء شده در قانون مزبور ها پیش از انعقراردادهاي احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک

زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتبار مشتري و تعیین حداکثر میزان تسهیالت با مشتري و یا هم

 توان دستور اجراء را صرفاًکنند، در شمول عقود معین در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟  آیا میمنعقد می

به قرارداد مذکور قرارداد تعیین حد اعتبار مشتري و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر کرد یا نسبت 

  منشأ دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي اسالمی

  معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان کرمان

  سالم و دعاي خیر؛با 

، 1399/3/6مورخ  297به شماره ثبت وارده  1399/3/6مورخ  1391/1/6451بازگشت به نامه شماره       

رئیس محترم شعبه سوم دادگاه حقوقی کرمان،  1/7/1398مورخ  2670/7514/1398موضوع استعالم شماره 

  شود:یر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح ز

اصالحی موضوع قانون  15و ماده  1362قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  15اوالً، متعاقب تصویب ماده 

قانون  7گذار در ماده ، قانون1365قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب  15اصالح ماده 

هاي تولیدي و افزایش منابع مالی اي طرح و تسریع در اجراي طرحهتسهیل اعطاي تسهیالت بانکی و کاهش هزینه

، کلیه قراردادهاي بانکی منعقده در اجراي قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو 1386ها مصوب و کارآیی بانک

ین رفاطالق و بدون ذکر شرط عدم اختالف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختالف ط

نده کندر مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرجع قضایی رسیدگی

  مدنظر قرار گیرد.



االجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسري این ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد الزم

باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهاي بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیات  حکم به اسناد مورد تردید

  شود.یابد و شامل این قراردادها نمیتسري نمی 1362بانکی بدون ربا مصوب 

ثالثاً، حد یا سقف اعتباري مشتري، میزان امکانات تأمین مالی در قالب تسهیالت و یا تعهدات است که براي یک 

شود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتري افزایش یابد. در هر گیرد و این امر موجب میسال مشتري مدنظر قرار می

با  1362صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 

است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی  االجرا بودن یا نبودن آن، امري موضوعیاصالحات بعدي و الزم

  کننده است.و محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگی

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/30    

7/99/290   

  ح290-97-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

المشاوره و هزینه سفر الوکاله حقنامه تعرفه حقآیین 14ماده  3از بند » ت«و قسمت  17موضوع: تعارض بین ماده 

الوکاله نامه یاد شده حقآیین 17رئیس محترم قوه قضاییه بر اساس ماده  28/12/1398وکالي دادگستري مصوب 

اعتراض به آراي کیفري که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است یاد 

ه از جمله آراي کیفري که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است آراي صادره از دادگاه کیفري یک استان شد

خواهی کیفري حداقل دو میلیون الوکاله فرجامنامه یاد شده، حقآیین 14ماده  3از بند » ت«باشد  مطابق قسمت می

وع خواهی کیفري دو نشود براي فرجامه مالحظه میطور کریال و حداکثر دویست میلیون ریال تعیین شده است همان

  الوکاله متفاوت در نظر گرفته شده است لذا با توجه به مراتب مذکور لطفا در این خصوص امعان نظر فرمایید.حق

 پاسخ:

  معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست معاونت برنامه ریزي و فناوري اطالعات استان تهران

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  290به شماره ثبت وارده  1399/2/31مورخ  9001/581/19بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/3/3

آیین  17ماده در » اعتراض«توان واژه ، می25/8/1395مورخ  754هر چند با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

را به اعتراض نسبت به  28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حق

آرایی از قبیل قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفري یک که قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است حمل کرد 

جایی آیین نامه مذکور را توجیه کرد ولی از آن 14ماده  3ند از ب» ت«مذکور و قسمت  17و تعارض ظاهري ماده 

واهی نسبت خکه در برخی موارد مبلغ قابل مطالبه براي اعتراض به قرار منع تعقیب از مبلغ قابل مطالبه براي فرجام

ل ارض سؤبه آرایی که در ماهیت صادر شده است بیشتر خواهد بود به نظر اصالح آیین نامه مذکور در خصوص ف

  به صواب نزدیکتر است.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/17    

7/99/267   

  ح267-97-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 25با توجه به ماده  -1

ید نامه قبه باشد مالك همان است که وکیل در وکالتریاست محترم قوه قضاییه  آیا چنانچه محکوم 27/12/1398

  کند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است.می

ا درخواست کند،  آیا نیاز به علیه رالوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکومهاي حقچنانچه اصیل پرداخت هزینه-2

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  158با توجه به مالك ماده  کهپس از صدور حکم است و یا این دادخواهی مجزا

ها را هزینه اجراي حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجراي احکام و بدون توان این هزینهمی 1356

  را  و مطالبه قابل وصول دانست؟ها نیاز دادخواهی، این هزینه

 پاسخ:

  معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  267به شماره ثبت وارده  1399/02/29مورخ  9030/618/500بازگشت به استعالم شماره 

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می 1399/02/30

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 25در ماده » بهمحکوم«منظور از  -1

  ریاست محترم قوه قضاییه همان است که در رأي، موضوع حکم قرار گرفته است. 27/12/1398مصوب 

الوکاله مرحله اجرا که حقت به اینو با عنای 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  158ماده  2با توجه به بند  -2

الزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق هایی که براي اجراي حکم ضرورت داشته باشد مانند حقدر عداد هزینه

م دادخواست و رسیدگی دادگاه علیه مستلزم تقدیشود، وصول آن از محکومحفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی

  است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  ست اداره کل حقوقی قوه قضاییهسرپر

    



 

1399/04/31    

7/99/203   

  ح203-93-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه  جزء مستثنیات دین محسوب و به رفع توقیف آن اظهارنظر گردیده است با توجه به منزل مسکونی محکوم

ه خیابان اصلی ارزش ملک نسبت بوضعیت جدید به لحاظ تغییر شرایط اقتصادي یا قرار گرفتن ملک در مجاورت 

علیه در حالت اعسار له با توجه به قیمت فعلی ملک آن را عرفا در شان محکومسابق دو برابر شده است و محکوم

  ندانسته و تقاضاي توقیف مجدد آن را نموده است با توجه به فرض مذکور:

  آیا توقیف مجدد ملک وجاهت قانونی دارد؟-1

ع ماده مرقوم بر عهده کارشناس بوده یا قاضی صادر کننده راي بدوي یا قاضی اجراي آیا تشخیص شان موضو-2

  احکام؟

 پاسخ:

  مستشار محترم دادگاههاي تجدید نظر استان گیالن

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  203به شماره ثبت وارده  1398/10/29مورخ  9027/16456/1بازگشت به استعالم شماره       

االجرا  این اداره کل به شرح زیر اعالم نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزم، 1399/2/20

  شود:می

و تبصره یک آن، منزل  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » الف«با عنایت به بند  -1

االصول محل سکونت بالفعل که اوالً، علیشود علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میمسکونی محکوم

علیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در علیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوممحکوم

فرض سوال اگر افزایش قیمت به خاطر تغییر وضعیت ملک باشد تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل 

  جه امکان توقیف مجدد ملک با مرجع قضایی مربوط است.مسکونی و در نتی

در صورت بروز «قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی مقرر داشته:  525اگرچه ماده  -2

ه علیه، تشخیص داگااختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم

قانون یادشده  524اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده » ده حکم الزم االجرا، مالك خواهد بودصادر کنن

صریحاً نسخ گردیده و ماده  1394قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب  29باشد و این ماده طبق ماده می



ر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت قانون اخی 1قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده  24

علیه و همین قانون مرجع اجرا کننده رأي مکلف به شناسایی اموال محکوم 2مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 

به از اموال توقیف شده نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم 24و  4به شده و در مواد توقیف آن به میزان محکوم

علیه در حالت اعسار داده شده رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم با

، مرجع تشخیص 1394توان نتیجه گرفت که با الزم االجرا شدن قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی است، می

تسریع اجراي احکام مدنی مصوب ریاست قوه العمل ساماندهی و دستور 6علیه برابر ماده نیاز و شأن عرفی محکوم

  قضاییه، دادرس اجرا کننده حکم الزم االجرا است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/24    

7/99/194   

  ح194-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه بعد از قطعیت حکم ،دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از در پرونده اجرایی حقوقی محکوم -الف

پرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثناي اجرا رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش

نموده و دو به را میگرفته کفاف محکومتبی صورعلیه اموالی جهت اجراي حکم تعرفه نموده که در ارزیامحکوم

قانون  132له در راستاي ماده مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول  محکوم

علیه مسترد شده است، حال پرسش این است که خسارت تاخیر اموال  به محکوم 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

بعد از  لهکه با وجود عدم قبول اموال توسط محکومتعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو این تادیه با وجود

چنان خسارت تأخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا مرحله دوم مزایده، آیا هم

نسبت به مبلغ   1394هاي مصوب محکومیت قانون نحوي اجراي 3اجراي حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 

مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط ،آبایدخسارت تاخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور 

  مالك قرار گیرد ؟

شمار و علیه به پرداخت خسارت قراردادي عدم تحویل مبیع به صورت روزدر پرونده اجراي حقوقی محکوم -ب

علیه حسب الیحه اظهار داشته به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستاي اجراي پرونده محکومالزام 

له مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه محکوم

له با حضور در شعبه اجراي است. محکوم علیه حسب قرارداد و توافق بودهاز سوي ایشان و تکمیل از سوي محکوم

. اوال ،اختیارات قاضی اجراي احکام مدنی که مستقل از پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته استاحکام  به صراحت عدم 

له،آیا قاضی شعبه است.حسب قانون اجراي احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا، با عنایت به اقرار صریح محکوم

له اردادي براي وي با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکوممحاسبه خسارت قر

توان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی  ثمن به آن داراي وجاهت قانونی است؟ ثالثا، آیا می

  معامله در اجراي احکام مدنی دکرد؟

اند. در راستاي اجراي حکم قطعی به از محل ماترك محکوم شدهپرداخت محکومعلیهم به اي محکومدر پرونده -ج

لهم به جهت عدم وجود خریدار حاضر به قبول بعد از شناسایی اموال دو مرحله مزایده برگزار شده است.اما محکوم

از اموال  1356وب قانون اجراي احکام مدنی مص 132اند و اجرا ي احکام حسب ماده به نشدهاموال در قبال محکوم



ها را آنعلیهم مسترد و وارث نیز در اموال دخل و تصرف کرده و موصوف  رفع توقیف کرده و به وراث محکوم

لهم با مراجعه به اجراي احکام خواستار توقیف مجدد همان اموال از گذشت چند سال محکوماند حال پس تبدیل کرده

  ه است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجراي این حکم ارشاد فرمایید.اند که در مزایده مرحله دوم مسترد شدشده

 پاسخ:

  رئیس محترم دادگستري  شهرستان آستارا

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  194به شماره ثبت وارده  1398/11/01مورخ  28/1225/9027بازگشت به استعالم شماره       

  شود:مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام 1399/02/17

آن  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522اوالً، مستفاد از ماده  -الف

رغم تمکن مالی از پرداخت دین است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي به

ز سوي دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه داللت بر آن دارد که عدم امتناع کند؛ ا

 شود؛ بنابراین در صورتپرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمی

 که دادگاه با احراز عدمه میزانیصدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت ب

که  شود در فرضیگیرد. اضافه میکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیتمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می

ن علیه نسبت به پرداخت دفعی آعلیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوممحکوم

  رسد.یاد شده قابل اعمال به نظر می 522ند، ماده را احراز کرده است تأخیر ک

علیه پس از صدور حکم اعسار وي، داللت بر این ندارد که وي خود را بر ثانیاً، صرف یافت شدن مالی از محکوم

 علیه مادام که به موجب حکمیابی به مال محکومخالف واقع معسر قلمداد کرده است. بنابراین در فرض سؤال با دست

علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره ه از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت محکومدادگا

  گیرد.چه که در بند اوالً گفته شده، تعلق نمیبه اعتبار خود باقی است و در نتیجه خسارت تاخیر تأدیه برابر آن

له نیز از قبول آن د مزایده به فروش نرود و محکومعلیه، در صورتی که مال مورثالثاً، با فرض عدم اعسار محکوم

علیه از پرداخت دین به لحاظ معرفی یا شناسایی مال که امتناع محکومرسد با توجه به اینخوداري کند، به نظر می

، نیز 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3منتفی است، تعلق خسارت تاخیر تأدیه و اعمال ماده 

  خواهد بود. منتفی

ریاست  24/7/1398العمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب دستور 6اوالً، به موجب ماده  –ب

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 ماده  دار کلیه امور اجراي احکام از جملهحکم، عهده



باشد، این امر مانع از اعمال ، اعطاي مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می

  ».باشدنظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمی

اي جز اجراي مدلول حکم ندارد، ل رأي دادگاه و اجراییه صادر احکام وظیفه که اجرايثانیاً و ثالثاً، با توجه به این

علیه مدعی عدم پرداخت مابقی ثمن معامله است، باید شده باید عیناً اجرا شود. بنابراین در فرض سؤال که محکوم

  برابر عمومات قانونی در خصوص حقوق خود اقدام نماید.

و گذشت زمان متعارف، درخواست مجدد توقیف همان مال ممکن است؛ اما در هر چند با تغییر اوضاع و احوال  -ج

ل آمده عمله، از مال توقیف شده رفع توقیف بهفرض سؤال که پس از برگزاري دو بار مزایده و قبول نکردن محکوم

قانون  606ماده  اند لذا آن مال مجدد قابل توقیف نیست و برابراست و ورثه در آن تصرف  و آن مال را تبدیل کرده

  شود.رفتار می 1319قانون امور حسبی مصوب  48مدنی و ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/31    

7/99/189   

  ح189-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برداري قضایی اعالم جهت بهرههاي مربوطه نظر اساتید محترم را در خواهشمند است با طرح سواالت ذیل در نشست

  فرمایید:

هاي اجراي احکام در خصوص زمان احتساب قیمت سکه در مواقعی که دستور توقیف با توجه به اینکه در پرونده-1

شود اختالف رویه است به نحوي علیه و واریز آن به حساب سپرده دادگستري توسط دادورز صادر میحساب محکوم

اي دادورز شوند به عنوان مثال در پروندهواریز وجه به حساب سپرده دادگستري قائل می اي مالك را زمانکه عده

علیه را دستور توقیف مطالبات و پاداش محکوم 1397/9/17علیه مورخ اجراي احکام به اداره کل خدمت محکوم

ستري واریز به حساب سپرده دادگ 1398/1/19توقیف شده لیکن مورخ  1397/9/17صادر و این وجه مورخ 

شده است به نظر ارزیابی قیمت سکه بر اساس کدام نظریه صائب و با موازین قانونی انطباق بیشتري دارد تاریخ 

  له؟توقیف یا تاریخ واریز به حساب دادگستري و یا تاریخ و واریز حساب محکوم

ریاست  1396/1/28 مورخ 100/2789/9000نظر به اینکه اجراي احکام مدنی در اجراي بخشنامه شماره -2

هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره تعرفه 16جدول شماره  140101ردیف  29محترم قوه قضاییه و به استناد بند 

ریال بابت هزینه اجراي قرار تامین 300/000با عنوان هزینه اجراي موقت احکام در کلیه مراجع قضایی مبلغ  5

ت هزینه مرقوم وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیاً در صورتی که دریافت آن کند اوالً دریافخواسته از خواهان دریافت می

الزامی است آیا جزو نیم عشر دولتی به منظور پرداخت درصدي از آن به کارکنان اجراي احکام مدنی محسوب 

  شوند یا خیر؟می

  ارد یا خیر ؟هاي مزایده پس از تنفیذ اجراي احکام تکلیفی براي تحویل زمین مورد مزایده ددر پرونده-3

 پاسخ:

  جناب آقاي بشکنی

  دادرس محترم محاکم حقوقی کیفري دادگاه انقالب شهرستان بجنورد

  با سالم و دعاي خیر؛



مورخ  189به شماره ثبت وارده  1398/11/22مورخ  9014/56199/550بازگشت به استعالم شماره       

االجرا این اداره کل به شرح زیر اعالم مفاد اسناد الزم، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی 1399/02/17

  شود:می

علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه که حکم به پرداخت تعدادي سکه طال صادر شده باشد، محکومدر مواردي-1

شد، اعلیه دسترسی نبکه از اجراي حکم امتناع کند و به مسکوکات طال نزد محکومله است و در صورتیبه محکوم

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

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

 قانون محاسبات عمومی کشور، هر گونه اخذ وجه از مردم 11با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و ماده -2

توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه ارائه خدمات دولتی و عمومی و غیره باید به موجب قانون باشد اوالً در 

 98و  97هاي که کماکان براي سال 1396خدمات قضایی سال  5و  16هاي موضوع جدول شماره هاي درآمدتعرفه

اي تعیین نشده و هزینه اجراي موقت احکام به مبلغ نیز قابل اجرا است براي اجراي قرار تأمین خواسته هزینه 99و 

ق اي مطابریال ناظر به احکام بوده و از شمول قرار تأمین خواسته خارج است بنابراین اخذ چنین هزینه 000/300

  قانون نیست. و با این توضیح، پاسخ در مورد بند ثانیاً سؤال منتفی است.

مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب «  1356نی مصوب قانون اجراي احکام مد 111مطابق ماده  -3

طوري که طبق صورت شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانمورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می

قتًا وبنابراین، هرگاه اجراي احکام مطابق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه م» تحویل گرفته تحویل دهد

به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وي مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل 

گرفته است تحویل دهد، بنابراین اجراي احکام نیز مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل بگیرد و به برنده 

علیه باشد و وي به ادعاي حقی حاضر غیر از محکوممزایدهتحویل دهد. بدیهی است، چنانچه ملک تحویل متصرفی 

است،  شود؛ مفروض آنبه تخلیه نباشد، تخلیه ید وي مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است؛ ضمناً متذکر می

  که با صدور نظریه جدید که مغایر با نظریه سابق است، از نظریه قبلی عدول شده است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  قوه قضاییهمدیرکل حقوقی 

    



 

1399/04/30    

7/99/185   

  ح185-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ایی در سلیمانیه کشور عراق به صورت غیابی صادر شده است و دادنامه و اجراییه با توجه با توجه به اینکه دادنامه

برد علیه در زندان اهواز به سر میعلیه نشر آگهی شده است و در حال حاضر محکومبه مجهول المکان بودن محکوم

آیا این  1391توافقنامه همکاري حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه مصوب  34ماده  4با توجه به بند 

  راي قابلیت اجرا دارد؟

 پاسخ:

  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران 30قاضی محترم اجراي احکام مدنی شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  185به شماره ثبت وارده  1399/02/15ورخ م 1399168008600944بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/02/17

از جمله شرایط شناسایی و اجراي احکام صادره از  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  169ماده  4برابر بند 

االجرا بودن حکم در کشور محل صدور (نه محل اجرا) و از اعتبار نیفتادن قطعی و الزم« هاي خارجی در ایراندادگاه

است. بر این اساس در مفروض سؤال چنانچه حکم صادره مطابق قوانین کشور عراق به نحو » حکم به علت قانونی

  الجرا شده باشد، قابل اجرا است.اصحیح به محکوم ابالغ و در نتیجه قطعی و الزم

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/23    

7/99/165   

  ح165-76-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برداري همکاران قضایی به این دادگستري اعالم خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره

  شود.

نماید ضمن عقد شرط گردیده خریدار بیع به دیگري منتقل میموضوع شخصی ملک تجاري خویش را در قالب عقد 

ظرف یک ماه از تاریخ قرار داد نسبت به افتتاح ملک و انجام امور تجاري صرفا براي فعالیت خاصی استفاده نماید 

ف الدر غیر این صورت خریدار ماهیانه مبلغی به عنوان خسارت به فروشنده بپردازد خریدار پس از تحویل مبیع بر خ

  نماید.شرط مزبور عمل نموده فروشنده جهت مطالبه خسارت اقامه دعوي می

آیا شرط فوق صحیح است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ مبطل عقد است یا خیر؟ در صورت صحت شرط 

  امکان مطالبه خسارت وجود دارد یا خیر؟

 پاسخ:

  جناب اقاي جاللوند

  ستان قزوینمعاون محترم قضایی رئیس کل دادگستري ا

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  165به شماره ثبت وارده  1398/11/30مورخ  9031/54780/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/2/17

عقد شرط کرده است که در فرض سؤال که شخصی ملک تجاري خود را در قالب عقد بیع به دیگري منتقل و ضمن 

خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرارداد ملک را افتتاح و از آن صرفاً براي فعالیت خاصی استفاده کند و در غیر 

 الوفاصورت خریدار ماهیانه مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت کند؛ اوالً، شروط ضمن عقد الزماین

شود که در له حقی ایجاد میدر آن شرط فعل قرار داده شده است، براي مشروط اي کههستند و پس از انعقاد معامله

علیه بخواهد. ثانیاً، در شروط، علم تفصیلی الزم نیست و شرط مزبور تواند انجام شرط را از مشروطاثر آن می

 232که از ماده نهگوشود. زیرا همان که براي مدت نامعلوم قرار داده شده است، غرري محسوب نمیرغم اینعلی

شود قانون مدنی فقط رعایت سه شرط قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و قانون مدنی استنباط می

ها در صحت معامله الزم داند و در خصوص شرایطی که رعایت آنمشروع بودن آن را براي صحت شرط الزم می



یت جهت) سکوت کرده است و سکوت در مقام بیان، قرینه بر است (مالیت داشتن، معین بودن، مبهم نبودن، مشروع

گونه شروط است. همچنین هرگاه شرط مجهول ناظر به مورد عقد نباشد، مجهول بودن آن به عوضین صحت این

کند و در نتیجه شرط و همچنین عقدي که شرط، ضمن آن درج شده، صحیح خواهد بود. زیرا قانون شرط سرایت نمی

ور مطلق از شروط باطل نشمرده است. بنابراین در موضوع سوال، شرط ضمن عقد مذکور در صورتی مجهول را به ط

الوفاست و در علیه الزمکه میزان خسارتی که ماهیانه باید پرداخت شود، مشخص باشد؛ صحیح و از جانب مشروط

  قانون مدنی است. 239و  237صورت تخلف، مشمول ضمانت اجراي مذکور در مواد 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/21    

7/99/128   

  ح128-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند مازاد مال توقیف شده مثًال علیه نیز میآیا محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  54در اجراي ماده 

  له است؟مازاد دهم را جهت توقیف و مزایده معرفی کند یا این اختیار خاص محکوم

 پاسخ:

  معاون محترم آمار و فناوري اطالعات دادگستري کل استان مازندران

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  128به شماره ثبت وارده  1399/2/12مورخ  9018/134/631بازگشت به نامه شماره       

رییس محترم دادگستري شهرستان آمل  15/2/1398مورخ  720/230، در خصوص استعالم شماره 1399/2/13

  شود:نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

و  54بالمانع است؛ اما با عنایت به تصریح مقنن در مواد  علیهگرچه معرفی مازاد مال توقیف شده از سوي محکوم

له ، توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  55

  پذیر است.امکان

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/18    

7/99/127   

  ح127-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

له در مواردي که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات بدهی شهرداري بدهی معوق دارد و محکوم

علیه قابل مطالبه است یا با هاي اجرایی از محکومکند، آیا به عنوان هزینهیی را پرداخت میهایا برنده مزایده ابدهی

  باید مطالبه شود؟ ارایه دادخواست جداگانه

 پاسخ:

  معاون محترم آمار و فناوري اطالعات دادگستري کل استان مازندران

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  127به شماره ثبت وارده  1399/02/12مورخ  9018/133/631بازگشت به استعالم نامه       

استعالم رئیس محترم دادگستري شهرستان آمل نظریه مشورتی کمیسیون  4، در خصوص سؤال شماره 1399/02/13

  شود:اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

هایی که براي هزینه«که  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  158ماده  2رسد تشخیص مصادیق بند به نظر می

هاي اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در را جزو هزینه» اجراي حکم ضرورت داشته باشد

  الزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثیلی دارد.این بند مانند حق

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/14    

7/99/24   

  ح  24-60-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزمآیین 63با توجه به ماده  

 61ریاست محترم قوه قضاییه و ارتباط آن با ماده 1398/12/6سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اصالحی مصوب 

  دنی:                                                 قانون اجراي احکام م

ه در کعلیه ولو اینآیا امکان توقیف مال منقول (به عنوان مثال خودرو) فاقد سند رسمی به نام خوانده یا محکوم -1

منقول  العلیه باشد وجود دارد؟ به عبارت بهتر چه اثر حقوقی براي اضافه شدن قید در متصرف وي خوانده یا محکوم

نامه موصوف وجود دارد؟                                                                                                        فاقد سند رسمی جهت ... در آیین

ی وارد یا آن را نسخ قانون اجراي احکام مدن 61نامه یاد شده قیدي را بر ماده اصالحی آیین 63آیا مفاد ماده  -2

کرده است و یا هر کدام در محل خود یکی در اجراییات اداره ثبت و دیگري واحد اجراي احکام دادگستري کاربرد 

دارد و آیا در این صورت براي توقیف خودرو دو شیوه اجرایی البته به اعتبار مرجع توقیف کننده وجود دارد؟                           

علیه باشد؛ اما در تصرف نچه مال منقول (به عنوان مثال خودرو) فاقد سند رسمی به نام خوانده یا محکومچنا -3

مالکانه وي باشد، آیا امکان توقیف آن حسب مورد در محاکم دادگستري و اداره ثبت وجود دارد؟ به عبارت بهتر 

که به اموال منقول صرفا با سند رسمی است یا اینگونه علیه در توقیف ایناحراز تصرفات مالکانه خوانده با محکوم

پذیر است؟                                                                                             نامه عادي نیز امکانصرف تصرف فیزیکی و یا به استناد مبایعه

علیه باشد اما در تصرف غیر باشد که نسبت خوانده با محکومچنانچه مال منقول داراي سند رسمی مالکیت به نام  -4

  به آن ادعاي مالکیت کند، آیا امکان توقیف آن بر اساس مواد قانونی فوق وجود دارد؟ 

 پاسخ:

  رئیس محترم دادگستري شهرستان فالورجان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  24به شماره ثبت وارده  1398/12/17مورخ  9016/415/38001بازگشت به استعالم شماره       

االجرا این اداره کل به شرح زیر اعالم ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزم1399/1/20

  شود:می

  



االجرا و طرز رسیدگی به شکایت نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزم) آیین6/12/1398اصالحی(  63اوالً، ماده  -1

ز عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، ناظر به بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی است که در ا

تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالکیت دارد. لذا این ماده منصرف از فرض سؤال است که مال منقول 

  در تصرف متعهد است. 

شود که چنانچه مال منقول داراي سند رسمی باشد و سند آن به نام اصالحی مذکور استفاده می 63ثانیاً، از ماده 

متعهد باشد، حتی اگر در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالکیت نیز داشته باشد، قابل توقیف است. 

  بدیهی است حق اعتراض متصرف به قوت خود باقی است.

اعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا نامه، همطراز با قانون نیست تا بیاساً آیینصرف نظر از این که اس -2

نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، مطابق اصل یکصد ضمنی از سوي مقنن باشد، بلکه قضات درصورتی که آیین

نامه ینآی» ص مغایرت یا عدم مغایرتتشخی«توانند آن را اجرا کنند، و هفتادم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نمی

  مذکور در فرض استعالم، با مقررات اجراي احکام مدنی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.

علیه ، توقیف اموال منقول که در تصرف محکوم1356و بعد قانون اجراي احکام مدنی مصوب  61با توجه به مواد  -3

این قانون نسبت به  146ال قانونی است و مادام که شخص ثالث برابر ماده به فاقد اشکاست، جهت استیفاي محکوم

شده اظهار حقی نکند، گرچه سند رسمی به نام وي (شخص ثالث) باشد، عملیات اجرایی ادامه مال منقول توقیف

  قانون یاد شده، رفتار شود. 147و  146یابد؛ اما اگر وي مدعی حقی باشد، باید وفق مواد می

علیه باشد، چنین مالی متعلق به که سند رسمی مالکیت مال منقول به نام محکومرض سؤال در صورتیدر ف -4

شود و صرف تصرف آن به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده علیه تلقی میمحکوم

ست باید براي اثبات ادعاي شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت اقانون یاد شده عملیات اجرایی تعقیب می 146

قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم  147خود مطابق ماده 

  .کندمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/31    

7/99/4258   

  ح425-97-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ریاست محترم قوه قضاییه  1399/1/9مورخ  100/1472/9000نامه شماره دانیم مطابق آیینطور که میهمان

  باشد.تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مشخص شده و قابل اجرا می

ه هاي کیفري به چنظر پروندهالوکاله وکیل در مرحله تجدیدنامه حداقل حقحال سوال اینجاست که مطابق این آیین

  باشد لطفا مبلغ ریالی و نحوه محاسبه را مستندا بیان نمایید؟میزان می

 پاسخ:

  رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  425به شماره ثبت وارده  1399/4/9مورخ  9020/69/250بازگشت به استعالم شماره             

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/4/10

ریاست محترم  9/1/1399المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 14ماده 

مورد تعیین کرده است و به موجب الوکاله رسیدگی به دعاوي کیفري را حسب قوه قضاییه، حداقل و حداکثر حق

  الوکاله مربوط به تجدیدنظرخواهی است.تبصره یک این ماده، بیست درصد حق

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/24     

 488/99/7  

  ك 488-186/3-99شماره پرونده:  

  حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي دکتر مصدق 

 حقوقی و امور مجلس قوه قضاییهمعاون محترم 

 علیکم؛سالمٌ

، 1399/04/23مورخ  488به شماره ثبت وارده  1399/04/22احتراماً، بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

 شود:نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

الجرا اها قبل از الزمآن یقطع تیوقوع جرم و محکوم خی(که تار يحد ریبه حبس ابد غ یقطع نیمحکوم ایآ -1سؤال 

قانون  19به ماده  یالحاق 6است)، مشمول مقررات تبصره  1399مصوب  يریشدن قانون کاهش مجازات حبس تعز

  شوند؟یم یمجازات اسالم

 یالحاق 6اند، با توجه به تبصره محکوم شده يدح ریکه به حبس ابد غ یدر مورد آن دسته از محکومان -1سؤال  پاسخ

مقرر در قانون به حبس درجه  يحد ریابد غ يهاکه تمام حبس 1399 یاصالح یقانون مجازات اسالم 19به ماده 

قانون  10ماده » ب«موضوع مشمول بند  باشد،یم فیچون قانون الحق نسبت به قانون سابق خف شود،یم لیتبد کی

محکوم به حبس ابد، با اعمال عفو به مجازات حبس  تیچنانچه محکوم یاست؛ ول 1392وب مص یمجازات اسالم

و پنج سال نباشد، به لحاظ مساعد نبودن به حال  ستیاز ب شیحبس ب ماندهیشده باشد و باق لیتبد نیدار و معمدت

  .گرددید اعمال نمیمرتکب، قانون جد

 بیکه بعد از تصو ییها، شروع به جرم1399مصوب  يریقانون کاهش مجازات حبس تعز بیبا تصو ایآ -2 سؤال

قانون  61ماده  ریاند، مانند شروع به جرم مذکور در قسمت اخشده يانگارجرم 1392مصوب  یقانون مجازات اسالم

 زیو ن 20/2/1399مصوب  هینقل لیسااز و یخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش ياجبار مهیب

  است؟ یبه قوت خود باق 3/10/1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  68شروع به جرم موضوع ماده 

خاص  قی، تمام مصاد1399مصوب  يریقانون کاهش مجازات حبس تعز 15به نص ماده  تیبا عنا -2سؤال  پاسخ

شده است،  نییمجازات تع نیعناو نیشروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت هم يها براکه در آن یقانون

شده  نییشروع به جرم، مجازات تع يبراشده در استعالم که قبالً به طور خاص مورد اشاره نینسخ شده است؛ بنابرا

یرفتار م 1392ب مصو یقانون مجازات اسالم 122مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده  زین

  .شود

  

  دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/25    

7/99/476   

  ك  476-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مقرر شده در مواردي که  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی سال  134ماده » الف«با توجه به اینکه حسب بند 

قانون تشدید مجازات  1شود و از سوي دیگر حسب مفاد ماده جرایم مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می

جزاي نقدي، معادل مال کالهبرداري است، در موارد  1367مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداري مصوب سال 

هبرداري شده است یا فقط به میزان یکی از موارد؟ در صورت تعدد جرم، آیا جزاي نقدي معادل مجموع اموال کال

  اخیر، به دلیل اینکه ممکن است مبالغ کالهبرداري یکسان نباشد جزاي نقدي معادل کدام یک تعیین شود؟

 پاسخ:

  هاي تجدید نظر استان تهرانمعاون محترم قضایی رییس کل دادگستري و سرپرست دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  476به شماره ثبت وارده  1399/04/18مورخ  9001/234/8بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/21

ه مال برده شده در هاي متعدد، صرفاً یک فقره مجازات جزاي نقدي بر اساس بزهی کدر صورت ارتکاب کالهبرداري

قانون مجازات  134ماده » الف«شود زیرا اوالً، حسب صراحت بند آن نسبت به سایر جرایم بیشتر است تعیین می

شود بنابراین جزاي نقدي ، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می1399اسالمی اصالحی 

ت از شمول این مقرره خارج نیست. ثانیاً، عبارت پرداخت جزاي نقدي هاي کالهبرداري اسبیشتر که جزیی از مجازات

معادل مالی که اخذ کرده است در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري مصوب 

  ناظر به ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. 1367

  

 فیعیدکتر احمد ر

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

 

1399/04/18    

7/99/465   

  ك465-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر است و جرم درجه هفت دادسرا در مورد بزه تخریب به لحاظ این

کند. چنانچه دادگاه میزان خسارت وارده را بیشتر از نصاب مقرر در قانون کاهش است، پرونده را به دادگاه ارسال می

به رسیدگی خود ادامه دهد یا پرونده را جهت رسیدگی  تشخیص دهد، آیا باید 1399مجازات حبس تعزیري مصوب 

  و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال کند؟

 پاسخ:

  حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي دکتر محمد مصدق 

  معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

  علیکم؛سالمٌ

، 1399/04/17مورخ  465به شماره ثبت وارده  1399/04/16احتراماً، بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  شود:نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

که رسیدگی در دادگاه در فرض سؤال مستلزم صدور کیفرخواست است، لذا دادگاه پرونده را جهت نظر به این

کند و دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال می

  لزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  
  

    



 

 

1399/04/24    

7/99/457   

  ك  457-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  مستدعی است در پاسخ اعالم فرمایید: 1399/2/23با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیري مصوب 

میلیون  100جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده 

ریال یا کمتر باشد در صالحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه  جزو جرایمی 

  باشند؟صالحیت مستقیم دادگاه کیفري دو میهستند که در 

 پاسخ:

  دادستان محترم عمومی وانقالب شهرستان لنگرود

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  457به شماره ثبت وارده  1399/4/15مورخ  9027/450/710بازگشت به استعالم شماره       

  شود:می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم 1399/4/16

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690اوالً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 

قانون کاهش مجازات حبس  11در مواردي که امالك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده  1375

ضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس مو 1399تعزیري مصوب 

قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصمجازات تقلیل

قانون آیین دادرسی کیفري به طور مستقیم در دادگاه مطرح  340جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده  1392

  شود. می

مورخ  759ؤال که مجازات جرم صرفاً جزاي نقدي نسبی است، با توجه به رأي وحدت رویه شماره ثانیاً، در فرض س

جرم درجه هفت محسوب  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  3و لحاظ قسمت اخیر تبصره  20/4/1396

شود. ارزش مال یمستقیماً در دادگاه کیفري مطرح م 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340و طبق ماده 

» پ«و بند  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 

همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگري به  68ماده 

مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون 

اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92است. با عنایت به ماده 



ت) قانون مجازات اسالمی (تعزیرا 677است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 

شود و جرم حسب مورد درجه هفت که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می 1375مصوب 

قانون آیین  340شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجراي ماده یا شش محسوب می

شود و در غیر ی به دادگاه ارسال میپرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگ 1392دادرسی کیفري مصوب 

این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، 

  شود.پرونده به دادگاه ارسال می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/04/17    

7/99/451   

  ك  451-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري چیست؟ به عبارت دیگر آیا  12ماده » الف«تواند در بند منظور از عبارت می

تعیین مجازات بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی در تعدد مادي تا سه جرم در جرایم مشابه و 

ست ا تعیین حداکثر مجازات قانونی در تعدد مادي بیش از سه جرم در جرایم مشابه مانند تعدد جرایم مختلف اجباري

  یا اختیاري؟

 پاسخ:

  رییس محترم شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان سمنان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  451به شماره ثبت وارده  1399/04/14مورخ  9039/23/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:م می، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعال1399/04/15

)، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، 23/2/1399قانون مجازات اسالمی اصالحی ( 134ماده » الف«مطابق بند 

شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق فقط یک مجازات تعیین می

  را تشدید کند.ماده مذکور مجازات » پ«و » ب«ضوابط مقرر در بندهاي 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

 

1399/04/25    

7/99/450   

  ك  450-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  خواهشمند است دستور فرمایید نظر مشورتی آن اداره در خصوص سواالت مطروحه ذیل به این دادستانی اعالم گردد:

اي تحت عنوان قانون مجازات اسالمی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه 741آیا جرایم موضوع ماده -1

کالهبرداري مرتبط با رایانه طبق بندي گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کالهبرداري محسوب 

  باشد یا خیر؟شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیري میمی

و در صالحیت دادسرا بوده است و  8و  7ان تشکیل داراي مجازات قانونی باالتر از هایی که در زمدر پرونده-2

دادسراي شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات  و حبس تعزیري به دلیل 

ها مالك صالحیت وندهقرار گرفته است که این آیا در پر 2در صالحیت کیفري  8و  7کاهش مجازات قانونی به درجه 

زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صالحیت رسیدگی دارد یا اینکه الزم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه 

مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداري توسط دادسرا به دادگاه 

یت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسط دادگاه آیا اختالف در صالحیت ارسال گردد یا با قرار عدم صالح

محقق می گردد و الزم است در مرجع حل اختالف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر 

  باشد؟دادگاه است و بر فرض تحقق اختالف مرجع صالح براي حل اختالف کدام می

ي از عناوین مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادي قبل از الزم االجرا شدن قانون کاهش مرور زمان تعداد-3

اند و با رعایت موازین قانونی مجازات حبس تعزیري تابع شرایط مرور زمان تعقیب جرایم غیر قابل گذشت بوده

اهش مجازات یب قانون کمذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصو

تعزیري عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم 

گردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن قابل گذشت می

جاري خواهد شد و الزم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان 

  باشد؟منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمی

قانون مجازات اسالمی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه مالك  104آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده -4

کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثال 

فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردي که عملیات مجرمانه 



شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه 

  باشد؟نصاب مقرر قانونی به چه شکل می محاسبه

هاي متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه مالك تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن آیا در سرقت-5

باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت مالك می

  باشد؟الك میفقرات سرقت ارتکابی م

 پاسخ:

  دادستان محترم عمومی وانقالب مرکز استان گیالن

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  450به شماره ثبت وارده  1399/4/14مورخ  9027/4134/3000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/4/15

جرم انگاري » کالهبرداري مرتبط با رایانه«قانون مجازات اسالمی، تحت عنوان  741با عنایت به این که ماده  -1

شود، بنابراین جرم شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کالهبرداري محسوب می

(موضوع  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104و ماده  47مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 

  باشد.) می1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

قوانین مربوط  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » پ«و » الف«که طبق بندهاي اوالً، با توجه به این -2

 340شود و از طرفی به موجب ماده را میبه صالحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اج

، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري درجه هفت و هشت که به طور 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و مستقیم در دادگاه مطرح می

  صالح است.کیفري ذي رسیدگی به عهده دادگاه

، درحوزه قضایی هر 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  22ثانیاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده  

گردد و صدور قرار عدم صالحیت از هاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقالب تشکیل میشهرستان در معیت دادگاه

به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختالف درصالحیت نیز 	سوي دادگاه

، چنانچه پرونده در دادسرا 8و  7بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیري درجه 

گردد و مورد از موارد الح ارسال میصمطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوري پرونده به دادگاه ذي

صدور قرار عدم صالحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه جرم را از جمله جرائمی تشخیص دهد که انجام 

تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور دادگاه، 

  شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.پرونده به دادسرا ارسال می



، مطابق قانون 1399در فرض استعالم که شاکی پیش از الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  -3

حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون الحق 

) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به 1399مجازات اسالمی اصالحی قانون  104(ماده 

قانون مجازات  106تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده 

  نسبت به فرض استعالم وجود ندارد. 1392اسالمی مصوب 

یابد تعیین به مجازات قانونی مقرر براي همان جرم که به نحو تام ارتکاب می مجازات شروع به جرم با توجه -4

ک جرم هاي مختلف یکه رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی براي تطبیق آن با گونهشود. در صورتیمی

رین عنوان تی بر سبکهاي مختلف، دالیل و قرائن الزم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنمانند سرقت

  مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.

در مواردي که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از -5

  که عرفاً یک جرم محسوب شود.گیرد؛ مگر اینجرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  
  
  

    



  

1399/04/28     

460/99/7  

  ك  460-186/2-99شماره پرونده:  

 

 دادستان محترم عمومی و انقالب مرکز استان اصفهان

 با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  460به شماره ثبت وارده  1399/04/15مورخ  9016/5630/3005بازگشت به استعالم شماره       

 شود:، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/16

باشد دفعه  یخصوص ریغ ای یدولت ياگر ملک موضوع دعو راتیتعز یقانون اصالح 693در خصوص ماده -1سوال 

 یدر حال يریقانون کاهش مجازات حبس تعز 11در ماده  690کردن ماده  دیقابل گذشت بوده با توجه به مق ریاول غ

شود قابل  دیتشد دیمجازات با صولاال یو عل گرددیم 693بار دوم تکرار که مشمول ماده  يکه ارتکاب آن برا

خواهد چگونه  گریدو ماده با همد نینحوه استدالل حل اختالف ا ستین یمنطق رسدیگذشت خواهد بود  که به نظر م

  بود؟

فقط نسبت  1399اصالحی قانون مجازات اسالمی  104بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده  -1

به امالك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعالم شده است و این جرایم نسبت به امالك و اراضی 

ب مجدد این جرایم پس از اجراي حکم نسبت به اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکا

امالك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  693و مزاحمت ... است. در نتیجه اطالق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 

  شود.و امالك دولتی نمی شامل اراضی 1375مصوب 

 یقابل گذشت نسبت به بخش میبا توجه به شمول مرور زمان جرا يریقانون کاهش مجازات تعز 11ماده  ایآ -2سؤال 

به استناد حقوق  ای گرددیم عطف به ماسبق یقانون مجازات اسالم 10به استناد ماده  یدگیدر حال رس يهااز پرونده

  باشد؟ یدگیپرونده تحت رس دیهمچنان با یمکتسبه شاک

، مطابق 1399در فرض استعالم که شاکی پیش از الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  -18و  2

قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب 

) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق 1399الحی قانون مجازات اسالمی اص 104قانون الحق (ماده 

قانون  106و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده 

  نسبت به فرض استعالم وجود ندارد. 1392مجازات اسالمی مصوب 



 میمستق تیدر صالح یآنها در قانون کاهش مجازات فعل يریکه درجه مجازات تعز یمیدر خصوص جرا -3سؤال 

جام ان دیبا یآنها در دادسرا مطرح بوده چه اقدام يهادادگاه قرار گرفته و قبل از الزم االجرا شدن قانون کاهش پرونده

 یدگیسدرجه ر رییدادسرا صرف نظر از تغ دیباشد با هاستدالل که چون پرونده در دادسرا ثبت شد نیبا ا دیبا ایداد آ

 نییقانون آ 340به استناد ماده  نکهیا ایتوجه نمود  يفریک یدادرس نییقانون آ 296ماده  3مستفاد از تبصره  دینما

  ارسال گردد؟ 2 يفریپرونده به دادگاه ک تیبا اصدار قرار عدم صالح دیبا يفریک یدادرس

قوانین مربوط به  1392مجازات اسالمی مصوب  قانون 11ماده » پ«و » الف«که طبق بندهاي با توجه به این -3

 340شود و از طرفی به موجب ماده صالحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می

، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري درجه هفت و هشت که به طور 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و میمستقیم در دادگاه مطرح 

  صالح است.رسیدگی به عهده دادگاه کیفري ذي

 میجرا ایاضافه کرده آ 47را به ماده  1تبصره  کیکه  يریقانون کاهش مجازات حبس تعز 7در ماده  -4سؤال 

  شود؟یشامل م زیرا ن ياانهیرا

جرم » کالهبرداري مرتبط با رایانه«قانون مجازات اسالمی، تحت عنوان  741با عنایت به این که ماده  -13و  4

شود، بنابراین گذار کالهبرداري محسوب میانگاري شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانون

 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104و ماده  47جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 

  باشد.) می1399(موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

به حبس درجه شش  راتیقانون تعز 684مجازات ماده  يریقانون کاهش مجازات تعز 1ماده » ث«در بند  -5سوال 

ماده  نیماده اشاره و در تبصره هم نیبه ا یقانون مجازات اسالم یاصالح دیجد 104است و در صدر ماده  افتهی رییتغ

 لیقابل گذشت به نصف تقل میجرا يبرا نمقرر در قانو 8تا  4درجه  يریحبس تعز يهاحداقل و حداکثر مجازات

مجددا  افتهی رییبه حبس درجه شش تغ دیکه در صدر قانون جد 99 یاصالح راتیتعز 684مجازات ماده  ایآ ابدییم

  ر؟یخ ای ابدییم لیبه نصف تقل یقانون مجازات اسالم یاصالح 104به ماده  یمستند به تبصره الحاق

، مجازات حبس جرم موضوع ماده 1399ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب » ث«طبق بند  -5

، حبس تعزیري درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  684

، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104

شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می

  سال است). جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا  یک



موضوع ماده  يو کالهبردار ریانتقال مال غ میبدوا به جرا یقانون مجازات اسالم یاصالح 104 در ماده -6سوال 

 شتریقانون ب نیا 36که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده  یبه شرط يارتشاء و اختالس و کالهبردار دیقانون تشد کی

 يارکه مجازات کالهبرد یمیو جرا يالهبرداردر حکم ک میجرا هیکل زیداشته و ن انینباشد اشاره کرده است و در ادامه ب

در حکم مجازات محسوب به دو  ریسه مورد اخ ایآ شودیطبق قانون کالهبردار محسوب م ایدرباره آنها مقرر شده 

 ایو  ریخ ایحد نصاب در آنها الزم است  تیرعا نکهیا یعنی شودیعطف م يو کالهبردار ریمورد اول انتقال مال غ

  ر؟یخ ای باشدیقابل گذشت م ینصاب مبلغ الزم نبوده و به طور مطلق با هر مبلغ تیرعا ریدر سه مورد اخ نکهیا

، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کالهبرداري و 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104با توجه به ماده  -6

شود، مشروط به کالهبرداري محسوب میها مقرر شده یا طبق قانون جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره آن

  نصاب خاصی نیست.

معاونت درجرم  يکه در آنها برا یخاص قانون قیمصاد یقانون مجازت اسالم یاصالح 728در ماده  -7سوال 

 يدر مواد کنیول باشدیخاص مشخص م يهااز موارد معاونت ياریاست بس دهیشده است نسخ گرد نییمجازات تع

 585ماده  703و  702 مودموضوع  میمعاونت کارکنان دولت در جرا راتیقانون تعز 703ماده  2از جمله تبصره 

کردن در حکم  ریکمک به دا ایقبول خدمت و  راتیقانون تعز 710قانون مجازات معاون شخص را رها کند و ماده 

خاص  يجرم انگار نکهیا ایمذکور نسخ شده  مواد ایآ شودیسوال مطرح م نیمجازات مباشر جرم ا يمعاون و دارا

  باشد؟ینم رالذکریاخ 721بوده و شامل ماده  راتیمد نظر قانونگذار تعز

این است  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  15در ماده » تحت همین عناوین«منظور از عبارت  -7

گذار براي شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم، تعیین مجازات کرده که قانون

و شروع به ارتشاء  1375قانون مجازات اسالمی  542باشد، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 

و معاونت در قتل عمد به  1375ن مجازات اسالمی قانو 655و شروع به سرقت به شرح ماده  594موضوع ماده 

بینی و براي آن مجازات همین قانون. در مواردي که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیش 612شرح تبصره ماده 

  بینی شده است، از شمول ماده مذکور خارج است.خاصی پیش

به صدور حکم  یاست و هنوز منته یدگیل رسدر حا کی يفریکه هم اکنون در دادگاه ک ییهادر پرونده -8سوال 

از درجه چهار به حکم نشده است با  دیبدون عنف و تهد یینشده است با توجه به کاهش درجه مجازات جرم آدم ربا

با  کی يفریبه درجه پنج دادگاه ک هاراز درجه چ دیبدون عنف و تهد ییتوجه به کاهش درجه مجازات جرم آدم ربا

  ت؟مواجه اس یفیچه تکل

، قوانین مربوط به صالحیت نسبت به 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » الف«هر چند طبق بند  -8

قانون آیین دادرسی کیفري  403شود؛ لکن در فرض سؤال، با توجه به ماده جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می



ري یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع این قانون، دادگاه کیف 296ماده  3و مالك تبصره  1392مصوب 

رغم تغییر درجه این جرم از علی 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب کرده است با الزم

  تواند قرار عدم صالحیت صادر کند.درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی

را مساعد  دیمقرره جد توانیم ایآ ينقد يو افزودن جزا نیبزه توه يحذف مجازات شالق برابا توجه به  -9سوال 

به دادگاه ارسال  یقانون مجازات اسالم 10به حال متهم دانست و پرونده را جهت عطف به ماسبق شدن و اعمال ماده 

  نمود؟

اخف بودن قانون الحق نسبت به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«مالك اعمال مقررات بند  -9

ماده یک قانون کاهش مجازات » ج«قانون سابق است؛ نه مجازات قضایی مندرج در حکم؛ بنابراین با توجه به بند 

، مجازات جرم توهین به جزاي نقدي درجه شش تبدیل شده است و چون این مجازات 1399حبس تعزیري مصوب 

قانون مجازات  10ماده » ب«جراي احکام کیفري مکلف است مطابق بند نسبت به مجازات سابق اخف است، قاضی ا

از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصالح حکم کند. بر این اساس، اجراي محکومیت  1392اسالمی مصوب 

 شدهسابق محکوم به شالق تعزیري موضوعاً منتفی شده و حکم جدید اجرا خواهد شد. بدیهی است که مجازات تعیین

شود، باید با لحاظ معیارهاي قانونی نظیر معیارهاي الذکر تعیین میقانون فوق 10ماده » ب«اخیر که در اجراي بند 

  یافته محسوب شود.نسبت به مجازات قبلی تخفیف 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  27مذکور در ماده 

ر جا لفظ قانون به صورت مطلق به کار رفته ه يریدر قانون کاهش مجازات حبس تعز نکهیبا توجه به ا -10سوال 

 نیقوان ریقابل گذشت مندرج در سا میحداقل و حداکثر حبس جرا ایبوده است آ یاست منظور قانون مجازات اسالم

  ر؟یخ ایشد  اهدخو يریقانون کاهش مجازات حبس تعز 11مشمول مقرره مندرج در ماده  زین

، حکم مقرر در این تبصره 1399ون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب قان 11با توجه به اطالق تبصره ماده  -10

  هاي حبس تعزیري درجه چهار تا هشت در جرایم قابل گذشت در تمام قوانین عام و خاص است.شامل کلیه مجازات

  کننده است.سؤال مطروحه مصداقی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی -11

انفصال دائم به کار  لیکلمه تقل یاصالح 37ماده » ت«بند  يریکاهش مجازات حبس تعز قانون 6در ماده  -12سوال 

  به دنبال دارد؟ یو ثمره عمل جهیچه نت رییتغ نیبه کار رفته بود  ا لیرفته است که در متن قانون کلمه تبد

سالمی فاقد ثمره عملی ا اصالحی قانون مجازات 37ماده » ت«در بند » تقلیل«به واژه » تبدیل«تغییر واژه  -12

  شود.است و صرفاً ویرایش ادبی محسوب می

و انتقال  يمبلغ موضوع کالهبردار زانیمالك م يریقانون کاهش مجازات حبس تعز 11به ماده  تیبا عنا -14سوال 

  زمان وقوع جرم است؟ ای تیزمان زمان طرح شکا ریمال غ



قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15راي صدر ماده ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اج -14

همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس  68ماده » پ«و بند  1392

یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع 

  قیمت آن در زمان وقوع جرم است.  تخریب بر اساس

و انتقال  يمبلغ موضوع کالهبردار زانیمالك م يریقانون کاهش مجازات حبس تعز 11به ماده  تیبا عنا -15سوال 

  زمان وقوع جرم است؟ ای تیزمان طرح شکا ریمال غ

قانون مجازات اسالمی  104در فرض سؤال، میزان مبلغ مال موضوع کالهبرداري و انتقال مال غیر در ماده  -15

  ، قیمت زمان وقوع جرم است.1399اصالحی 

سارت خ صیو تشخ ینسب ينقد يرا با استدالل جزا يعمد بیبه جرم تخر یدگیکه مالك رس یدر صورت-16سوال 

 يه نحوخسارت ب زانیمتوجه شود م هیاول یو دادگاه پس از بررس میدادگاه بدان تیدر صالح الیر ونیلیکمتر از صد م

ماده » الف«بند  يدر راستا تیمجوز صدور قرار عدم صالح ایدادسرا است آ تیت که جرم درجه شش و در صالحاس

  ر؟یخ ایهست  يفریک نییقانون آ 34

که رسیدگی در دادگاه در فرض سؤال مستلزم صدور کیفرخواست است، لذا دادگاه پرونده را جهت نظر به این -16

کند و دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت دادسرا ارسال میرسیدگی و صدور کیفرخواست به 

  لزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است.

 ریابد غ يهادر عبارت تمام حبس يریقانون کاهش مجازات حبس تعز 3منظور از کلمه قانون در ماده  -17سوال 

  مقرر در قانون کدام قانون است؟ يحد

(موضوع ماده  1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  19ماده  6هاي ابد غیر حدّي در تبصره تمام حبس اطالق -17

هاي ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد ) شامل کلیه حبس1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  3

اري) اعم از قانون عام و خاص است. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرد 4مقرر در ماده 

در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد  1396قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی  45همچنین مطابق ماده 

حسب مورد به اعدام یا حبس و جزاي نقدي درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در این قانون منتفی 

حدّي که در شرع مقرر شده است، مانند مجازات حبس ابد براي ممسک در قتل، از شمول  هاي ابد غیراست. حبس

  گفته خارج است.قانون پیش 19الحاقی به ماده  6تبصره 

با  یمیجرا نیقوان ریسا ای راتیبخش تعز 688مانند ماده  یدر قانون مجازات اسالم نکهای به توجه با -19سوال 

قانون کاهش مجازات  2اعمال ماده  يدر راستا ایحداکثر مجازات وجود دارند آ انیمجازات فاقد حداقل و صرفا ب



روز  کیمکلف به حکم به  یقانون مجازت اسالم 18ماده  يبدون وجود جهات مقرر در بندها یقاض يریحبس تعز

  باشد؟یحبس م

قانون مجازات اسالمی  18 فرض استعالم به لحاظ نداشتن حداقل مجازات حبس در قانون از شمول تبصره ماده -19

  اصالحی مؤید این امر است. 134ماده » ج«خارج است و مفاد بند  1399الحاقی 

 15 ریز هیعل یمجن یعنی 621هم چنان موارد سه گانه مشدده در ماده  ایآ ییدر ارتباط با بزه آدم ربا -20سوال 

به قوت  يریقانون کاهش مجازات حبس تعز 1ه ماد» ب«با توجه به مفاد بند  یجسم ای یتیثیح بیآس رادیا ایسال 

  است؟ یخود باق

، چنانچه ارتکاب رکن مادي 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1ماده » ب«با توجه به بند  -20

با عنف یا تهدید باشد، مجازات  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  621ربایی موضوع ماده بزه آدم

ت مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازا

علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به در مواردي که سنّ مجنی

  علیه مجنیٌ

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  621آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 

ر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حداکث 1375

حسب مورد، حداکثر حبس  23/2/1399اصالحی  621حبس تعزیري، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 

  درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود.

 طیاشر ییو پس از حضور نزد مقام قضا دینما ریدستگ را تحت عنوان جرم مشهود یچنانچه ضابط سارق -21سوال 

محرز گردد و  یقابل گذشت بودن فعل ارتکاب جهیو در نت يریقانون کاهش مجازات حبس تعز 11مندرج در ماده 

  ست؟یچ فیمقدور نشود تکل یخصوص یبه شاک یدسترس

قانون مجازات  100تبصره ماده  قانون آیین دادرسی کیفري و 12هر چند در فرض سؤال، با توجه به ماده  -21

، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی 1392اسالمی مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري، مراتب باید در صورت امکان توسط  99به شاکی با رعایت مالك تبصره ذیل ماده 

  برسد. دیدهدادستان به نحو مقتضی به اطالع بزه

که چک به  یکس ایاست که امضاء به او منتسب شده  یکس یشاک يچک سند عاد يدر بزه جعل امضا -22سوال 

با » الف« دیبه عنوان مثال فرض کن گرددیسوال مطرح م نیهم زیاو خرج شده است در بزه استفاده از سند معجول ن

نسبت به  دینما تیشکا» ج« دینمایخرج م» ج«ه چک جعل و آن را در بازار ب لیرا ذ» ب« يامضا» ب«با  یتبان

 یمیچه تصم دینما تیشکا» ج«صادر شود حال اگر  بیتعق یقرار موقوف ستیبایکه م دینمایم تیاعالم رضا» الف«



 ریسوال در خصوص بزه فروش مال غ نیموضوع مشمول اعتبار امر مختومه شده است هم ایاتخاذ شود آ ستیبایم

  مطرح است. گردندیاطالع بودن متضرر محسوب م یدر فرض ب داریمالک مال و خر نکهیبا لحاظ ا

، کسی که از جرم متضرر شده و تعقیب مرتکب را 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  10با لحاظ ماده  -22

ونده پرکند، شاکی نامیده شده و حق شکایت کیفري دارد. در هر صورت تشخیص و تعیین شاکی در هر درخواست 

  کننده است.امري موضوعی بوده که در صالحیت مرجع قضایی رسیدگی

  

  

  دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

 

    



 

1399/04/18    

7/99/434   

  ك434-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري چه زمانی است؟ آیا  1ماده » ت«زمان احتساب میزان خسارت وارده در بند -1

میزان و قیمت ورود خسارت در زمان وقوع تخریب است یا زمان ارسال پرونده از اجراي احکام جهت اعمال قانون 

  اخف؟

قانون کاهش  1ماده » ج«قانون تعزیرات به جزاي نقدي درجه شش حسب بند  608با لحاظ تبدیل مجازات ماده -2

حبس تعزیري، چنانچه محکوم به مجازات شالق اعالم کند قادر به پرداخت جزاي درجه شش بیش از بیست مجازات 

میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال نبوده و مناسب و اخف به حال وي اجراي مجازات شالق است و براي اجراي حکم 

  بدیل مجازات شالق به جزاي نقدي پابرجاست؟شالق اعالم آمادگی کند در این وضعیت آیا همچنان تکلیف و الزام به ت

 پاسخ:

  رییس محترم شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان قم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  434به شماره ثبت وارده  1399/04/12مورخ  9020/71/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/14

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده  -1

همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس  68ماده » پ«و بند  1392

ن مورد بحث معیار، ارزش مال موضوع تخریب یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانو

  در زمان وقوع جرم است.

اخف بودن قانون الحق نسبت به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«مالك اعمال مقررات بند  -2

ماده یک قانون کاهش مجازات » ج«قانون سابق است؛ نه مجازات قضایی مندرج در حکم؛ بنابراین با توجه به بند 

، مجازات جرم توهین به جزاي نقدي درجه شش تبدیل شده است و چون این مجازات 1399حبس تعزیري مصوب 

قانون مجازات  10ماده » ب«راي احکام کیفري مکلف است مطابق بند نسبت به مجازات سابق اخف است، قاضی اج

از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصالح حکم کند. بر این اساس، اجراي محکومیت  1392اسالمی مصوب 

سابق محکوم به شالق تعزیري موضوعاً منتفی شده و حکم جدید اجرا خواهد شد. بدیهی است که مجازات تعیین شده 

شود، باید با لحاظ معیارهاي قانونی نظیر معیارهاي الذکر تعیین میقانون فوق 10ماده » ب«اخیر که در اجراي بند 

  یافته محسوب شود.نسبت به مجازات قبلی تخفیف 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  27مذکور در ماده 

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/04/16    

7/99/432   

  ك432-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا شروع به جرم ارتشاء موضوع قانون  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  15با استناد به ماده 

مجمع تشخیص نظام نسخ شده و باید بر  1367تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب 

  عمل شود؟ 1392ق.م.ا مصوب  10ه ماد» الف«اساس بند 

 پاسخ:

  دادگاه کیفري دو تهران 1003رییس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/04/11مورخ  432به شماره ثبت وارده  1399/04/10بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

  شود:اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر 

تمامی مصادیق خاص قانونی که در  23/2/1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  15بنا به نص ماده 

ها براي شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده، نسخ شده است. بنابراین آن

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و  3ماده  3در خصوص مجازات بزه شروع به ارتشاء با نسخ تبصره 

» ب«شود و چنانچه با لحاظ بند رفتار می 1392قانون مجازات اسالمی  122مطابق ماده  1367کالهبرداري مصوب 

ماده » ب«یافته باشد مشمول مقررات بند مرقوم تخفیف 122قانون اخیرالذکر، مجازات آن به موجب ماده  10ماده 

  است. مذکور

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 
 

 

1399/04/18    

7/99/431   

  ك431-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تعزیرات در صورتی که  677قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده  1ماده »  ت«در بند  -1سؤال 

میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزاي نقدي دراین قسمت نسبی است آیا جرم  100خسارات 

است؟ مرجع صالح براي رسیدگی به  7قانون مجازات اسالمی جرم تعزیري درجه  19ماده  3مزبور بر اساس تبصره 

جرم مذکور کدام است؟ مالك ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ 

آیا نظر قاضی مالك است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختالف شد تکلیف چیست؟ اگر در 

را مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صالحیت اثناي رسیدگی در دادگاه یا دادس

  مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟ 

قانون مجازات اسالمی که مالك تعیین درجات  19هاي مذکور در ماده اصالحی، آیا نصاب 28در ماده  -2سؤال 

 19ها حسب ماده یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازاتباشد یا خیر جرم است نیز مدنظر این ماده می

کند؟ یا فقط مجازات قانونی مالك تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات تغییر می

  نیست علت طرح آن و مراد چیست؟ 

قانون مجازات اسالمی  104ه قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در جرایمی که به ماد 11مطابق ماده  -3سؤال 

قانون مجازات اسالمی جاري است یا این که غیر  106اند آیا ماده الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده

شود و آیا این قانون شکلی نیز قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصالحیه، مانع و عذر موجهی تلقی می

  شود؟ عطف به ماسبق می

در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کالهبرداري که براي میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن  -4سؤال 

ا جمع هاست ینصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا مالك، تک تک جرم

  آنها؟ 

اسالمی) وضعیت جرایمی که صرفاً داراي حداکثر قانون مجازات  137قانون جدید (اصالح ماده  13در ماده  -5سؤال 

  بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟ 



به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت » داشتن بزه دیده«قانون جدید عبارت  11در ماده  -6سؤال 

  نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟ 

اصالحی آیا ممکن  137قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده  7در ماده  -7سؤال 

  شود؟ است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیري اجرا 

قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفري  11در خصوص ماده  -8سؤال 

، اگر پس از گذشت مدتی از اجراي مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفري موثر است

  باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون 

شود؟ به عبارت دیگر مالك براي احراز فقدان سابق کیفري، زمان وقوع تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می

  جرم است یا ابتداي زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟ 

قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل  614در خصوص ماده  -9سؤال 

که بر اساس قانون جدید تعیین از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به این

حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد  مجازات بیش از

  قانون مجازات اسالمی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟ 10ماده » ب«مشمول بند 

قانون جدید که براي کالهبرداري و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا  11در ماده  -10سؤال 

براي جرایم در حکم کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري براي آن مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري 

  شود نیز نصاب الزم است؟محسوب می

قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید  621آیا موارد تشدید مجازات که در ماده  -11سؤال 

  حذف شده است؟ 

، بر 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب در مواردي که دادگاه قبل از الزم -12سؤال 

مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجراي احکام  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37اساس ماده 

  گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟قانون پیش 10یفري باید وفق ماده ک

در چه مواردي مساعد به حال محکوم است تا قاضی  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده  -13سؤال 

  ها را به دادگاه ارسال نماید؟ قانون مجازات اسالمی پرونده 10اجراي احکام کیفري بر اساس ماده 

، مالك تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134در خصوص ماده  -14ل سؤا

چیست؟ آیا مالك، عنصر مادي است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند 

  مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟

  



 پاسخ:

  جناب آقاي دکتر مصدقحجت االسالم و المسلمین 

  معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

  سالمٌ علیکم؛

 431به شماره ثبت وارده  1399/04/09مورخ  9037/1456/3005احتراماً، بازگشت به استعالم شماره       

معاون محترم دادسراي عمومی و انقالب زنجان، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص  1399/04/11مورخ 

  شود:کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون تعزیرات در صورتی که  677قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده  1ماده »  ت«در بند  -1سؤال 

به اینکه مجازات جزاي نقدي دراین قسمت نسبی است آیا جرم  میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه 100خسارات 

است؟ مرجع صالح براي رسیدگی به  7قانون مجازات اسالمی جرم تعزیري درجه  19ماده  3مزبور بر اساس تبصره 

جرم مذکور کدام است؟ مالك ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ 

اضی مالك است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختالف شد تکلیف چیست؟ اگر در آیا نظر ق

اثناي رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صالحیت 

  مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟ 

در فرض سؤال که مجازات جرم صرفاً جزاي نقدي نسبی است، با توجه به رأي وحدت رویه  -الف 1پاسخ سؤال 

جرم  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  3و لحاظ قسمت اخیر تبصره  20/4/1396مورخ  759شماره 

ي مطرح مستقیماً در دادگاه کیفر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340درجه هفت محسوب و طبق ماده 

  شود.می

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده  -ب

همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس  68ماده » پ«و بند  1392

عمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در ا

  در زمان وقوع جرم است.

اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92با عنایت به ماده  -ج

اسالمی (تعزیرات) قانون مجازات  677است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 

شود و جرم حسب مورد درجه هفت که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می 1375مصوب 

قانون آیین  340شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجراي ماده یا شش محسوب می

شود و در غیر پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می 1392دادرسی کیفري مصوب 



این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، 

تالف نظر بین دادسرا و شود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اخپرونده به دادگاه ارسال می

  دادگاه منتفی است.

قانون مجازات اسالمی که مالك تعیین درجات  19هاي مذکور در ماده اصالحی، آیا نصاب 28در ماده -2سؤال 

 19ها حسب ماده باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازاتجرم است نیز مدنظر این ماده می

مجازات قانونی مالك تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات کند؟ یا فقط تغییر می

  نیست علت طرح آن و مراد چیست؟ 

نیز  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19که مبالغ جزاي نقدي موضوع ماده با توجه به این -الف 2پاسخ سؤال 

ها بندي مجازاتکند، در نتیجه تغییري در درجهغییر پیدا میت 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  28بر اساس ماده 

  ایجاد نخواهد کرد.

بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  28ماده  -ب 2

  شود. صنفی موضوع صالحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز می

قانون مجازات اسالمی  104قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در جرایمی که به ماده  11مطابق ماده  -3سؤال 

قانون مجازات اسالمی جاري است یا این که غیر  106اند آیا ماده الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده

شود و آیا این قانون شکلی نیز می قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصالحیه، مانع و عذر موجهی تلقی

  شود؟ عطف به ماسبق می

مشخص شده است و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  106مبدأ مرور زمان شکایت در ماده  -3پاسخ سؤال 

حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

قانون مجازات  104غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون الحق در ماده  سوي دیگر تغییر وصف جرم

شود؛ بنابراین این قانون محسوب می 10از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده  1399اسالمی اصالحی 

د زیري) شکایت خواالجرا شدن قانون الحق (قانون کاهش مجازات حبس تعدر فرض استعالم که شاکی تا تاریخ الزم

این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی  106را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 

  جهت تعقیب کیفري متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

قابل گذشت بودن یا نبودن آن در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کالهبرداري که براي میزان مجازات و  -4سؤال 

ا جمع هاست ینصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا مالك، تک تک جرم

  آنها؟ 



در مواردي که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم،  -4پاسخ سؤال 

که عرفًا یک جرم محسوب گیرد؛ مگر اینا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار میهر یک از جرایم اعم از مختلف ی

  شود.

قانون مجازات اسالمی) وضعیت جرایمی که صرفاً داراي حداکثر  137قانون جدید (اصالح ماده  13در ماده  -5سؤال 

  بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟ 

، مجازات تا هفتاد و چهار 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » ج«با عنایت به بند  -5پاسخ سؤال 

نیز آمده است،  1399اصالحی  134ماده » ج«ضربه شالق فاقد حداقل است. در فرض سؤال همانگونه که در بند 

قانون  137مطابق قسمت آخر ماده  تواند وي راگردد. بنابراین دادگاه میجرم مورد نظر، جرم فاقد حداقل تلقی می

  گفته به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.پیش

به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت » داشتن بزه دیده«قانون جدید عبارت  11در ماده  -6سؤال 

  نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟ 

، جرایمی که در حکم کالهبرداري هستند 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104با توجه به ماده  -6پاسخ سؤال 

دیده قابل گذشت و در غیر این صورت ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزهیا مجازات کالهبرداري درباره آن

  باشند.قابل گذشت نمی

اصالحی آیا ممکن  137ماده  قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال 7در ماده  -7سؤال 

  شود؟ است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیري اجرا 

در خصوص جرایم تعزیري منصوص شرعی  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134مقررات ماده  -7پاسخ سؤال 

ده، ثابت است و بر اساس ماده مذکور قابل اعمال نیست؛ زیرا مجازات منصوص شرعی که به موجب شرع تعیین ش

  قابل تشدید نیست.

قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفري  11در خصوص ماده  -8سؤال 

موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجراي مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفري 

  حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون باشد از زمان 

شود؟ به عبارت دیگر مالك براي احراز فقدان سابق کیفري، زمان وقوع تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می

  جرم است یا ابتداي زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟ 

قانون  104هاي موضوع ماده ل گذشت بودن بزه سرقتشرط نداشتن سابقه مؤثر کیفري براي قاب -8پاسخ سؤال 

  مربوط به زمان وقوع جرم است. 1399مجازات اسالمی اصالحی 



قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل  614در خصوص ماده  -9سؤال 

که بر اساس قانون جدید تعیین به این از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه

مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد 

  قانون مجازات اسالمی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟ 10ماده » ب«مشمول بند 

است؛  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«ررات بند فرض سؤال از موارد اعمال مق -9پاسخ سؤال 

قانون کاهش  1ماده » الف«به موجب بند  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  614زیرا مجازات جرم موضوع ماده 

مجازات حبس تعزیري تقلیل یافته است (به استثناي تبصره این ماده). اما عدم توجیه تعیین مجازات حبس بیش از 

قانون  10ماده » ب«حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم صورت گرفته و موجبی براي اعمال مقررات بند 

  حداقل حبس مؤثر وجود ندارد.صرفاً از حیث عدم توجیه  1392مجازات اسالمی مصوب 

قانون جدید که براي کالهبرداري و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا  11در ماده  -10سؤال 

براي جرایم در حکم کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري براي آن مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري 

  شود نیز نصاب الزم است؟محسوب می

، قابل گذشت بودن جرایم در حکم 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104با توجه به ماده  -10پاسخ سؤال 

شود، ها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري محسوب میکالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره آن

  مشروط به نصاب خاصی نیست.

قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید  621ه در ماده آیا موارد تشدید مجازات ک -11سؤال 

  حذف شده است؟ 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1ماده » ب«خیر، حذف نشده است و با توجه به بند  -11پاسخ سؤال 

 1375ات) مصوب قانون مجازات اسالمی (تعزیر 621ربایی موضوع ماده ، چنانچه ارتکاب رکن مادي بزه آدم1399

با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب 

علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردي که سّن مجنی

 621یب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده علیه آسنقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌ

حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

اصالحی  621تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 

  سب مورد حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج است.ح 1399



، بر 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب در مواردي که دادگاه قبل از الزم -12سؤال 

مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجراي احکام  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37اساس ماده 

  گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟قانون پیش 10کیفري باید وفق ماده 

، مجازات قانونی جرم تقلیل 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  2در تبصره ماده  -12پاسخ سؤال 

 10ماده » ب«هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند نیافته است تا در خصوص پرونده

جرا االهایی که پس از الزمشود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده 1392مصوب  قانون مجازات اسالمی

  الرعایه است.شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در حال رسیدگی است، الزم

در چه مواردي مساعد به حال محکوم است تا قاضی  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده  -13سؤال 

  ها را به دادگاه ارسال نماید؟ قانون مجازات اسالمی پرونده 10اجراي احکام کیفري بر اساس ماده 

ننده کتشخیص اخف بودن قانون الحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی -13پاسخ سؤال 

  است.

، مالك تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134 در خصوص ماده -14سؤال 

چیست؟ آیا مالك، عنصر مادي است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند 

  مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟

  شوند:وب میمحس» مختلفغیر«در موارد زیر جرایم  -14پاسخ سؤال 

  هاي منطبق با یک ماده مشخص.ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت -1

 شوند، مانندمیها، تحت عنوان جرم واحد شناخته رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتجرایمی که به -2

  شیوه که در قانون مقرر شده است. هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بالمحل به هرسرقت

ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آن -3

  مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

  بینی شده است.ها مجازات پیشیک ماده قانونی ذکر و براي آن دو یا چند رفتار مجرمانه که در -4

؛ شودها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن -5

 ها مقرر شده است و یا طبق قانون کالهبرداريآن مانند کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره

  شود.محسوب می

  شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. -6



مورخ  624عالی کشور از قبیل رأي شماره ضمناً در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه دیوان

عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خالف ضوابط و معیارهاي فوق هیأت عمومی دیوان 18/1/1377

  شود.شده باشد به همان ترتیب عمل میاحکام خاصی مقرر 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

    



 

1399/04/18    

7/99/431   

  ك431-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تعزیرات در صورتی که  677قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده  1ماده »  ت«در بند  -1سؤال 

میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزاي نقدي دراین قسمت نسبی است آیا جرم  100خسارات 

است؟ مرجع صالح براي رسیدگی به  7قانون مجازات اسالمی جرم تعزیري درجه  19ماده  3مزبور بر اساس تبصره 

ارشناسی قابل اعتراض است؟ جرم مذکور کدام است؟ مالك ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه ک

آیا نظر قاضی مالك است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختالف شد تکلیف چیست؟ اگر در 

اثناي رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صالحیت 

  شود تلکیف چیست؟ مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم 

قانون مجازات اسالمی که مالك تعیین درجات  19هاي مذکور در ماده اصالحی، آیا نصاب 28در ماده -2سؤال 

 19ها حسب ماده باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازاتجرم است نیز مدنظر این ماده می

ن درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات کند؟ یا فقط مجازات قانونی مالك تعییتغییر می

  نیست علت طرح آن و مراد چیست؟ 

قانون مجازات اسالمی  104قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در جرایمی که به ماده  11مطابق ماده  -3سؤال 

جاري است یا این که غیر قانون مجازات اسالمی  106اند آیا ماده الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده

شود و آیا این قانون شکلی نیز قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصالحیه، مانع و عذر موجهی تلقی می

  شود؟ عطف به ماسبق می

در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کالهبرداري که براي میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن  -4سؤال 

ا جمع هاست یدر نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا مالك، تک تک جرم نصاب ریالی

  آنها؟ 

قانون مجازات اسالمی) وضعیت جرایمی که صرفاً داراي حداکثر  137قانون جدید (اصالح ماده  13در ماده  -5سؤال 

  ؟ بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست

به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت » داشتن بزه دیده«قانون جدید عبارت  11در ماده  -6سؤال 

  نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟ 



اصالحی آیا ممکن  137قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده  7در ماده  -7سؤال 

  شود؟ د کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیري اجرا است تعزیرات منصوص حسب مور

قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفري  11در خصوص ماده  -8سؤال 

موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجراي مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفري 

  صول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون باشد از زمان ح

شود؟ به عبارت دیگر مالك براي احراز فقدان سابق کیفري، زمان وقوع تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می

  جرم است یا ابتداي زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟ 

ن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل قانون تعزیرات که مجازات آ 614در خصوص ماده  -9سؤال 

که بر اساس قانون جدید تعیین از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به این

مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد 

  قانون مجازات اسالمی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟ 10ماده » ب«مشمول بند 

قانون جدید که براي کالهبرداري و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا  11در ماده  -10سؤال 

براي جرایم در حکم کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري براي آن مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري 

  شود نیز نصاب الزم است؟محسوب می

قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید  621آیا موارد تشدید مجازات که در ماده  -11سؤال 

  حذف شده است؟ 

، بر 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب در مواردي که دادگاه قبل از الزم -12سؤال 

مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجراي احکام  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37اساس ماده 

  گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟قانون پیش 10یفري باید وفق ماده ک

در چه مواردي مساعد به حال محکوم است تا قاضی  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده  -13سؤال 

  ها را به دادگاه ارسال نماید؟ قانون مجازات اسالمی پرونده 10اجراي احکام کیفري بر اساس ماده 

، مالك تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134در خصوص ماده  -14ل سؤا

چیست؟ آیا مالك، عنصر مادي است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند 

  مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟

 
 
 
 



 پاسخ:

  ین جناب آقاي دکتر مصدقحجت االسالم و المسلم

  معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

  سالمٌ علیکم؛

 431به شماره ثبت وارده  1399/04/09مورخ  9037/1456/3005احتراماً، بازگشت به استعالم شماره       

معاون محترم دادسراي عمومی و انقالب زنجان، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص  1399/04/11مورخ 

  شود:کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون تعزیرات در صورتی که  677قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده  1ماده »  ت«در بند  -1سؤال 

به اینکه مجازات جزاي نقدي دراین قسمت نسبی است آیا جرم  میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه 100خسارات 

است؟ مرجع صالح براي رسیدگی به  7قانون مجازات اسالمی جرم تعزیري درجه  19ماده  3مزبور بر اساس تبصره 

جرم مذکور کدام است؟ مالك ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ 

اضی مالك است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختالف شد تکلیف چیست؟ اگر در آیا نظر ق

اثناي رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صالحیت 

  مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟ 

در فرض سؤال که مجازات جرم صرفاً جزاي نقدي نسبی است، با توجه به رأي وحدت رویه  -الف 1پاسخ سؤال 

جرم  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  3و لحاظ قسمت اخیر تبصره  20/4/1396مورخ  759شماره 

ي مطرح مستقیماً در دادگاه کیفر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340درجه هفت محسوب و طبق ماده 

  شود.می

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده  -ب

همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس  68ماده » پ«و بند  1392

عمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در ا

  در زمان وقوع جرم است.

اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92با عنایت به ماده  -ج

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  677است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 

شود و جرم حسب مورد درجه هفت که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می 1375مصوب 

قانون آیین  340شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجراي ماده یا شش محسوب می

شود و در غیر دامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال میپرونده جهت ا 1392دادرسی کیفري مصوب 



این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، 

ا و دادسرشود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اختالف نظر بین پرونده به دادگاه ارسال می

  دادگاه منتفی است.

قانون مجازات اسالمی که مالك تعیین درجات  19هاي مذکور در ماده اصالحی، آیا نصاب 28در ماده -2سؤال 

 19ها حسب ماده باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازاتجرم است نیز مدنظر این ماده می

مالك تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات  کند؟ یا فقط مجازات قانونیتغییر می

  نیست علت طرح آن و مراد چیست؟ 

نیز  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19که مبالغ جزاي نقدي موضوع ماده با توجه به این -الف 2پاسخ سؤال 

ها بندي مجازاتکند، در نتیجه تغییري در درجهتغییر پیدا می 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  28بر اساس ماده 

  ایجاد نخواهد کرد.

بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  28ماده  -ب 2

  شود. صنفی موضوع صالحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز می

قانون مجازات اسالمی  104قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در جرایمی که به ماده  11مطابق ماده  -3سؤال 

قانون مجازات اسالمی جاري است یا این که غیر  106اند آیا ماده الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده

 این قانون شکلی نیز شود و آیاقابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصالحیه، مانع و عذر موجهی تلقی می

  شود؟ عطف به ماسبق می

مشخص شده است و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  106مبدأ مرور زمان شکایت در ماده  -3پاسخ سؤال 

حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

قانون مجازات  104ت به جرم قابل گذشت در قانون الحق در ماده سوي دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذش

شود؛ بنابراین این قانون محسوب می 10از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده  1399اسالمی اصالحی 

د واالجرا شدن قانون الحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیري) شکایت خدر فرض استعالم که شاکی تا تاریخ الزم

این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی  106را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 

  جهت تعقیب کیفري متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

ن یا نبودن آن در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کالهبرداري که براي میزان مجازات و قابل گذشت بود -4سؤال 

ا جمع هاست ینصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا مالك، تک تک جرم

  آنها؟ 



در مواردي که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم،  -4پاسخ سؤال 

که عرفًا یک جرم محسوب گیرد؛ مگر اینجداگانه مد نظر قرار میهر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، 

  شود.

قانون مجازات اسالمی) وضعیت جرایمی که صرفاً داراي حداکثر  137قانون جدید (اصالح ماده  13در ماده  -5سؤال 

  بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟ 

، مجازات تا هفتاد و چهار 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » ج«با عنایت به بند  -5پاسخ سؤال 

نیز آمده است،  1399اصالحی  134ماده » ج«ضربه شالق فاقد حداقل است. در فرض سؤال همانگونه که در بند 

قانون  137ده تواند وي را مطابق قسمت آخر ماگردد. بنابراین دادگاه میجرم مورد نظر، جرم فاقد حداقل تلقی می

  گفته به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.پیش

به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت » داشتن بزه دیده«قانون جدید عبارت  11در ماده  -6سؤال 

  نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟ 

، جرایمی که در حکم کالهبرداري هستند 1399می اصالحی قانون مجازات اسال 104با توجه به ماده  -6پاسخ سؤال 

دیده قابل گذشت و در غیر این صورت ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزهیا مجازات کالهبرداري درباره آن

  باشند.قابل گذشت نمی

یا ممکن اصالحی آ 137قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده  7در ماده  -7سؤال 

  شود؟ است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیري اجرا 

در خصوص جرایم تعزیري منصوص شرعی  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134مقررات ماده  -7پاسخ سؤال 

 اساس ماده مذکورقابل اعمال نیست؛ زیرا مجازات منصوص شرعی که به موجب شرع تعیین شده، ثابت است و بر 

  قابل تشدید نیست.

قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفري  11در خصوص ماده  -8سؤال 

موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجراي مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفري 

  در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون  باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و

شود؟ به عبارت دیگر مالك براي احراز فقدان سابق کیفري، زمان وقوع تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می

  جرم است یا ابتداي زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟ 

قانون  104هاي موضوع ماده قتشرط نداشتن سابقه مؤثر کیفري براي قابل گذشت بودن بزه سر -8پاسخ سؤال 

  مربوط به زمان وقوع جرم است. 1399مجازات اسالمی اصالحی 



قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل  614در خصوص ماده  -9سؤال 

 قانون جدید تعیین که بر اساساز قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به این

مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد 

  قانون مجازات اسالمی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟ 10ماده » ب«مشمول بند 

است؛  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«فرض سؤال از موارد اعمال مقررات بند  -9پاسخ سؤال 

قانون کاهش  1ماده » الف«به موجب بند  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  614زیرا مجازات جرم موضوع ماده 

مجازات حبس تعزیري تقلیل یافته است (به استثناي تبصره این ماده). اما عدم توجیه تعیین مجازات حبس بیش از 

قانون  10ماده » ب«مطابق قانون حاکم صورت گرفته و موجبی براي اعمال مقررات بند حداقل مجازات قانونی 

  صرفاً از حیث عدم توجیه حداقل حبس مؤثر وجود ندارد. 1392مجازات اسالمی مصوب 

قانون جدید که براي کالهبرداري و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا  11در ماده  -10سؤال 

یم در حکم کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري براي آن مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري براي جرا

  شود نیز نصاب الزم است؟محسوب می

، قابل گذشت بودن جرایم در حکم 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104با توجه به ماده  -10پاسخ سؤال 

شود، ها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري محسوب میاري درباره آنکالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرد

  مشروط به نصاب خاصی نیست.

قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید  621آیا موارد تشدید مجازات که در ماده  -11سؤال 

  حذف شده است؟ 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1ماده » ب«خیر، حذف نشده است و با توجه به بند  -11پاسخ سؤال 

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  621ربایی موضوع ماده ، چنانچه ارتکاب رکن مادي بزه آدم1399

هر نحو دیگر) مجازات مرتکب با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به 

علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردي که سّن مجنی

 621علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌ

حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه  1375) مصوب قانون مجازات اسالمی (تعزیرات

اصالحی  621تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 

  حسب مورد حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج است. 1399



، بر 1399جرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب االدر مواردي که دادگاه قبل از الزم -12سؤال 

مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجراي احکام  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37اساس ماده 

  گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟قانون پیش 10کیفري باید وفق ماده 

، مجازات قانونی جرم تقلیل 1399جازات حبس تعزیري مصوب قانون کاهش م 2در تبصره ماده  -12پاسخ سؤال 

 10ماده » ب«هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند نیافته است تا در خصوص پرونده

جرا االهایی که پس از الزمشود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

  الرعایه است.شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در حال رسیدگی است، الزم

در چه مواردي مساعد به حال محکوم است تا قاضی  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده  -13سؤال 

  ها را به دادگاه ارسال نماید؟ قانون مجازات اسالمی پرونده 10بر اساس ماده  اجراي احکام کیفري

ننده کتشخیص اخف بودن قانون الحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی -13پاسخ سؤال 

  است.

غیر مختلف  ، مالك تفکیک جرایم مختلف و1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134در خصوص ماده  -14سؤال 

چیست؟ آیا مالك، عنصر مادي است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند 

  مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟

  شوند:محسوب می» مختلفغیر«در موارد زیر جرایم  -14پاسخ سؤال 

  هاي منطبق با یک ماده مشخص.تعدد سرقتارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب م -1

 شوند، مانندمیها، تحت عنوان جرم واحد شناخته رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتجرایمی که به -2

  هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بالمحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.سرقت

ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت وضوع آنرفتارهاي متعدد مجرمانه که م -3

  مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

  بینی شده است.ها مجازات پیشدو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آن -4

؛ شودها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میرتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنا -5

ها مقرر شده است و یا طبق قانون کالهبرداري آن مانند کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره

  شود.محسوب می

  شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. -6



مورخ  624عالی کشور از قبیل رأي شماره اردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه دیوانضمناً در مو

عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خالف ضوابط و معیارهاي فوق هیأت عمومی دیوان 18/1/1377

  شود.احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می

  

 دکتر احمد رفیعی

  قی قوه قضاییهمدیرکل حقو

  

 
  

  
  
  

  

  
  

    



 

1399/04/14    

7/99/428   

  ك428-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با عنایت به صدور و ابالغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مستدعی است دستور فرمایند با عنایت به ابهام 

  موجود این معاونت را در اجراي قانون ارشاد فرمایند:

قانون مجازات اسالمی  621قانون آیین داردسی کیفري بزه موضوع ماده  302ماده » ت«در شرایط فعلی وفق بند 

از حیث صالحیت در صالحیت دادگاه کیفري یک از حیث رسیدگی قرار دارد و کلیه افراد محکوم شده به بزه مذکور 

د و یا پرونده جهت اجراي قانون مناسب به حال قطعا براي اجراي احکام صادره تقاضاي تخفیف مجازات خواهند نمو

  ها ارسال خواهد شد.متهم به دادگاه

ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مجازات بزه آدم ربایی در صورتی که به عنف » ب«از سوي وفق بند 

  و در غیر این صورت به حبس درجه پنج تبدیل شده است. 4و اکراه باشد به حبس تعزیري درجه 

با لحاظ مراتب فوق اصوال بزه آدم ربایی از حیطه صالحیت دادگاه کیفري یک با تصویب و اجراي قانون خارج 

  خواهد شد حال با لحاظ این مقدمات:

ت در هاي تخفیف محکومیآیا دادگاه کیفري یک با عنایت به مصوبه اخیر صالحیت ورود به رسیدگی به پرونده-1

  ه آدم ربایی دارد.را در خصوص بز 10راستاي ماده 

باشد آیا رسیدگی ادامه یابد یا قرار عدم هاي مطروحه در شعب کیفري یک در حال رسیدگی چه میتکلیف پرونده-2

  صالحیت به اعتبار و شایستگی کیفري دو صادر شود.

به  یها در کیفري یک باشد مرجع صالح جهت رسیدگدر صورتی که عقیده به استمرار رسیدگی به این پرونده-3

باشد آیا راي قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود یا در دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی چه مرجعی می

  استان؟

 پاسخ:

  االسالم و المسلمین جناب آقاي دکتر مصدقحجت

  معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

  با سالم و احترام؛



مورخ  428به شماره ثبت وارده  1399/04/09مورخ  9000/5342/500بازگشت به نامه شماره       

، در رابطه با استعالم معاون محترم قضایی رییس کل دادگستري استان کهکیلویه و بویراحمد نظریه 1399/04/10

  شود:مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

 هاي تخفیفآیا دادگاه کیفري یک با عنایت به مصوبه اخیر صالحیت ورود به رسیدگی به پرونده -1پرسش 

  ربایی دارد؟را در خصوص بزه آدم 10محکومیت در راستاي ماده 

دادگاه صادرکننده حکم "که اشعار داشته  1392قانون مجازات اسالمی  10ماده » ب«پاسخ: نظر به صراحت بند 

ض سؤال با توجه به اینکه حکم قطعی از سوي دادگاه کیفري یک صادر شده و دادگاه مذکور در لذا در فر "قطعی

زمان رسیدگی صالحیت رسیدگی را داشته است لذا اقدام بعدي مبنی بر تخفیف مجازات با لحاظ قانون جدید الحق 

  با همان دادگاه خواهد بود.

باشد آیا رسیدگی ادامه یابد یا در حال رسیدگی چه میهاي مطروحه در شعب کیفري یک تکلیف پرونده -2پرسش 

  قرار عدم صالحیت به اعتبار و شایستگی کیفري دو صادر شود؟

، قوانین مربوط به صالحیت نسبت به 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » الف«پاسخ: هر چند طبق بند 

قانون آیین دادرسی کیفري  403سؤال، با توجه به ماده شود؛ لکن در فرض جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می

این قانون، دادگاه کیفري یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع  296ماده  3و مالك تبصره  1392مصوب 

رغم تغییر درجه علی 1311االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب کرده است و با تصویب و الزم

ار تواند قره چهار، طبق قانون اخیرالذکر دادگاه کیفري یک مکلف به ادامه رسیدگی است و نمیجرم از درجه سه ب

  عدم صالحیت صادر کند.

ها در کیفري یک باشد مرجع صالح جهت رسیدگی در صورتی که عقیده به استمرار رسیدگی به این پرونده -3پرسش 

تراض در دیوان عالی کشور خواهد بود یا در دادگاه تجدیدنظر باشد آیا راي قابل اعبه تجدید نظرخواهی چه مرجعی می

  استان؟ 

قانون آیین دادرسی کیفري  428و  427خواهی آراء طبق مواد که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجامپاسخ: نظر به این

ماده » الف«ند شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب ب، نه مجازات تعیین»مجازات قانونی جرم است« 1392مصوب 

شود و با اخذ مالك از رأي مقررات مربوط به صالحیت فوراً اجرا می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11

، در فرض سؤال مرجع رسیدگی به 5/8/1394مورخ  743وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 

  است.» دادگاه تجدید نظر استان«اعتراض، 

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/11    

7/99/421   

  ك421-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، براي مثال سه فقره کالهبرداري و سه  -1

  فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟

ربایی از صالحیت دادگاه کیفري یک خارج و در صالحیت قانون اخیر، مجازات بزه آدم 1ماده » ب«در بند  -2

ربایی با رفتار در حکم حیله و تقلب دادگاه به کیفري دو قرار گرفته است و این ابهام وجود دارد که اگر جرم آدم

  صورت گیرد، مشمول قسمت نخست این بند است یا قسمت دوم؟

انون اخیر التصویب، تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه است ق 1ماده » ت«در بند  -3

  و قیمت زمان وقوع جرم مالك است یا زمان پرداخت؟

طبق قانون اخیر، در فرضی که علت صدور  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18در تبصره الحاقی به ماده  -4

از ضمانت اجراي انتظامی آیا موجب نقض یا اصالح حکم در مرجع باالتر حکم به بیش از حداقل نوشته نشود، غیر 

است؟ و آیا این مقررات در خصوص مجازات شالق یا جزاي نقدي که داراي حداقل و حداکثر باشد هم الزم االجرا 

  است؟

» قانون«هاي غیر حدي مقرر در قانون) آیا واژه قانون مجازات اسالمی (تمام حبس 19در تبصره الحاقی ماده  -7

  شود.گردان هم میقانون مبارزه با مواد مخدر و روان اطالق دارد و شامل

تمام جرایم و تخلفات از جمله جزاي «و عبارت  1399اصالحی قانون مجازات اسالمی مصوب  28آیا ماده -9

  فات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم تسري دارد؟، به مجازات تخل»نقدي

در خصوص تقلیل مجازات حبس با درجات مختلف تعیین تکلیف شده است ولی به حبس  37ماده » الف«در بند  -10

  اي نشده است تکلیف چیست؟درجه هشت اشاره

قانون وصول برخی از  2ماده  2قانون موضوع تبدیل و تقلیل حبس درجه هفت به جزاي نقدي، با بند  6ماده  در-11

  درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین، معارض است؟ 

همان  66و در نظر گرفتن ماده  1392اصالحی قانون مجازات اسالمی مصوب  37ماده » ب«با توجه به بند  -14

  هاي درجه هفت چگونه است؟ازات در حبسقانون، نحوه تعیین مج



قانون اخیرالذکر  7منظور از تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره ماده  -15

  چیست؟

که شود، با توجه به ایننامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادر آیین 62چنانچه در اعمال ماده  -16

نامه اشاره شده است، آیا تا زمان وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیري بهوضع آیین 9قی ماده در تبصره الحا

  نامه موجود قابل اعمال است؟ نامه، مقررات آیینآیین

در خصوص قابل گذشت بودن بزه توهین به مأمور دولتی، آیا مأمور باید گذشت کند یا مافوق اداري وي؟  -17

قانون مجازات  23/2/1399اصالحی  690و اراضی به اشخاص خصوصی موضوع ماده آیا قید تعلق امالك  -18

  قانون مذکور نیز تسري دارد؟  693و  692به جرایم موضوع مواد  1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

به شرطی که مبلغ آن از نصاب  1و جرایم انتقال مال غیر و کالهبرداري موضوع ماده « با توجه به عبارت  -19

، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کالهبرداري است یا بزه انتقال مال غیر را »این قانون بیشتر نباشد 36در ماده  مقرر

  گیرد؟نیز در بر می

اصالحی:  104در متن ماده » دیدهداشتن بزه«در خصوص کالهبرداري و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت  - 20

شود و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغازمی -الف

  دیده در جرم کالهبرداري چیست؟ شود، فرض مخالفِ نداشتن بزهمی

د، باش تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال اجرا» کالهبرداري«اگر قبالً به لحاظ جنبه عمومی جرم  -ب

  در مواردي که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  657و  656قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد  11در ماده  -23

، با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر، در عمل با این اشکال مواجه هستیم که در 1375

یري متهم در محل سرقت، در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابط در بزه صورت دستگ

که موضوع جرم(تعزیرات) بیش از بیست سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این

  میلیون تومان است، به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟

، 1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  657و  656هاي موضوع مواد قانون در باب بزه 11ر ماده د -24

با عنایت به لحاظ ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن، عمال قابلیت تعقیب با اشکال همراه است؛ 

ت و همین گونه در معاونت قابلیت تقویم ندارد. چه آن که میزان مال مسروقه در حالی که سرقت هنوز تمام نشده اس

قانون آیین دادرسی کیفري با نقض همه احکام  510یا در اجراي ماده  134چنانچه که قبالً مطابق مقررات ماده  -27

با رعایت قواعد تعدد براي هر جرم مشابه و غیر مشابه تعیین مجازات شده است، و توجه به با لحاظ مساعد بودن 



فعلی، آیا باید بار دیگر آخرین دادگاه صادر کننده حکم در مجازات تعیین شده بازنگري  134اصالحی ماده مقررات 

  کند؟

قانون مجازات اسالمی  96اصالحی شامل عفو خاص موضوع ماده  134ماده » ت«آیا اطالق واژه عفو در بند  -28

  شود؟هم می

  ست یا این که حداقل آن یک ضربه است؟ آیا مجازات تا هفتاد چهار ضربه داراي حداقل نی-29

 پاسخ:

  حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي دکتر مصدق

  معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

  علیکم؛سالمٌ

مورخ  421به شماره ثبت وارده  1399/03/27مورخ  5/3251/9018احتراماً، بازگشت به استعالم شماره       

رییس کل محترم دادگستري استان مازندران، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این  1399/04/09

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم می

در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا براي هر یک از جرایم مشابه مطابق  -1

به عنوان جرایم مشابه تعیین  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23/2/1399اصالحی  134ماده » الف«بند 

رایم شود و چون در نهایت این جشود و براي جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر میکیفر می

اصالحی  134ماده » پ«یا » ب«ها مطابق بندهاي شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آنغیر همنوع نیز محسوب می

 134اده م» ب«شود. بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند مذکور تشدید می

  شود.تعیین کیفر می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23/2/1399اصالحی 

در فرض سؤال داراي ابهام است، عنصر مادي بزه » حکم حیله و تقلب«که منظور از عبارت در صرف نظر از این -2

 23/2/1399اصالحی  621نباشد، مشمول عبارت قسمت دوم ماده » به عنف یا تهدید«ربایی در صورتی که آدم

  است. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15خریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده ارزش مال مورد ت -3

همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس  68ماده » پ«و بند  1392

ریب مال موضوع تخیا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش 

  در زمان وقوع جرم است.

اگر دادگاه بدوي بدون ذکر علت، مجازات را حبس بیش از حداقل قانونی تعیین کند، صرف نظر از مجازات  -4

، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18) و ماده 23/2/1399انتظامی مقرر براي این تخلف در تبصره الحاقی (



قانون  457دید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم بدوي را از این حیث با لحاظ ماده چنانچه پرونده در دادگاه تج

اصالح کند. در هر حال تخلف مذکور موجب نقض اساس دادنامه بدوي نیست  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

 وط به مجازاتو مقررات این تبصره به مجازات شالق و جزاي نقدي تسري ندارد و طبق تصریح قانون صرفاً مرب

  حبس است.

شامل  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  3ماده  6هاي ابد غیر حدّي در تبصره اطالق تمام حبس -7

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و  4هاي ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده کلیه حبس

قانون مبارزه با مواد مخدر  45انون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده اختالس و کالهبرداري است)؛ اعم از ق

در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزاي نقدي درجه دو  1396الحاقی 

  تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است.

بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23/2/1399اصالحی  28ماده  -9

  شود.مجازات تخلفات صنفی موضوع صالحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز می

یه و رأي وحدت رو 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  65حبس تعزیري درجه هشت ( تا سه ماه) طبق ماده  -10

  شود.هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مجازات جایگزین حبس تبدیل می 29/10/1394مورخ  746شماره 

قانون وصول برخی از  2حبس درجه هفت با توجه به میزان آن (نود و یک روز تا شش ماه) مشمول ماده  -11

(ناظر به جرایمی که حداکثر مجازات بیش از نود و  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

  شود؛ بنابراین تعارضی بین مقررات مذکور وجود ندارد. یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این است) نمی

هاي قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضاي هر پرونده، ممکن است در مورد نحوه تعیین مجازات در حبس -14

این قانون مجازات  37طبق ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38از جهات تخفیف ماده دادگاه بخواهد در احر

این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضاي، تخفیف و تشخیص دادگاه به » ب«را تخفیف دهد که باید مطابق بند 

بنابراین در اعمال این دو  شود؛اقدام می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  66تعیین مجازات حبس مطابق ماده 

نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأي مورد استناد و عمل قرار 

  گیرد.می

، 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  7در تبصره ماده » تعلیق بخشی از مجازات«منظور از  -15

  درج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد است و نه تمام مجازات.تعلیق قسمتی از مجازات من



ناظر به استفاده از ظرفیت  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  9ماده  3نامه موضوع تبصره آیین -16

متفاوت  رییس قوه قضاییه 1397هاي الکترونیکی مصوب نامه اجرایی مراقبتبخش خصوصی است که با موضوع آیین

  نامه اخیرالذکر کماکان قابل اعمال است.است؛ لذا مقررات آیین

شود و با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده توهین به مأمور دولت، توهین به اداره محسوب نمی -17

  12طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و لحاظ ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  609

، مأمور باید شخصًا 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  100و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  اقامه شکایت و یا اعالم گذشت کند.

قانون مجازات اسالمی  23/2/1399اصالحی  104بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده  -18

متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعالم شده است و این جرایم فقط نسبت به امالك و اراضی  1392مصوب 

نسبت به امالك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از 

اجراي حکم نسبت به امالك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم 

قانون مجازات  693ان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطالق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده نیز هم

  شود.شامل اراضی و امالك دولتی نمی 1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

قانون مجازات  104با توجه به نحوه نگارش ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  36نصاب مقرر در ماده  -19

  شود.) شامل مجازات انتقال مال غیر هم می23/2/1399سالمی (اصالحی ا

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و ... که بردن مال  1در بزه کالهبرداري موضوع ماده  -الف 20

) قانون 23/2/1399اصالحی ( 104دیده قابل تصور نیست و در ماده غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه

قانون مجازات  36، بزه کالهبرداري فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 1392مجازات اسالمی مصوب 

ه ناظر ب» دیدهدر صورت داشتن بزه«بیشتر نباشد، قابل گذشت اعالم شده است و عبارت  1392اسالمی مصوب 

طبق «و یا » ها مقرر شده استهبرداري درباره آنمجازات کال«و جرایمی است که » در حکم کالهبرداري«جرایم 

  ».شودقانون کالهبرداري محسوب می

و اخف بودن این قانون به استناد ماده  1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب با الزم -ب 20

  شود.قرار موقوفی اجراي حکم صادر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  505

اصالحی  104هاي موضوع ماده که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقتتوجه به این با -23

به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23/2/1399



ین دادرسی کیفري مصوب قانون آی 44ضابط دادگستري در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 

  عمل کند. 1392

 یابد تعیینمجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر براي همان جرم که به نحو تام ارتکاب می -24

ک جرم هاي مختلف یکه رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی براي تطبیق آن با گونهشود. در صورتیمی

رین عنوان ت، دالیل و قرائن الزم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبکهاي مختلفمانند سرقت

  مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.

اخف بودن قانون الحق نسبت به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«مالك اعمال مقررات بند  -27

قانون مجازات اسالمی پیش از اصالح و یا در اجراي  134قانون سابق است؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده 

دادرسی کیفري با نقض همه  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 510ماده 

  عمل کرد. 10ماده » ب«شده است، در صورت اخف بودن قانون الحق باید طبق مقررات بند  احکام تعیین مجازات

قانون مجازات اسالمی  96عفو خصوصی موضوع ماده  23/2/1399اصالحی  134ماده » ت«واژه عفو در بند  -28

  است. 1392مصوب 

، مجازات تا هفتاد 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23/2/1399اصالحی  134ماده » ج«با عنایت به بند  -29

  و چهار ضربه شالق فاقد حداقل است

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



  
 

1399/04/17     

7/99/420   

  ك-420-186/3-99شماره پرونده:  

  

  دکتر مصدق  يجناب آقا نیحجت االسالم و المسلم

  هییو امور مجلس قوه قضا یمحترم حقوق معاون

 با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  420به شماره ثبت وارده  1399/04/07مورخ  9000/5262/500بازگشت به استعالم شماره 

 شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می 1399/04/09

اي است که اختالف برانگیز است. با این توضیح که آیا دادگاه پس به گونه 37نحوه نگارش تبصره ماده  -4سوال 

به مجازات جایگزین تبدیل کند یا نیازي به   روز حبس، باید مجددا آن را در همان دادنامه 91از تخفیف به کمتر از 

  این امر نیست؟

قانون کاهش مجازات حبس  6(موضوع ماده  1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  37بر اساس تبصره ماده  -4

. شودتعزیري) چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می

باید ضمن تعیین مجازات جایگزین،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  81و 70گاه بر اساس مواد بنابراین داد

مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از 

  این قانون مجازات حبس اجرا شود. 81پرداخت جزاي نقدي با رعایت ماده 

  

 رفیعی دکتر احمد

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

    



  
 

1399/04/10    

7/99/365   

  ك 365-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؛ براي مثال با این استدالل که قبال اگر رییس دادگاه کیفري دو در پرونده

رییس دادگستري یا معاون ارجاع است؟ آیا مقامات مذکور  اظهارنظر ماهوي کرده است، آیا این قرار مستلزم موافقت

  توانند با قرار مذکور مخالفت کرده و دستور ادامه رسیدگی توسط همان شعبه را صادر نکنند؟می

 پاسخ:

  هاي عمومی و انقالب شهرستان رشترییس کل محترم دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  365به شماره ثبت وارده  1399/3/27مورخ  9027/117/720بازگشت به نامه شماره       

دادگاه کیفري دو  108رئیس محترم شعبه  21/3/1399مورخ  2-99-108، درباره استعالم شماره 1399/3/27

  شود:رشت نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

که به آن ارجاع گردیده است، با خود از آنجا که تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی 

د. کنقاضی است، اگر دادرس خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می

با این حال چنانچه مقام ارجاع به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، معتقد 

رغم این یادآوري، قاضی از قرار که علیکند؛ در صورتیی صادرکننده قرار یادآوري میباشد مراتب را به قاض

صادره عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر 

ده قرار امتناع از رسیدگی تواند وي را مکلف به رسیدگی کند و ارجاع مجدد براي قاضی صادرکننارجاع کند و نمی

نماید. با عنایت به مراتب مذکور لزوم موافقت رئیس دادگستري یا معاون ایشان با قرار امتناع از ایجاد صالحیت نمی

  رسیدگی و اختالف بین این دو (قاضی صادر کننده قرار و مقام ارجاع) منتفی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/11     

7/99/417   

  ك 417-186/3-99شماره پرونده:  

  

 

  دکتر مصدق  يجناب آقا نیحجت االسالم و المسلم

  هییو امور مجلس قوه قضا یمحترم حقوق معاون

 سالم علیکم؛

رئیس کل محترم دادگستري استان  1399/4/4مورخ  9000/5059/500احتراماً، بازگشت به استعالم شماره       

، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل 1399/4/8مورخ  417گلستان به شماره ثبت وارده 

 شود:به شرح زیر اعالم می

ا هاي ابد غیر حدي، آیالحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در حبس 45قانون و ماده  3با توجه به ماده  -5پرسش 

  باشد؟قانون مذکور می 3الحاقی مخصص ماده  45که ماده الحاقی است یا این 45یادشده ناسخ ماده  3ماده 

مجازات مرتکبان جرایمی که  1/7/1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45مطابق ماده  -5پاسخ 

احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، به  هستند بر حسب احراز یا عدم» حبس ابد«در این قانون داراي مجازات 

گردیده است لذا در فرض سؤال بحث نسخ » تبدیل«حسب مورد » 2حبس و جزاي نقدي درجه «یا » اعدام«مجازات 

(مبنی بر تبدیل  1399قانون مجازات اسالمی مصوب  19الحاقی به ماده  6یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 

 ي مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.هاي ابد غیر حدتمام حبس

 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/04/17    

7/99/415   

  ك415-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  1399/3/20مورخ 9000/3885/500بازگشت به نامه شماره 

ابهامات و سواالت قضات محترم استان در خصوص قانون مذکور به شرح زیر به حضور عالی 1399/2/23مصوب 

  گردد:اعالم می

قانون  296ماده  3با توجه به تخفیفی بودن قانون و تغییر صالحیت محاکم با کاهش مجازات حبس آیا تبصره  -1

کیفري در خصوص این قانون نیز تسري دارد آیا تفاوتی بین پرونده جاري و مختومه از حیث صالحیت آیین دادرسی 

الذکر مجازات رسیدگی به اقدامات بعدي هم چون تخفیف مجازات وجود دارد در صورت اینکه مطابق قانون فوق

اقدام کند یا اینکه قرار  296بصره ماده بایست مطابق تتقلیل پیدا کرده باشد آیا دادسرا نیز می 8یا  7جرمی به درجه 

  کند؟عدم صالحیت صادر می

الذکر در فرضی که سن مجنی علیه کمتر قانون فوق 1ماده » ب«با توجه به تقلیل مجازات جزء آدم ربایی در بند  -2

ا مطابق ت آیسال است یا ربودن با وسایل نقلیه بوده یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شده اس 15از 

 621؟ چرا که قسمت اخیر ماده 4شود یا به حداکثر مجازات حبس درجهتعیین می 5حبس درجه » ب«قسمت دوم بند 

  ق.م.ا موارد تشدید مجازات را بیان کرده است

قانون مالك صالحیت و میزان خسارت در تخریب صرف اعالم شاکی است و در  1ماده » ت«آیا مطابق بند  -3

بین طرفین تکلیف چیست اگر در دادگاه میزان خسارت با کارشناسی یا اعالم خود شاکی کمتر از  صورت اختالف

یک صد میلیون ریال برآورد گردد آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال نماید مضافا اینکه دو گانگی در رسیدگی 

درسی شده که با اصل سرعت رسیدگی در آید و باعث اطاله دادادسرا و دادگاه نسبت به یک جرم به وجود می

  هاي کیفري منافات دارد.پرونده

بایست قانون مجازات اسالمی است و واحد اجراي احکام می 10قانون از جهات مخففه موضوع ماده  2آیا ماده  -4

کننده راي قطعی یاد شده به دادگاه صادر 10اقدام نگردیده است را در راستاي ماده  2هایی را که مطابق ماده پرونده

  باشد؟ارسال نماید یا اینکه حسب سیاق ماده مذکور عطف به ماسبق نشده و ناظر به آینده می

 3هاي ابد غیر حدي آیا ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در حبس 45قانون و ماده  3با توجه به ماده  -5

  باشد؟قانون مذکور می 3الحاقی مخصص ماده  45الحاقی است یا اینکه ماده  45یاد شده ناسخ ماده 



هاي ابدي که در قانون ذکر نشده هم قانون حبس 3هاي ابد بر حدي مقرر در قانون در ماده آیا از عبارت حبس -6

هاي ابد غیر حدي خارج از قانون مجازات اسالمی هم چون مواد مذکور در چون ممسک در قتل خارج است یا حبس

  مواد مخدر یا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري؟قانون مبارزه با 

قانون مجازات اسالمی نظر به اینکه امکان تبدیل مجازات  37قانون ناظر بر ماده  6ماده » ب«با توجه به ماده بند  -7

ظ وجود جهات تخفیف الصدور تنها مجازات متهم به لحاوجود دارد چنانچه طی حکم سابق 6و  5هاي حبس درجه

قانون مجازات  10تقلیل یافته است آیا با پیش بینی امکان تبدیل حبس قاضی اجراي احکام کیفري مطابق ماده 

بایست پرونده را جهت تبدیل به مجازات مساعدتر به دادگاه ارسال نماید یا اینکه با توجه به اختیار دادگاه به نوع می

  باشد؟منتفی می 10ه تخفیف تقلیل یا تبدیل اعمال ماد

هاي کمتر از یک سال منوط هاي دیگر در حبسقانون مبنی بر تبدیل حبس به مجازات 6ماده » ب«آیا اعمال بند  -8

هاي در عرض مجازات 6ماده » ب«ها جایگزین حبس است یا اینکه بند به عدم امکان تبدیل حبس به مجازات

  جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد؟

با هم  8و  7قانون مجازات اسالمی اوال آیا جرایم درجه  134الذکر ناظر بر ماده قانون فوق 12ه به ماده با توج -9

هاي موضوع مواد مختلف با مجازات گردد ثانیا آیا سرقتشوند یا پس از تعیین مجازات تنها اشد اجرا میجمع می

شوند یا خیر؟ به عبارت دیگر مالك تلف محسوب میمتفاوت یا جرم تام و شروع به آن از مصادیق جرایم ارتکاب مخ

  در مختلف بودن جرایم چیست؟

قانون مجازات اسالمی چنانچه متهم جرایم  مختلف قابل  134قانون ناظر بر ماده  12ماده » الف«با توجه به بند  -10

ز صدور د قبل و بعد اگردگذشت مرتکب گردد و یکی از شکات گذشت نماید با توجه به تنها یک مجازات تعیین می

  باشد؟حکم چه اقدامی براي دادگاه یا واحد اجراي احکام متصور می

ها در قابل گذشت بودن یا نبودن آن موثر است آیا مالك نظر به اینکه ارزش مال مسروقه در برخی سرقت -11

  از اعالم گذشت.اظهارات شاکی است یا در صورت اختالف بین طرفین باید استعالم یا کارشناسی شود قبل 

هایی که بایست کلیه پروندهنکته بسیار مهم این است که با توجه به عطف ماسبق شدن مقررات شکلی آیا می -12

سابقا در دادسرا مطرح شده و با تصویب این قانون مجازات تقلیل یافته و رسیدگی به آن در صالحیت مستقیم دادگاه 

هاي سال شود آیا دادسرا باید به تحقیقات و رسیدگی ادامه دهد و تکلیف پروندهاست از آمار دادسرا کسر و به دادگاه ار

مطروحه در مرحله تجدیدنظر چیست آیا به اعتبار قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و به لحاظ صالحیت مستقیم 

  ذیرفته شود؟دادگاه آراء نقض و جهت رسیدگی مقدماتی به دادگاه ارسال شود یا همان صالحیت اولیه دادسرا پ



قانون کاهش مجازات حبس  6قانون مجازات اسالمی تبصره ماده  37آیا اطالق عبارت تبصره لحاقی به ماده  -13

قانون مجازات اسالمی را دستخوش نسخ و  73-67- 66هاي حبس موادها ضوابط جایگزینتعزیري تمام محدودیت

  رد؟هاي جایگزین حبس جمع و ارتباط برقرار کضوابط مجازاتتغییر کرده یا اینکه باید بین عبارات تبصره مذکور با 

 621ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري آیا کیفیات مشدده مندرج در ماده » ب«با توجه به بند  -14

  قانون مجازات اسالمی هنوز به اعتبار خود باقی است یا خیر؟

 پاسخ:

  حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي دکتر  مصدق

  معاون  محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

  سالمٌ علیکم؛

مورخ  415به شماره ثبت وارده  1399/04/04مورخ  9000/5059/500احتراماً، بازگشت به نامه شماره       

رییس کل محترم دادگستري استان  4/4/1399مورخ  1/3019/9021در خصوص استعالم شماره  1399/04/08

  شود:تی این اداره کل به شرح زیر اعالم میگلستان، نظریه مشور

و تغییر صالحیت محاکم  1399آمیز قانون و کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب با توجه به وجهه تخفیف -1سؤال 

قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص این قانون نیز تسري دارد؟  296ماده  3با کاهش مجازات حبس، آیا تبصره 

و مختومه از حیث صالحیت رسیدگی به اقدامات بعدي همچون تخفیف مجازات تفاوتی وجود  آیا بین پرونده جاري

الذکر مجازات جرمی به درجه هفت یا هشت تقلیل پیدا کرده باشد، آیا دادسرا دارد. در صورتی که مطابق قانون فوق

  الحیت است؟ که از موارد صدور قرار عدم صاقدام کند یا این 296نیز باید مطابق تبصره ماده 

، قوانین مربوط به صالحیت 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » الف«هرچند طبق بند  -الف 1پاسخ سؤال 

قانون آیین دادرسی  403شود؛ لیکن در فرض سؤال با توجه به ماده نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می

این قانون، دادگاه کیفري یک که رسیدگی به جرم درجه سه را  296ماده  3و مالك تبصره  1392کیفري مصوب 

رغم تغییر ، به 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب شروع کرده است، با تصویب و الزم

تواند قرار عدم صالحیت درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی

  در کند.صا

دادگاه صادرکننده «که اشعار داشته  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«نظر به صراحت بند  -ب 1

که حکم قطعی از سوي دادگاه کیفري یک صادر شده و دادگاه مذکور ؛ لذا در فرض سؤال با توجه به این»حکم قطعی



ام بعدي مبنی بر تخفیف مجازات با لحاظ قانون (جدید) در زمان رسیدگی صالحیت رسیدگی را داشته است، لذا اقد

  الحق، با همان دادگاه خواهد بود.

، قوانین مربوط به صالحیت 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » پ«و » الف«با توجه به بندهاي  -ج 1

قانون آیین  340موجب ماده  شوند و از طرفی بهو شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می

، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در 1392دادرسی کیفري مصوب 

شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال، ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه مطرح می

  صالح است.عهده دادگاه کیفري ذي

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1ماده » ب«ربایی در بند با توجه به تقلیل مجازات جرم آدم -2ؤال س

جسمی  علیه آسیبعلیه کمتر از پانزده سال دارد یا ربودن با وسایل نقلیه بوده یا به مجنیٌ، در فرضی که مجنی1399ٌ

بس شود یا به حداکثر مجازات ححبس درجه پنج تعیین می» ب«یا حیثیتی وارد شده است، آیا مطابق قسمت دوم بند 

  ق.م.ا موارد تشدید مجازات را بیان کرده است)؟ 621درجه چهار (چرا که قسمت اخیر ماده 

، چنانچه ارتکاب 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1ماده » ب«با توجه به بند  –2پاسخ سؤال 

با عنف یا تهدید باشد،  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  621اده ربایی موضوع مرکن مادي بزه آدم

مجازات حبس درجه چهار؛ و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد 

یا به  ه انجام پذیرد وعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیبود و در مواردي که سن مجنیٌ

قانون مجازات اسالمی  621علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده مجنیٌ

، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون 1375(تعزیرات) مصوب 

و حسب مورد،  23/2/1399اصالحی  621شمول قسمت دوم ماده کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات مرتکب م

  حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مالك صالحیت و میزان خسارت در جرم  1ماده » ت«آیا مطابق بند  -3سؤال 

اگر در دادگاه میزان خسارت با تخریب، صرف اعالم شاکی است؛ در صورت اختالف بین طرفین تکلیف چیست؟ 

کارشناسی یا اعالم خود شاکی کمتر از یک صد میلیون ریال برآورد شود، آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال 

 آید و باعث اطاله دادرسیکه دوگانگی در رسیدگی دادسرا و دادگاه نسبت به یک جرم به وجود میکند؟ مضافاً این

  شود. می

قانون آیین دادرسی کیفري  15ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده  -3ل پاسخ سؤا

همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر  68ماده » پ«و بند  1392مصوب 



ع مورد بحث، معیار ارزش مال موضوکارشناس یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون 

  تخریب در زمان وقوع جرم است.

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

ت) قانون مجازات اسالمی (تعزیرا 677است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود؛ مانند بزه موضوع ماده 

شود و جرم حسب مورد درجه هفت که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می 1375مصوب 

قانون آیین  340شود. چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجراي ماده یا شش محسوب می

شود و در غیر به دادگاه ارسال می پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی 1392دادرسی کیفري مصوب 

این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، 

  شود.پرونده به دادگاه ارسال می

می قانون مجازات اسال 10قانون کاهش مجازات حبس تعزیري از جهات مخففه موضوع ماده  2آیا ماده  -4سؤال 

یادشده  10اقدام نشده است، در راستاي ماده  2بایست پروندههایی را که مطابق ماده است و واحد اجراي احکام می

ه شود و ناظر بکه حسب سیاق ماده مذکور عطف به ماسبق نمیبه دادگاه صادرکننده راي قطعی ارسال کند؟ یا این

  آینده است؟ 

، مجازات قانونی جرم 1399انون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ق 2در تبصره موضوع ماده  -4پاسخ سؤال 

ماده  »ب«هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده

هایی که پس از شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10

  الرعایه است.الجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در حال رسیدگی است، الزماالزم

هاي ابد غیر حدي آیا الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، در حبس 45قانون و ماده  3با توجه به ماده  -5سؤال 

  قانون مذکور است؟  3الحاقی مخصص ماده  45که ماده الحاقی است یا این 45یادشده ناسخ ماده  3ماده 

مجازات مرتکبان جرایمی  1/7/1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45مطابق ماده  -5پاسخ سؤال 

هستند، حسب احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، به » حبس ابد«که در این قانون داراي مجازات 

شده است؛ لذا در فرض سؤال، بحث نسخ » تبدیل«حسب مورد » درجه دوحبس و جزاي نقدي «یا » اعدام«مجازات 

(مبنی بر تبدیل  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی 19الحاقی  به ماده  6یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 

  هاي ابد غیر حدي مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.تمام حبس



هاي ابدي که در قانون ذکر نشده قانون حبس 3هاي ابد بر حدي مقرر در قانون در ماده یا از عبارت حبسآ -6سؤال

هاي ابد غیر حدي خارج از قانون مجازات اسالمی هم چون مواد مذکور هم چون ممسک در قتل خارج است یا حبس

  در قانون مبارزه با مواد مخدر یا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري؟ 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  3ماده  6هاي ابد غیر حدّي در تبصره اطالق تمام حبس -6پاسخ سؤال 

قانون تشدید مجازات مرتکبین  4هاي ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده شامل کلیه حبس 1399

قانون مبارزه با مواد  45ارتشاء و اختالس و کالهبرداري است)؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده 

در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزاي نقدي  1396مخدر الحاقی 

در  هاي ابد غیر حدّي کهدرجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است. حبس

قانون  19الحاقی به ماده  6ابد براي ممسک در قتل، از شمول تبصره شرع مقرر شده است، مانند مجازات حبس 

  خارج است. 1392مجازات اسالمی مصوب 

که امکان تبدیل قانون مجازات اسالمی، نظر به این 37قانون ناظر بر ماده  6ماده » ب«با توجه به ماده بند  -7سؤال 

الصدور تنها مجازات متهم به لحاظ وجود م سابقهاي پنج و شش وجود دارد، چنانچه طی حکمجازات حبس درجه

قانون  10بینی امکان تبدیل حبس، قاضی اجراي احکام کیفري مطابق ماده جهات تخفیف تقلیل یافته باشد، آیا با پیش

که بایست پرونده را جهت تبدیل به مجازات مساعدتر به دادگاه ارسال کند؛ یا اینمی 1392مجازات اسالمی مصوب 

  منتفی است؟  10جه به اختیار دادگاه به نوع تخفیف، تقلیل یا تبدیل، اعمال ماده با تو

که در فرض استعالم، مجازات قانونی جرم تخفیف نیافته و اعمال کیفیات مخففه مورد نظر به این -7پاسخ سؤال 

 1392اسالمی مصوب  قانون مجازات 10ماده » ب«استعالمی نیز الزامی نبوده است، لذا موجبی براي اعمال بند 

  نیست.

هاي دیگر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مبنی بر تبدیل حبس به مجازات 6ماده » ب«آیا اعمال بند  -8سؤال 

د که بنها جایگزین حبس است؛ یا اینهاي کمتر از یک سال منوط به عدم امکان تبدیل حبس به مجازاتدر حبس

  ن حبس قابلیت اعمال دارد؟ هاي جایگزیدر عرض مجازات 6ماده » ب«

تواند در صورت هاي قانونی درجه هفت حسب مورد، دادگاه میدر مورد نحوه تعیین مجازات در حبس -8پاسخ سؤال 

تواند مجازات را تخفیف دهد و نیز می 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37وجود جهات تخفیف طبق ماده 

هاي جایگزین حبس اقدام کند؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی ین مجازاتاین قانون نسبت به تعی 66مطابق ماده 

  گیرد.تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضا به انتخاب دادگاه صادرکننده رأي مورد استناد و عمل قرار می



اوالً، آیا مجازات جرایم قانون مجازات اسالمی:  134الذکر ناظر بر ماده قانون فوق 12با توجه به ماده  -9سؤال 

اي هشود؟ ثانیاً، آیا سرقتشوند یا پس از تعیین مجازات، تنها مجازات اشد اجرا میدرجه هفت و هشت با هم جمع می

موضوع مواد مختلف با مجازات متفاوت یا جرم تام و شروع به آن از مصادیق جرایم ارتکاب مختلف محسوب 

  ك در مختلف بودن جرایم چیست؟شوند یا خیر؟ به عبارت دیگر، مالمی

اوالً، در مورد تعدد جرایم درجه هفت و هشت با یکدیگر، چنانچه جرایم ارتکابی مختلف نباشند، طبق  -9پاسخ سؤال 

؛ و در صورتی که مختلف 1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 23/2/1399(اصالحی  134ماده » الف«بند 

  شود.ماده مذکور اقدام می »پ«یا » ب«باشند، حسب مورد طبق بند 

ثانیاً، در فرض استعالم، مباشرت در سرقت و معاونت در همان جرم و شروع به این جرم، جرایم غیر مختلف محسوب 

  شود. می

  شود:مختلف محسوب میثالثاً، در موارد زیر جرایم غیر

  با یک ماده مشخص. هاي منطبقارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت -1

 شوند؛ مانندمیها، تحت عنوان جرم واحد شناخته رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتجرایمی که به -2

  هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بالمحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.سرقت

؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت ها واحد استرفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آن -3

  مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

  بینی شده است. ها مجازات پیشدو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آن -4

؛ شودها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میمجازات جرم دیگر درباره آنارتکاب جرایمی که  -5

ها مقرر شده است و یا طبق قانون کالهبرداري مانند کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره آن

  شود.محسوب می

  شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. -6

مورخ  624عالی کشور از قبیل رأي شماره ص خاص یا رأي وحدت رویه دیوانضمناً در مواردي که به موجب ن

عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) ضوابط و معیارهاي خاصی مقرر شده هیأت عمومی دیوان 18/1/1377

  شود.باشد به همان ترتیب عمل می

قانون مجازات  134زیري ناظر بر ماده قانون کاهش مجازات حبس تع 12ماده » الف«با توجه به بند  -10سؤال 

که تنها اسالمی، چنانچه شخص مرتکب جرایم  مختلف قابل گذشت شود و یکی از شکات گذشت کند، با توجه به این

  شود، قبل و بعد از صدور حکم، چه اقدامی براي دادگاه یا واحد اجراي احکام متصور است؟یک مجازات تعیین می



ؤال، در جرایم متعدد، اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور در فرض س -10پاسخ سؤال 

حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به 

ور نچه بعد از صدشود؛ ولی چناشود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر میجرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی

شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند این امر تأثیري در مجازات تعیین

  است ندارد.

ها ارزش مال مسروقه در قابل گذشت بودن یا نبودن آن موثر است، آیا که در برخی سرقتنظر به این -11سؤال 

  اختالف بین طرفین، باید قبل از اعالم گذشت استعالم یا کارشناسی شود ؟  مالك اظهارات شاکی است یا در صورت

قانون آیین دادرسی کیفري  15ارزش مال مسروقه حسب مورد، ممکن است در اجراي صدر ماده  -11پاسخ سؤال 

ر ظهمین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب ن 68ماده » پ«و بند  1392مصوب 

شود و در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال کارشناس یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین 

  موضوع سرقت در زمان و مکان وقوع جرم است.

هایی که سابقاً در دادسرا مطرح شده و با با توجه به عطف ماسبق شدن مقررات شکلی، آیا کلیه پرونده -12سؤال 

ون مجازات تقلیل یافته و رسیدگی به آن در صالحیت مستقیم دادگاه است، باید از آمار دادسرا کسر تصویب این قان

هاي مطروحه در مرحله و به دادگاه ارسال شود؟ آیا دادسرا باید به تحقیقات و رسیدگی ادامه دهد و تکلیف پرونده

ه لحاظ صالحیت مستقیم دادگاه، آراء نقض تجدید نظر چیست؟ آیا به اعتبار قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و ب

  شود یا همان صالحیت اولیه دادسرا پذیرفته است؟و جهت رسیدگی مقدماتی به دادگاه ارسال می

قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » پ«و » الف«که طبق بندهاي اوالً؛ با توجه به این -الف 12پاسخ سؤال 

از  شوند وه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می، قوانین مربوط به صالحیت و شیو1392

، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري درجه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340طرفی به موجب ماده 

ادامه شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال، هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می

  صالح است.انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفري ذي

، اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92ثانیاً؛ با عنایت به ماده 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  677است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 

شود و جرم حسب مورد درجه هفت که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می 1375مصوب 

قانون آیین  340شود)، چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجراي ماده یا شش محسوب می

شود و در غیر دامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال میپرونده جهت ا 1392دادرسی کیفري مصوب 



این صورت، بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، 

  شود.پرونده به دادگاه ارسال می

قوانین مربوط به شیوه دادرسی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » پ«اگر چه بر اساس بند  -ب 12

که در زمان پرونده امر در مرحله تجدید نظر قرار دارد، با توجه به این که باید فوراً اجرا شود، اما در فرض سؤال

شده انجام تحقیقات دادسرا به موجب قانون حاکم در زمان مزبور براي انجام تحقیقات صالح بوده، لذا اقدامات انجام

بر بوده و موجبی براي نقص دادنامه تجدید نظر خواسته و تجدید تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه توسط دادسرا معت

  بدوي نیست.

قانون کاهش مجازات  6قانون مجازات اسالمی (تبصره ماده  37آیا اطالق عبارت تبصره الحاقی به ماده  -13سؤال 

قانون مجازات اسالمی) را  73و  67و  66هاي حبس (مواد ها ضوابط جایگزینحبس تعزیري) تمام محدودیت

جمع و  هاي جایگزین حبسکه باید بین عبارات تبصره مذکور با ضوابط مجازاتدستخوش نسخ و تغییر کرده؛ یا این

  ارتباط برقرار کرد؟ 

در مقام تخفیف  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37به ماده  23/2/1399تبصره الحاقی  -13پاسخ سؤال 

قانون مذکور در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس  73و  67، 66ست؛ در حالی که اعمال مقررات مواد مجازات ا

است؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء از سوي دادگاه صادرکننده 

اصالحی قانون مجازات اسالمی مصوب  37اده م» ب«گیرد. چنانچه در اجراي بند رأي مورد استناد و عمل قرار می

، مجازات حبس درجه شش به میزان دو درجه تقلیل یابد و طبق تبصره ذیل همان ماده حکم به حبس کمتر از 1392

مورخ  746نود و یک روز صادر شود، به استناد تبصره مذکور و رأي هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 

، تعیین مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس 1392نون مجازات اسالمی مصوب قا 65و ماده  29/10/1394

  و کمتر الزامی است.

ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، آیا کیفیات مشدده مندرج در ماده » ب«با توجه به بند  -14سؤال 

  قانون مجازات اسالمی هنوز به اعتبار خود باقی است؟  621

، چنانچه ارتکاب 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1ماده » ب«با توجه به بند  -14پاسخ سؤال

با عنف یا تهدید باشد،  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  621ربایی موضوع ماده رکن مادي بزه آدم

مرتکب، حبس درجه پنج خواهد مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات 

علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد و یا به بود و در مواردي که سن مجنیٌ

قانون مجازات اسالمی  621علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده مجنیٌ



مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون  ، حداکثر1375(تعزیرات) مصوب 

حسب مورد،  23/2/1399اصالحی  621کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 

  حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    



 

1399/04/11     

7/99/406   

  ك406-186/2-99شماره پرونده:  

  

 حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي دکتر مصدق

  معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

 سالمٌ علیکم؛

مورخ  406به شماره ثبت وارده  1399/04/02مورخ  9001/202/8احتراماً، بازگشت به استعالم شماره      

رتی نظریه مشو، هاي تجدید نظر استان تهرانمعاون محترم قضایی رییس کل دادگستري و سرپرست دادگاه 1399/04/07

 شود:کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

شده هایی که قبل از الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري به دادگاه کیفري یک ارجاع پرونده -1پرسش 

ربایی و سپس به دلیل افزایش درجه جرم به موجب قانون یادشده، رسیدگی به این جرایم در صالحیت است مانند جرم آدم

   الیه رسیدگی شود یا به دادگاه کیفري دو ارسال شود؟دادگاه کیفري دو قرار گرفته است، آیا باید همچنان در دادگاه مرجوع

، قوانین مربوط به صالحیت نسبت به جرایم 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ه ماد» الف«هر چند طبق بند  -1پاسخ 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  403شود؛ لکن در فرض سؤال، با توجه به ماده سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می

را شروع کرده است و با تصویب و  این قانون، دادگاه کیفري یک که رسیدگی به جرم درجه سه 296ماده  3و مالك تبصره 

رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق علی 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب الزم

 تواند قرار عدم صالحیت صادر کند.قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی

ک رأي صادر کرده باشد لکن به علت الزم االجرا شدن قانون کاهش چنانچه در جرم درجه سه دادگاه کیفري ی -2پرسش 

مجازات حبس تعزیري این جرم درجه چهار محسوب شود، مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأي مذکور دیوان عالی 

   کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟

قانون آیین دادرسی کیفري  428و  427آراء طبق مواد خواهی که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجامنظر به این -2پاسخ 

 11ماده » الف«شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند ، نه مجازات تعیین»مجازات قانونی جرم است« 1392مصوب 

 شود و با اخذ مقررات مربوط به صالحیت فوراً اجرا می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

  

  

  



1399/04/11     

7/99/406   

  ك406-186/2-99شماره پرونده:  

، در فرض سؤال مرجع 5/8/1394مورخ  743مالك از رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 

  است.» دادگاه تجدید نظر استان«رسیدگی به اعتراض، 

تقلیل یافته اما در   1399چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  -3پرسش 

» ب«شده به موجب قانون اخیر باشد، آیا بند دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین

   قابل اعمال است؟ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده 

اگر مجازات جرمی به موجب  1392ب قانون مجازات اسالمی مصو 10ماده » ب«با عنایت به منطوق و اطالق بند  -3پاسخ 

که مجازات مقرر در ماده مذکور در هر صورت قابل اعمال است، اعم از این» ب«قانون الحق تخفیف یابد، مقررات بند 

شده به موجب قانون اخیر باشد یا نباشد؛ یعنی معیار اعمال این بند، کاهش مجازات دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین

جرم به موجب قانون الحق است؛ نه مجازات قضایی. از طرفی دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات در قانون سابق  قانونی

تعیین کیفر کرده است؛ لذا در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18و بر اساس معیارهاي مقرر در بندهاي ذیل ماده 

 کند که فرضیت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب میصورت کاهش مجازات قانونی جرم طبق قانون الحق، رعا

 باشد. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«سؤال نیز مشمول مقررات بند 

چنانچه قبل از الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را  -4پرسش 

مجازات آن جرم از درجه شش به درجه  1399موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب شروع کرده باشد و به 

   هفت تغییر یافته باشد، آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفري صالح؟

ط به قوانین مربو 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » پ«و » الف«که طبق بندهاي با توجه به این -4پاسخ 

قانون آیین  340شود و از طرفی به موجب ماده صالحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می

، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه 1392دادرسی کیفري مصوب 

ذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لمطرح می

  صالح است.کیفري ذي

  

  

  

  

 



1399/04/11     

7/99/406   

  ك406-186/2-99شماره پرونده:  

  

قانون مجازات اسالمی تعزیرات عالوه بر عنف، تهدید حیله یا به  621که به موجب قسمت دوم ماده نظر به این -5پرسش 

مورد تصریح قرار گرفته است، ممکن است  1399نحو دیگر که در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب هر 

ی یا حیثیتی علیه آسیب جسمعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیسن مجنی

  گونه خواهد بود؟وارد شود. در این موارد نحوه تعیین مجازات چ

، چنانچه ارتکاب رکن مادي بزه 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1ماده » ب«با توجه به بند  -5پاسخ 

با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  621ربایی موضوع ماده آدم

ه هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردي که سنّ چهار و در غیر این صورت (با حیله یا ب

ا حیثیتی علیه آسیب جسمی یعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌمجنی

حداکثر مجازات مقرر  1375ات) مصوب قانون مجازات اسالمی (تعزیر 621وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 

در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات مرتکب مشمول 

 حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود. 23/2/1399اصالحی  621قسمت دوم ماده 

وجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري میزان مال موضوع جرم معیار تعیین مجازات در مورد جرایمی که به م -6پرسش 

شود، آیا انجام تحقیقات است و حسب مورد با توجه به میزان مال موضوع جرم مجازات جرم درجه هفت یا شش محسوب می

  مقدماتی باید توسط دادسرا صورت گیرد یا به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود؟

اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92با عنایت به ماده  -6پاسخ 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  677است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 

شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش تعیین می که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات 1375مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري  340شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجراي ماده محسوب می

شود و در غیر این صورت بازپرس به پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می 1392مصوب 

حقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال انجام ت

   شود.می

  دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/04/16    

7/99/394   

  ك394-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  104و تبصره الحاقی به ماده  1399/2/23قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11با توجه به ماده 

مجازات اسالمی، مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی 

خیر به تعیین مجازات دادگاه م 1399قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و قانون بودجه سال  3ماده  2حسب بند 

مورخ  744که در داللت رأي وحدت رویه شماره حبس درجه هفت و جزاي نقدي درجه پنج است. با عنایت به این

قانون  19ماده  3اختالف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رأي وحدت رویه با تبصره  1394/8/19

دانند کن است، داللت رأي وحدت رویه را مختص مواردي میالذکر در مواردي که تشخیص مجازات اشد ممفوق

که مجازات حبس و جزاي نقدي باید توأمان صادر شود مانند جرم کالهبرداري و ... نه جرایمی که قاضی مخیر به 

انتخاب حبس یا جزاي نقدي است، لذا با توجه به مراتب فوق آیا داللت رأي وحدت رویه صرفاً ناظر به مواردي 

 شود و نتیجتا جرایمیه مجازات حبس توأم با جزاي نقدي است یا مطلق بوده و موارد تخییري را هم شامل میاست ک

مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در صالحیت مستقیم 

  دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟

 پاسخ:

  تان محترم عمومی و انقالب شهرستان سیرجاندادس

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  394به شماره ثبت وارده  1399/04/03مورخ  1399/7292/253بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/04/04

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  11در مواردي که امالك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 

خیرالذکر است و همین مجازات قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده ا 1399مصوب 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصتقلیل

شود و قانون آیین دادرسی کیفري به طور مستقیم در دادگاه مطرح می 340جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 

قانون وصول برخی از  3ماده  2ش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند اختیار دادگاه به تعیین مجازات بی

  درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



  

1399/04/15     

7/99/407   

  ك407-186/3-99شماره پرونده:  

 

  دکتر مصدق  يجناب آقا نیحجت االسالم و المسلم

 هییو امور مجلس قوه قضا یمحترم حقوق معاون

 با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  407به شماره ثبت وارده  1399/04/04مورخ  9000/4885/500بازگشت به استعالم شماره 

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می 1399/04/07

، مجازات 1399ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب » ت«که به موجب بند سؤال: نظر به این -5

بر اساس میزان خسارت تعیین شده است (این جرم قابل گذشت نیز  1375قانون مجازات اسالمی  677موضوع ماده 

، آیا احکام مقرر در قانون 677به ماده  قانون مزبور 678اعالم شده است) لذا با توجه به ارجاع جرم موضوع ماده 

  قانون یاد شده نیز جاري است؟ 677جدید در مورد ماده 

» ت«به اعتبار میزان خسارت وارده در بند  1375قانون مجازات اسالمی  677پاسخ: تغییر مجازات موضوع ماده 

این قانون تأثیري در تعیین  11و تبصره ذیل ماده  23/2/1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1ماده 

  شود ندارد.همان قانون که به وسیله مواد منفجره واقع می 677میزان مجازات موضوع ماده 

سؤال: با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري که در خصوص اعمال تخفیف در مجازات بین  -6

بینی ه به طور کلی مقررات خاصی براي تخفیف پیشبینی نکرده است، در مواردي کجرم واحد و متعدد تفاوتی پیش

شده است؛ مانند جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح، نحوه اعمال 

  تخفیف چگونه است؟

ت، بینی شده اسپاسخ: در مورد جرایمی که در قوانین خاص در خصوص نحوه اعمال کیفیات مخففه مقرره خاص پیش

در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و  1399که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب با توجه به این

  بینی نشده است، نحوه اعمال تخفیف در آن جرایم به نحو مقرر در قوانین خاص خواهد بود.متعدد تفاوتی پیش

آیا مجازات انفصال موقت موضوع  1399ی قانون مجازات اسالمی اصالح 37سؤال: با توجه به مقررات ماده  -7

  این قانون، قابل تبدیل به جزاي نقدي است؟ 8و  7قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح مقرر در مواد 

این قانون، انفصال موقت به عنوان یکی  26ماده » چ«و بند  1392قانون مجازات اسالمی  19پاسخ: به موجب ماده 

قانون مبارزه  38هاي تعزیري است و چون به موجب ماده جتماعی و از جمله مجازاتاز مصادیق محرومیت از حقوق ا

بینی شده است؛ لذا هاي تعزیري در قانون مزبور مقررات خاصی پیشبا مواد مخدر در مورد نحوه تخفیف مجازات

  بل اعمال نیست.در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر قا 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37ماده 



(ماده  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  12مختلف در ماده سؤال: منظور از جرایم غیر -27و  12

  ) چیست؟  1392اصالحی قانون مجازات اسالمی مصوب  134

  شوند:مختلف محسوب میپاسخ: در موارد زیر جرایم غیر

  هاي منطبق با یک ماده مشخص.کاب متعدد سرقتارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارت -1

 شوند؛ مانندمیها، تحت عنوان جرم واحد شناخته رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتجرایمی که به -2

  هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بالمحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.سرقت

ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت که موضوع آن رفتارهاي متعدد مجرمانه -3

  مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

   بینی شده است.ها مجازات پیشدو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آن -4

؛ شودها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن -5

ها مقرر شده است و یا طبق قانون کالهبرداري مانند کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره آن

  شود.محسوب می

  شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. -6

مورخ  624عالی کشور از قبیل رأي شماره در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه دیوانضمناً 

عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خالف ضوابط و معیارهاي فوق هیأت عمومی دیوان 18/1/1377

  شود.احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می

قانون مجازات اسالمی  استناد و حکم قطعی صادر  134ماده  3عدد جرم، دادگاه به تبصره سؤال: اگر در مقام ت-16

اکنون قانون مقرر کرده است که در مقام تخفیف باشد یا هنوز حکم صادره قطعی نشده باشد؛ همکرده و در حال اجرا 

تواند در حبس و جزاي نقدي تا سه درجه استناد شود یعنی این که طبق قانون جدید دادگاه می 38و  37باید به مواد 

قانون مجازات اسالمی محسوب  10ماده » ب«مجازات را تخفیف دهد ... با این وصف، آیا موضوع از مصادیق بند 

  می شود؟

نظر نسبت به اعمال مرجع تجدید پاسخ: در فرض سؤال، در صورت صدور حکم و عدم قطعیت آن، پس از اعتراض،

کند و در صورت قطعیت حکم نیز با عنایت به تخفیف میزان قانون الحق که نسبت به قانون سابق اخف است اقدام می

، قاضی اجراي احکام مکلف است 1399مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري 

  ي تخفیف مجازات کند.از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضا

به نصف  8تا  4سؤال: منظور قانونگذار از تقلیل حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیري در جرایم درجه  -17

  چیست؟ 1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  104موضوع تبصره ماده 

کاهش  1399پاسخ: در مواردي که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

یافته است در واقع این مجازات که جایگزین مجازات سابق شده است مجازات قانونی جرم بوده و معیار تعیین درجه 



 19مجازات و به تبع آن صالحیت دادگاه (با توجه به مجازات قانونی اخیر الذکر و انطباق آن با شاخص هاي ماده 

  باشد. ) می1392قانون مجازات اسالمی 

امکان تعلیق مجازات کالهبرداري  1399ل: با توجه به اینکه مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري سؤا -18

وجود دارد در حالی که ممنوعیت تعلیق کالهبرداري موضوع قانون تشدید مجازات ... مصوب مجمع تشخیص 

 آیا با توجه به نظریهمصلحت نظام است و قانون تقلیل مجازات حبس تعزیري مصوب مجلس شوراي اسالمی، حال 

تفسیري شوراي نگهبان که در صورت تعارض مصوبات مجمع تشخیص با مصوبات مجلس، قانون مصوب مجمع 

باشد اختیار اصالح به مجلس  قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع می 46حاکم است و از طرفی همانند ماده 

  نتیجه گرفت که ممنوعیت تعلیق بزه کالهبرداري همچنان باقی است؟ توانددر قانون تشدید ... داده نشده است آیا می

به صراحت تعلیق  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  7پاسخ: نظر به این که به موجب تبصره ذیل ماده 

مجازات کالهبرداري بالمانع اعالم گردیده است و این قانون به تأیید شوراي محترم نگهبان نیز رسیده است لذا 

تردیدي در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشا و کالهبرداري در این خصوص (تعلیق مجازات 

  کالهبرداري) وجود ندارد.

حبس کالهبرداري یک  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11سؤال: آیا طبق تبصره ماده  -20

این قانون به مبلغ دویست میلیون ریال و کمتر در صورتی که  11هاي مذکور در ماده میلیارد ریال و کمتر و سرقت

  شود؟سارق فاقد سابقه موثر کیفري باشد، به نصف تبدیل می

حداقل و حداکثر  1392) قانون مجازات اسالمی 23/2/1399اصالحی ( 104پاسخ: با عنایت به اطالق تبصره ماده 

ابل گذشت به نصف تقلیل یافته است و از طرفی جرم در جرایم ق 8تا  4مجازات حبس جرایم تعزیري از درجه 

هاي مقرر در فرض سؤال به شرطی که ارزش مال مورد کالهبرداري با مبلغ یک میلیارد ریال یا کمتر از آن و سرقت

و  4سرقت دویست میلیون ریال یا کمتر از آن بوده و سارق فاقد سابقه موثر کیفري باشد نیز در زمره جرایم درجه 

  ت.ها به نصف تقلیل یافته اساند، لذا مجازات آنق قابل گذشت محسوب شدهباشد و به موجب قانون فوتر می پایین

وقتی جرایم مختلف نباشد فقط یک  1399اصالحی  134ماده » الف«سؤال: در بحث تعدد جرم در مورد بند  -22

تواند مطابق ضوابط مقرر در این دگاه میدا …«مقرر شده است:» الف«شود و در قسمت اخیر بند مجازات معین می

  منظور از این عبارت چیست؟» مجازات را تشدید کند …ماده 

هرگاه جرایم ارتکابی  1392) قانون مجازات اسالمی 23/2/1399(اصالحی  134ماده » الف«پاسخ: مطابق بند 

ندارد دادگاه مخیر است حسب  شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازاتمختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می

  ماده مذکور مجازات را تشدید کند.» پ«و » ب«مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهاي 

شروع به جرایم مقرر در این تبصره  …تعلیق …:« قانون جدید در انتهاي ماده ذکر شده  7سؤال: درتبصره ماده  -23

  نت در جرایم مذکور مانعی دارد؟حال سوال این است آیا تعلیق مجازات معاو» …بالمانع است

، شامل مباشر، شریک 1399قانون مجازات اسالمی  47پاسخ: تعلیق مجازات جرایم مذکور در تبصره الحاقی به ماده 



  گردد.و به طریق اولی شامل معاون جرم نیز می

قانون تشدید  5ماده  6که تبصره  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  15سؤال: با توجه به ماده  -24

اصالحی  37ماده » ت«مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري را نسخ نموده و از طرفی طبق بند 

به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده » انفصال دائم«مجازات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23/2/1399

  مینی که شرایط تخفیف را دارند قابل اعمال است؟سال قابل تخفیف است. آیا قانون جدید براي محکو

شود لذا در مورد احکام که مقررات مورد نظر در فرض سؤال، تخفیف مجازات قانونی محسوب نمیپاسخ: نظر به این

  قطعی که قبل از الزم االجرا شدن قانون جدید صادر شده است، قابل اعمال نیست.

یق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را با شرایطی مجاز دانسته ولی طبق سؤال: قانونگذار در قانون جدید تعل -25

قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات جرایم باالي پنج سال حبس را ممنوع دانسته است هر چند متهم  45تبصره ماده 

ین مخدر در اوزان پای فاقد سابقه کیفري بوده و به جرم خویش اقرار نیز کرده باشد. حال با فرض این که جرایم مواد

  توان از شمول این ماده استفاده کرد؟را جزو جرایم علیه امنیت بدانیم آیا می

شوند، لذا از شمول مقررات ناظر به نحوه تعلیق جرایم پاسخ: جرایم مربوط به مواد مخدر جرایم امنیتی محسوب نمی

  علیه امنیت کشور خروج موضوعی دارد.

قانون جدید در بحث  15مندرج در ماده » تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است«سؤال: منظور از قید  -30

  معاونت و شروع به جرم چیست؟

این  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  15در ماده » تحت همین عناوین«پاسخ: منظور از عبارت 

جرم یا معاونت در جرم، تعیین مجازات کرده گذار براي شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به است که قانون

و شروع به ارتشاء  1375قانون مجازات اسالمی  542باشد، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 

و معاونت در قتل عمد به  1375قانون مجازات اسالمی  655و شروع به سرقت به شرح ماده  594موضوع ماده 

  قانون.همین  612شرح تبصره ماده 

 
  دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
 

  

 


