
 

1399/05/07    

7/98/1912   

  ك  1912-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شویی قانون اصالح قانون مبارزه با پول 8ماده » الف«که از وظایف مرکز اطالعات مالی طبق بند با توجه به این -1

دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی... معامالت و اطالعات با رعایت ضوابط... است و در عین حال  1397مصوب 

این قانون داراي اختیار جلوگیري از نقل و انتقال اموال یا وجوه  8ماده » ذ«این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند 

هایی مشکوك است و با توجه به ري دارايشویی است که فلسفه اعطاي این اختیار مسدود کردن فومشکوك به پول

تواند در موارد ضروري براي دارد: بازپرس میکه بیان می 1392قانون آیین داردسی کیفري مصوب  151ماده 

هاي بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند، آیا کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب

ایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوري ، باتخصیص مواجه شده است یا موضوع کسب اجازه در جر

الذکر توسط مرکز اطالعات مالی از رئیس حوزه قضایی قانون اخیر 151که باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده این

 ر این امر در خصوصتوسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کا

  افرادي که داراي مصونیت قضایی هستند به چه شکل است؟

هاي که بیان داشته است شعبی از دادگاه 1397شویی مصوب قانون اصالح قانون مبارزه با پول 11با توجه به ماده  -2

ایم مرتبط اختصاص شویی و جرها به امر رسیدگی به جرم پولعمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان

و تبصره  9که قانونگذار در ماده باشد و با توجه به اینیابد، تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمیمی

این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی  2ماده  3

شویی مجازات جزاي نقدي نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رأي وحدت پول که قبالً قانونگذار براي جرم

جهت  2هیأت عمومی دیوان عالی کشور  اعتقاد به صالحیت دادگاه کیفري  1/6/1396مورخ  759رویه شماره 

رخ  1397/2/11تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از الزم االجرا شدن این قانون در تاریخ 

داده است، از حیث صالحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود، آیا به این دلیل در قانون 

جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش براي جرایم این قانون قهرا به صالحیت که امر شکلی است 

توان گفت که در خصوص رفتارهایی که شود، میی  عطف بماسبق میکه قواعد شکلپرداخته است و با توجه به این

پیش از این قانون رخ داده است، باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید  عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود  یا 



الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به چنان بر اساس رأي وحدت رویه سابق که هماین

   الحیت دادگاه داشت؟                                                                                                           ص

قانون تشدید مجازات مرتکبین  2و ماده   1397شویی مصوب قانون اصالح قانون مبارزه با پول 2با توجه به ماده  -3

قانون  2ماده  3،تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره  1367ري مصوب ارتشا، اختالس و کالهبردا

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس  2آمده است با ماده  1397شویی مصوب اصالح قانون مبارزه با پول

  چیست؟ 1367و کالهبرداري مصوب 

دارد که دارا بیان می 1397شویی مصوب مبارزه با پول قانون اصالح قانون 2ماده  2با توجه به اینکه تبصره  -4

 ماده یک این» ب«شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند 

گیري درست است که اصل ،آیا این نتیجه 1386شویی مصوب قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پول

قانون مدنی یا ثبت  190ر عدم صحت معامالت است و آیا قانونگذار براي تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده ب

با اصالحات و الجاقات بعدي  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  22معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 

  ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر الزم دانسته است؟

قانون اصالح قانون مبارزه با  2ظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده من-5

چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور  1397پولشویی مصوب 

ماده » چ«کوك است که در بند قانون مدنی است یا منظور معامالت و عملیات مش 190صحت معامالت طبق ماده 

و آیا منظور از معامله  >اي است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟آمده است یا منظور هر نوع معامله 1

  در این تبصره اعم از معامله مشکوك یا غیر مشکوك است؟

ه است و عدم تقدیم آن اسناد که دارا شدن اموال موضوع این قانون  به ارائه اسناد مثبته منوط شدبا توجه به این-6

مورخ  759مستوجب جزاي نقدي به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  آیا صالحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صالحیت  1396/1/6

  رم سوء نیت الزم است آیا بزه جرم مادي صرف است ؟است؟ و آیا براي تحقق این ج 2دادگاه کیفري 

 1397قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوب  2ماده  3و تبصره  2تفاوت جرم مشخص شده در تبصره -7

دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد  2ماده  2چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 

دارا  2ماده  2همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره  2ماده  3مثبته شده است،تفاوت آن با تبصره 

  انگاري آن بوده است؟شدن اموال از طریق مشروع است ،دیگر چه نیازي به جرم



که این قانون است یا این 2شده منصرف از تبصره یک ماده قانون یاد 2ماده  3آیا مجازات تعیین شده در تبصره -8

در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معامالت یا اموال تحصیل شده را اثبات  3تبصره 

شود و به عبارت دیگر الزمه نامشروع محسوب می مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال 2ماده  3کند طبق تبصره 

تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت  2ماده  3ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره 

این ماده  3درصدد بیان حکم وضعی و تبصره  2معامالت و تحصیل اموال است ؟به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده 

است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است، تفاوت در  درصدد بیان حکم تکلیفی

  چیست؟

  قانون مذکور چیست؟ 6با توجه به سکوت قانون ضمانت اجراي عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده -9

آیا قانونگذار  1397ب قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصو 7ماده » ت«با توجه به به تبصره ذیل بند -10

قانون را عالماً عامداً و به قصد  7از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده 

تار توان رفداند و دیگر نمیدهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص میتسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمی

  در باب معاونت دانست؟ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  124و  126وي را مشمول ماده 

هاي اجرایی توان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاهقانون آیا می 7ماده » ت«با توجه به تبصره ذیل بند -11

قانون  7بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده  1386قانون مدیریت خدمات کشور مصوب  5موضوع ماده 

عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت  1397قانون مبارزه با پولشویی مصوب اصالح 

هاي غیر دولتی تکالیف مذکور از روي قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند، داراي شوند ؛اما اگر کارمندان بخشمی

  مجازات بیشتري جزاي نقدي درجه شش هستند؟

الذکر حسب قانون فوق 7جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده آیا براي تحقق مجازات -12

  تحقق سوء نیت الزم است ؟ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  144مورد از روي تقصیر یا قصور،مطابق ماده 

 پاسخ:

قانون  151با مقررات ماده  1397قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوب  8ماده » الف«مقررات بند  -الف-1

ها (مراجع قضایی یا مرکز ناظر بر دو امر متفاوت بوده که توسط مجریان آن 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

اطالعات مالی) در جاي خود قابل اعمال است و تداخل در اختیارات و وظایف منتفی است. در هر صورت اقدامات 

به حریم خصوصی اشخاص صرفاً در موارد منصوص قانونی قابلیت اعمال را مأمورین قضایی یا غیر قضایی در ورود 

  دارد.

  ، پاسخ به این سؤال روشن است.»الف«با توجه به پاسخ قسمت  -ب-1

با توجه به اصل حاکمیت قانون زمان وقوع جرم، صالحیت مراجع قضایی تابع مجازات قانونی جرم در زمان وقوع  -2

ه مجازات قانونی جرم ارتکابی در زمان وقوع، جزاي نقدي نسبی بوده و بر اساس آن است. لذا در فرض سؤال ک



شود؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب می 1/6/1396مورخ  759رأي وحدت رویه شماره 

 ؛مستقیماً در دادگاه کیفري مربوطه قابل رسیدگی است 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340مطابق ماده 

بنابراین موجب قانونی جهت رسیدگی به موضوع در دادسرا وجود ندارد. بدیهی است به جرایم ارتکابی بعد از 

مطابق عمومات قانونی در دادسراي محل  1397االجرا شدن قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوب الزم

  شود.وقوع جرم رسیدگی می

 3و تبصره  1367ازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب قانون تشدید مج 2جرایم موضوع ماده  -3

شده یاد 2اند. در بزه موضوع ماده با یکدیگر متفاوت 1397قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوب  2ماده 

ارزه با قانون اصالح قانون مب 2ماده  3روش تحصیل مال که نامشروع است موضوعیت دارد؛ اما بزه موضوع تبصره 

یل ها، علم به تحصناظر به اموال مشکوکی است که به دلیل نامشخص بودن منشاء تحصیل آن 1397پولشویی مصوب 

  ها از طریق نامشروع وجود دارد.ها از طریق نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزدیک به علم بر تحصیل آنآن

در مقام بیان شرایط صحت معامالت  1397مصوب قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی  2ماده  2تبصره  -4

  نیست؛ بلکه ناظر به تعیین تکلیف نسبت به مالی است که طریق تحصیل آن مشکوك است.

اصوالً در حقوق کیفري، جرم بودن رفتار مالزمه با صحت یا بطالن معامالت از حیث مدنی ندارد و منظور از  -5

قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوب  2در تبصره یک ماده » عدم صحت معامالت و تحصیل اموال«عبارت 

و احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه ماده یک این قانون، وجود قراین و اوضاع » چ«با لحاظ بند  1397

  کند.نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم را ایجاد می

که مجازات آن جزاي با توجه به این 1397قانون مبارزه با پولشویی مصوب  3ماده  2جرم موضوع تبصره  -الف-6

و رأي وحدت  1392ی کیفري مصوب قانون آیین دادرس 340نقدي نسبی است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مستقیم قابل طرح در دادگاه کیفري  20/4/1396مورخ  759رویه شماره 

  دو است.

در تحقق جرایم عمدي عالوه بر علم مرتکب به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  144برابر صدر ماده  -ب-6

ده از شتکاب رفتار مجرمانه احراز شود. بنابراین عدم ارائه اسناد موضوع تبصره یادموضوع جرم، باید قصد او در ار

جرایم عمدي است که عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد وي بر عدم ارائه اسناد مذکور در دادگاه 

  احراز شود.

با بیان حکم وضعی،  1397ی مصوب قانون اصالح قانون مبارزه با پولشوی 2قانونگذار در تبصره یک ماده  -8و 7

رد ها مووضعیت معامالت و اموال مشکوك به پولشویی که از طریق ظن نزدیک به علم، عدم صحت منشأ قانونی آن

با فرض جاري شدن وضعیت مشکوك نسبت به این اموال، دارا شدن  2نظر است را مشخص کرده است. در تبصره 

این ماده حکم معامالت و  3ئه اسناد مثبته دانسته و در نهایت در تبصره این اموال توسط متصرف را منوط به ارا



اموال مشکوکی که اسناد مثبته آن توسط متصرف (متهم) ارایه نشده است را به عنوان پولشویی و عواید حاصل از 

  جرم تلقی و مرتکب را مجازات و حکم به ضبط عواید داده است

و انطباق آن با  1397قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوب  7ماده » ب«با توجه به حکم مقرر در بند  -9

مذکور در حدودي که منطبق با بند  6شده، تخلف از اجراي ماده قانون یاد 6بخشی از مصادیق حکم مقرر در ماده 

  واهد بود.این قانون خ 7ماده » ث«شده باشد داراي ضمانت اجراي مندرج در تبصره ذیل بند یاد 7ماده » ب«

 1397قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوب  7هاي ماده که آیا رفتارهاي موضوع بندصرف نظر از این -10

انگاري خاص شده با توجه به جرمیاد 7باشد یا خیر؛ در خصوص رفتارهاي مشمول ماده معاونت در جرم پولشویی می

اي مراجعه به دیگر مواد قانونی مربوط به عمومات حاکم بر معاونت این قانون، موجبی بر 7به عمل آمده وفق ماده 

  وجود ندارد. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  127و  126در جرم، و از جمله مواد 

هاي غیردولتی مندرج در قسمت پایانی تبصره ماده تعیین مجازات جزاي نقدي درجه شش براي کارکنان بخش -11

با فرض وجود سوءنیت آنان شامل علم و عمد است و لذا  1397قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوب  7

ارتکاب این اعمال به نحو غیر عمد و از روي تقصیر مشمول عنوان مجرمانه مذکور نیست؛ در حالی که براي کارکنان 

در دو فرض ارتکاب عمدي و یا 1386صوب قانون مدیریت خدمات کشوري م 5هاي اجرایی موضوع ماده دستگاه

  بینی شده است.از روي تقصیر، دو مجازات جداگانه پیش

قانون اصالح قانون  7مندرج در ماده » در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد«عبارت  -12

به احراز تقصیر مرتکب است  ، ناظر به جرایم غیر عمدي است که تحقق آن منوط1397مبارزه با پولشویی مصوب 

ن ناظر بر این قانو 144بوده و از شمول ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  145و موضوع مشمول ماده 

  جرایم عمدي، خارج است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    



 

1399/05/21    

7/99/1862   

  ح  1862-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کار احتراماً اگر در زمان عقد بیع فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ براي واحد فاقد پارکینگ طبق پایان

شهرداري و سند مالکیت شود ولی بعد از آن به این تعهد خود عمل نکند و واحدهاي دیگر را نیز بفروشد و در زمان 

ن یک پارکینگ به آن واحد نموده اجراي حکم مبنی بر صدور رأي دادگاه بدوي که وي را ملزم به اختصاص داد

 384پذیر نباشد آیا خریدار حق فسخ دارد یا خیر آیا موضوع مشمول ماده انجام تعهد و تعیین پارکینگ عمال امکان

قانون اجراي احکام مدنی می باشد  46قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 

ها به خریدار نموده است در حالی ؟ الزم به ذکر است که دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال یکی از پارکینگیا خیر

  باشد.که با توجه به فروش سایر واحدهاي این رأي عمل قابل اجرا نمی

 پاسخ:

تزم شده است؛ لدر فرض سؤال که فروشنده ضمن عقد بیع به تعیین و اختصاص پارکینگ براي واحد فاقد پارکینگ م 

کار صادره از سوي شهرداري و سند مالکیت رسمی این واحد فاقد پارکینگ اعالم شده است و پس از عقد در پایان

  ها را به فروش رسانده است: فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و دیگر واحدهاي آپارتمانی و پارکینگ

واحد آپارتمانی موضوع سؤال، تعهدي است که انجام آن  اوالً، تعهد فروشنده به تعیین و اختصاص پارکینگ براي

قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب  232در زمان عقد بیع غیر مقدور بوده و مستند به بند یک ماده 

 مکه خریدار در زمان عقد به غیر مقدور بودن انجاهمین قانون خریدار اختیار فسخ معامله را دارد؛ مگر آن 240ماده 

  شرط آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ وي نیز منتفی است.

ثانیاً، در فرض سؤال که فروشنده به تخصیص پارکینگ براي آپارتمان مورد معامله محکوم شده است، چنانچه بر 

 مهاي مربوط به ساختمان احداثی، امکان تأمین پارکینگ و اجراي حکاساس ضوابط شهرداري و وضعیت پارکینگ

به عین معین بوده و تلف ، چنانچه محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46نباشد، با توجه به مالك ماده 

شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از 

تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق شود. بنابراین دادگاه قیمت آن را با علیه وصول میمحکوم

  کند.علیه وصول میکارشناسی تعیین و از محکوم

  



 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/13    

7/98/1801   

  ح  1801-83-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  خصوص پرسش ذیل امر به ابالغ نمائید:احتراما خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در 

قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده  2ماده  3با توجه به مقررات تبصره 

تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد  1380/12/9قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مصوب

 6؟ و اگر تبصره 1365/12/16است یا مورخ  1341/10/27با سند عادي مورخ موقوفات عام و خاص ثبتی یا 

ماده واحده مذکور اختصاص به موقوفات عام داشته باشد چه تفاوتی در نوع اراضی موقوفه با اراضی غیر موقوفه 

قانون  2ه ماد 3مذکور مخصص قاعده کلی در تبصره  6از حیث اعتبار تاریخ احیاء وجود دارد آیا مقررات تبصره 

  جنگلها و مراتع می باشد.

 پاسخ:

قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه  6اوالً، به موجب تبصره 

ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون آن دسته از اراضی و امالك و جنگل 1380مصوب 

با اصالحات بعدي آن و قانون حفظ و حمایت از منابع  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلحفاظت و بهره

شود؛ مگر و موقوفه تلقی نمیالذکر نبوده قرار گیرد، مشمول ماده واحده صدر 1371طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 

چه احیاء شده باشد. برابر این تبصره آن 16/12/1365در مورد حریم موقوفات و همچنین اراضی که پیش از تاریخ 

اي که پیش از این تاریخ به عنوان منابع ملی اعالم شده، به قوت خود باقی است؛ اما در خصوص موقوفات و اراضی

نظر از قوفه باقی خواهد ماند و از زمره منابع ملی خارج است؛ اما حریم موقوفات صرفچنان مواحیاء شده باشد، هم

تواند به عنوان منابع ملی اعالم شود. در این خصوص اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوري گاه نمیاین تاریخ هیچ

ت و در واقع منابع ملی استثناء شده اس اسالمی ایران نیز قابل استناد است. در این اصل مراتعی که حریم باشد از انفال

آید؛ شود. بنابراین، اراضی ملی که بدون احیاء به وقفیت درآمده است، موقوفه به شمار نمیکه شامل موقوفات نیز می

احیاء و وقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات قرار  16/12/1365اما اراضی که پیش از تاریخ 

  رود و جزء منابع ملی نیست.  ه به شمار میگرفته است، موقوف

ثانیاً، هرچند قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 

است و با لحاظ قانون تفسیر  1363ناظر بر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب  1380



به تصویب رسیده است،  1391که در سال  1371اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب قانون ابطال 

الحاقی یاد شده باید حکم آن  6ناظر بر موقوفات خاص است؛ اما با لحاظ اطالق و عموم تبصره  1363قانون سال 

را نسبت به موقوفات  16/12/1365را شامل هر دو قسم موقوفات اعم از عام و خاص دانست و تاریخ احیاء پیش از 

  مذکور حاکم دانست.

الذکر، تفاوتی در ثبتی یا عادي بودن موقوفه نیست ثالثاً، در خصوص تاریخ احیاء موقوفات عام و خاص به شرح فوق

  کننده، حاکمیت دارد.و در موقوفات با سند عادي نیز در صورت احراز وقفیت توسط مرجع قضایی رسیدگی

  

 رفیعیدکتر احمد 

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/04    

7/98/726   

  ع  726-239-98شماره پرونده:  

  استعالم:

آن و  2يهاي مادهبا اصالحات و الحاقات بعدي وتبصره 1382قانون نظام صنفی مصوب  91ي با عنایت به ماده

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي،  14ي ماده» ج«ي ذیل بند تبصره» ب«قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند 

هاي لیزینگ از چه مرجعی باید پروانه فعالیت اخذ شرکت 1395اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  ها وجاهت دارد؟ه آنهاي صنفی بکنند؟ آیا اعطاي پروانه از سوي اتحادیه

 پاسخ:

ک هاي لیزینگ بانبرابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت

ند. شوهاي تجارتی محسوب میهاي لیزینگ از جمله شرکتو با توجه به نوع فعالیت، شرکت 1392مرکزي مصوب 

هاي با اصالحات و الحاقات بعدي، شرکت 1382قانون نظام صنفی کشور مصوب  3و  2از طرفی با عنایت به مواد 

قانون اخیرالذکر، صنفی که قانون خاص  2شوند. برابر تبصره اصالحی ماده عنوان یک واحد صنفی تلقی میفوق به 

وه صدور مجوز که بر اساس آن نح«دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است 

ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهاي ذي

ماده » ب«و از آنجایی که نظارت بانک مرکزي موضوع بند » شودآن به صراحت در متن قانون مربوط معین می

و بند  1395ماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجت 14

هاي لیزینگ از حیث اجراي بر شرکت 1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 21ماده » الف«

 ها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانکمقررات پولی است و اشعاري بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آن

هاي مذکور نیست و تحقق کامل ها از جنبهنافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکت مرکزي

   .امر نظارت مستلزم همکاري بانک مرکزي و مراجع مذکور است

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/25    

7/99/723   

  ك 723-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با توجه به الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و اصالح موادي از قانون مجازات اسالمی خواهمشند 

  است در خصوص موضوع پرسش زیر نظر مشورتی آن اداره کل را امر به ابالغ فرمایند.

اق در تعیین مجازات در ) ق.م.ا (اصالحی) یکی از عوامل و وجوه افتر134ماده (» پ«و » ب» «الف«برابر بندهاي 

د ارتکاب هاي رخداد تعدحالت تعدد جرایم تعزیري اختالف یا تشابه جرایم ارتکابی است به عبارت دیگر یکی از حالت

جرایم مختلف و غیر مختلف است  اگرچه بررسی و طبقه بندي جرایم در حالت تعدد جرم از وظایف دادگاه است لکن 

ه جرایم ارتکابی مختلف هستند یا غیر مختلف ارائه نشده است و اینکه به چه اعتباري مالك و معیاري براي احراز اینک

بد یاتوان جرایمی را مختلف و یا غیر مختلف نامید کماکان نامعلوم است این موضوع زمانی اهمیت دو چندان میمی

دانند کان مادي جرایم ارتکابی میکه دیدگاه حقوقدانان نیز همگون نباشد برخی این اختالف را ناشی از افتراق در ار

ندارند پرغم اشتراك در رکن مادي قابل ارائه میو بعضی دیگر این تقسیم بندي را به اعتبار مجازات قانونی علی

نامند با المثل جرم فرار از خدمت در هر دو حالت مراجعتی و دستگیري را بر خالف گروه نخست مختلف میفی

ی مختلف یا سرقت و گاهی شروع به جرم با جرم تام از همان جنس را مختلف و بر آن ارتکاب جعل در مواد قانون

کنند لذا به دلیل اهمیت موضوع و تاثیر آن بر مجازات مرتکبان ارشاد بفرمایید که چه معیار اساس مجازات تعیین می

  و استاندارد قابل اطمینانی براي تشخیص جرایم مختلف از غیر آن وجود دارد؟

 پاسخ:

  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

  که در قانون مقرر شده است.هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بالمحل به هر شیوه سرقت

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 پیشده قانونی ذکر و براي آندو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ما -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.می محسوب

  شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. -6

عالی کشور از قبیل رأي شماره ضمناً در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان

عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خالف ضوابط و هیأت عمومی دیوان 18/1/1377مورخ  624

  شود.مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل میمعیارهاي فوق احکام خاصی 

  

  

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/22    

7/99/721   

  ك 721-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

میلیون، وضعیت ماده  100با توجه به قانون کاهش حبس هاي تعزیري و قابل گذشت شدن جرم کالهبرداري زیر 

  ق.م.ا مبنی بر تکلیف مدیر سازمان ها و ... 606

میلیون در اداره تحت مدیریت و نظارت وي چی میشه؟ با در نظر گرفتن اصالح  100بر اعالم کالهبرداري کمتر از 

  ق.آ.د.ك. 72ق.م.ا و ماده  606ق.م.ا؛م  104ماده 

هم تصریح به جرایم غیرقابل  72یک جرم خاص هست و ماده  606آیا نافی مسئولیت وي هست یا خیر چرا که ماده 

  گذشت دارد؟

 پاسخ:

ها ، تکلیف رؤسا، مدیران یا مسؤولین سازمان1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  606مستنبط از ماده 

ابل گذشت یا غیرقابل این قانون به اعالم وقوع جرایم مذکور در این ماده، منوط به ق 598و مؤسسات مذکور در ماده 

گذشت بودن این جرایم نیست و قابل گذشت محسوب شدن بزه کالهبرداري کمتر از یک میلیارد ریال بر اساس ماده 

در اجراي وظایف مقامات یادشده تأثیري ندارد. شایان ذکر است تکلیف  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104

  قانون صدرالذکر منافاتی ندارد. 606با تکالیف مقرر در ماده  1392ي قانون آیین دادرسی کیفر 72مقرر در ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/27    

7/99/712   

  ك 712-100-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کانون کارشناسان  23ماده  4مذکور در تبصره » علیهمحکوم«با توجه به اختالف نظر در برداشت از اطالق واژه 

خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آراء صادره از سوي دادگاه  1381رسمی دادگستري مصوب 

انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسراي انتظامی کانون اعالم نظر 

  فرمایید.

 پاسخ:

براي شاکی  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  21گذار ایران از یک سو به موجب ماده قانون

قانون یاد شده  23ماده  7انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوي دیگر در تبصره 

ي رسد مقنن براتبصره دانسته است. به نظر می وي را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این

شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر کرده است. بنابراین باید اطالق واژه 

این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وي صادر شده  23ماده  4مذکور در تبصره » علیهمحکوم«

تواند هیأت عمومی دیوان عالی کشور می 18/10/1375مورخ  613نست. رأي وحدت رویه شماره است، نیز دا

  مؤید این نظر باشد.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/27    

7/99/705   

  ح 705-2/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که در بخشنامه هاي اجراییه چک به لحاظ ایندرخواستنظر به اجرایی شدن قانون اصالح قانون صدورچک و وصول 

تعرفه خدمات قضایی در خصوص هزینه دادرسی تقدیم دادخواست صدور اجراییه قیدي وجود ندارد اخذ هزینه دادرسی 

  موصوف به چه کیفیتی خواهد بود؟

 پاسخ:

که وصول هرگونه هزینه دادرسی و خدمات قضایی باید به موجب قانون باشد و قانون در خصوص وصول نظر به این

که عیناً در  1396تعرفه خدمات قضایی سال 16هزینه درخواست صدور اجراییه چک، ساکت است و جدول شماره 

ریال  20000اً ناظر بر دریافت مبلغ تکرار شده است، حکمی در این خصوص ندارد و صرف 1399قانون بودجه سال 

بابت بهاي برگ اجراییه است، بنابراین در فرض سوال درخواست صدور اجراییه چک به جز هزینه اوراق  وتطبیق 

  آن، هزینه دیگري ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1399/05/22    

7/99/703   

  ك 703-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که وسایل نقلیه  1394قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب  5با توجه به صراحت تبصره ماده 

که اشاره به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  55ندانسته است و نظر به ماده » حریم خصوصی«را مشمول 

ان توعدم جواز صدور دستورات کلی از سوي مقام قضایی مبنی بر بازرسی از اشیاء (وسایل نقلیه) دارد آیا می

اقدامات ماموران و دستورات قضایی در خصوص وسایل نقلیه را تابع مقررات مربوط به اماکن عمومی دانست و 

ص در  این خصوص نیست؟ به عبارت دیگر آیا تبصره ماده نتیجه گیري کرد که نیازي به صدور دستور موردي و خا

  قانون آیین دادرسی کیفري دانست؟ 55توان ناسخ ضمنی ماده قانون مذکور را می 5

 پاسخ:

قانون حمایت از آمران به  5مطابق تبصره ماده  "حریم خصوصی"عدم احتساب وسایل نقلیه در شمول عنوان عام 

صرفًا ناظر به  6و  5، 4، 3، 2، 1، صرفنظر از اینکه به داللت مواد  23/1/1394معروف و ناهیان از منکر مصوب 

باشد، اصوالً در مقام تجویز تفتیش و بازرسی خودروها توسط امور مربوط به قانون فوق الذکر و تحت شرایط آن می

ارد و به موجب ماده ضابطان قضایی وضع نشده است و در حدود مقرر در قانون صدرالذکر قابلیت توجه و اعمال د

، بازرسی اشیاء و از جمله وسایل نقلیه توسط ضابطان دادگستري در 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  55

این  45و  44جرایم غیر مشهود با اجازه موردي مقام قضایی و در جرایم مشهود مطابق مواد مرتبط و به ویژه مواد 

  قانون است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/25    

7/99/701   

  ح 701-26-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي ماده واحده قانون استقالل شرکت 2و تبصره  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  4با توجه به ماده 

و نیز قانون بودجه، آیا مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان جزء مؤسسات  1384ها مصوب توزیع برق در استان

  است؟ 1365مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 

 پاسخ:

ها منحصراً شامل وزارتخانه 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب قانون نحوه پرداخت محکوم

هاي دولتی و شود و به شرکتها در بودجه کل کشور منظور میو مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن

ها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در نهادها و بنیادها تسري ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آن

  شده به آن تسري ندارد.قانون یادفرض استعالم در فرض دولتی محسوب شدن شرکت برق نیز 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/19    

7/99/695   

  ك 695-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با یکدیگر و نیز اجتماع این گونه جرایم با  8و  7تعیین و اعمال مجازات در صورت اجتماع جرایم تعزیري درجه  

  چگونه است؟  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134سایر جرایم مطابق ماده 

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی  134ماده » ت«در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و باالترحسب مورد مطابق بند

شود. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت  با درجه شش و باالتر سبب رفتار می 1399اصالحی 

عکس جرایم درجه شش و باالتر در تعیین مجازات جداگانه براي شود اما بهجرایم (شش و باالتر) نمی تشدید این

ماده مذکور، » پ«و » ب«هاي مقرر در بندهاي جرایم درجه هفت و هشت (وتشدید آن) حسب مورد بر اساس شاخص

  مؤثر است.

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1399/05/29    

7/99/694   

  ك 694-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اگر متهم مرتکب چندین فقره سرقت شود که به لحاظ مشابه بودن آن جرایم لزوماً باید یک حکم صادر شود و جمع 

ا یها کمتر از آن نصاب باشد، آیا جرم ارزش اموال مسروقه متجاوز از دویست میلیون ریال؛ اما در هر یک از سرقت

  شود؟جرایم ارتکابی قابل گذشت تلقی می

 پاسخ:

در مواردي که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ مانند جرم سرقت که در استعالم آمده 

گیرد. به عبارت دیگر نصاب مورد نظر براي است، در صورت تعدد جرم هر یک از جرایم جداگانه مد نظر قرار می

ها در جرم سرقت در صورت تعدد، ارزش مال مسروقه در هر سرقت است، نه مجموع ارزش آن قابل گذشت بودن

  که عرفاً یک جرم محسوب شود.هاي ارتکابی؛ مگر اینسرقت

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/25    

7/99/692   

  ك 692-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  دستور فرمایید پیرامون پرسش زیر این معاونت را ارشاد فرمایید. خواهشمند است

رغم برگزاري دو مرحله مزایده به جهت هاي مربوط به قرارهاي تامین کیفري در برخی موارد علیدر ضبط وثیقه

ام احکنفع در این مورد دولت است آیا اجراي رسد حال با توجه به اینکه ذيعدم مشتري و غیره ملک به فروش نمی

تواند با لحاظ قیمت کارشناسی و به میزان قرار تامین کیفري دستور انتقال کیفري در فرض مطروحه خود راسا می

  آوري اموال تملیکی صادر نماید. ملک را به دولت به نمایندگی سازمان جمع

 پاسخ:

ها ممکن نبوده هاي ثبتی مورد وثیقه خریداري نداشته و فروش آندر فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پالك

هاي ثبتی در راستاي اجراي دستور قطعی مبنی شود؛ زیرا فروش این پالكهاي ثبتی رفع توقیف نمیاست، از پالك

قانون اجراي احکام مدنی  132از شمول مقررات ماده  گذار بوده است وبر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه

رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت خارج است و راهکاري که به نظر می 1356مصوب 

، سهم مشاعی هاي ثبتیهاي ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پالكواقعی پالك

له معادل ضرر و زیان به وي انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا ضبط و در صورت موافقت محکومها از کل آن

ت گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبمبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه

رحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی اسناد و امالك اعالم شود. همچنین در فرضی که پرونده هنوز در م

توان در فرض سؤال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت خصوصی است، می

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  538درآورد؛ اما اگر داراي شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده 

زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دیه یا ضرر و «مبنی بر این که؛ 

، حکایت از تقدم استیفاي حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را »شوددولت ضبط می

عملیات  طعیتوان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قبه لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی

  اجرایی را متوقف کرد.

  

  



 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/26    

7/99/687   

  ك 687-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یمی تصم در مواردي که اعتراض به قرار منع پیگرد خاج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده باشد اوال چه نوع قرار یا

  باید اتخاذ گردد ثانیا مرجع صالح براي صدور قرار یا تصمیم، دادسرا است یا دادگاه؟

 پاسخ:

مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهاي نهایی صادره از دادسرا، 

دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح یا عدم طرح آن در موعد قانونی نیز 

عقیب و یا اناطه صادره از سوي دادسرا پس از مهلت مقرر با همان مرجع است؛ ثانیاً، چنانچه به قرار منع یا موقوفی ت

صالح ارسال کند. قانونی، اعتراض شود، دادسرا مکلف است الیحه اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه ذي

ه کند و قرار رد با توجدادگاه نیز با مالحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می

قانون آیین دادرسی کیفري  440و  432ها و با اتخاذ مالك از مواد به اصل قابلیت تجدید نظر بودن آراي دادگاه

  حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است. 1392مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/25    

7/99/686   

  ح686-3/7-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه به پرداخت سیصد و پنجاه عدد سکه بهار آزادي بابت مهریه است؛ در اجراي حکم اي اجرایی محکومدر پرونده

یک واحد منزل مسکونی به ارزش یک میلیارد و چهار صد و پنجاه میلیون تومان ریال و به مزایده گذاشته شده 

اس ا بر اسعشر اجرایی بر اساس قیمت تقویم شده زمان دادخواست باشد یدر خصوص چگونگی اخذ نیماست؛ حال 

  ؟وجه واریزي مزایده ملک

 پاسخ:

االجرا (نیم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ ، حق1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  158طبق ماده  -الف

و در صورتی که دعوي مالی باشد، ولی خواسته آن وجه نقد نباشد،  به، در صورتی که خواسته وجه نقد باشدمحکوم

که دادگاه قیمت دیگري گردد؛ مگر اینشود، وصول میاالجرا به مأخذ بهاي خواسته که در دادخواست معین میحق

بلغ االجرا، مجا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حقبراي خواسته معین نموده باشد. بنابراین در مورد استعالم، از آن

جرا االبهاي خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردي براي تقویم مسکوکات طال براي تشخیص مبلغ حق

  نیست.

عشر اجرایی بر کند، نیماي که وجه نقد است به نرخ روز صادر میدر مواردي که دادگاه حکم به پرداخت مهریه -ب

  شود.ول میمهریه محاسبه و وص مبناي نرخ روز تأدیه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/21    

7/99/685   

  ك685-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ماده » ت«، و »پ«، »ب«، » الف«قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه در جرایم موضوع بند  406با توجه به ماده 

اي هم ارسال نکرده و وکیل نیز معرفی نکند و قانون آیین دادرسی کیفري متهم در دادگاه حاضر نشود و الیحه 302

آیا راي صادره حضوري محسوب  این قانون براي متهم وکیل تسخیري انتخاب کند 384دادگاه در اجراي ماده 

  شود یا غیابی؟می

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  406مذکور در ماده » ات دادگاه حاضر نشودیک از جلسیا وکیل او در هیچ«ظاهر عبارت 

دارد یا در مواردي است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی » وکیل تعیینی«، حکایت از 1392مصوب 

ه متهم کوکیل، دادگاه براي متهم وکیل تسخیري تعیین کرده و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی 

المکان باشد، نظر به این که اصوالً ارتباطی بین وکیل تسخیري و موکل وجود ندارد، رأي صادره متواري یا مجهول

علیه رأي غیابی، از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، غیابی محسوب شده و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم

  ان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.در هم

  

 مد محمدي باردئیدکتر اح

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/22    

7/99/677   

  ك677-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، منظور از خسارت مذکور جهت تعیین نوع  1ماده » ت«در خصوص بند  

هاي ناشی از ترمیم خسارت یا هاي ناشی از افت قیمت یا هزینههاي مستقیم است یا خسارتمجازات، صرفاً خسارت

  گیرد؟هاي ناشی از خواب وسیله تخریب شده را نیز در برمیهزینه

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  14مذکور در ماده » هاي ماديتمام ضرر و زیان«و اطالق عبارت  اوالً، با عنایت به عموم

که افت قیمت وسیله تخریب شده ناشی از صدمات وارده به آن عرفاً خسارت و با لحاظ این 1392کیفري مصوب 

ند ریال) مندرج در بصد میلیون تلقی و قابلیت مطالبه دارد، بنابراین در فرض سؤال، در محاسبه نصاب مقرر (یک

  گیرد.خسارت مزبور نیز مورد محاسبه قرار می 1399ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب » ت«

شاکی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  14که مطابق ماده » ضرر و زیان ناشی از جرم«ثانیاً، منظور از 

است که بین آن و وقوع جرم رابطه علّیت مستقیم وجود داشته  تواند آن را مطالبه کند، هرگونه خسارتیخصوصی می

هاي انجام شده براي ترمیم که موضوع جرم و یا ناشی از وقوع جرم باشد. شایسته ذکر است هزینهباشد؛ اعم از این

  ر خسارت وارده به آن وسیله است.وسیله تخریب شده فرض سؤال، مستهلک د

  

 دکتر احمد رفیعی

  قوه قضاییهمدیرکل حقوقی 

  

    



 

1399/05/25    

7/99/673   

  ك673-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي تعزیري ابهاماتی در این خصوص وجود دارد و با توجه به الزام به نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس

قانون مجازات اسالمی در قانون مبارزه با مواد مخدر مواد  18صدور کیفر حداقلی مندرج در تبصره الحاقی به ماده 

جهت صدور حکم در جرایم مستوجب حبس در این خصوص ملزم به رعایت تناسب یا رعایت حداقل  8و  5، 4

  مجازات براي هر بند هستیم؟

 پاسخ:

مخدر به این معناست که اوالً، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با مواد 

قانون مذکور،  8و  5، 4دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهاي موضوع مواد 

  مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند.

، اساساً داللتی بر عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب 1399المی اصالحی قانون مجازات اس 18ثانیاً، مفاد تبصره ماده 

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي  8و  5، 4در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 

  هاست.ر اجراي اصل تفرید مجازاتنداشته و به نوعی در راستاي لزوم رعایت تناسب د

  

 محمدي باردئی دکتر احمد

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/26    

7/99/671   

  ك671-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص زندانیانی که بعد از صدور حکم اعسار به جهت عدم پرداخت پیش قسط یا اقساط معوقه (یا هر دو) در 

متناسب  به باشد یااعطاي مرخصی باید متناسب با کل میزان محکومبرند آیا اخذ تامین به منظور بازداشت به سر می

  با پیش قسط و مبلغ اقساط معوقه؟

 پاسخ:

کند، به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میدر مواردي مانند فرض استعالم که دادگاه حکم به تقسیط محکوم

 3در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده 

خذ تأمین کفیل یا وثیقه به میزان پیش قسط قابل در خصوص ا 1394قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 

قانون موصوف در  3علیه به لحاظ عدم تأدیه پیش قسط در اجراي ماده که محکوماعمال است. لذا در صورتی

بازداشت باشد، اخذ تأمین مناسب براي اعطاي مرخصی به وي باید با توجه به همان مبلغ پیش پرداخت و اقساط 

  به.معادل کل محکوم معوق صورت گیرد، نه

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/25    

7/99/670   

  ك670-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

عالی خواهی محکوم به دیوانچه بعد از صدور راي بدوي، شاکی اعالم گذشت کند و پرونده به لحاظ فرجامچنان

رونده را توان پعالی کشور شکلی است آیا میکه رسیدگی دیوانکشور ارسال و راي عینا تایید شود، با توجه به این

  کیفري یک ارسال کرد؟ قانون آیین دادرسی کیفري به دادگاه 483در راستاي ماده 

 پاسخ:

علیه از دادگاه صادرکننده حکم قطعی مبنی بر تجدید نظر در میزان مجازات، برابر ماده اوالً، گرچه درخواست محکوم

االصول مستند به گذشت شاکی پس از قطعی شدن حکم است، علی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483

از قطعی شدن حکم محقق شده باشد، با توجه به فلسفه وضع ماده یادشده، که گذشت شاکی پیش اما در مواردي

  علیه ترتیب اثر بدهد.دادگاه باید به درخواست محکوم

ثانیاً، نظر به اینکه دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام آراء صادره از دادگاههاست و به مرجع مذکور دادگاه اطالق 

قانون آیین  483کشور ابرام شود، مرجع صالح براي اعمال ماده ر دیوان عالیشود، چنانچه رأي دادگاه بدوي دنمی

  دادگاه صادرکننده حکم نخستین است.  1392دادرسی کیفري مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1399/05/22    

7/99/667   

  ك  667-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها رسیدگی کند؟ در صورت تواند به عنوان دادرس دادگاه کیفري یک به پروندهکیفري دو میآیا دادرس دادگاه 

  مثبت بودن پاسخ، صدور ابالغ از ناحیه چه مرجعی است؟

 پاسخ:

و تعیین صالحیت هر  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  294هاي کیفري در ماده با توجه به تفکیک دادگاه

این قانون که در مقام بیان ترکیب  297و  296ري به موجب مواد بعدي؛ و با مالحظه مواد هاي کیفیک از دادگاه

قانون یادشده،  296ماده  2البدل در تبصره هاي کیفري یک و انقالب است، منظور از دادرس علیقضات دادگاه

این قانون، دادرس  297البدل مذکور در ماده البدل دادگاه کیفري یک و نیز منظور از دادرس علیدادرس علی

گفته با توجه به صالحیت و وظایف و اختیارات هاي پیشالبدل دادگاه انقالب است. بنابراین هر یک از دادگاهعلی

هاي البدل جداگانه و مخصوص به خود است و بدوي بودن هر یک از دادگاهاالصول داراي دادرس علیخود، علی

  شود.البدل آنها نمیعلیکیفري یک و انقالب موجب وحدت دادرس 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1399/05/22    

7/99/666   

  ح  666-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با عنایت به قابل گذشت اعالم شدن برخی جرایم حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري از جمله خیانت در امانت 

هاي مذکور بعد از یک سال از تاریخ وقوع جرم صورت جرایم قابل گذشت جدید چنانچه طرح شکایت بزه یا سایر

  گرفته باشد مستدعی است اعالم فرمایید:

باشد یا خیر می1392قانون مجازات اسالمی مصوب  106و  11، 10آیا موضوع مشمول مقررات مذکور در مواد 

  اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب بابت مرور زمان طرح شکایت نمود؟که در مرحله دادسرا یا دادگاه بتوان 

بوده و شاکی بدون آن که تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج  1398به عنوان مثال: تاریخ وقوع بزه اردیبهشت  

ایی شده است آیا اقدام به طرح شکایت نموده است و متعاقبا در تیر ماه قانون جدید اجر 1398از اختیارش در خرداد 

  توان با استناد به مواد مذکور اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نمود؟می

 پاسخ:

، مطابق قانون حاکم، 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در فرض استعالم که شاکی پیش از الزم

شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیرقابل 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  106وجب قانونی جهت تسري مقررات ماده متهم و در نتیجه انتفاي مروز زمان شکایت، م

  سبت به فرض استعالم وجود ندارد.ن 1392مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/26    

7/99/663   

  ك  663-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  را مرقوم فرمایید.به صورت مستند و مستدل پاسخ سوال ذیل 

چنانچه شاکی در جرایم قابل گذشت بعد از صدور راي و در زمان مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی و قبل از 

 13تواند بعد از صدور حکم به استناد ماده قطعیت راي اعالم رضایت و گذشت نماید در این صورت آیا دادگاه می

مجازات یا حکم  صادر کند؟ یا اینکه بایستی پرونده را به جراي قانون آیین دادرسی کیفري قرار موقوفی اجراي 

  احکام ارسال تا واحد اجراي احکام قرار موقوفی اجراي مجازات یا حکم را صادر کند؟

 پاسخ:

  نظر اکثریت:

االجرا شدن آن (حکم قطعی یا حکم غیابی در جرائم قابل گذشت، هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم و الزم

قانون آئین دادرسی کیفري  505و  13بلیت اجراء یافته است) گذشت نماید، قاضی اجراي احکام به استناد مواد که قا

االجرا نشده باشد و کند و در مواردي که حکم صادره غیابی بوده و الزمقرار موقوفی اجراء صادر می 1392مصوب 

کننده حکم غیابی بدون واخواهی چون دادگاه صادري قطعیت نرسیده باشد، یا حکم صادره حضوري بوده و به حیطه

 نظرخواهینظر استان و دیوان عالی کشور بدون تجدیدقانون یاد شده و دادگاه تجدید 406علیه بر اساس ماده محکوم

قانون مذکور حق رسیدگی و ورود به پرونده را ندارند، لذا دادگاه  433خواهی اشخاص مندرج در ماده و فرجام

علیه، حق فسخ رأي و صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد و در احکام غیابی بدون واخواهی محکومده حکمصادرکنن

علیه، مجوزي براي ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام و ورود حضوري نیز بدون تجدیدنظرخواهی محکوم

ت آن، قاضی اجراي احکام طبق مواد یاد االجراء شدن رأي یا قطعیبه پرونده وجود ندارد. بدیهی است، پس از الزم

قانون مذکور باید در  376و  244کند و دادگاه بدوي با استفاده از مالك مواد شده قرار موقوفی اجراء صادر می

  نماید.مواردي که متهم در بازداشت است، دستور آزادي وي و فک قرار تأمین کیفري را صادر 

  نظر اقلیت:

وسط دادستان از ابتداي کشف جرم آغاز و با اعتراض وي در مراجع تجدیدنظر پایان تعقیب، فرایندي است که ت

گذشت اعالم گذشت نماید قرار یابد و بر این اساس در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی در جرایم قابلمی

ن تا و بعد از آشود. در این وضعیت، تفاوتی بین مرحله قبل از صدور رأي شکلی یعنی موقوفی تعقیب صادر می



االجراء شدن رأي نبوده و گذشت شاکی وضعیت خاصی است که بر تمام تصمیمات قبلی قضائی از جمله مرحله الزم

االجراء سایه افکنده و با صدور قرار موقوفی تعقیب، تمام آن تصمیمات بالاثر قرار جلب به دادرسی و آراء غیرالزم

همان قانون مؤید این  283و وحدت مالك ماده  1392سی کیفري مصوب قانون آئین دادر 13شود. اطالق ماده می

استنباط است. بنابراین، چنانچه رأي الزم االجراء نشده است، در هر مرحله که باشد، توسط دادگاهی که پرونده در 

شود زاد میقانون یاد شده چنانچه متهم زندانی باشد آ 267آن مطرح است، قرار موقوفی تعقیب صادر و مطابق ماده 

  شود.قانون مزبور قرار موقوفی اجراء صادر می 505و  13و چنانچه رأي الزم االجراء باشد، به موجب مواد 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    



 

1399/05/22    

7/99/662   

  ح  662-2/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با توجه به اختالف نظر بین قضات محترم شعب دادگاه عمومی حقوقی در خصوص معافیت یا عدم معافیت بنیاد 

قالب هاي عمومی وانمستضعفان انقالب اسالمی از پرداخت هزینه دادرسی متعاقب تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه

  ا در خصوص موضوع صراحت اعالم فرمایید.خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم ر 1379در امور مدنی مصوب 

 پاسخ:

که حکم مقرر در خصوص هزینه دادرسی شود و لحاظ آنکه عام الحق، مخصص خاص سابق تلقی نمیبا عنایت به این

شود و معافیت بنیاد ، عام تلقی می1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب در قانون آیین دادرسی دادگاه

الیحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از «مستضعفان در این خصوص به موجب قانون خاص سابق یعنی 

شده به قوت خود بینی شده است، لذا معافیت یادپیش» 1358پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 

  رداخت هزینه دادرسی معاف است.پشده از باقی است و بنیاد یاد

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/26    

7/99/657   

  ح657-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا طرح دعواي جدید در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مجاز است؟ در صورت مجاز بودن تا چه زمانی  -1

قابل طرح است و در صورتی که دادخواست دعاوي جدید نقص داشته باشد، رفع نقص بر عهده چه مرجعی  این دعوي

  است و در صورت عدم رفع نقص، صدور قرار بر عهده دادگاه است یا دفتر؟

توان دلیل جدید ارائه کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این مراجع چه آیا در مرحله تجدیدنظر و فرجام می -2

  یفی در قبال دلیل جدید دارند؟تکل

 پاسخ:

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 362با توجه به صراحت ماده  -1

جا که رسیدگی در دیوان عالی کشور اساساً به صورت شکلی ادعاي جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست. از آن

ن به ادعاي ماهیتی که در مرحله نخستین مورد رسیدگی واقع نشده است، ورود نخواهد است و نه ماهیتی، این دیوا

  قانون یادشده نیز متضمن این مهم است. 7داشت. ماده 

که دلیل جدیدي در مرحله تجدید نظر اقامه شود، طبعاً دادگاه تجدید نظر در مقام بررسی و ارزیابی در صورتی -2

کند؛ اما در دیوان عالی کشور که رسیدگی به صورت این دلیل به ماهیت امر پرداخته و بر اساس آن رأي صادر می

 371ماده  5را مؤثر در مقام تشخیص دهد، در اجراي بند  چه دیوان دلیل ابرازي جدیدشکلی است و نه ماهیتی، چنان

این قانون پرونده  401ماده » الف«خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات، نقض و مطابق بند الذکر رأي فرجامقانون فوق

  کند.را براي رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأي نخستین ارجاع می

 دکتر احمد رفیعی

  ضاییهمدیرکل حقوقی قوه ق
 

1399/05/29    

7/99/655   

  ع655-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:



تصویر مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب به حضور 

زم ال گردد مستدعی است مقرر فرمایید نظر آن اداره محترم در خصوص اینکه آیا مصوبه مذکور قانونی وارسال می

  االجراست یا خیر؟

  رئیس شوراي برنامه ریزي و توسعه استان تهران

خود ضمن بررسی  1393/4/9پیرو تصمیمات جلسه مورخه  1394/5/5شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ 

  شهر فرهنگی مذهبی آفتاب نظریه کمیته فنی را با اصالحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

ضرورت تدوین نظام مدیریت واحد ویژه براي شهر فرهنگی مذهبی آفتاب مقرر نمود نتایج مطالعات  ضمن تاکید بر

الح صدر خصوص نظام مدیریتی مذکور پس از بررسی در کمیته فنی حداکثر ظرف سه ماه جهت ارجاع به مراجع ذي

  قانونی شهرسازي و معماري ایران ارائه گردد.

ها هاي مسئول خصوصا وزارت جهاد کشاورزي استانداري تهران و شهرداريهضرورت جدیت و اهتمام کلیه دستگا

را از ساخت و سازهاي غیر قانونی و تخلفات ساختمانی به خصوص در اراضی پیرامون روستاي مرتضی گرد و 

  جلوگیري از زراعی و باغی در روستاهاي کاشانک و پالتین را مورد تاکید مجدد قرار داد.

  و در جهت رفع تداخالت محدوده و حریم شهرهاي اطراف مقرر گردید: 1381/10/23مصوب 

استفاده از ظرفیت قانونی موجود و با توجه به تصویب بخش آفتاب کلیه تداخالت محدوده و حریم شهرهاي مجاور 

  قانون تعاریف محدوده و حریم اصالح گردد. 2با مرز بخش آفتاب طبق ماده 

رفا با محدوده شهرهاي مجاور به استثناي کهریزك به نفع شهرهاي مذکور دوده جرایم شهر فرهنگی مذهبی آفتاب ص

  و حریم شهر کهریزك در فرآیند  بررسی و تصویب طرح جامع شهر مذکور تعیین تکلیف خواهد گردید.

تالقی حریم شهر فرهنگی مذهبی آفتاب و حریم شهرهاي مجاور حریم شهرهاي مذکور به نفع حریم شهر آفتاب کاهش 

شوراي عالی مربوط به طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب تا اصالح جرایم مذکور  1381/10/23یابد. مصوب 

گرفته و هر گونه صدور پروانه ساختمان در این جرایم پس از اطمینان از وقوع یا عدم وقوع ملک در حریم از طریق 

  باشد.مطهر ممنوع می

  صوص تملک اراضی واقع در محدوده و حریم شهر فرهنگی مذهبی نماید.هاي مرتبط در خبر پیگیري تکالیف دستگاه

  ویژه شهر فرهنگی آفتاب پس از بررسی در کمیته فنی جهت تصویب نهایی به شوراي عالی ارائه گردد.

هاي مختلف و همجواري با شهر تهران در الزامات پدافند غیر عامل با توجه به نقش حرم مطهر برگزاري مناسبت

  جه قرار گرفته و برنامه الزم در این خصوص ارائه گردد.مورد تو



پیگیري و نظارت بر حسن اجراي طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب و رعایت ضوابط و مقررات آن با مدیریت  

هاي ساالنه در خصوص روند تحقق طرح به دبیرخانه شوراي عالی شهر مدیریت مکلف است نسبت به ارسال گزارش

ت هاي محول شدن به این مدیریگویی به مسئولیتیب نظام مدیریت شهر فرهنگی مذهبی آفتاب پاسخاقدام و تصو

  باشد.مصوبه بر عهده آستان مطهر امام خمینی می

ربط از جمله شهرداران محترم شهرهاي اطراف شهر آفتاب و استحضار و صدور دستور انعکاس به کلیه مراجع ذي

  شود. اقدامات می

 پاسخ:

با  1351ایت به هدف مقنن که در ماده یک قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب با عن

این قانون براي شوراي مذکور تعیین شده است و نیز  2اصالحات و الحاقات بعدي بیان شده و وظایفی که در ماده 

ا مقرر شده است؛ مصوبات شوراي ها در خصوص اجراي مصوبات شورقانون براي شهرداري 7تکلیفی که در ماده 

شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص طرح  5/5/1394عالی مذکور از جمله مصوبه جلسه مورخ 

ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب، با رعایت اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تا زمانی که 

کننده الغاء یا اصالح یا تغییر بر اساس رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ابطال نشده و یا از سوي مرجع تصویب

  الرعایه است.ه است، الزمنکرد

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/14    

7/99/654   

  ك 654-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

همان قانون به نصف تقلیل  11با تصویب قانون کاهش مجازات حبس، مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده 

که دعاوي ثالثه تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل یافته است. با عنایت به این

 2ها را با قرار عدم صالحیت به محاکم کیفري گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پرونده

قانون وصول  3ماده  2هاي اعالمی مشمول بند گر محاکم با این استدالل که مجازات بزهکنند و از طرف دیارسال می

بوده که طبق آن  99قانون بودجه سال  16برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول 

سیدگی به این عناوین شود عقیده بر آن دارند رتلقی می 6مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه 

مند ها خواهشمنوط به صدور کیفرخواست است. با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پرونده

  است این مرجع را ارشاد نمایید که:

  باشد یا درجه هفت؟اوالً، مجازات بزه دعاوي ثالثه اعالمی درجه شش می

بایست به قانون آیین دادرسی کیفري می 340که وفق ماده ه دادسرا است یا اینثانیاً، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهد

  صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟

 پاسخ:

، در حوزه قضایی هر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  22اوالً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 

گردد و صدور قرار عدم صالحیت از مومی و انقالب تشکیل میهاي آن حوزه، دادسراي عشهرستان در معیت دادگاه

سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختالف در صالحیت نیز 

  بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690ثانیاً، 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

قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات  1399تعزیري مصوب 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده ت که در انطباق آن با شاخصیافته، مجازات قانونی جرم استقلیل

به طور مستقیم در دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 

قانون  3ماده  2شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند مطرح می



با اصالحات و الحاقات بعدي که ممکن  1373وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

  است منتهی به تعیین جزاي نقدي (درجه پنج) شود، در صالحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/29    

7/99/652   

  ح652-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مورخ  9022/7518/1در خصوص استعالم شماره  1399/4/31مورخ  99-3/1-544در بازگشت به نامه شماره 

دارد به موجب حکم دادگاه بدوي خوانده محکوم به پرداخت وجه این دادگستري بدین وسیله اعالم می 1399/4/28

دنظرخواهی در دفتر مربوطه ثبت شده اما به لحاظ امحاء پرونده نتیجه تجدیدنظرخواهی شده است دادخواست تجدی

  گردد خواهشمند است اعالم فرمایند با این وصف آیا حکم بدوي قابل اجرا است یا نه؟مشخص نمی

 پاسخ:

ت به آن امه بدوي نسبعلیه دادنکه در فرض سؤال برابر سوابق مندرج در دفتر دادگاه نخستین، محکومبا توجه به این

شود و تجدیدنظرخواهی کرده است و با تقدیم دادخواست تجدیدنظر تا حصول نتیجه، دادنامه بدوي قطعی تلقی نمی

یرد گهاي قضایی بعد از انقضاي مدت زمان قابل توجهی از مختومه شدن پرونده انجام میاز سوي دیگر امحاء پرونده

تی ظهور در آن دادنامه بدوي قطعیت نیافته است، بنابراین با لحاظ ماده یک و عدم درخواست اجراییه در چنین مد

در فرض سؤال امکان صدور اجراییه بر مبناي دادنامه دادگاه بدوي وجود  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

  ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/26    

7/99/649   

  ك 649-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شروع به جرم و نیز  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11اوالً: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 

دیده و با رعایت حد معاونت در جرایم کالهبرداري، در حکم کالهبرداري و سرقت ساده، مشروط به وجود بزه

  هاي مالی ذکر شده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ نصاب

رد؟ و رورت دادیده براي قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کالهبرداري ضثانیاً: آیا شرط داشتن بزه

همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر براي قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کالهبرداري و جرایمی که مجازات 

  شوند، ضرورت دارد؟کالهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري محسوب می

عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن ثالثاً: آیا کالهبرداري و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و 

  جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟

ها و مراتع آیا بزه تصرف برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 59رابعاً: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 

  ت؟عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت اس

 پاسخ:

 104اوالً، شرط یا شرایطی که براي قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوي مقنن به طور خاص در ماده 

مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوي در ارتکاب این جرایم  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی 

ن) باید ملحوظ گردد. بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و اند (اعم از مباشر، شریک یا معاوها دخیلآنیا شروع به 

معاونت در جرایم کالهبرداري و انتقال مال غیر با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از 

بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  36نصاب مقرر درماده 

ها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري جرایم در حکم کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره آندر 

است و همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم » دیدهداشتن بزه«شود، منوط به محسوب می

، چنانچه ارزش مال مسروقه 1375مصوب  قانون مجازات اسالمی 665و  661، 657، 656سرقت موضوع مواد 

  ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد، قابل گذشت است. 000/000/200کمتر از 

ر ماده دیده قابل تصور نیست و دثانیاً، در بزه کالهبرداري که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه

 36زه کالهبرداري فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ، ب1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104



در صورت داشتن «بیشتر نباشد، قابل گذشت اعالم شده است و عبارت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

ها مقرر شده مجازات کالهبرداري درباره آن«و جرایمی است که » در حکم کالهبرداري«ناظر به جرایم » دیدهبزه

و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی » شودطبق قانون کالهبرداري محسوب می«و یا  »است

  نیست.

، بزه کالهبرداري و 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104بیان شد، طبق ماده » ثانیاً«ثالثاً، همانطور که در بند 

  متر از آن باشد، به طور مطلقانتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن، یک میلیارد ریال یا ک

که این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از این 

» اوالً«که جرم تام باشد و یا در مرحله شروع باشد. لحاظ این شرط (همانطور که در بند عمومی واقع شود، یا این

اند؛ اعم از مباشر، ها دخیلآنم و یا شروع به ذکر شد)، در خصوص کلیه کسانی که به نحوي در ارتکاب این جرای

  معاون یا شریک باید رعایت شود.

ها و مراتع اصالحی برداري از جنگلو تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهره 55که ماده رابعاً، با توضیح این

نسخ شده است، طبق  1375ب قانون مجازات اسالمی مصو 690راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده  1348

بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11ماده 

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

  اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت هستند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/15    

7/99/642   

  ك  642-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا قرار تعویق صدور حکم اعم  قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟

 پاسخ:

قرار تعویق صدور حکم در جرایم درجه شش تا هشت صادر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  40مطابق ماده 

این ماده، قرار  2و تبصره  1392قانون آیین دارسی کیفري مصوب  427ماده » الف«می شود و با عنایت به بند 

  تعویق صدور حکم به شکل ساده یا مراقبتی در جرایم تعزیري درجه شش و هفت قابل تجدید نظرخواهی است.

  

 یدکتر احمد رفیع

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/26    

7/99/641   

  ك  641-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) وقتی که میزان دیه  718در تصادفات منجر به جرح با شرایط مقرر در ماده 

قانون وصول مبنی بر تبدیل حبس  3ماده  1توان به بند کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، حسب تبصره مذکور نمی

  به جزاي نقدي استناد کرد در این فرض آیا رأي صادره قابل تجدیدنظر است؟

 پاسخ:

که رأي دادگاه توأم با محکومیت ، در مواردي1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  429باتوجه به تصریح ماده 

هاي مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد جنبه دیگر رأي نیز به تبع آن به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه

مل دیه کمتر از یک دهم دیه کا حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. بنابراین، در فرض استعالم نیز که میزان

بودن جرم تعزیري مذکور در فرض استعالم) قابل تجدید  7است با توجه به این که جنبه دیگر رأي (به لحاظ درجه 

  نظر است، رأي به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/21    

7/99/640   

  ك  640-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

از قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) با توجه به قانون کاهش مجازات  717در تصادفات منجر به جرح موضوع ماده 

چه میزان دیه کمتر از یک دهم باشد. حال چنانمی 8مجازات حبس این جرم از درجه  1399حبس تعزیري مصوب 

قانون وصول، مبنی بر تبدیل حبس به جزاي نقدي، آیا رأي صادره  3ماده  1دیه کامل باشد، با در نظر گرفتن بند 

  قابل تجدیدنظر است؟

 پاسخ:

کلیه جرایم  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  1به صراحت بند 

که در استعالم آمده است (به  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  717رانندگی از جمله جرم موضوع ماده 

بند مذکور مستثنی شده است) از شمول  718این قانون که طبق تبصره ماده  718و  714استثناي جرایم موضوع مواد 

جرایم مشمول این بند است؛ زیرا مجازات قانونی جرم » مجازات قانونی«مشمول این بند است و جزاي نقدي بند مذکور، 

قانون صدرالذکر مشخص شده باشد. مالك  3ماده  2و  1ممکن است در یک ماده خاص یا در مواد دیگري نظیر بندهاي 

ند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی با توجه به میزان جزاي نقدي حاکم در زمان تعیین درجه جرایم مشمول ب

 1هاي آن، بند و تبصره 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي مقرر در ماده وقوع جرم و انطباق آن با شاخص

که در حال حاضر با است  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده 

که در  1396هاي خدمات قضایی قانون بودجه سال تعرفه 16عنایت به افزایش میزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره 

) (سه میلیون 000/000/33تا  000/300/3تغییر نکرده است (مبلغ  1399و  1398و  1397هاي قوانین بودجه سال

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)،  717باشد. بنابراین جرم موضوع ماده ل) میو سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریا

خارج و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427ماده » الف«جرم تعزیري درجه شش محسوب و از شمول بند 

  ر است.تجدید نظ این قانون قابل 427رأي صادرشده از دادگاه کیفري دو در خصوص این جرم با توجه به ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/25    

7/99/639   

  ك  639-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون وصول  3ماده  1نامه رسمی که با توجه به بند در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مانند رانندگی بدون گواهی

که تخفیف اعم از تبدیل مجازات یا تقلیل شود، نظر به اینبرخی از درآمدهاي دولت، حبس، به جزاي نقدي تبدیل می

 38و  37بار مورد تخفیف قرار گرفت؛ در صورت فراهم بودن شرایط مواد که مجازات یکآن است، با توجه به این

  جزاي نقدي صادره نیز وجود دارد؟ قانون مجازات اسالمی، آیا این امکان تخفیف

 پاسخ:

 1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  1در جرایم مشمول بند 

قانون مجازات اسالمی  718از جمله کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی (به استثناي موارد مذکور در تبصره ماده 

قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزاي نقدي تبدیل شده است. بنابراین جزاي نقدي  )، مجازات1375مصوب 

جرایم مشمول این بند است؛ لذا در تعیین جزاي نقدي موضوع بند مذکور » مجازات قانونی«موضوع بند مذکور 

» ث«قرر در بند ها از جمله تخفیف منیازي به وجود جهات تخفیف نیست و این مجازات مشمول احکام کلی مجازات

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات  1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 23/2/1399اصالحی ( 37ماده 

  تخفیف است و نص مغایر که تخفیف را در این خصوص منع کند، وجود ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1399/05/19    

7/99/637   

  ح  637-88-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1397/8/13قانون صدور چک با اصالحات مورخه  23رساند آیا دعوي ابطال اجراییه موضوع ماده به استحضار می

بایست هزینه دادرسی پرداخت مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن آیا به میزان مبلغ مندرج در چک می

  کند یا خیر؟

 پاسخ:

براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، خواسته صدور  -الف

حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. 

رایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی درحقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اج

  نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.

  با توجه به پاسخ قسمت الف، منتفی است. -ب

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/26    

7/99/633   

  ك  633-169-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در رابطه با نظامی محسوب شدن ماموران پلیس راهور و پلیس راه این مرجع را ارشاد و راهنمایی فرمایید. آیا 

توانند به عنوان ضابط دادگستري محسوب شوند یا خیر؟ زیرا ماموران ذکر شده در صورت احراز شرایط مربوط می

ی این شوند مبانیس راهور ضابط قوه قضاییه محسوب نمیبنا بر تصمیم هیات رئیسه نیروي انتظامی ماموران پل

قانون نیروي انتظامی وظایفی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه  4ماده  8بر اساس بند  -1تصمیم از این قرار است 

قضاییه به نیروي انتظامی محول شده را مشخص کرده است این وظایف سنخیتی با وظایف پلیس راهور ندارد زیرا 

قانون قبلی تکالیف قانونی پلیس راهور اجراي قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور  4ماده  12ر بند براب

 1398/6/1نامه اجرایی احراز ضابط دادگستري مصوب بر اساس آیین -2هاي کشور است. توزیع و حفظ حریم راه

ه افسران ها و کلیضایی بخش شهرستان و استانرئیس قوه قضاییه تصریح شده که فرماندهان نیروي انتظامی حوزه ق

باشند مکلفند با اعالم ها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیري از وقوع جرم میو درجه داران که وظیفه سازمانی آن

هاي آموزش الزم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستري را دریافت دادستان دوره

ف گردد با وظایبراین وظیفه سازمانی ماموران پلیس راهور که از طریق سلسه مراتب فرماندهی ابالغ میکنند بنا

  ضابطان تفاوتی معنادار دارد.

در مواجهه با جرایم مشهود پلیس راهور صرفا به عنوان اعالم کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف  -3

اعمال قانون در رسیدگی به  -4اي با ضابط بودن آنان ندارد.این امر مالزمهبه اعالم آن به مرجع قضایی است و 

تخلفات رانندگی کامال از موضوع رسیدگی به جرم به جهت ماهیت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همین علت 

به  له رسیدگیدرباره تخلفات ضرورتی به ضابط بودن مامور مجري قانون ندارد این مسئله در سایر قوانین از جم

قانون  17ترسیم کروکی و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده -5تخلفات اداري کارکنان دولت نیز صادق است.

رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی ماموران پلیس راهور است و ارتباطی با وظایف ضابطیت آنان 

ناجا در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی مطابق  سالح به دست بودن ماموران اجرایی پلیس راهور -6ندارد.

  شود و ارتباطی با ضابطیت آنان ندارد.قانون به کارگیري سالح محسوب می

قانون آیین دادرسی کیفري ضابطان دادگستري بر اساس قانون تعیین  29بر اساس ماده  -1این در حالی است که: 

ام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروي انتظامی جمهوري همین ماده ضابطان ع» الف«اند طبق بند شده

باشد بنابراین اطالق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه اند میاسالمی ایران که آموزش مربوط را دیده



  4ماده  8بند یکی از وظایف نیروهاي انتظامی طبق قسمت د،ه، و، ز  -2شود. که جزئی از نیروي انتظامی هستند می

قانون نیروي انتظامی پیشگیري از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دالیل جرم است یکی از جرایم شایع در 

حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف 

قانون آیین دادرسی کیفري این ماموران به  30در ماده کند که در صورت حصول شرایط مقرر  ذکر شده ایجاب می

نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستري مصوب ماده یک آیین» الف«در بند  -3عنوان ضابط محسوب شوند.

رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستري شامل کلیه فرماندهان، افسران درجه داران نیروي انتظامی آموزش  1398/6/1

در  -4شوند.و مامورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب میدیده مقامات 

نامه ذکر شده به صراحت نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر آیین 4ماده 

آیین نامه باال  3ر ماده خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطالق ذکر شده وجود ندارد مصادیق ذکر شده د

استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی براي احراز عنوان ضابط نبودن -5به نوعی تایید کننده این امر است.

ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست زیرا این قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و 

رفتارهاي مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخی از مقررات عبور و مرور است و ارتباطی به 

مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است بنابر مبانی ذکر  10ماده » ب«همین قانون و از جمله ذیل بند 

قانون آیین دادرسی کیفري ماموران پلیس راهور و پلیس راه  30رسد در صورت احراز شرایط ماده شده به نظر می

  شوند.ضابط دادگستري محسوب می

 پاسخ:

قانون نیروي انتظامی مصوب  4ماده  8و بند  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  29و  28مستفاد از مواد 

از مأموران راهور ناجا که  ، آن دسته1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  14و  10و مواد  1369

ها مالزمه با اجراي وظایف ضابطیت دارد مانند اقدام در موارد جرایم مشهود در حوزه انجام وظایف سازمانی آن

  شوند.جرایم رانندگی به عنوان ضابط دادگستري شناخته می

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/29    

7/99/628   

  ح628-139-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابالغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وي ادعاي جعلیت قرارداد راجع به 

  هاي قضایی پیرامون موضوع به شرح زیر است:داوري را مطرح کند،  تکلیف دادگاه چیست؟ توضیح آن که  رویه

قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور  461اند که دادگاه در راستاي ماده هبرخی بر این عقید -1

باید بدواً به ادعاي جعلیت رسیدگی و در صورت احراز اصالت قرارداد راجع به داوري نسبت  1379مدنی مصوب 

و بعد از ماده موصوف، همگی پیرامون  به تعیین داور اقدام کند. استدالل این گروه بدین شرح است که اوالً مواد قبل

قانون یاد شده امکان رسیدگی داور به بحث جعلیت  479و  478تعیین داور است نه اجراي رأي داوري؛ ثانیاً در مواد 

مطرح نشده است. ثالثاً، چنانچه به ادعاي جلعیت رسیدگی نشود، خوانده قادر به طرح دعواي ابطال رأي داور به 

این قانون خواهد بود و بر این اساس عدم اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع و احاله کردن آن به  489ده ما 7استناد بند 

  طرح دعواي ابطال رأي داور که مستلزم صرف وقت و هزینه براي طرفین است، امري مغایر با عدالت و انصاف است.

. اما این امر در قالب دفاع قابل پذیرش نیست برخی دیگر معتقدند دادگاه باید بدواً و ادعاي جعلیت را بررسی کند؛ -2

بر این اساس پرونده درخواست تعیین داور باید با دستور اداري مقید به وقت نظارت شود و خوانده به طرح دعواي 

اثبات جعلیت ارشاد شود و پس از رسیدگی به دعواي اثبات جعلیت با توجه به نتیجه قطعی آن در خصوص درخواست 

  تخاذ تصمیم گردد.تعیین داور ا

اند که نظارت دادگاه در مرحله تعیین داور، امري شکلی و ظاهري است و رسیدگی به برخی نیز بر این عقیده -3

ایراد مطروحه در زمان تعیین داور وجاهتی نداشته و مغایر با فلسفه داوري و سرعت در رسیدگی است. بر این اساس 

  ر چنانچه شخص مدعی جعلیت است، دعواي ابطال رأي داور مطرح کند.باید داور تعیین و پس از صدور رأي داو

 پاسخ:

  

رسیدگی به دعاوي بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و مقررات قانون آیین 

هاي عمومی اصالحی قانون تشکیل دادگاه 4و ماده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

هاي عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد با اصالحات و الحاقات بعدي در صالحیت دادگاه 1373و انقالب مصوب 

ها براساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردي که نسبت به داوري امري خالف اصل و صرفاً مانع صالحیت دادگاه



 461اختالفی باشد، از جمله ادعاي جعل قرارداد داوري، طبق ماده  اصل معامله یا قرارداد راجع به داوري بین طرفین

دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

جعل به  وجود قرارداد داوري را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین براي رسیدگی به ادعاي جعل، الزام مدعی

به بعد قانون یاد شده به ادعاي مجعول  219طرح دعواي اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد 

کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداري و در صورت اثبات اصالت قرارداد بودن قرارداد داوري رسیدگی می

  کند.داور را تعیین می

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  حقوقی قوه قضاییهمدیرکل 

  

 
  

  
  
  

  

    



 

1399/05/29    

7/99/620   

  ع620-96-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مصوبه شماره  1398/1/27مورخ  86به موجب دادنامه شماره 

هیأت وزیران مبنی بر معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات ابطال شده است. در این راستا  49128/ت/30562

موضوع ابطال معافیت را به  1398/3/13مورخ  22/98/200سرپرست سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 

ین دادرسی دیوان عدالت قانون تشکیالت و آی 13واحدهاي مالیاتی سراسر کشور ابالغ کرده است. با توجه به ماده 

پیش از ابطال مصوبه  هاي مالیاتی با تاریخآیا ابطال مصوبه هیأت وزیران قابل تسري به پرونده 1392اداري مصوب 

اند، مابه و داراي حق مکتسبه شده توان از اشخاص حقیقی و حقوقی که از معافیت استفاده کردهشود؟ آیا میهم می

  د؟التفاوت مالیات را اخذ کر

 پاسخ:

اثر ابطال مصوبات از زمان «، 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  13مطابق ماده 

صدور رأي هیات عمومی است، مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردي که به منظور جلوگیري از تضییع 

مورخ  86که دادنامه شماره نظر به این». تب نمایدحقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه متر

مورخ  49128/ت 30652مصوبه شماره  2هیأت عمومی دیوان عدالت اداري دایر بر ابطال بند  27/1/1398

هیأت وزیران موضوع معافیت مسکن مهر از پرداخت هرگونه مالیات دیگري جز مالیات بر ارزش  15/2/1392

ودن این مصوبه بوده و حکایتی از عطف بماسبق شدن ندارد؛ اثر ابطال نسبت به بعد افزوده، به جهت خالف قانون ب

 الذکر از معافیت مالیاتی مصوبهاز تاریخ دادنامه است؛ بنابراین تمامی مؤدیانی که پیش از تاریخ صدور رأي فوق

ه داشت و سازمان مالیاتی مجاز بالتفاوت مالیات مربوطه نخواهند اند، تکلیفی به پرداخت مابهیادشده برخوردار شده

  التفاوت مزبور نیست.طالبه مابهم

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/20    

7/99/619   

  ح619-97-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب نامه تعرفه حق الوکاله، حقآیین 3نظر به ذیل ماده 

اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبناي ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده «... دارد: که مقرر می

، آیا منظور این است که باید صرفاً بابت آنچه وکیل از »باشدها سهم کانون مرکز و صندوق میقانون مالیات 103

طال شود؟ به عنوان مثال، در قرارداد بین وکیل و موکل مبلغ یکصد میلیون موکل دریافت کرده است، تمبر مالیاتی اب

ریال قید و موکل صرفا پنجاه میلیون ریال آن را پرداخت کرده باشد، آیا وکیل فقط باید نسبت به مبلغ اخیر تمبر 

  مالیاتی ابطال کند؟

 پاسخ:

 الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبرالحساب مالیاتی، تمام حقچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیچنان

که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد پردازد؛ مگر آنالوکاله وصول شده میالحساب مالیاتی را بر مبناي حقعلی

دارد ن که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود

  الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کاال مقرر شده باشد.که حق

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/25    

7/99/618   

  ك618-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و همچنین سربازانی که در محیط پادگان «دارد که مقرر می 1399قانون بودجه سال  11تبصره » ل«با توجه به بند 

اطالق دارد و شامل مواردي از جمله خودکشی » حوادث«آیا لفظ ..». شوند در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می

  ؟ستدر بند یاد شده چی» حوادث«گردد؟ اساسا تعبیر کلمه یا فوت در محیط پادگان در اثر سکته قلبی یا مغزي می

 پاسخ:

در بند » حادثه«با اصالحات و الحاقات بعدي، منظور از  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  3ماده  8مستفاد از بند 

بینی نشده تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی که در ، اتفاقی است پیش1399قانون بودجه مصوب  11تبصره » ل«

واردي نظیر خودکشی یا فوت غیر مرتبط با انجام وظیفه که مشمول دهد؛ لذا شامل ماثر عمل یا اتفاقی ناگهانی رخ می

کننده گردد. بدیهی است تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون با مرجع قضایی رسیدگیشود، نمیتعریف حادثه نمی

  به موضوع است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/15    

7/99/615   

  ك615-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات بیش از حداقل  1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  18مطابق تبصره ماده 

مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهاي مقرر در ماده قانونی اخیر و یا سایر جهات قانونی بوده و 

  علت صدور حکم بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند حال سوال آن است که:

دون اي، دادگاه کیفري بشود؟ به عبارت بهتر چنانچه در پروندهش گفته عطف به ماسبق میپی 18اوال، آیا تبصره ماده 

ذکر علت، مجازات متهم را بیش از حداقل مجازات مقرر تعیین کرده باشد و حکم مذکور قطعی و در حال اجرا باشد، 

به ارسال پرونده به شعبه  قانون مجازات اسالمی مکلف 10از ماده » ب«آیا قاضی اجراي احکام در اجراي بند 

  صادرکننده جهت اصالح دادنامه خواهد بود؟

ثانیا، با توجه به ضرورت رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر آیا دادگاه انقالب تکلیفی به 

  قانون کاهش مجازات حبس تعزیري را دارد؟ 2تبعیت از ماده 

 پاسخ:

، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  2در تبصره موضوع ماده  -1

قانون  10ماده » ب«هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند است تا در خصوص پرونده

االجرا هایی که پس از الزمشود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده 1392مجازات اسالمی مصوب 

  الرعایه است.شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در حال رسیدگی است، الزم

اوالً، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست  -2

قانون مذکور  8و  5، 4ع مواد که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهاي موضو

  مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند.

، 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، 4مرتکبین جرایم مذکور در مواد لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات 

  .هاستر اجراي اصل تفرید مجازاتاصالحات و الحاقات بعدي نداشته و به نوعی در راستاي لزوم رعایت تناسب د

  

  



 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/20    

7/99/614   

  ك614-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 1399/2/23ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب » ج«و » ث«نظر به اینکه بر اساس بندهاي 

 697و  608و مجازات موضوع مواد  6قانون مجازات اسالمی به حبس درجه  684مجازات حبس موضوع ماده 

قانون فوق حداقل  11فته است و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده کاهش یا 6همان قانون به جزاي نقدي درجه 

مقرر در قانون براي جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا کرده است  8و  4هاي تعزیري درجه و حداکثر مجازات

شود؟ به عبارت بهتر آیا از ماده یک همان قانون نیز می» ج«و » ث«قانون یاد شده شامل بندهاي  11آیا تبصره ماده 

شامل  11بین این دو مقرره قانونی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري تعارضی وجود دارد یا آن که تبصره ماده 

  دارد؟ از ماده یک آن قانون نخواهد شد و خروج موضوعی از آن» ج«و » ث«بندهاي 

 پاسخ:

، مجازات حبس جرم موضوع ماده 1399ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب » ث«طبق بند  اوالً،

، حبس تعزیري درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  684

لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ، جرم قابل گذشت است، 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

قانون مجازات  697و  608مواد جرایم  1399قانون کاهش حبس تعزیري مصوب  1ماده » ج«ثانیاً، مطابق بند 

به جزاي نقدي درجه شش تبدیل گردیده است؛ لذا اگر چه جرایم مذکور مطابق  1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

الوصف از قلمرو شمول تبصره از جمله جرایم قابل گذشت است مع 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104ماده 

  خروج موضوعی دارد.» ظر به تنصیف مجازات حبس استکه نا« 1399مصوب  104الحاقی به ماده 

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/29    

7/99/613   

  ك613-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مجازات تعزیري موضوع  1399/2/23ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب » ت«بر اساس بند 

صد در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یک 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  677ماده 

  میلیون ریال باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سؤال آن است:

د اجراي احکام کیفري به صورت اوالً، اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واح

شود و قاضی اجراي احکم کیفري در جریانی در حال اجراي حکم باشد، آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق می

قانون مجازات اسالمی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده حکم قطعی به منظور  10از ماده » ب«اجراي بند 

  اصالح دادنامه است؟

چنانچه در این پرونده مبلغ تخریب نامشخص باشد و به دلیل از بین رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده ثانیاً، 

امکان کارشناسی منتفی باشد، تکلیف قاضی اجراي احکام کیفري چیست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه 

  صادرکننده حکم قطعی آن، دادگاه چه تکلیفی در این خصوص دارد؟

 پاسخ:

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

، 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1ماده » ت«که طبق بند قانون سابق است و با توجه به این

در صورتی که  1375رات) مصوب قانون مجازات اسالمی (تعزی 677مجازات مرتکب بزه تخریب موضوع ماده 

صد میلیون ریال یا کمتر باشد، جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفی میزان خسارت واردشده یک

از جرایم قابل گذشت  1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 23/2/1399اصالحی ( 104بزه مذکور طبق ماده 

شود و این مجازات حبس حبس موضوع تبصره الحاقی این ماده نیز میمحسوب شده است، لذا مشمول تقلیل مجازات 

ت، صد میلیون اسیافته، مجازات قانونی مرتکب بزه مذکور در مواردي که میزان خسارت واردشده بیش از یکتقلیل

  باشد؛ بنابراین مجازات بزه مذکور طبق قانون الحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است.می

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

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

خص عالم که میزان خسارت واردشده مشیا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. بنابراین در فرض است



، پرونده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«نیست، قاضی اجراي احکام کیفري باید در اجراي بند 

را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه به یکی از طرق مذکور، میزان دقیق خسارت واردشده را 

تعیین میزان دقیق خسارت وجود نداشت، باید به قدر متیقن که همان حداقل خسارت وارده تعیین کند و چنانچه امکان 

  است، اکتفا شود.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/15    

7/99/610   

  ك610-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه تخریب -بیان فرمایید الف 1399قانون مجازات اسالمی (کتاب تعزیرات) اصالحی  677با توجه به ماده 

  شود؟خودرو سبب افت قیمت آن شود آیا افت قیمت در خسارت وارده محاسبه می

ي جزاي نقدي درجه هشت و یا کمتر چنانچه میزان خسارت وارده به شاکی مبلغی باشد که دو برابر آن، به اندازه-ب

  ر این صورت رسیدگی به جرم تخریب در صالحیت دادگاه است یا در صالحیت شوراي حل اختالف؟شود، د

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  14مذکور در ماده » هاي مادي¬تمام ضرر و زیان«با عنایت به عموم و اطالق عبارت  -الف

که افت قیمت خودرو ناشی از صدمات وارده به آن عرفاً خسارت تلقی و قابلیت ، و با لحاظ این1392کیفري مصوب 

ک ماده ی» ت«مطالبه دارد، بنابراین در فرض سؤال، در محاسبه نصاب مقرر ( یک صد میلیون ریال) مندرج در بند 

  گیرد.ار میخسارت مزبور نیز مورد محاسبه قر 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

مجازات بزه تخریب در فرض سؤال صرفاً جزاي نقدي نسبی است و در مواردي که جرم فقط داراي مجازات  -ب

و لحاظ قسمت اخیر تبصره  20/4/1396مورخ  751جزاي نقدي نسبی است، با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

قانون آیین دادرسی  340ب و طبق ماده ، جرم درجه هفت محسو1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  3

  شود. مستقیماً در دادگاه کیفري مطرح می 1392کیفري مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/20    

7/99/607   

  ك  607-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

صد کیلوگرم هرویین را با قصد ارسال به خارج از کشور حمل یا نگهداري کرده است در مجازات شخصی که یک

 1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45االجرا شدن ماده صورتی که تاریخ ارتکاب جرم بعد از الزم

  الحاقی فوق)  45بور و ماده هشت قانون مز ي مادهباشد چیست؟( با توجه به قسمت ذیل تبصره

 پاسخ:

 مذکور در» مرتکبان جرایمی که در این قانون داراي مجازات اعدام یا حبس ابد هستند«با عنایت به اطالق عبارت 

که شامل مرتکبان جرم   12/7/1396صدر ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

گردد و با اصالحات و الحاقات بعدي می 1367قانون مبارزه با مواد مخدر  8موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 

ماده واحده یاد شده، در فرض سؤال، شخصی » ت«گردان) موضوع بند لحاظ تحقق نصاب (میزان مواد مخدر و روان

با عدم احراز قصد  12/7/1396ی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب الحاق 45االجرا شدن ماده که پس از الزم

گرم هروئین شده است؛ مشمول مجازات اعدام و ضبط توزیع یا فروش در داخل کشور، مرتکب حمل یکصد کیلو

  گردان مذکور در صدر ماده واحده یاد شده است.اموال ناشی از مواد مخدر یا روان

  

 دکتر احمد رفیعی

  قوقی قوه قضاییهمدیرکل ح

    



 

1399/05/25    

7/99/605   

  ك  605-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در موضوعات اختالفی بین قضات، چنان چه عقیده شعبه دیوان عالی کشور خالف نظر دادگاه صادر کننده رأي باشد 

نقض کند؟ به عبارت دیگر، اگر آیا شعبه دیوان مجاز است حکم صادرشده را به دلیل آن که بر خالف عقیده او است 

یوان خواسته به دلیل اختالف عقیده شعبه دمجازات بر اساس عقیده دیگري به درستی تعیین شده باشد، آیا حکم فرجام

  یا دادگاه بدوي قابل نقض است؟

 پاسخ:

ذکر  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  469ماده » ب«خواسته همان است که در بند موارد نقض رأي فرجام

شده است. بنابراین اگر حسب استنباط و تشخیص شعبه دیوان عالی کشور، رأي صادرشده مخالف قانون باشد، شعبه 

هاي گوناگون از کند. بدیهی است در صورت وجود استنباطدیوان ضمن نقض رأي، مطابق مقررات این ماده عمل می

  شود. گفته رفتار میقانون پیش 471بق ماده قانون و صدور آراء متفاوت نسبت به موارد مشابه، مطا

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/12    

7/99/603   

  ك  603-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه قبل از الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی -4سوال

مجازات آن جرم از درجه شش  1399را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

  دادگاه کیفري صالح؟به درجه هفت تغییر یافته باشد آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا 

 پاسخ:

 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 

ات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجاز 1399مصوب 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصتقلیل

به طور مستقیم در دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 

  شود.مطرح می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/13    

7/99/600   

  ح  600-62-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یکی از شرایط  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522با توجه به ماده 

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تمکن مدیون است حال چنانچه شخصی به پرداخت وجه با خسارت تأخیر تأدیه در حق 

ا به رعلیه پس از قطعیت حکم دادخواست صدور حکم اعسار و تقسیط محکومشخص دیگر محکوم شود و محکوم

علیه که معسر بودن محکومادر شود، آیا با توجه به اینارائه دهد و متعاقب آن حکم به اعسار و تقسیط محکوم به ص

علیه معسر نباید خسارت تاخیر چنان باید خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند؟ چنانچه محکومثابت شده است هم

که تادیه پرداخت کند، عدم پرداخت خسارت مذکور از چه زمانی است؟ از زمان صدور و قطعیت حکم اعسار؟ یا آن

به و تاریخ سررسید در چک و زمان مطالبه در وجه نقد کاشف از این است که او از زمان پرداخت محکوم اعسار

  تمکن نداشته است؟

 پاسخ:

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 522خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 

علیه از نابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومرا ندارد. ب 1379و انقالب در امور مدنی مصوب 

شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی

یادشده خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر  522شود؛ اما در موارد مشمول ماده نیز محاسبه می

  شود.شود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف میار محاسبه میاعس

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/14    

7/99/596   

  ح596-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها مصوب هاي توزیع برق نیروي برق استانماده واحده قانون استقالل شرکت 2که بر اساس تبصره با توجه به این

 اي و مؤسسات وهاي برق منطقهتوانند از کلیه اختیارات قانونی شرکتها میهاي توزیع برق استانشرکت 1384

وظایف خود در امر هاي تابع وزارت نیرو و از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران براي انجام شرکت

ماده واحده قانونی  2توزیع نیروي برق استفاده نمایند و از طرفی شرکت توزیع نیروي برق مطابق اساسنامه و ماده 

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 32تواند در اجراي ماده شود  آیا این شرکت میاخیرالذکر غیر دولتی محسوب می

براي طرح دعاوي و یا دفاع از دعاوي مربوط از کارکنان خود به  1379عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب 

عنوان نماینده حقوقی استفاده کند یا آن که به سبب غیر دولتی بودن این شرکت اقامه دعوي و یا دفاع از آن مستلزم 

  دخالت شخص مدیر عامل و یا وکیل رسمی دادگستري است؟

 پاسخ:

، در مراجع قضایی 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 2به موجب ماده 

اصیل یا وکیل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امري استثنایی است که 

اینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ها از نمقانون استفاده بعضی از دستگاه«باید در حدود قوانین مربوطه از جمله 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آئین دادرسی دادگاه 32و نیز ماده » با اصالحات بعدي 1347

قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به  32که مقنن در ماده ، انجام شود. با توجه به این1379

ها هاي توزیع برق استانب اسالمی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکتدولت و نهادهاي انقال

قانون اخیرالذکر نیستند، از شمول  32جزء مؤسسات عمومی غیردولتی یا مؤسسات و نهادهاي مذکور در ماده 

 2که، تبصره دارند. ضمن آنمقررات این ماده قانونی خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوي را ن

ناظر به امر توزیع برق است و  1384ها مصوب هاي توزیع نیروي برق در استانماده واحده قانون استقالل شرکت

شود و به سبب استثنایی بودن شده میقانون یاد 32شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جاي وکیل بر اساس ماده 

  د باید به حد متیقن اکتفاء شود.حکم این ماده، در مقام تردی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی



  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/13    

7/99/595   

  ح595-16/10-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و داراي بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با » الف«خودرو پراید با رانندگی شخص 

شود برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروي سانتافه می» ب«خودرو سانتافه با رانندگی شخص 

شرکت بیمه خودروي مقصر حادثه با در نظر  نماید وریال تعیین می140/000/000و کارشناس میزان خسارت را 

و دستورالعمل آن  1395قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب  8ماده   4و  3گرفتن تبصره  

ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروي متعارف  70/000/000اقدام به پرداخت 

نماید  زیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت د و از پرداخت الباقی خسارت خودداري میدیده می نمایبه زیان

  نماید دادخواست مطالبه خسارت به شوراي حل اختالف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه می

توان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات الذکر میقانون فوق 8ماده  3آیا با در نظر گرفتن تبصره -1

  بیمه محکوم نمود؟

  توان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟الذکر میماده قانون فوق 3آیا با در نظر گرفتن تبصره -2

شرکت بیمه و مقصر  8ماده  3در تبصره » دصرفا تا .... قابل جبران خواهد بو«یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت  -3

  کدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف ندارند؟حادثه هیچ

الذکر خواهد بود قانون  فوق 8ماده  3آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره -4

  یا خیر؟

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی  8ماده  3ه موجب تبصره اوالً، ب -3و 2، 1

خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به « 1395از وسایل نقلیه مصوب 

صره و وفق تب» ران خواهد بودنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبترین خودروي متعارف از طریق بیمهگران

) سقف تعهدات %50منظور از خودروي متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد («یادشده  8ماده  4

که ممکن است اطالق حکم مقنن مبنی نظر از آنبنابراین، صرف». شود، باشدبدنی که در ابتداي هر سال مشخص می

ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد به» ترین خودروي متعارفبه گران خسارت متناظر وارده«بر پرداخت 

باشد، اما حکم قانونی است که احتماالً با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار 



قوت خود باقی است،  قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار وویژه بر صاحبان خودروهاي ارزان(متعارف)، به

  االجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.الزم

قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان  8ماده  3ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند 

نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سؤال که یق بیمهخسارت متناظر بر گرانترین خودروي متعارف از طر

نامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت خودروي مسبب حادثه داراي بیمه

قانون  8ماده  4و  3هاي را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعالم کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصره

ع دیده در مرجدیده پرداخت کرده است؛ دعواي بعدي زیانالذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیانفوق

ربط (در فرض استعالم شوراي حل اختالف) به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر قضایی ذي

  سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است.

اننده مسبب دیده به طرفیت راسخ بند ثانیاً فوق، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعواي زیانثالثاً، با توجه به پ

  حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست.

شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد» ب«اوالً، به موجب بند  -4

هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این ، خسارت مالی زیان1395ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب 

نیز  1345ات رانندگی مصوب قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادف 2که، ماده شود؛ بویژه آنمی

هاي فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر کاردان

قانون بیمه اجباري خسارات  2چنین ماده شود، مکلف نموده است. همو کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می

کلیه دارندگان وسایل نقلیه  1395وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل 

اي بیمه کنند. لذا این قانون نزد شرکت بیمه 8، حداقل به میزان مندرج در ماده شودنقلیه به اشخاص ثالث وارد می

دیده عالوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت چه خودروي شخص زیانچنان

  ت.فاقد اشکال اسعرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و 

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث  8ماده  3مذکور در تبصره » خسارت مالی«ثانیاً، اطالق عبارت 

» افت قیمت خودرو«ماده یک این قانون، شامل » ب«با لحاظ بند  1395در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  شود.نیز می» افت قیمت خودرو«مقرر در این تبصره شامل شود و لذا محدودیت پرداخت خسارت نیز می

  



 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/27    

7/99/594   

  ك594-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

» ب«، آیا آراء غیابی نیز مشمول بند 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب با توجه به الزم

  شوند؟می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده 

 پاسخ:

است و » االجراآراء قطعی و الزم«ناظر به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«نظر اکثریت: بند 

که پس از وقوع جرم، ر مواردي شود؛ با این وجود دنسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی

، آراء غیابی 1399شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع 

(تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجراي احکام  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10مشمول صدر ماده 

  ده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند.این قانون پرون 10باید در اجراي صدر ماده 

و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10در ذیل ماده » االجراحکم قطعی الزم«نظر اقلیت: با عنایت به عبارات 

این ماده، اصالح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی » ب«در بند » دادگاه صادرکننده حکم قطعی«

که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406ماده  2اجراي احکام غیابی در تبصره  بینیاالجراست و پیشالزم

به متهم ابالغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد، 

قانون مجازات  10ماده » ب«شود از شمول بند امري استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی، قطعی محسوب نمی

بی به متهم ابالغ واقعی شده و در مهلت قانونی خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیا 1392اسالمی مصوب 

نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، به 

  گیرد.قانون یادشده قرار می 10ماده » ب«لحاظ قطعی شدن حکم غیابی، مشمول بند 

 دکتر احمد رفیعی

  ییهمدیرکل حقوقی قوه قضا

    



 

1399/05/11    

7/99/593   

  ك593-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  هاي طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید:در خصوص سوال یا سوال

در صورتی که میزان خسارت وارده یک  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1ماده » ت«وفق بند 

 باشد و در صالحیت مستقیم دادگاهصد میلیون ریال یا کمتر باشد مجازات جزاي نقدي نسبی است که درجه هفت می

باشد و در صالحیت دادسرا است و در صورتی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ مذکور باشد درجه شش می

بایستی دعوي در خصوص میزان خسارات وارده توافق حاصل نشود آیا الزاما میباشد اگر فی مابین اصحاب می

  موضوع جهت بررسی میزان خسارت به کارشناس ارجاع شود.

 پاسخ:

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 

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

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

  زمان وقوع جرم است.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/11    

7/99/592   

  ك592-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  هاي طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید.در خصوص سوال یا سوال

قانون  657و  656هاي موضوع مواد سرقت 1399/2/23قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11ماده 

بیش از دویست میلیون ریال  مجازات اسالمی (کتاب پنجم تعزیرات) را به شرط اینکه ارزش اموال مورد سرقت

نباشد و سارق فاقد سابقه کیفري موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است وقتی که متهم مرتکب پنج فقره سرقت 

موضوع مواد مذکور شود و پنج شاکی داشته و همه آنها گذشت بدون قید و شرط خود را اعالم کنند و میزان اموال 

هاي مذکور، آیا قیمت مجموع اموال ن باشد در خصوص قابل گذشت بودن سرقتهر یک از شاکیان هجده میلیون توما

  مسروقه باید مد نظر باشد؟

 پاسخ:

کتاب  665و  661،657،656هاي موضوع مواد سرقت 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104به موجب ماده 

پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) به شرطی که ارزش مال مورد سرقت کمتر از دویست میلیون ریال بوده و 

نه، جمع هاي معنواند؛ بر این اساس در فرض تعدد سرقتسارق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد، قابل گذست اعالم شده

شود. ن ماده براي هر فقره سرقت جداگانه محسوب میارزش اموال مسروقه مالك نیست بلکه نصاب مذکور در ای

  آنکه عرفاً یک سرقت باشد.  مگر

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/12    

7/99/591   

  ك591-51-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  هاي طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید.در خصوص سوال یا سوال

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  22مجازات بزه حمل یا نگهداري تجهیزات دریافت از ماهواره بر اساس ماده 

  باشد یا بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره می باشد؟می 1392مصوب 

 پاسخ:

ظر به تعیین مجازات قاچاق کاالي ممنوع و نیز نا 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  22اوالً، ماده 

نگهداري، حمل و فروش چنین کاالیی است و لذا در خصوص نگهداري حتی یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره 

در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیر قانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث 

  ماده فوق الذکر است. مجازات قانونی مشمول

ثانیاً، چنانچه تجهیزات دریافت از ماهواره مکشوفه (مورد حمل یا نگهداري) جنبه قاچاق نداشته باشد، رسیدگی به 

قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره  9ماده » الف«بزه حمل و نگهداري غیرمجاز آن مطابق بند 

  جرم بوده و قابل مجازات است. 25/11/1373مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 
 

1399/05/26    

7/99/590   

  ك590-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص نوجوانان همان مبلغ ذکر شده  1392قانون مجازات اسالمی در سال  89میزان جزاي نقدي مقرر در ماده 

  که تغییر کرده است؟است و یا این 1392در سال 

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی  28و ماده  1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  68هرچند طبق ماده 

و سایر قوانین به  1392تعدیل میزان جزاي نقدي جرایم مقرر در قانون مجازات اسالمی مصوب  1399اصالحی 

 بینی شده است، با توجه بهوسیله بانک مرکزي توسط دولت (هیأت وزیران) پیش شده بهتناسب نرخ تورم اعالم

اي در این خصوص به تصویب نرسیده است، لذا میزان مجازات جزاي نقدي نوجوانانی که که تاکنون مصوبهاین

است که در ها در زمان ارتکاب بین پانزده تا هجده سال شمسی است، همان شوند و سن آنمرتکب جرم تعزیري می

  مقرر شده است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  89ماده » پ«و » ث«، »ت«بندهاي 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1399/05/20    

7/99/588   

  ك588-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی که در امور کیفري شاکیه ابتدا از طریق تقدیم  16با توجه به شق دوم ماده 

تواند بعد از تقدیم دادخواست، شکایت کیفري مطرح کند؟ یا اینکه آیا می دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان کند؟

  باید با استرداد دادخواست اقدام به طرح شکایت کیفري کند؟

 پاسخ:

ت ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مسقط حق شکایت شاکی خصوصی (خواهان دعواي ضرر و زیان در تقدیم دادخواس

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  16دادگاه حقوقی) در مرجع کیفري نیست و فرض سؤال از شمول ماده 

  خارج است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/29    

7/99/586   

  ح586-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تقاضاي  1399/1/9الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري نامه تعرفه حقآیین 3در خصوص ماده -1

  اظهارنظر در مورد ابهامات به شرح زیر را خواستارم.

الوکاله را درج نماید و در ادامه بیان داشته اگر بین وکیل و موکل توافق باشد وکیل مکلف شده مبلغ حق 3در ماده 

علیه تا حداکثر میزان تعرفه مالك است اما مبلغ علی الحساب و مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه باشد نسبت به محکوم

سطر آخر از ماده مبهم است چرا که با این جمله چه نیازي  دریافتی از موکل مبناي ابطال تمبر مالیاتی است که این

الن شود مبلغ دریافتی فنمایند و اما درج میبه تعیین تعرفه است؟ در محاکم اکثرا وکال مبلغ حق الوکاله را درج می

الك ریافتی منمایند آیا منظور این است که فقط در مواردي که حق الوکاله مازاد است میزان دمیزان و تمبر باطل می

است؟ آیا مبلغ علی الحساب باید مطابق تعرفه باشد یا تفاوتی ندارد و یا در هر صورت مبلغ دریافتی علی الحساب 

هزار تومان مبلغ اخیر  50میلیون باشد و وکیل درج کند دریافتی  20مالك است؟ مثال اگر مطابق تعرفه حق الوکاله 

  مالك تمبر مالیاتی است؟

در خصوص قضات اجراي احکام اعالم نظر فرمایید آیا وظایف آنها صرفا وظایف اداري است که حسب قانون -2

و موافقت با آن رسیدگی به اعتراض ثالث  3جراي احکام اکثر امور اداري توسط دادورز انجام گیرد آیا اعمال ماده 

به عهده قاضی اجراي احکام مدنی است یا دادگاه صادر اجرایی تایید صحت مزایده دستور انتقال سند بعد از مزایده ... 

باشد تکلیف نیم عشر دولتی و پرداخت میزانی از آن به قضات کننده اجراییه؟ اگر با دادگاه صادر کننده اجراییه می

 پذیردو کارمندان چگونه است در حال حاضر تمام موارد مذکور توسط محاکم حقوقی صادرکننده اجراییه انجام می

  گردد؟ در این خصوص نظریه مشورتی و ارشادي خواستارم.ما نیم عشر به قضات اجراي احکام پرداخت میا

 پاسخ:

  

الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، الحساب مالیاتی، تمام حقچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیچنان-1

 که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفهپردازد؛ مگر آنشده می الوکاله وصولالحساب مالیاتی را بر مبناي حقتمبر علی

باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود 

  الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کاال مقرر شده باشد.ندارد که حق



ریاست محترم  24/7/1398اماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب العمل سدستور 6به موجب ماده -2

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

، اعطاي 1394وب هاي مالی مصقانون نحوه اجراي محکومیت 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

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

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

  است.البدل اجراي احکام درس علیکه از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دابا توجه به این

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/13    

7/99/585   

  ك585-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی در صورتی که شکستن ستون فقرات بدون عیب درمان شود  647ماده » ب«در خصوص بند 

لیکن منجر به از دست رفتن منافع متعدد، عدم کنترل مدفوع، ادرار و توانایی جنسی گردد آیا اساسا داراي یک دیه 

یه کامل فقرات یک د باشد؟ یا هر یک دیه جداگانه داشته و صرفا از بین رفتن یک منفعت به همراه شکستن ستونمی

  جداگانه دارد؟

 پاسخ:

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

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

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

  گیرد.صدمات، دیه یا ارش تعلق می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/12    

7/99/583   

  ك  583-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  هاي طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید.خصوص سوال یا سوالدر 

 661و  657و  656هاي موضوع سرقت 1399/2/23قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 11نظر به ماده 

قانون مجازات اسالمی تعزیرات را به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد  665و 

هاي سابقه کیفري موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است در خصوص بررسی قابل گذشت بودن سرقت و سارق فاقد

بایستی موضوع جهت بررسی ارزش اموال مسروقه به مذکور هر گاه بین اصحاب دعوا توافق نباشد آیا الزاما 

  کارشناس ارجاع شود.

 پاسخ:

و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15ده ارزش مال مسروقه حسب مورد، ممکن است در اجراي صدر ما

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

شود و در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع سرقت در زمان دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین 

  رم است.و مکان وقوع ج

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/21    

7/99/582   

  ح582-97-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 25که در ماده نظر به این

الوکاله وکیل در اجراي احکام حقوقی دادگستري حداقل چهار میلیون ریاست محترم قوه قضاییه، حق 1398/12/28

 103به یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم

الوکاله است، در امور درصد حداقل حقبا اصالحات و الحاقات بعدي، پنج  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات

شود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می

نظر است. لذا اعالم فرمایید به نقدي و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختالفاحکامی که جنبه مالی دارند و محکوم

ود؟ در شمالیاتی وکیل در اجراي احکام حقوقی محاکم دادگستري که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می میزان تمبر

ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو   1385/4/274الوکاله مصوب نامه حقضمن آیین

 5درصد و  2به را در بلغ محکومالوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبه حقدرصد محکوم

درصد  5درصد از  2درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستري 

  به باشد؟از محکوم

 پاسخ:

ب مصو المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستريالوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 25که به موجب ماده با توجه به این

الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجراي احکام دادگستري (حقوقی) و ریاست محترم قوه قضاییه، حق 28/12/1398

االجراي سازمان ثبت اسناد و امالك کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو ادارات اجراي اسناد رسمی و الزم

با اصالحات و  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103 به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ مادهدرصد محکوم

الحاقات بعدي، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجراي احکام نسبت به احکامی 

ریال  نبه نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیوکه جنبه مالی دارند و محکوم

که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتري قید شده باشد که در این صورت پنج یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این

  درصد مبلغ مذکور مالك ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.

  

 دکتر احمد رفیعی



  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

  
 

1399/05/15    

7/99/581   

  ك581-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اشد بباشد که مورد از موارد موقوفی تعقیب میکند و نظر دادگاه این میشاکی به قرار منع تعقیب اعتراض می-

تواند پرونده را جهت اصالح قرار و صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا دادگاه پس از نقض قرار منع تعقیب آیا می

  قرار منع تعقیب بدون اعاده پرونده به دادسرا دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟اعاده کند یا اینکه پس نقض 

  آیا صدور تعلیق اجراي مجازات به صورت غیابی ممکن است. 8تا  3در جرایم تعزیري درجه  -1

د.پس باشکند و نظر دادگاه این است که مورد از موارد موقوفی تعقیب میشاکی به قرار منع تعقیب اعتراض می -2

تواند پرونده را جهت صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا اعاده کند یا اینکه از نقض قرار منع تعقیب آیا دادگاه می

  پس نقض قرار منع تعقیب بدون اعاده پرونده به دادسرا، دادگاه رأساً قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟

 پاسخ:

همین قانون، اخذ  41و  40، ناظر به مواد 1392ازات اسالمی مصوب قانون مج 48و  46با توجه به اطالق مواد  -1

شده، براي صدور قرار تعلیق اجراي قانون یاد 41ماده » ب«و » الف«تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهاي 

  مجازات ضروري است؛ بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.

قانون  274و  270دگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب موضوع مواد چه دادگاه در مقام رسیچنان -2

این  13، معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، با توجه به موارد مذکور در ماده 1392آیین دادرسی کیفري 

متهم  دامه تعقیبقانون، باید با نقض قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید، زیرا موجب قانونی جهت ا

  وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/08    

7/99/579   

  ح579-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  مستدعی است به سوال مطروحه ذیل پاسخ فرمایید:

قانون آیین دادرسی مدنی در جهت طرح یا دفاع از دعوا  32هاي غیر دولتی مانند بانک تجارت برابر ماده آیا بانک

  توانند نماینده حقوقی معرفی نمایند یا خیر؟می

 پاسخ:

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

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

  مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستري جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/12    

7/99/578   

  ح578-75-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  نظر خویش را در خصوص سوال ذیل بیان فرمایید. خواهشمند است

شود با توجه به اصل صحت قراردادي دعوي با موضوع الف: تنفیذ صلح نامه مال منقول ب: الزام به تحویل مطرح می

آیا خواسته اول یعنی دعوي تنفیذ صلح نامه مربوط به مال منقول قابلیت استماع را دارد چنانچه این دعوي به طرفیت 

به قائم مقامی مورث ایشان مطرح شود و ورثه ایرادي به صلح نامه نکرده باشند نیازي به سوگند خواهان به  ورثه

  عنوان سوگند از استظهاري دارد یا خیر؟

 پاسخ:

قانون مدنی،  223که یکی از ارکان دعوي، خالف اصل بودن ادعاي مدعی است و مطابق ماده با توجه به این -1

دها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معامالت فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي اصل بر صحت قراردا

چه منظور خواهان، نامه، دعوي محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چناننامه یا هبهنامه، صلحتحت عنوان بیع

مورخ  569أي وحدت رویه شماره اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به ر

نشده نامه عادي) نسبت به امالك ثبتاي (تنفیذ مبایعههیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته 10/10/1370

قانون ثبت اسناد و  48و  42، 22شده، این خواسته مغایر با مواد قابل استماع است و برعکس در مورد امالك ثبت

مواردي که به موجب قانون تجویز ات و الحاقات بعدي بوده و قابل استماع نیست؛ مگر با اصالح 1310امالك مصوب 

  .1360قانون اراضی شهري مصوب  6شده است؛ مانند دعواي تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده 

اگر چه با توجه به پاسخ اول پرسش دوم منتفی است، اما فارغ از موضوع دعوا، در صورتی که منظور از این که  -2

قانون  202که مطابق ماده نامه نکرده باشند اقرار خواندگان و قبول دعوا باشد با عنایت به اینورثه ایرادي به صلح

، در صورت اقرار خوانده دلیل دیگري از 1379دنی مصوب هاي عمومی و انقالب در امور مآیین دادرسی دادگاه

و که وراث اقرار نکرده باشند ولشود، نیازي به سوگند استظهاري نیست. بدیهی است در صورتیخواهان خواسته نمی

  با اثبات اصل دعوا، خواهان باید براي اثبات بقاي آن سوگند استظهاري یاد کند

  

 دکتر احمد رفیعی

  وه قضاییهمدیرکل حقوقی ق



  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/13    

7/99/576   

  ك 576-187/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی که شکستن ستون فقرات را عبارت از شکستن یک یا چند  647ماده  1با توجه به تبصره 

ها داراي مهره بیان داشته است آیا اساساً تعیین یک دیه براي یک شکستگی اصل و تعیین ارش براي سایر شکستگی

  باشد؟وجاهت قانونی می

 پاسخ:

هاي ها (به جز مهرهکه کل مهرهمی و لحاظ آنقانون مجازات اسال 647ماده  1با عنایت به حکم مقرر در تبصره 

دهند، لذا چنانچه در اثر یک رفتار مرتکب، دو یا چند مهره گردن و استخوان دنبالچه)، ستون فقرات را تشکیل می

قانون   647ها نیست و مطابق بندهاي ذیل ماده آسیب ببیند (شکسته شود)، موردي براي تعیین دیه جهت یکایک مهره

  شود.با توجه به نتایج حاصله از آن تعیین می» دیه شکستگی ستون فقرات«، 1392اسالمی مصوب مجازات 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/15    

7/99/575   

  ك  575-169-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  65ماده » الف«صنعتی و بند  -سازمان منطقه آزاد تجاري طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 

اداره می شوند همچنین اداراتی چون حفاظت محیط زیست،  1395هاي توسعه کشور مصوب احکام دائمی برنامه

طقه آزاد بوده که در اجراي وظایف خود، شیالت، بندر گمرك و ... داخل شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه من

شوند. با این توضیحات و بر اساس قوانین پیش گفته آیا در محدوده مناطق آزاد، ادارات ضابط خاص محسوب می

هاي الزم توسط دادستان به آنان گمرك، حفاظت محیط زیست، بندر، گمرك و ... ضابط خاص بوده و باید آموزش

د با جرایم  و ... در آن مناطق بر عهده مدیران اداراتی چون حفاظت محیط زیست، شیالت، داده شود؟ یا وظایف برخور

بندر، گمرك  و ... است؟ توضیح آن که شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد است. ضمناً با توجه به 

تقر شود. در صورت عدم استقرار، آیا نامه نیروي انتظامی، آیا باید در مناطق آزاد کالنتري ویژه مسآیین 7و 6مواد 

  توان به عنوان ضابط خاص معرفی کرد؟حراست مناطق آزاد را می

 پاسخ:

هاي مدیران سازمان« 1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دایمی برنامه 65ماده » الف«اوالً، به موجب بند 

شوند و کلیه وظایف، اختیارات و حسوب میمناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه م

ها است. هاي اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناي نهادهاي دفاعی و امنیتی به عهده آنهاي دستگاهمسئولیت

صنعتی و اصالحات بعدي و  –هاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري سازمان

صنعتی جمهوري  –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  27ماده » الف«مطابق بند ». شوند...داره میقانون کار ا

هاي مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت« 22/8/1375اسالمی ایران اصالحی 

جرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات هاي ادستگاه -الفربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: وزیر ذي

مدیران، رؤسا و  -هاي مناطق آزاد تفویض نمایند. بخود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان

هاي اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم سرپرستان دستگاه

قانون اخیرالذکر،  27ماده » الف«چه در اجراي بند بر این اساس چنان» شوند.اه اجرایی منصوب میباالترین مقام دستگ

هاي اجرایی وابسته به قوه مجریه شامل سازمان حفاظت محیط زیست، شیالت، بنادر و گمرکات و ... اختیارات دستگاه



مقامات به عنوان ضابط شناخته شده و  هاي خود را به شرح ماده مذکور تفویض کنند، اینو وظایف و مسئولیت

  قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره یک آن خواهند بود. 30مشمول مقررات مربوط به ضابطین از جمله ماده 

باید به ، این است که تعیین ضابطان دادگستري 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  29ثانیاً، مستفاد از ماده 

مأموران مربوط در نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران به عنوان ضابط عام مطابق  موجب قانون صورت پذیرد و

این قانون به موجب قوانین خاص و در  29ماده » ب«اند و ضابطان خاص در بند این ماده تعیین شده» الف«بند 

شوند و منظور از قوانین خاص، مصـوبات قوه مقننه است. حدود وظایف محول شده ضابط دادگستري محسوب می

عنوان این قانون در غیر شرایط مقرر در این ماده از شمول  29بنابراین دیگر اشخاص و نیز اشخاص مذکور در ماده 

  .ضابط دادگستري خارج هستند

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/12    

7/99/574   

  ك  574-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي از دادسراي عمومی و انقالب با قرار منع تعقیب و به جهت اعتراض شاکی به دادگاه کیفري دو ارسال پرونده

صالحیت محلی نداشته است؛ لذا ضمن نقض قرار منع تعقیب، پرونده را دهد که دادسرا، شود دادگاه تشخیص میمی

کند. پس از صدور قرار عدم صالحیت پرونده به مرجع با ارشاد به صدور قرار عدم صالحیت، به دادسرا اعاده می

اختالف صالح ارسال اما مرجع مذکور نیز مجدداً پرونده را با صدور قرار عدم صالحیت به دادسراي اول اعاده و 

  کند:می

  اوال، آیا دادسرا باید اقدام دیگري انجام دهد یا صرفًا پرونده را به دادگاه ارسال کند؟

  ثانیا: وظیفه دادگاه در این خصوص چیست؟

  ثالثا: آیا اقدام دادسرا و دادگاه، اظهارنظر در ماهیت و از موارد رد دادرس است؟

 پاسخ:

  270اوالً و ثانیاً، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع ماده  

، معتقد به صدور قرار عدم صالحیت (ذاتی یا محلی) باشد، باید ضمن نقض 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

ی صالح (دادسراي مربوطه)  ارسال کند. اتخاذ مالك از قرار، پرونده را با صدور قرار عدم صالحیت به مرجع قضای

تواند مؤید این نظر باشد. هرگاه دادگاه در مقام رسیدگی قانون یاد شده نیز می 469ماده  3و بند  450ماده » پ«بند 

به  1392قانون آیین دادرسی کیفري  274و  270به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد 

ور قرار عدم صالحیت معتقد باشد و با نقض قرار صادره، پرونده را جهت صدور قرار عدم صالحیت به دادسرا صد

قانون یاد شده، این تصمیم براي مقامات قضایی  22و با عنایت به ماده  273اعاده کند، نظر به حکم مقرر در ماده 

استعالم که دادسرا متعاقب نقض قرار منع تعقیب و حسب االتباع است. لذا در فرض دادسرا (بازپرس و دادستان) الزم

دستور دادگاه قرار عدم صالحیت صادر و پرونده را به دادسراي صالح در همان استان ارسال کرده است و دادسراي 

قانون آیین  27الیه نیز با نفی صالحیت از خود پرونده را به همان دادسرا بازگردانده است؛ در اجراي ماده مرجوع

باید پرونده جهت حل اختالف در صالحیت به  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

  دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و مطابق تصمیم این دادگاه رفتار شود.



عالی کشور، هیأت عمومی دیوان 18/11/1367مورخ  517ثالثاً، با توجه به مالك رأي وحدت رویه شماره 

نظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید یا نقض قرار منع تعقیب، اظهارنظر مـاهوي نیسـت و از جهات رد دادرس اظهار

شود شود. همچنین صرف صدور قرار عدم صالحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوي، تلقی نمیمحسوب نمی

  و از مصادیق رد دادرس خارج است. 

  

 دکتر احمد رفیعی

  قضاییهمدیرکل حقوقی قوه 

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/06    

7/99/569   

  ح  569-79-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

روز از تاریخ اعالم حکم ورشکستگی  30ظرف 1311قانون تجارت مصوب  537نفع مطابق ماده اگر شخص ذي

قانون آیین دادرسی  425اعتراض کندو اعتراض وي به حکم ورشکستگی صحیح باشد،دادگاه باید مطابق ماده 

  منحصرا حکم ورشکستگی را الغاء کند؟ 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

که دادگاه باید پس از الغاء حکم ورشکستگی، حکم بر بطالن دعواي راجع به ورشکستگی به سبب احراز و یا آن

  ورشکسته نبودن تاجر نیز صادر کند؟

 پاسخ:

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

رابر نفع بکند. بنابراین در فرض سوال که ذيکند و حکم جدیدي صادر نمیصورت وارد بودن ادعاي ثالث نقض می

اض کرده است، دادگاه در صورت وارد به حکم ورشکستگی اعتر 1311قانون تجارت مصوب  537و  536مواد 

  کند.کند و حکم جدیدي صادر نمیبودن ادعاي ثالث، فقط حکم ورشکستگی را لغو می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/22    

7/99/568   

  ح  568-24-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه در دعوي دادگاه مبادرت به صدور حکم نماید لیکن در دادگاه تجدیدنظر دعوي مطروحه را وارد ندانسته و 

دادگاه عالی قرار عدم استماع دعوي صادر نماید حال مجددا خواهان دعوي دادخواست دیگري در این خصوص با 

یدگی به این دعوي خواهد بود و از موارد رد وحدت اصحاب و موضوع نماید آیا دادرس دادگاه نخستین مجاز به رس

  باشد.قانون آیین دادرسی مدنی نمی 91دادرس مصرحه در ماده 

 پاسخ:

در فرض استعالم که دادگاه بدوي رأي (حکم) صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی رأي تجدیدنظر خواسته 

ت و خواهان مجدداً با رفع نقص اعالمی، دادخواست دیگري را نقض و با قرار عدم استماع پرونده را مختومه کرده اس

با وحدت اصحاب دعوي و موضوع تقدیم که به همان شعبه و قاضی صادر کننده رأي منقوض ارجاع شده است به 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 91ماده » د«رسد موضوع با بند نظر می

  الیه است.ق بر عهده قاضی مرجوعارد امتناع دادرس از رسیدگی است با این حال تشخیص مصداو از مو 1379

 

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/22    

7/99/566   

  ح  566-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ز قبیل هایی اطرح برخی دعاوي با خواستهبا توجه به ضرورت صریح، منجز و جزمی بودن خواسته و بالطبع دعوا، آیا 

صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد طالجات معین و در صورت موجود نبودن صدور حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت بها و قیمت آن یا افراز ملک و در صورت غیر قابل افراز بودن صدور دستور فروش یا صدور 

ین صورت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله و غیره که خواهان چند حکم بر فسخ معامله و در غیر ا

وقی کند، صحیح بوده و با مبانی حقخواسته را به صورت مبهم و با اولویت انتخاب یکی به تشخیص دادگاه مطرح می

  منطبق است؟

 پاسخ:

اي که دو یا چند خواسته در باشد؛ به گونهاوالً، منجز بودن خواسته به معناي آن است که خواسته ظنی و احتمالی ن

عرض هم قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال که خواسته خواهان عین و در صورت فقدان، بدل آن حسب مورد مثل 

یا قیمت است و نیز در فرضی که خواسته افراز و در صورت عدم قابلیت افراز صدور دستور فروش است، خواسته 

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 84ماده  9ند مردد نبوده و از شمول ب

خارج است. شایسته ذکر است چنانچه رسیدگی به افراز برابر قانون در صالحیت دادگاه نباشد، موضوع نه به دلیل 

  نیست. منجز نبودن خواسته، بلکه به سبب قانونی دیگر قابل جمع به شرح مندرج در استعالم

ثانیاً، در مورد دیگر مثال مطرح شده یعنی تأیید فسخ و در صورت عدم پذیرش صدور حکم مبنی بر پرداخت ثمن، 

که رسیدگی به خواسته دوم فرع بر اتخاذ تصمیم در مورد خواسته اول و قطعیت رأي در این خصوص است، جا از آن

  پذیر نیستجمع خواسته به شرح مطرح شده امکان

 حمد رفیعیدکتر ا

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/14    

7/99/565   

  ك  565-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گرم هرویین با رعایت قاعده تناسب به مجازات محکوم شده و راي قطعی گردیده  2اي متهم به اتهام حمل در پرونده

گرم شیشه دستگیر و دادگاه راي قانونی را صادر نموده و راي قطعی  5و مجددا همان متهم در زمان اجراي حکم با 

قانون آیین دادرسی  510و جهت اجرا به واحد اجراي احکام ارسال شده است و واحد اجراي احکام کیفري وفق ماده 

راي سابق را ها را براي صدور راي واحد اعاده نموده است حال سوال این است که دادگاه باید تمامی آکیفري پرونده

قانون مبارزه با مواد مخدر هستند جمع و یک مجازات صادر کند  8نقض و اوزان موارد مخدر را که همگی از ماده 

و یا اینکه براي هر یک جداگانه راي صادر کند و آیا در این موارد هم باید تناسب میزان مواد مخدر با مجازات را 

ن بند مشمول را بدون توجه به تناسب بدهد و آیا راي اخیر صادر شده رعایت کند و یا اینکه حداکثر مجازات هما

  قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

 پاسخ:

اوالً: هر چند تعدد و تکرار جرم، هر دو از عوامل تشدید مجازاتند ولی کامالً از هم متفاوتند و از حیث اجراي مجازات 

م نقض تما"در فرض سؤال که ناظر به تکرار جرم است  نیز تکرار جرم با تعدد جرم تفاوت دارد، بر همین اساس

که از احکام ناظر به مقررات تعدد جرم موضوع مواد  "اجراي مجازات اشد"و  "صدور حکم واحد"و  "احکام

قانون آیین دادرسی کیفري است منتفی و  510با اصالحات و الحاقات بعدي و   1392قانون مجازات اسالمی  134

گردان هایی که با رعایت مقررات مذکور در قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانهر یک از محکومیت 

  صادر گردیده است، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با  8و  5، 4ثانیاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 

ي آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه اصالحات و الحاقات بعد

ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین کند و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل 

که مالك شالق باشد، چه این قانون مزبور، لزوماً یک ضربه 5ماده  1و نگهداري یک گرم تریاك شده، طبق بند 

  رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت، اتخاذ تصمیم در این خصوص با قاضی رسیدگی کننده است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، براي اعمال مقررات  10/2/1398مورخ  776ثالثاً، مطابق رأي وحدت رویه شماره 

هاي یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بند



مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر الزم است و با این وصف، مقررات 

در این موارد حاکم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  137ومی ماده عم

قانون مبارزه با مواد  8ماده  3گرم هروئین) منطبق با بند  2محکومیت ناشی از ارتکاب جرم اولیه مرتکب (حمل 

قانون موصوف  8ماده  4منطبق با بند  مخدر است و محکومیت ناشی از ارتکاب جرم دوم (نگهداري پنج گرم شیشه)

است. ارسال پرونده از سوي اجراي احکام جهت نقض حکم اخیر و صدور حکم بر اساس مقررات خاص تکرار جرم 

  موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر منتفی است.

  وع است.به انتفاع موض رابعاً، با عنایت به پاسخ مذکور در بند ثالثاً پاسخ به قسمت پایانی موضوع استعالم سالبه

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/13    

7/99/564   

  ح  564-11-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رساند بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران زرتشتیان در اجراي احوال شخصیه به آگاهی می

خود آزاد هستند در حال حاضر تنها ارگان و مرجع صالح جهت صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان، 

 باشد و قوه قضاییه درصدد است کهفعال میشوراي حل اختالف زرتشتیان وابسته به قوه قضاییه است که در یزد 

شعبه دیگري در تهران دایر کند،خواهشمند است اعالم فرمائید با توجه به اظهار نظر برخی دفاتر ثبت ازدواج و طالق 

در خصوص احوال شخصیه زرتشتیان، خواهشمند است اعالم فرمائید عالی ترین مرجع دینی زرتشتیان براي اعالم 

وال شخصیه، چه مرجعی است؟ با توجه به احوال شخصیه هر مرجع دینی و دفتر ثبت ازدواج و طالق نظر پیرامون اح

  جایگاهی در اظهار نظر براي صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان ندارد. 

 پاسخ:

نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب و آیین 1391قانون حمایت خانواده مصوب  4با توجه به تبصره ماده 

، انجمن موبدان تهران به عنوان مرجع عالی دینی زرتشتیان تعیین شده است و مرجع رسمی استعالمات 27/12/1386

  در امور حسبی و احوال شخصیه است.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/05    

7/99/561   

  ح561-218-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هایی که خارج از صالحیت شوراي حل اختالف جهت مصالحه به شعب سازشی این شورا ارجاع در خصوص پرونده

کننده (دادستان) دستوراتی جهت ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري، شود، در مواردي که مقام ارجاعمی

ها کند، آیا شوراي حل اختالف صالحیت ورود به موارد مذکور در پروندهدر میاحضار و اخذ اظهارات شهود صا

  اعم از کیفري یا حقوقی را دارد؟

 پاسخ:

 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  11و ماده  8ماده » پ«و » ب«در کلیه مواردي که در اجراي بندهاي 

گري و ایجاد صلح و سازش) پرونده (میانجی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  192و  82و همچنین مواد 

تمامی » مقدمه واجب«شود، این شورا از باب جهت قلع نزاع و حصول سازش به شوراي حل اختالف ارجاع می

دهد؛ اما از آنجا که اعضاي این شورا ضابط دادگستري نیستند، مقامات قضایی اقداماتی را که مقتضی بداند انجام می

قانون آیین دادرسی  90که ماهیتاً جزو تحقیقات مقدماتی موضوع ماده توانند انجام اموريتان نمیو از جمله دادس

این قانون انجام آن از وظایف مقامات قضایی و ضابطان دادگستري  98و  92بوده و مطابق مواد  1392کیفري مصوب 

گفته، تحقیقات و قانون پیش 30ر ماده است را از شوراي حل اختالف درخواست کنند؛ چرا که مستفاد از قسمت اخی

که  اعتبار است. قابل ذکر استگرفته از سوي اشخاصی که ضابط قضایی نیستند، از نظر قانون، بیاقدامات صورت

  جاد صلح و سازش فاقد اشکال است.ارائه طریق و ارشادات مقام قضایی ضمن ارسال پرونده به شورا جهت ای
  

 دکتر احمد رفیعی

  حقوقی قوه قضاییهمدیرکل 

  

    



 

1399/05/22    

7/99/558   

  ح558-139-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

وم محک» ب«به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص » الف«به موجب راي داور شخص 

درخواست ابطال رأي داور به دادگاه تقدیم کرد، که دادگاه » الف«و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص 

ون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در قان 492به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده 

دعواي » ب«به طرفیت شخص » الف«قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقباً شخص  1379امور مدنی مصوب 

کند که رأي بر ابطال قرارداد داوري صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان به خواسته ابطال قرارداد داوري طرح می

شود که بر اساس رأي داور صادر شده که مبنا اي مواجه مینتیجه این امر دادگاه بدوي با اجراییه یابد. درقطعیت می

و پایه آن رأي یعنی قرارداد داوري ابطال شده است؛ اما  راي داور همچنان پابرجاست. با توجه به این که از یک 

در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابالغ قانون فوق الذکر صرفاً  490طرف درخواست ابطال رأي داور طبق ماده 

پذیر است و از طرف دیگر رأي داور به شرحی که گذشت، فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد رأي داور امکان

  توان رأي داور در معناي واقعی آن دانست:و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمی

قانون اجراي  39تواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده آیا دادگاه صادرکننده اجراییه می -1

دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ،  1379احکام مدنی مصوب 

  راهکار قانونی چیست؟

ل قرارداد داوري، موجبات اعاده توان گفت به لحاظ تعارض میان رأي داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطاآیا می -2

  پذیر است؟دادرسی از رأي داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به راي داور امکان

بر فرض پذیرش اعاده دادرسی، مرجع صالح براي رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا  -3

  ون دعواي ابطال قرارداد داوري (دادگاه تجدیدنظر)؟دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرام

شود؛ قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رأي حکم دوم نقض می 439فرض سؤال طبق ماده  -4

در رأي دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوري است و رأي اول رأي داوري است؛ تکلیف دادگاه 

  اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟رسیدگی کننده به 

  

  

  



 پاسخ:

العاده شکایت از آراء فقط در موارد که اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوقاوالً، با توجه به این -3و  2، 1

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب پذیر است و در قانون آیین دادرسی دادگاهمصرح در قانون، امکان

بینی نشده است، اساساً اعاده دادرسی از آراي داوري ممکن امکان اعاده دادرسی از آراي داوري توسط داور پیش

 33ماده  2که موضوع مشمول بند  1376المللی مصوب نیست؛ مگر در مورد آراي مشمول قانون داوري تجاري بین

  آن قانون باشد.

شود، تابع احکام مقرر براي شکایت از ثانیاً، حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رأي داور صادر می

آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، چنانچه پس از مردود اعالم شدن دعواي ابطال رأي داور، 

دیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأي حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجو

شود که دعواي ابطال رأي داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی توانست مؤثر تلقی شود، این امر موجب نمیداور می

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 426باشد؛ اما در صورتی که موضوع با یکی از بندهاي ماده 

منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأي دادگاه را فراهم آورد و یا  1379وب امور مدنی مص

باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477از موارد اعمال ماده 

  کننده است.رسیدگی

هاي قانون آیین دادرسـی دادگاه 490ثالثاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأي داور مقید به مهلت مقرر در ماده 

اعتباري رأي داور و تبصره آن است و جهت اعالم شده مبنی بر بی 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضاي  از سوي معترض از این حیث تأثیري ندارد. با این حال

تواند بطالن ذاتی رأي را به دادگاه خاطر نشان علیـه رأي داوري میاجراي رأي داور از دادگاه به عمل آید، محـکوم

أي قانون یادشده در صورت احراز بطالن ر 489سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 

  کند. داور از صدور دستور اجراي آن خودداري می

تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ رابعاً، هرگاه دادگاه رأي داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی

اوري دجا که براي طرفین رأي بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند و از آن

این تصمیم داراي آثار است، باید به آنان ابالغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است 

این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  175با توجه به مالك ماده 

هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 330در ماده هاي عمومی مذکور لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه

  این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود. 332و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده  1379در امور مدنی مصوب 



ت، رأي سخامساً، بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأي داور برابر تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل اجرا اعالم شده ا

  تواند براي احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند.نفع مییکن تلقی و ذيلمیادشده کأن

ناظر بر  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 439حکم مقرر در ماده  -4

توان دره از داور و دادگاه را نمیکه احکام صانظر از آنتعارض احکام صادره از دادگاه است و فرض سؤال صرف

  در معناي خاص حکم معارض تلقی کرد، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/11    

7/99/556   

  ح556-2/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در دعوایی که که توسط وکیل اقامه شده  است ، در مرحله بدوي به لحاظ کسري هزینه دادرسی مدیر دفتر اخطار 

رفع نقصی براي وکیل خواهان ارسال کرده و وي در مهلت مقرر رفع نقص نکرده است وکیل موصوف  با اختیار 

بایست پرونده را به نظر رحله مدیر دفتر میحاصله از وکالت اعطایی دادخواست را مسترد کرده است  آیا در این م

هاي عمومی وانقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 107رییس شعبه برساند تا با توجه به شقوق ماده 

  عمل نماید یا خود باید قرار رد دفتر صادر نماید.1379مصوب 

 پاسخ:

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 54و  53خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد 

این قانون مکلف است پس از  64، تکمیل کند، و مدیر دفتر طبق ماده 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

پیش از تکمیل، ارسال پرونده به دادگاه قانونی نیست. در فرض را در اختیار دادگاه قرار دهد و  تکمیل دادخواست آن

قانون مذکور  54استعالم با توجه به نقص دادخواست به لحاظ کسري هزینه دادرسی، مدیر دفتر دادگاه باید طبق ماده 

 رونده بهخطاب به خواهان اخطار رفع نقص صادر کند و با توجه به الیحه خواهان و تقاضاي استرداد دعوا، ارسال پ

این قانون ناظر به  107ماده » ب«یاد شده قانوناً صحیح نیست؛ زیرا بند  107ماده » ب«دادگاه جهت اعمال بند 

موردي است که دادخواست طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده است تکلیف مدیر دفتر دادگاه پس از رعایت 

ل دادخواست ولو با توجه به استرداد دعوا، صدور قرار رد الذکر و عدم تکمیقانون صدر 54مهلت مقرر در ماده 

  دادخواست است.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/14    

7/99/555   

  ح555-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ماده یک قانون خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل » ت«و » پ«مستفاد از  بندهاي 

» ث«حادثه مشمول این قانون  عبارت است از هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند  1395نقلیه مصوب 

کافی است و دیگر چگونگی این واقعه تفاوتی  ها آیا صرفا انتساب حادثه به خودرو مسبباین ماده و محموالت آن

نخواهد کرد؟ آیا آنچه در بند فوق آمده است از باب تمثیل است و چنانچه نقص فنی خودرو که خارج از حیطه راننده 

بوده است و موجب بروز تصادفی شود و افسر کاردان فنی تصادفات علت سانحه را نقص فنی خودرو اعالم کند با 

احتیاطی یا عدم رعایت مقررات یا نظامات دولتی است و در این فرض راننده ف تقصیر که ناشی از بیعنایت به تعری

توان وي را ثالث قلمداد کرد و از تمامی مرتکب تقصیري نشده و حادثه ناشی از یک علت قهري بوده است، آیا می

ز توان گفت  ارا پرداخت کرد؟ آیا می حقوق مربوط به بیمه برخودار است و از این طریق خسارات بدنی، مالی وي

نظر عرف وسیله نقلیه مسبب حادثه بوده و همین که در ایجاد تصادف نقش عینی و کنشی داشته است، مسبب تلقی 

  قانون صدرالذکر مستحق دریافت خسارات خود است. 3شود و از باب ماده می

 پاسخ:

نجر بینی به صدمه یا فوت مطور ناگهانی و غیر قابل پیشو به »  نقص فنی حادث«در فرضی که وقوع حادثه بر اثر

ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث » ت«شود، موضوع منصرف از بند 

 اي استاست؛ زیرا منظور از راننده مسبب حادثه در این بند، راننده وسیله نقلیه 1395ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

قوع حادثه منتسب به فعل یا ترك فعل او باشد. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حادثه منتسب به راننده نباشد، که و

ی تواند خسارات مالی و بدنشود و میماده یک قانون یادشده شخص ثالث تلقی می» ت«راننده یادشده نیز مطابق بند 

  الذکر مطالبه کند.قانون فوق  35و  30، 13وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد 

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
    



 

1399/05/08    

7/99/554   

  ح554-16/10-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دارد: چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود که مقرر می 1395قانون بیمه اجباري سال  16با عنایت به ماده 

عواملی نظیر... یا عیب ذاتی وسیله نقلیه... در وقوع حادثه موثر بوده است بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت 

 شود به مسببانتوان براي بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میدیده میزیان

ربط مراجعه کند در پرونده مطرح در این شعبه دادگاه علت تامه تصادف به سبب نقص فنی در خودرو موضوع يذ

تصادف مقصر شناخته شده است حالیه با توجه به مقرره فوق در صورت فقدان کلوز بیمه نامه حوادث راننده امکان 

  ربط وجود دارد یا خیر؟مراجعه به دستگاه ذي

 پاسخ:

در فرض سوال که نقص فنی خودروي مسبب حادثه به عنوان علت تامه تصادف اعالم شده است، با توجه به اطالق 

، 1395قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  16ماده 

پرداخت خسارت زیان دیده هستند؛ ثانیاً، هر  هاي بدنی مکلف بهتگر یا صندوق تأمین خساراوالً حسب مورد بیمه

توانند پس از پرداخت خسارت براي بازیافت آن به نسبت درجه تقصیر به مسببان مراجعه کنند یک از این نهادها می

  قرارداد بیمه مؤثر در مقام نیست.بینی این امر به عنوان خسارت تحت پوشش (کلوز) در و عدم پیش

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/21    

7/99/553   

  ك553-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجراي قانون  1399/3/19مورخ  9000/3885/500بازگشت به نامه شماره 

بدینوسیله ابهامات اجراي بعضی از مقررات قانون معنون به  1399/2/23کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

  گردد.شرح ذیل جهت مالحظه و اقدام الزم ارسال می

  با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است:-1

  قانون مواد مخدر 5و  4بین افعال ارتکابی منطبق با ماده -الف

  قانون مواد مخدر 8با ماده  5و  4مواد  بین-ب

هاي مربوط به مواد مخدر که قبال با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم راي صادر شده است در خصوص پرونده-2

که شود؟ در موارديقانون مجازات اسالمی می 10ماده » ب«آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات، مشمول بند 

  مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟ براي متهم حداکثر 

هاي مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف راي صادر در پرونده-3

  کند با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟

قانون آیین دادرسی  12ي و ماده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  100ي ي یک مادهصرهبا توجه به مفاد تب-4

با فرض وقوع جرم قابل گذشت، تعقیب مرتکب بدون شکایت بزه دیده قابل فرض نیست، با این شرح 1392مصوب

 1399اسالمی اصالحی قانون مجازات  104ي در ماده...» در صورت داشتن بزه دیده «... منطق و مفهوم ذکر عبارت 

مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم، داراي بزه دیده باشند قابل گذشت و چنانچه فاقد بزه 

  دیده باشند غیرقابل گذشتند؟

و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت  1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  104ي با توجه به مفاد تبصره ماده-5

ي یک همان قانون نیز به هاي مقرر در مادهي یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، آیا مجازاتع مادهموضو

  یابد؟نصف تقلیل می

تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند ، آیا دادگاه می1399مصوب  37در راستاي تبصره ماده -6

یین شود و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزاي و سپس مجازات جایگزین حبس (که جزاي نقدي است) تع

  شود در هر صورت میزان جزاي نقدي چه مبلغی است؟نقدي تعیین می



اگر متهم مرتکب سه جرم مختلف شده و به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم شده باشد آیا موجبی جهت -7

  باشد؟قانون مجازات اسالمی می 10اجراي ماده 

عنایت به اینکه با اجراي قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و باالتر، موجبات با -8

ه تواند چنانچقانون موصوف دادگاه می» پ«تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند 

ا بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم ر

کند با این وصف به نحو مثال اگر شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج شود، آیا دادگاه 

ایست بتواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجراي مجازات اشد صادر کند؟ یا اینکه میمی

ید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی (تا یک چهارم) اقدام و دستور اجراي مجازات اشد نسبت به تشد

  را صادرکند؟

 پاسخ:

قانون اصالح  8یا  5یا  4چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد  -1

دد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تع

 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » پ«و » ب«دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهاي 

کند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی هاي مقرر) تعیین می(انطباق جرایم ارتکابی با شاخص

مخدر به دفعات از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد 

قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه  8یا  5مواد مخدر، مثالً همگی از جنس موضوع ماده 

قانون پیش گفته  134جرم موضوع ماده شود، لذا منصرف از مقررات تعدد و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می

الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق

  هاي مقرر قابل تعیین است.شده و شاخصقانون یاد 134جرم موضوع ماده 

االصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد. و وعلی ، عام است1392اوالً، مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب  -2

قانون 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 

عمل شود. درخصوص تعدد جرم، در قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی وجود ندارد، اسالمی 

در مورد تعدد جرایم موضوع  قانون اصالح قانون مبارزه با  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134لذا ماده 

 39و 14، 9، 6، 5، 2ون مزبور طبق موادمواد مخدر.... نیز قابل اعمال است. ولی درخصوص تکرار جرم، چون در قان

  بینی شده است، باید طبق این مقررات عمل شود.مقررات خاصی پیش



ناظر بر تغییر مقررات مربوط  1399بنا به مراتب فوق احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

  والً مجرا خواهد بود.به تعدد جرم در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اص

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

قانون مجازات اسالمی پیش از  134قانون سابق است نه مجازات قضایی؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده 

اصالح تعیین مجازات شده است، با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش 

، قاضی اجراي احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضاي تخفیف 1399مجازات حبس تعزیري 

  مجازات کند.

ا بینی شده است، بین خاص در خصوص نحوه اعمال کیفیات مخففه مقرره خاص پیشدر مورد جرایمی که در قوان -3

در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد  1399که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب توجه به این

ین خاص در قوانبینی نشده است، نحوه اعمال تخفیف در آن جرایم به نحو مقرر و تکرار جرایم تعزیري تفاوتی پیش

  خواهد بود.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و ... که بردن مال غیر  1اوالً، در بزه کالهبرداري موضوع ماده  -4

، 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104دیده قابل تصور نیست و در ماده به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه

قانون مجازات اسالمی بیشتر نباشد، قابل  36شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده بزه کالهبرداري فقط به 

 و جرایمی است» در حکم کالهبرداري«ناظر به جرایم » دیدهدر صورت داشتن بزه«گذشت اعالم شده است و عبارت 

  شود.وب میطبق قانون کالهبرداري محس«و یا » ها مقرر شده استمجازات کالهبرداري درباره آن«که 

، جرایمی که در حکم کالهبرداري هستند یا مجازات 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104ثانیاً، با توجه به ماده 

دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزهکالهبرداري درباره آن

  باشند. نمی

، 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

ت حبس موضوع تبصره ، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازا1399قانون 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

حبس  قانون کاهش مجازات 6(موضوع ماده  1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  37بر اساس تبصره ماده  -6

تعزیري) چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس و 



باید ضمن تعیین  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  81و  70شود. بنابراین دادگاه بر اساس مواد کمتر تبدیل می

صورت تعذر اجراي مجازات جایگزین، تخلف از  مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در

  این قانون مجازات حبس اجرا شود. 81دستورها یا عجز از پرداخت جزاي نقدي با رعایت ماده 

در فرض سؤال (که ناظر به صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر براي سه فقره جرم ارتکابی بر اساس صدر ماده  -7

صالح است) با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون مجازات اسالمی پیش از ا 134

، قاضی اجراي احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضاي 1399این قانون اصالحی  134ماده » ب«بند 

  تخفیف مجازات کند.

قانون مجازات  134ماده » ت«در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و باالترحسب مورد مطابق بند -8

گردد. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت  با درجه شش و باالتر رفتار می 1399اسالمی اصالحی 

  عکس جرایم شود اما بهسبب تشدید جرایم اخیرالذکر (شش و باالتر) نمی

(وتشدید آن) حسب مورد بر اساس درجه شش و باالتر در تعیین مجازات جداگانه براي جرایم درجه هفت و هشت 

  ماده مذکور، مؤثر است.» پ«و » ب«هاي مقرر در بندهاي شاخص

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/15    

7/99/552   

  ح552-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به محکومیت غیابی خوانده به پرداخت وجه در پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه دادگاه پس از رسیدگی حکم 

خواسته را صادر نموده است خواهان پس از قطعیت حکم درخواست اجراییه نموده و دادگاه پس از صدور اجراییه و 

شود که خوانده در زمان صدور راي فوت نموده اخذ ضامن معتبر پرونده اجرایی تشکیل و در حین اجراي مشخص می

و  اندنکه در زمان تقدیم دادخواست خوانده در قید حیات بوده و در حین رسیدگی فوت کردهبودند با توجه به ای

دادگاه بدون اینکه اطالعی از این قضیه داشته باشد راي محکومیت غیابی خوانده را صادر نموده است حال خواهشمند 

  است بفرمایید:

  وضعیت اجرایی صادره چگونه خواهد بود؟ -1

قانون اجراي احکام مدنی ابطال گردد وضعیت راي صادره چگونه  11در صورتی که اجرایی مستند به ماده  -2

  خواهد بود؟

توان اجراییه را به وارث ابالغ نمود تا در صورتی که احد از وراث به راي صادره اعتراض نماید نسبت آیا می -3

  به نقض راي و رسیدگی به طرفیت وراث اقدام شود؟

در صورتی که ابالغ راي به وراث صورت گیرد لکن اعتراضی از سوي ایشان واصل نشود ادامه عملیات اجرایی  -4

  صحیح خواهد بود یا نه؟

قانون آیین  477توان در اجراي ماده با توجه به اینکه راي صادره آیا شخص متوفی اساسا صحیح نبوده آیا می -5

  دادرسی کیفري اقدام نمود.

 پاسخ:

و دادگاه به دلیل عدم اطالع از فوت وي حکم صادر کند، در  چنانچه در جریان رسیدگی، خوانده فوت نماید 1-4

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 302این مورد ابالغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده

توان اجرا نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ، هیچ حکم یا قراري را نمی1379انقالب در امور مدنی مصوب 

ابالغ شده باشد. بنابراین مادام که رأي صادره به نحو قانونی ابالغ نشود و مواعد قانونی و حق واخواهی و 

تجدیدنظرخواهی سپري نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده 

به دادگاه معرفی و رأي صادره به آنان ابالغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا  متوفی



شود؛ ولی اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأي مقتضی صادر می

ین اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم تجدیدنظرخواهی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر ا

  باید باطل شود. 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11وابالغ شده است، وفق ماده 

با توجه به لزوم ابالغ رأي به ورثه و عدم قطعیت دادنامه و حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی ایشان اعمال مقررات  -5

  منتفی است. 1392 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 477ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/14    

7/99/548   

  ك  548-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي درآمدهاي موضوع جدول تعرفه 16در ردیف یک ذیل جدول شماره  1398و  1397نظر به اینکه در بودجه سال 

به میزان جزاي نقدي محکومین موضوع قانون اصالح قانون  %50سال مورد اشاره  2قانون بودجه در هر  5شماره 

این بند حذف  و تکرار نشده است و نظر به  اینکه  1399مبارزه با مواد مخدر افزوده شده بود و با مالحظه بودجه 

گردد و با تصویب قانون بودجه سال بعد قانون بودجه سال قانون بودجه براي یک سال مالی کشور تصویب و اجرا می

شود آیا کماکان این افزایش جزاي نقدي در خصوص محکومین موضوع مواد مخدر قبل به صورت ضمنی نسخ می

  جاري است؟ نیز 1399در سال 

 پاسخ:

منتشر   15/1/1399مورخ  21852که در روزنامه رسمی شماره  1399از بخش نهم قانون بودجه سال  30بند 

ها، عبارت جرایم نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مربوط به تعرفه 16در جدول شماره «دارد شده است بیان می

در نتیجه » یابد به عنوان ردیف اول اضافه شده استافزایش میدرصد  50مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي آن 

جرایم نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي مشمول افزایش (تعدیل) پنجاه 

  باشند.می 1399درصدي مقرر در قانون بودجه سال 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/25    

7/99/547   

  ك547-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، شخصی با اعالم جرم دادستان به اتهام توهین به مقام 

که وفق دولتی یا نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تعقیب و منتج به صدور حکم غیابی شود، با توجه به این

انون کاهش مجازات حبس تعزیري موارد اشاره شده در عداد جرایم قابل گذشت قرار گرفته و همچنین مجازات این ق

موارد به نصف تقلیل یافته است، آیا دادسرا با عنایت به فقدان شاکی باید مبادرت به صدور قرار موقوفی اجراي حکم 

  ال شود؟که پرونده جهت اتخاذ تصمیم  به دادگاه ارسکند یا این

 پاسخ:

در فرض استعالم که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعالم جرم و بدون طرح شکایت از سوي شاکی خصوصی 

قانون مجازات اسالمی  104آغاز و نهایتاً رأي غیابی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده 

 505تبدیل شده است، از موارد شمول ماده » ابل گذشتجرم ق«به » غیر قابل گذشت«، این جرم 1399اصالحی 

کند. متذکر است و قاضی اجراي احکام قرار موقوفی اجراي حکم صادر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

قبل از تصویب قانون  1379قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  698شود جرم نشر اکاذیب موضوع ماده می

  ده و از فرض استعالم خارج است.جرمی قابل گذشت بونیز  1399کاهش 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/06    

7/99/545   

  ح545-2/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي اجراییه چک، به لحاظ و وصول درخواست 1397نظر به اجرایی شدن قانون اصالح قانون صدور چک مصوب 

ست صدور اجراییه قیدي وجود که در بخشنامه تعرفه خدمات قضایی در خصوص هزینه دادرسی تقدیم دادخوااین

  اخذ هزینه دادرسی موصوف به چه کیفیتی خواهد بود؟ ،ندارد

 پاسخ:

کرده است که اجراییه طبق قانون تصریح) 13/8/1397قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی  23مقنن در ماده 

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

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

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

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

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

  

 محمدي باردئیدکتر احمد 

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/07    

7/99/542   

  ك542-88-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون صدور چک پیرامون مبناي محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است  2در تبصره الحاقی به ماده 

خسارت تاخیر تادیه بر مبناي نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکز جمهوري اسالمی 

و اخذ گواهی  ایران اعالم شده حال سوال این است که در صورت تعلل چندین ساله دارند چک در ارائه آن به بانک

تواند به استناد تکالیف دارنده چک نامه عدم پرداخت و یا تاخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک آیا دادگاه می

قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مبنا را براي محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از  532در قانون تجارت و یا ماده 

یا مطالبه یا صدور گواهی نامه عدم پرداخت تعیین نماید آیا قانون صدور کاهش ارزش پول تاریخ تقدیم دادخواست 

  به عنوان عام الحق نتوانند آن را فسخ کند. 522چک قانون خاص سابقی نیست که ماده 

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي و  1355قانون صدور چک مصوب  2به ماده  1379اوالً، مستنبط از تبصره الحاقی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت  1377صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 

 شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارتتأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می

بنابراین، چنانچه چک بالمحل باشد، با توجه به اطالق تبصره موصوف خسارت تأخیر تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ 

  گیرد.از تاریخ سررسید چک تعلق می

ثانیاً، در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده؛ اما دارنده چک در زمان دیگر (براي مثال یکسال بعد) چک 

ذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه م

منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این 

  قانون صدور چک است. 2به ماده  1376مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی 

 یعیدکتر احمد رف

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/05    

7/99/540   

  ك  540-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  دستور فرمایید در خصوص سواالت ذیل نظر ارشادي آن مرجع را جهت بهره برداري قضایی اعالم نمایند:

نماید تحقیقات محلی نیز داللت بر این امر دارد که مقتوله با شخصیی خود را ورثه منحصر به فرد مقتول معرفی می

رغم اینکه طی چند مرحله به او ابالغ شده که نسبت به گواهی حصر کرده است علیفرزندش (شاکی) زندگی می

سال  10ت و از طرف دیگر با وصف گذشت بیش از وراثت اقدام نماید و در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده اس

تواند صدور حکم را منوط آیا محاکم کیفري یک می-1اند از وقوع قتل ورثه احتمالی دیگري شکایتی مطرح ننموده

  به رفع نقص ارائه گواهی حصروراثت نماید؟

  ت کرده استتکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟ توضیحا اینکه شاکی نسبت به قاتل اعالم رضای-2

 پاسخ:

اوالً، گواهی حصر وراثت موضوعیت ندارد و اگر دادگاه وراثت و انحصار وراثت شاکیان را از طریق مقتضی  -2و  1

نظیر شهادت شهود (استشهادیه) احراز کرد، دیگر مطالبه گواهی حصر وراثت الزم نیست و می تواند حکم مقتضی 

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  389ي و بند الف ماده 341، 275، 274صادر کند. ثانیاً، مستفاد از مواد 

کند، دادسرا مکلف به تبعیت از این است که در مواردي که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال می

صمیمات دادگاه قانون یاد شده، دادسرا در معیت دادگاه است و ت 22ي نظر دادگاه است و ازآن جا که به داللت ماده

  براي دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، الزم االتباع است،  موردي براي اختالف وجود ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/05    

7/99/538   

  ك  538-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که قاضی محترم کشیک در وقت یاد شده نسبت به تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تامین 

کیفري اقدام نماید و متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به بازداشتگاه کالنتري مربوطه اعزام گردد و 

ارسال و قاضی محترم تحقیق ( اعم از دادیار یا بازپرس ) سپس در روز بعد پرونده به همراه متهم به مرجع قضایی 

قانون آیین دادرسی کیفري قلمداد نمایند  86پس از ارجاع دادستان محترم موضوع پرونده را از جمله مصادیق ماده 

ده شحال با نگرش به اینکه تحقیقات تکمیل یافته است و شاکی و متهم و هر دو حضور دارند و سایر شرایط ماده یاد 

توان نسبت به صدور کیفر خواست شفاهی اقدام نمود یا با عنایت به صراحت ماده مذکور مبنی باشد آیا میمحقق می

بر اینکه اخذ تامین کیفري متناسب با دادگاه است و در وقت کشیک نیز قرار تامین کیفري صادر شده است از لحاظ 

  باشد؟قانونی صدور کیفر خواست شفاهی مجاز نمی

 خ:پاس

، در صورت طرح دعواي کیفري 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  86هرچند که طبق قسمت اخیر ماده 

، با این وجود در فرض سؤال (که »اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است«شفاهی دادستان (کیفرخواست شفاهی) 

اتی و متعاقب آن اخذ آخرین دفاع متهم در دادسرا ناظر به تفهیم اتهام، اخذ قرار تأمین کیفري، تکمیل تحقیقات مقدم

در وقت کشیک است) قرار تأمین کیفري منتهی به بازداشت، نافی و مسقط اعمال اختیار قانونی دادستان در طرح 

  دعواي کیفري شفاهی و دادگاه صالح در اخذ تأمین متناسب از متهم نیست.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/14    

7/99/537   

  ك  537-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري صورت گرفته است و جهت اعمال   510هایی که تجمیع آراء وفق ماده در پرونده-1

این  11گردد چون مطابق ماده هاي حبس تعزیري به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده میقانون کاهش مجازات

بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل  12قانون تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت شمرده شده است آیا اعمال ماده 

گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیر قابل 

  گذشت اصالح راي و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟

قانون آیین دادرسی کیفري به تکلیف قید میزان و مشخصات مال مسترد شده  19چنانچه در راي بدوي وفق ماده -2

در حکم عمل نشده و ارجاع به صفحاتی از پرونده محاکماتی شود که در آن صفحات  اموال به سرقت رفته تعیین 

ابلیت تایید دارد؟ و به عالوه دادگاه تجدیدنظر شده است آیا راي مذکور پس از تجدیدنظرخواهی با وضعیت یاد شده ق

بایست پرونده به استان مکلف به درج میزان و مشخصات اموال مسروقه قید نشده در حکم بدوي است یا آنکه می

  دادگاه بدوي جهت تکمیل راي و انجام تکلیف مصرح قانونی اعاده شود؟

 پاسخ:

حکم واحد صادر شده  1392آیین دادرسی کیفري مصوب  قانون 510در خصوص جرایم متعدد که طبق ماده  -1

تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11است، چنانچه طبق ماده 

 100محسوب شده و برخی از شکات خصوصی گذشت نمایند، قاضی اجراي احکام کیفري به استناد تبصره یک ماده 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  505و ماده  13و بند (ب) ماده  12و ماده  1392ی قانون مجازات اسالم

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  11کند و پرونده را با لحاظ تبصره الحاقی به ماده قرار موقوفی اجرا صادر می

براي تخفیف مجازات به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال  1392قانون مجازات اسالمی  10و بند (ب) ماده 

صرفاً در مورد  1392قانون مجازات اسالمی  25ماده  2و تبصره  100ماده  1کند و دادگاه با عنایت به تبصره می

  دهد.قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مجازات قبلی را تخفیف می 12جرایم باقیمانده طبق ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر قید میزان و  19که دادگاه نخستین به تکلیف مقرر در ماده  در فرض سؤال -2

مشخصات عین، مثل یا قیمت مالی که باید رد شود عمل نکرده و به صفحاتی از پرونده ارجاع داده است، دادگاه 



صات عین، مثل یا قیمت مال) آن قانون یادشده ضمن اصالح رأي (قید میزان و مشخ 457تجدید نظر با لحاظ ماده 

  دهد.نخستین می را تأیید و تذکر الزم را به دادگاه

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/04    

7/99/536   

  ح  536-115-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال  129همان گونه که مستحضرید مطابق قسمت ذیل ماده 

نفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در جلسه مجمع عمومی عادي عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذي 1347

هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق راي نخواهد داشت در چنین مواردي که عضو هیات مدیره یا مدیر 

ع حق راي در هیات مدیره و یا مجمع عمومی و عادي را ندارد و از طرفی سایر اعضاي هیات مدیره در نفعامل ذي

شوند و در خصوص معامالت موضوع جلسه هیات مدیره و یا جلسه مجمع عمومی عادي صاحبان سهام حاضر نمی

گونه معامالت الم نظر فرمایند اساسا اینگیرند استدعا دارم اعالیحه قانونی مرقوم نفیا یا اثباتا تصمیمی نمی 129ماده 

ه صورت خواهد ن معامالتی به چقابل تایید وتنفیذ هستند یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه تایید و تنفیذ چنی

  .بود

 پاسخ:

توانند مدیران شرکت نمی 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  131و  130، 129برابر مواد 

بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت 

ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال 

ح االصول صحیبل ابطال است و منظور از معامالت قابل ابطال، معامالتی است که علیاز تاریخ کشف آن، معامله قا

توانند بطالن آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی ها تحت شرایطی میهستند؛ اما احد از طرفین یا هر دوي آن

و واجد آثار حقوقی هستند اما در صورت که تقاضاي ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطالن معامله نداده است، معتبر 

شود و اثري بر آن مترتب نیست. بنابراین در فرض سؤال چنانچه هیأت مدیره در بطالن، معامله از ابتدا باطل می

کند، بازرس شرکت مکلف است گزارش معامله را به اولین مجمع عمومی خصوص معامالت فوق اظهارنظر نمی

که این مجمع معامالت را تصویب نکند، قابل ابطال خواهند بود؛ اما اگر د و در صورتینظر ارائه دهعادي جهت اظهار

مجمع عمومی عادي معامالت را تصویب کرد، معامله دیگر قابل ابطال نیست. تصویب این معامالت در مجمع همانند 

الت با که این معامبینی نکرده است. شایسته ذکر است تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش

  معامله غیرنافذ متفاوت هستند.

 دکتر احمد رفیعی



  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/29    

7/99/659   

  ح  659-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون صدور چک متضامنا به پرداخت وجه  19در صورتی که مدیر عامل شرکت به همراه شرکت در اجراي ماده 

چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان دارنده چک محکوم شده باشند و صرفا مدیر عامل شرکت از 

دادنامه بدوي تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدید نظر با احراز طلبکار نبودن تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوي) 

کم به رد دعوي خواهان بدوي به طرفیت مدیر عامل شخص حقیقی صادر کرده است حال راي بدوي را نقض و ح

سوالی که مطرح است این است که آیا راي دادگاه تجدیدنظر در مورد شرکت که نسبت به راي تجدیدنظرخواهی 

ون در ود یا چشباشد یا خیر؟ به عبارتی آیا راي در مورد شرکت نیز نقض شده تلقی مینکرده نیز قابل تسري می

مرحله بدوي قطعیت یافته در مورد شرکت به قوت خود باقی و قابل اجراست و راي تجدیدنظر در راي بدوي در 

  مورد شرکت ندارد؟

 پاسخ:

قانون  19نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت مستقل از شخصیت حقیقی مدیرعامل شرکت است و مطابق ماده 

لحاقات بعدي مدیرعامل امضاکننده چک و شرکت (صاحب حساب) در با اصالحات و ا 1355صدور چک مصوب 

برابر دارنده مسوؤلیت تضامنی دارند، در فرض محکومیت تضامنی مدیرعامل و شرکت و تجدیدنظرخواهی مدیرعامل 

 هاي عمومی و انقالبقانون آیین دادرسی دادگاه 359به عنوان شخص حقیقی و نقض حکم، با توجه به فراز اول ماده 

تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید رأي دادگاه تجدیدنظر نمی«مبنی بر این که  1379در امور مدنی مصوب 

ي و نظر به قابل تجزیه بودن رأ» نظرخواهی قرار گیرد ، مگردر مواردي که رأي صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد

به عنوان شخص حقیقی، تأثیري در بقاي محکومیت در فرض سؤال، نقض رأي در مرجع تجدیدنظر نسبت به مدیرعامل 

  شرکت که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است، ندارد و حکم نسبت به شرکت قابل اجراست.

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/11    

7/99/535   

  ح  535-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با   1392/9/2مورخ  7/92/1686و  1392/3/8مورخ  7/92/449اداره کل به شماره در خصوص نظریه آن

مرجع اجرا کننده راي اعم از  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 2توجه به اینکه به موجب ماده 

ان علیه به میزقسمت اجراي دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجري نیابت مکلف به شناسایی و توقیف اموال محکوم

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  121به از طریق مندرج در قوانین گردیده است و از طرفی در ماده محکوم

با الحاقات و اصالحات بعدي رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت در صالحیت  1392/12/4

ن است که با توجه به وحدت مالك ماده قانونی یاد شده دادگاه کیفري مجري نیابت قرار داده شده است حال سوال آ

علیه نیابت به مرجع قضایی رویکردهاي جدید قانونگذار در مواردي که در خصوص توقیف و شناسایی اموال محکوم

شود مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف آن اموال مرجع قضایی صادرکننده اجراییه دیگر داده می

  اشد و یا دادگاه مجري نیابت؟بمی

 پاسخ:

علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ

کننده مال یعنی دادگاه مجري نیابت است؛ دادگاه توقیف 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و  146مواد 

به از محل فروش آن باشد، مرجع اما چنانچه موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکوم

  صالح جهت رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    کل حقوقی قوه قضاییه معاون اداره



 

  
 

1399/05/15    

7/99/534   

  ح534-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

و عطف به پاسخ استعالم مذکور به شماره و تاریخ  1399/2/27مورخ 9016/110/38001پیرو استعالم شماره

قانون اساسی از حقوقی اساسی و شهروندي افراد  35با توجه به اینکه دادخواهی بر مبانی اصل  1399/3/17

محسوب گردیده است و نظر به اینکه حسب پاسخ استعالم یاد شده به طور کلی مطالبه خسارت دادرسی در غیر 

از قانون  515باشد و از طرفی قسمت میانی ماده موارد قراردادي تابع قواعد عمومی حاکم بر اتالف و تسبیب می

تواند خسارتی که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محقق بودن در خوانده دعوي نیز می آیین دادرسی مدنی

دادرسی به او وارد شده است را از خواهان مطالبه نماید حال سوال آن است که اثبات علم و نیز عمد خواهان در غیر 

باشد یا خواهان به عبارت رسی میمحقق بودن خود در دادرسی بر عهده خوانده خواهان دعواي مطالبه خسارات داد

بهتر آیا منظور از عمد و علم خواهان به عدم حقانیت خود ناظر به دعوي واهی است و یا آنکه به صرف صدور حکم 

قطعی به ضرر خواهان مطالبه خسارت دادرسی وارد شده به خوانده از طرف وي در هر صورت اعم از علم و عمد 

  در دادرسی و یا فقدان عمد و علم ایشان به این موضوع قابلیت مطالبه دارد.خواهان به غیر محقق بودن خود 

 پاسخ:

ها در امور مدنی که عمد و علم خواهان به قانون آیین دادرسی دادگاه 515ي احراز شرایط مقرر در بند میانی ماده

از دادرسی است بنابراین  ي خسارت ناشیغیر محق بودن خود در دادرسی است، شرط استحقاق خوانده براي مطالبه

ي اثبات هم طبق عمومات دادرسی از جمله ادعاي یاد شده هم مانند هر ادعاي دیگري نیازمند اثبات است و وظیفه

ها در امور از قانون آیین دادرسی دادگاه 197و  196،194از قانون مدنی و  1257قاعده البینه علی المدعی و مواد 

  باشد. ي دعواي اصلی) میدعی آن (یعنی خواندهي مبه عهده 1379مدنی مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/21    

7/99/532   

  ح532-2/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگاه مدعی  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 511بر اساس ماده 

له واقع و از اعسار خارج شود، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد؛ حال چنانچه اعسار در دعواي اصلی محکوم

علیه بدوي ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأي بدوي مدعی اعسار از پرداخت هزینه محکوم

سار نامبرده  از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی دادرسی مرحله تجدیدنظر شود و دادگاه بدوي حکم بر اع

له، در صورت صدور رأي قطعی در مرحله علیه دارد و نه محکومکه نامبرده عنوان محکومصادر کند، با توجه به آن

ت رتجدیدنظر به نفع یا ضرر تجدیدنظرخواه، آیا امکان وصول مابقی تمبر هزینه دادرسی از ایشان وجود دارد؟ در صو

  مثبت بودن پاسخ، اعمال این ماده قانونی در فرض سؤال به چه صورتی است؟ 

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 511له واقع شدن مدعی اعسار در ماده مقصود از محکوم

 اي که در نتیجهبه گونهآن است که نتیجه دادرسی به افزایش دارایی مدعی اعسار منتهی شود؛  1379مدنی مصوب 

اجراي حکم، مالئت وي براي پرداخت هزینه دادرسی محرز باشد. بنابراین چنانچه دعواي خواهان در مرحله بدوي 

مردود اعالم و او با تقدیم دادخواست تجدیدنظر و اخذ حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مرحله، در نهایت 

مذکور خواهد بود و هزینه دادرسی مرحله بدوي و  511مقرر در ماده  له واقع شود، وي مشمول حکممحکوم

حقی وي صادر شود، به دریافت خواهد شد؛ اما چنانچه در مرحله تجدیدنظر رأي بر بیتجدیدنظر از محل محکومٌ

خت علیه رأي بدوي از پرداموضوع از شمول حکم مقرر در ماده یادشده خارج خواهد بود؛ همچنان که اگر محکوم

هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر معسر تلقی و در نهایت دادنامه بدوي نقض شود، از آنجایی که نقض دادنامه بدوي 

له دادنامه تجدیدنظر مالی نیافزوده است، وي ملزم به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر بر دارایی محکوم

  نخواهد بود.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/11    

7/99/530   

  ع  530-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه مستند درخواست تخلیه عین مستاجره سند رسمی  76قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  3با توجه به ماده 

اجاره نامه باشد و متقاضی به جاي مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالك با مراجعه به شوراي حل اختالف درخواست 

یت باشد به عبارت دیگر صالحصدور دستور یا حکم تخلیه را مطرح کند شوراي حل اختالف با چه تکلیفی مواجه می

  ه ثبت در خصوص موضوع فوق نافی صالحیت مراجع قضایی و یا شوراي حل اختالف خواهد بود یا خیر؟ادار

 پاسخ:

االجرا اوالً، مجاز بودن دوایر اجراي ثبت مبنی بر تخلیه عین مستأجره در قراردادهاي اجاره با سند رسمی و  الزم

نفی صالحیت مراجع قضایی براي رسیدگی به دعاوي بودن اسناد رسمی راجع به معامالت امالك ثبت شده، به معناي 

  مطرح شده در این خصوص نیست.

ثانیاً، شوراهاي حل اختالف در حدودي که قانون مجاز شمرده، صالحیت رسیدگی به امور و دعاوي  را  دارد که 

می به معناي نفی االجرا بودن اسناد رسچنان که الزمپیش از تشکیل این شوراها در صالحیت محاکم بوده است، هم

  وراهاي حل اختالف نیز چنین است.شود، در خصوص شصالحیت از محاکم در رسیدگی به دعاوي مربوط تلقی نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/05    

7/99/529   

  ك529-54-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دادگاه در  1399/2/23قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  6از ماده » پ«با توجه به اینکه بر اساس بند 

تواند مجازات مصادره کل اموال را به جزاي نقدي درجه یک صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف می

  تا چهار تبدیل کند حال سوال آن است که:

یا بخشی از اموال مانند خودروهاي حامل اوال: آیا بند قانونی یاد شده شامل مصادره بخشی از اموال و یا ضبط تمام 

شود یا خیر؟ به عبارت دیگر بین مجازات مصادره و ضبط اموال اعم مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي نیز می

  از اموال ناشی از جرم چه تفاوتی وجود دارد؟

  یر؟ثانیا: آیا مقرري قانونی یاد شده در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تسري دارد یا خ

 پاسخ:

به جزاي » مصادره کل اموال«دائر بر امکان تبدیل  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37ماده » پ«اوالً، بند 

نقدي درجه یک تا چهار، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده 

ناظر به موردي است  37یا حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده است، بلکه این بند از ماده 

قانون مجازات اسالمی به عنوان مجازات، مقرر شده باشد که در حال  19ره اموال به شرح مقرر در ماده که مصاد

همین قانون است. بنابراین تبدیل ضبط اموالی که دلیل  22با رعایت ماده  20ماده » ب«حاضر تنها مصداق آن، بند 

ستعمال و یا براي استعمال اختصاص  داده شده یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب ا

  است؛ به جزاي نقدي فاقد وجاهت قانونی است.

هاي تعزیري در قانون مزبور قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد نحوه تخفیف مجازات 38ثانیاً، چون به موجب ماده 

در جرایم موضوع قانون  1399ی قانون مجازات اسالمی اصالح 37بینی شده است؛ لذا ماده مقررات خاصی پیش

  مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/05    

7/99/527   

  ح527-141-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ه و یا مستاجربا توجه به اینکه در مواردي از قبیل فروش ملک مشاع و یا تخلیه عین مستاجره دستور تخلیه عین 

گردد و نه حکم حال سوال آن است که آیا امکان تقدیم فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن صادر می

گونه دستورهاي قضایی وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با دادخواست اعتراض ثالث نسبت به این

کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداري به این حوزه قضایی طرح موضوع در کمیسیون تخصصی مربوطه نظریه آن 

  اعالم و ارسال گردد.

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 299اوالً، دستور فروش، رأي به معناي مذکور در ماده 

قانون یاد شده خارج است.  418و  417نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رأي مذکور در مواد  1379مدنی مصوب 

که در نتیجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است؛ اما با توجه به این

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.ا الزم تشخیص دهد، میدر مال است، عدول از آن ر

ثانیاً، در فرض سؤال که متعاقب صدور دستور تخلیه و اجراي آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی 

 هاست عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وي است و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجار

مقام موجر است، اعتراض وي به چه سند ابرازي مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائمنبوده است، چنان

دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شوراي حل اختالف (مرجع صادر کننده دستور) است و شوراي یاد شده با 

مقامی که سند ابرازي معترض ثالث حکایت از قائمکند؛ اما در صورتی احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول می

نفع در اعتراض نسبت به دستور از موجر نداشته باشد، در واقع دعواي او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وي ذي

  تخلیه نیست و براي احقاق حق باید دعواي مقتضی مانند دعواي خلع ید را جداگانه اقامه کند.
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    اون اداره کل حقوقی قوه قضاییهمع



 

1399/05/27    

7/99/525   

  ك 525-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باید با لحاظ  علیه احراز کند که در یک یا چند دادنامههاي قطعی قبلی محکومچنانچه دادگاه در بررسی محکومیت

هاي ها پس از قطعیت دادنامه یا دادنامهدادنامهمقررات تکرار جرم حکم صادر شود؛ چرا که برخی جرایم موضوع آن 

 ها نقض و دردیگر ارتکاب یافته است. در فرض سوال دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا باید تمامی دادنامه

هایی که مشمول احکام تعدد جرم با لحاظ تقدم و که صرفاً دادنامهیکدیگر ادغام و حکم واحد صادر شود؟ و یا آن

  شود؟هاي انتسابی است و بدون رعایت مقررات آن حکم قطعی صادر شده است نقض میمانی بزهتأخر ز

 پاسخ:

 هاي قطعی متعدددر فرض استعالم که در خصوص فردي به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به طور جداگانه محکومیت

 510ها جهت اعمال مقررات مواد باشد و پروندهها مشمول احکام تکرار جرم نیز میصادر شده است که برخی از آن

نزد دادگاه ارسال شده است، دادگاه باید بدواً مطابق مقررات ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  511و 

مقررات تعدد جرم را اعمال و در  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134قانون یادشده ناظر به ماده  510

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  511تکرار جرم هستند، طبق ماده خصوص جرایمی که مشمول مقررات 

  حکم مقتضی صادر کند. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  137ناظر به ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/25    

7/99/524   

  ك  524-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  2موضوع تبصره ماده 

بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردي که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18کند، باید مبتنی بر بندهاي مقرر در ماده مجازت مقرر در قانون تعیین می

  چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟ » سایر جهات قانونی«یا دیگر جهات قانونی باشد. منظور از 

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی مصوب  18) ماده 23/2/1399در تبصره الحاقی (» سایر جهات قانونی«منظور از عبارت 

تعیین بیش از حداقل مجازات حبس مقرر براي جرم تصریح کرده است؛ نظیر گذار به ، مواردي است که قانون1392

آمده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  718و  704، 621، 580، 562آنچه در قسمت اخیر مواد 

  است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/14    

7/99/523   

  ح  523-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ثبت طالق و سایر موارد انحالل نکاح و نیز اعالم بطالن  1391قانون حمایت خانواده مصوب  24به موجب ماده 

نکاح یا طالق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طالق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم 

نامه عادي اجراي صیغه جلسه و یا توافقمربوط از سوي دادگاه مجاز است؛ چنانچه یکی از زوجین به استناد صورت

ه توسط روحانی مسجد محل و بدون رعایت تشریفات قانونی اجرا شده است، دعوایی را به خواسته تنفیذ طالق ک

واقعه طالق  مطرح کند، آیا دعواي مذکور قابلیت استماع قانونی دارد یا آن که الزمه استماع آن  طرح  قبلی دعواي 

  صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طالق حسب مورد است

 پاسخ:

در فرضی که بدون مراجعه به دادگاه خانواده و اخذ گواهی عدم امکان سازش از آن دادگاه، صیغه طالق جاري شده 

قانون  20جا که مطابق ماده باشد و متعاقباً احدي از زوجین مبادرت به تقدیم دادخواست جهت ثبت طالق کند، از آن

است و ضمانت اجراي عدم ثبت انحالل نکاح، مجازاتی  ، در هر حال ثبت طالق الزامی1391حمایت خانواده مصوب 

بینی شده است و حتی در ماده یادشده بر الزام زوج به ثبت واقعه تصریح شده این قانون پیش  49است که در ماده 

است، در صورت احراز اجراي صیغه طالق  با رعایت جهات شرعی و قانونی، صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه طالق، 

است. بدیهی است در این حالت، ارجاع امر به داوري یا انجام مشاوره منتفی است. بنا به مراتب فوق، موجبی  بالمانع

  براي طرح دعواي تنفیذ طالق به نحو مستقل وجود ندارد.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/08    

7/99/522   

  ك  522-9/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1391قانون حمایت خانواده مصوب  54چنانچه متهم براي بار اول یا دوم یا سوم یا بیشتر مرتکب بزه موضوع ماده 

شود مجازات نامبرده صرفا حداکثرجزاي نقدي درجه هشت تعزیري (ده میلیون ریال) است یا حبس تعزیري درجه 

قانون حمایت خانواده  14سمت اخیر ماده هشت؟ به عبارت دیگر منظور از عبارت حداکثر مجازات مذکور در ق

چیست و آیا تفاوتی بین آن که متهم براي بار اول و یا دوم مرتکب آن جرم شده باشد با حالتی که بیشتر  از آن 

  مرتکب شده باشد وجود دارد؟

 پاسخ:

ماده صرفاً جزاي  به صراحت همین 1391قانون حمایت خانواده  54هاي موضوع ماده که مجازات بزهبا توجه به این

است، بنابراین منظور از حداکثر مجازات مذکور در این ماده در صورت تکرار جرم، همان حداکثر  8نقدي درجه 

قانون مجازات اسالمی مصوب  19مذکور در ماده  8هاي درجه است، نه سایر انواع مجازات 8جزاي نقدي درجه 

شود. یعنی ده میلیون ریال محکوم می 8ثر جزاي نقدي درجه ؛ لذا مرتکب در صورت تکرار این جرم به حداک1392

در تعیین مجازات تکمیلی براي  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  23بدیهی است که اعمال مقررات ماده 

  علیه یادشده در صورت تشخیص دادگاه فاقد منع قانونی است.محکوم

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/12    

7/99/521   

  ك  521-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  265با توجه به قید مهلت سه روزه جهت اظهارنظر دادستان در ماده 

د، هاي مانند قتل عمهایی از جمله پروندهنسبت به قرار نهایی صادر شده توسط بازپرس با توجه به اینکه پرونده

جرایم کالن اقتصادي و اخالل در نظام اقتصادي و پولی و بانکی و امثالهم در جریان رسیدگی است که مشتمل بر 

باشد و مدت زمانی بیش از سه روز را جهت ه میچندین جلد و ضمائم و نظرات کارشناسی و چند صد هزار صفح

طلبد و در مواد قانونی این موضوع پیش بینی نشده است چنانچه مدت زمان مطالعه و بررسی براي اظهارنظر می

هاي موصوف بیش از زمان مقرر قانونی انجام شود، مقام قضایی اظهارکننده با چه تکلیفی در اظهارنظر در پرونده

ه است؟ آیا مرتکب تخلف انتظامی شده است؟ آیا مستند قانونی براي حل این مشکل وجود دارد؟ این خصوص مواج

قانون مذکور در خصوص مهلت دو روزه صدور کیفرخواست در  286از طرف دیگر همین مشکل عینا در ماده 

  خورد. هاي مذکور به چشم میپرونده

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  94و  3ر نبودن تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد بردابا توجه به اصول سرعت، استمرار و تعطیل

نظر از این قانون دادستان مکلف است ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده و صرف 265کیفري و مطابق ماده 

و مطابق  دکمیت و کیفیت اتهام یا اتهامات انتسابی به متهم، تحقیقات را مالحظه و نظر خود را به طور کتبی اعالم کن

این قانون چنانچه عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، ظرف دو روز با صدور  268ماده 

اي مذکور هکیفرخواست و از طریق شعبه بازپرسی بالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. عدم رعایت مهلت

یجاد مسئولیت انتظامی است و در هر حال تشخیص انواع و در مواد مورد اشاره تخلف از منطوق قانون و موجب ا

  مصادیق تخلف انتظامی با دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1399/05/25    

7/99/514   

  ح514-215-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادیار محترم دادسراي عمومی و انقالب مشهد مقدس در  1399/4/19/م د مورخه 8084به پیوست مکاتبه شماره 

قانون تشکیالت  79هاي حل اختالف و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده خصوص حدود صالحیت هیئت

با اصالحات و الحاقات بعدي به شرح  1375وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی و انتخابات شهرداران مصوب 

  گردد.ارسال می  مندرج حضورتان

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب «از  92بر اساس ماده 

چنانچه هر یک از اعضاي شوراهاي موضوع قانون مذکور در انجام وظایف قانونی » و اصالحات بعدي آن 1375

یا اخالل در وظایف شورا یا عملی خالف شؤون اعضاي خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدام وي موجب توقف 

گانه مندرج در ماده موصوف خواهد شد و رسیدگی به این شوراي مذکور انجام دهد مشمول ضمانت اجراهاي هشت

  باشد.هاي حل اختالف استانی میماده مورد اشاره در صالحیت هیئت 1موارد به استناد تبصره 

سیدگی بسا در اثناي ربر است و چهالذکر نوعاً زمانگانه فوقسیدگی به موضوعات سهکه فرآیند کشف و رنظر به این

ها و موضوعات مطرح در به این موارد سمت عضویت در شورا از برخی زائل گردد، بنابراین همواره بخشی از پرونده

یتی در شوراهاي اسالمی حل اختالف شامل افرادي است که در زمان رسیدگی به تخلف یا موضوع گزارش عضو هیئت

  موضوع قانون ندارند.

سابق  هاي تخلفات اعضايتوجهاً به مراتب فوق، در خصوص صالحیت هیئت حل اختالف نسبت به رسیدگی به پرونده

  شوراهاي اسالمی اختالف نظر است.

استفاده » قانون هر یک از اعضاي شوراهاي موضوع این«قانون که در آن از تعبیر  92برخی به استناد ظاهر ماده 

هاي حل اختالف و نحوه رسیدگی به شکایات از نامه اجرایی هیأتآیین 3از ماده » ث«شده، همچنین ظاهر بند 

قاعده اصولی ظهور مشتق در متلبس به «هیئت محترم وزیران و تمسک به  1395/12/8شوراهاي اسالمی مصوب 

از  شود وکنند که فروض مطروحه در قانون صرفًا شامل اعضاي فعلی شوراهاي اسالمی میاستدالل می» مبدأ فعلی

ن بنابرایآنجا که استعمال عضو براي افرادي که در وضع فعلی، عضویت در شورا ندارند، مجاز و خالف ظاهر است، 

شود و تبعاً صالحیت هیئت حل اختالف صرفاً شامل رسیدگی به تخلفات و ماده موصوف شامل اعضاي سابق نمی



هاي مقرر در موضوعات مطرح راجع به اعضاي فعلی شوراهاي اسالمی خواهد بود. در تأیید این استظهار به مجازات

گردد (کسر از مبالغ دریافتی رد مطرح شامل اعضاي فعلی میکه اکثر موانمایند؛ چه اینماده موصوف نیز استناد می

مانده دوره از شورا، محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه، سلب عضوت موقت، سلب عضویت براي مدت باقی

  شورا).

در مقابل، برخی به استناد ظهور قانون در تعقیب کلیه تخلفات صادره از سوي اعضاي شوراهاي اسالمی و 

یز بودن موقوف شدن تعقیب برخی از تخلفات اعضاي سابق که بعضاً ممکن است با تمسک به استعفاي برانگمفسده

حل  هاينمایند که صالحیت هیئتصوري یا سایر عوامل و براي فرار از تعقیب تخلف صورت گیرد، استدالل می

 خی از تخلفات منتسب به اعضايکه در صورت قائل شدن به عدم صالحیت این نهاد براختالف حداکثري بوده؛ چه این

باشد، اساسًا در هیچ نهاد دیگري هاي کیفري یا مدنی نمیشوراهاي اسالمی که صرفاً تخلف محض بوده و واجد جنبه

قابلیت رسیدگی نخواهد داشت. بنابراین، صالحیت هیئت حل اختالف شامل کلیه اعضاي سابق و فعلی شوراهاي 

ها که براي اعضاي سابق نیز قابلیت اجرا استدالل نیز به تجویز برخی از مجازات اسالمی خواهد بود. در تأیید این

دارد، از جمله ممنوعیت از ثبت نام در انتخابات شوراها و سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت 

  نمایند.نام در انتخابات شوراها، تمسک می

ف هاي حل اختالحدود صالحیت هیئت«حال، نظر به بروز اختالف و قابل توجه بودن استدالل طرفین درباره ايعلی

از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و  79و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده 

یا عدم شمول صالحیت این هیئت راجع به با اصالحات و الحاقات بعدي و شمول  1375انتخاب شهرداران مصوب 

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی جهت » تخلفات اعضاي سابق شوراهاي اسالمی شهر و روستا

  برداري اخذ گردد.بهره

 پاسخ:

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  92و  91، 3با توجه به مواد 

این  92با اصالحات و الحاقات بعدي، صالحیت هیأت حل اختالف و رسیدگی استان موضوع ماده  1375ب مصو

قانون در رسیدگی به تخلفات اعضاي شوراهاي اسالمی، دایر مدار بقاي عضویت اعضاي شوراها است؛ بنابراین در 

هاي حل اختالف وجود هیأتصورت زوال عضویت اعضا از شوراها، محمل و مجوز قانونی براي رسیدگی توسط 

  ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/05    

7/99/513   

  ك  513-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه در یک شعبه تجدید نظر استان به لحاظ مبانی حقوقی حاکم بر موضوع اعم از کیفري و حقوقی و با توجه به 

سکوت ابهام اجمال قوانین میان دو مستشار و رییس شعبه به نحوي اختالف نظر حاصل شود که حداقل دو نفر با 

به مستشار دیگري وجود دارد یا اینکه در هر صورت با اند تا راي صادر کنند آیا امکان ارجاع یکدیگر هم نظر نشده

قانون آیین دادرسی کیفري اعضاي اصلی شعبه باید به هر نحو با یکدیگر هم عقیده شده و اخذ تصمیم  426لحاظ ماده 

  نمایند.

 پاسخ:

این قانون چنانچه در شعب دادگاه   426ناظر به ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  395با عنایت به ماده 

موصوف  395تجدیدنظر استان، اکثریت آراء به منظور مشارکت در صدور رأي حاصل نشود مطابق قسمت اخیر ماده 

  شود.یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/13    

7/99/512    

  ك512-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که در یک شکواییه جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت  توامان ذکر شده باشد، آیا قاضی با توجه به 

جهت حصول صلح و سازش پرونده را به شوراي حل اختالف ارجاع دهد یا با  تواندوجود جرایم قابل گذشت می

  قابل گذشت ارجاع پرونده به شوراي حل اختالف مجاز نیست.توجه به وجود جرایم غیر 

 پاسخ:

هاي کیفري اعم از ، پرونده1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  8ماده » پ«و » ب«اوالً، مستفاد از بندهاي 

که موضوع شکایت، ارتکاب جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد، در صورت تراضی طرفین و به منظور آن

صلح و سازش نسبت به جرایم قابل گذشت و یا جنبه خصوصی جرم غیر قابل گذشت، قابل طرح در شوراي  ایجاد

  حل اختالف است.

ثانیاً، با توجه به ضرورت رعایت سرعت و فوریت در انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوري ادله، ارجاع پرونده 

رت لیف مرجع قضایی به تحقیق و رسیدگی نیست، عبامشتمل بر جرم غیر قابل گذشت به شوراي حل اختالف رافع تک

در جرایمی « مبنی بر این که » رئیس قوه قضاییه 1398بخشنامه شوراهاي حل اختالف مصوب « 2مندرج در ماده 

که داراي دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به 

نیز به این مهم تصریح کرده است. بنابراین در فرض استعالم که موضوع شکایت » شونداد میشوراي حل اختالف ارش

شاکی مشتمل بر دو عنوان مجرمانه است (که یکی قابل گذشت و دیگري غیر قابل گذشت است)، ارجاع هر دو 

اه رد دادسرا یا دادگموضوع به شوراي حل اختالف با رعایت شرایط قانونی بدون مانع است و مرجع کیفري (حسب مو

کیفري) ضمن تهیه بدل مفید از پرونده در خصوص هر دو عنوان مجرمانه و ارسال آن به شوراي حل اختالف، باید 

  امر تحقیق را ادامه دهد.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/05    

7/99/511   

  ك511-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که در وقت کشیک ضابطان دادگستري با قاضی محترم کشیک تماس برقرار و اعالم نمایند که یک 

سارق را به همراه اموال مسروقه دستگیر نموده اند که متهم به ارتکاب جرم سرقت اعتراف نموده است واموال 

ي ان شناسایی شاکی واخذ پیشینه کیفرمسروقه نیز کمتر از میزان بیست میلیون تومان ارزش عرفی دارند لکن امک

باشد و مدت زمان بیشتري جهت انجام موارد فوق موثر متهم و قیمت دقیق اموال مسروقه در وقت کشیک میسر نمی

جرم یاد شده از  1399قانون کاهش حبس تعزیري مصوب  11باشد حال با عنایت به اینکه به موجب ماده الزم می

اشد بایستی با عنایت به عدم طرح شکایت شاکی دستور آزادي متهم از جانب قاضی بجمله جرایم قابل گذشت می

ساعت در بازداشت بماند و پس  24محترم کشیک صادر گردد یا بایستی در راستاي تکمیل تحقیقات متهم به مدت 

  از تکمیل تحقیقات قاضی محترم تحقیق دستورات الزم را صادر فرمایند.

 پاسخ:

قانون مجازات  104هاي موضوع ماده که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقته ایناوالً، با توجه ب 

به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستري در جرایم  1399اسالمی اصالحی 

  عمل کند. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  44مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 

قانون مجازات  100قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره ماده  12ثانیاً، هر چند در فرض سؤال، با توجه به ماده 

، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی 1392اسالمی مصوب 

ین دادرسی کیفري، مراتب باید در صورت امکان توسط قانون آی 99به شاکی با رعایت مالك تبصره ذیل ماده 

  دیده برسد.دادستان به نحو مقتضی به اطالع بزه

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/01    

7/99/510   

  ك510-142-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا یکی از شرایط قابل گذشت بودن جرم  1399با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  -الف

  کالهبرداري عادي، فاقد سابقه بودن متهم است یا اینکه این شرط براي جرم سرقت است؟

  هاي الکترونیکی و فضاي مجازي جزو جرایم قابل گذشت است؟اي یا از طریق سامانهآیا جرم کالهبرداري رایانه-ب

 پاسخ:

بزه کالهبرداري به شرطی که مبلغ آن از نصاب  1399ات اسالمی اصالحی قانون مجاز 104الف ـ به موجب ماده 

سارق فاقد سابقه مؤثر «بیشتر نباشد قابل گذشت است و عبارت  1392قانون مجازات اسالمی  366مقرر در ماده 

  در این ماده ناظر به بزه سرقت است نه کالهبرداري.» کیفري باشد

تحت عنوان کالهبرداري مرتبط با رایانه  1388قانون مجازات اسالمی مصوب  741ب ـ با عنایت به اینکه ماده 

شود. محسوب می» کالهبرداري«انگاري شده است جرم موصوف از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار ¬جرم

ن کاهش قانو 11(ماده  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در ماده 

   مجازات حبس تعزیري) است. 

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/06    

7/99/509   

  ك509-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 106مرور زمان شکایت موضوع ماده  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب   11با توجه به ماده -1

هایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی قانون مجازات اسالمی در خصوص پرونده

  شود؟ محاسبه می

بدون قید و شرط قابل  693آیا جرم موضوع ماده  1399قانون کاهش مجازات حبس مصوب  11وفق ماده -2

  گذشت است؟ 

مرور زمان اجراي مجازات در پرونده هایی که مرتکب  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  107وفق ماده -3

  باشد چگونه است؟ فراري می

 پاسخ:

، مطابق قانون 1399) در فرض استعالم که شاکی پیش از الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري 1

ر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون الحق حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غی

) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  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 

فقط نسبت  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104) بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 2

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

گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجراي حکم نسبت به اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل 

امالك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی 

ات) قانون مجازات اسالمی (تعزیر 693و مزاحمت ... است. در نتیجه اطالق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 

  شود.شامل اراضی و امالك دولتی نمی 1375مصوب 

نیستند؛ زیرا مرور زمان  1392قانون مجازات اسالمی  107) اوال، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 3

قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم  105موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 



باید منقضی شود تا شرایط  105است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهاي ماده  قطعی جاري

  قانون مذکور شود. 105آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 

یت حکم وانقضاي ، از تاریخ قطع1392قانون مجازات اسالمی  107ثانیاً؛ در مورد احکام حضوري، با عنایت به ماده 

گذشت مدت «مواعد مقرر در قانون حکم قطعی به هر علتی اجرا نشده باشد، مشمول مرورزمان می باشد. منظور از 

در تبصره یک ماده فوق الذکر مربوط به مواردي است که در قانون به آنها تصریح شده است؛ مانند » یا رفع مانع

، بنابراین فرض 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  501 عدم اجراي حکم به لحاظ موارد مذکور در ماده

  مطروحه منصرف از مصادیق مذکور در تبصره یاد شده می باشد.

ثالثاً؛ در صورتی که محکوم پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان بازنگردد، یا از زندان فرار کند، چون 

، 1392قانون مجازات اسالمی  108، مطابق قسمت آخر ماده اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي وي قطع شده است

  شود.مرور زمان اعمال نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/08    

7/99/507   

  ك507-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري اصالح گردیده است  12قانون مجازات اسالمی که توسط ماده  134ماده -1

  شود؟منحصر به مجازات حبس بوده یا اینکه شامل مجازات شالق و جزاي نقدي نیز می

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مراد از حداکثر مجازات  12ماده » ب«و نیز بند  11با لحاظ تبصره ماده -2

  مقرر قانونی مجازات تقلیل یافته به نصف است یا همان مجازات قانونی قبل از وضع کاهش مجازات حبس تعزیري؟

 پاسخ:

تعدد جرایم «، کیفیت تشدید و تعیین مجازات را در موارد 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده  -1

  معین کرده است و اختصاص به مجازات حبس ندارد.» ب تعزیرموج

تقلیل یافته  1399در مواردي که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  -2

یافته که در واقع جایگزین مجازات سابق شده است، مجازات االجرا شدن این قانون، مجازات تقلیلاست، از تاریخ الزم

یافته مالك همین قانون، مجازات تقلیل 12شود و در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده نونی جرم محسوب میقا

  تشدید و تعیین مجازات است.

 

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/08    

7/99/503   

  ع503-239-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون نظام صنفی کشور آرماتور بند یا اسکلت بند ساختمان که به صورت پیمانکاري  17و 2با عنایت به مواد 

نماید فرد صنفی محسوب می گردد یا خیر؟ چنانچه کارگر وي در نتیجه عدم رعایت اسکلت بتنی ساختمان را اجرا می

مول یا کارگر فرد مش گرددضوابط ایمنی حین کار آسیب ببیند آیا کارگر ساختمان مشمول قانون کار محسوب می

  باشد؟قانون نظام صنفی می

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي،  1382قانون نظام صنفی مصوب 3در ماده » فرد صنفی«با توجه به تعریف  -الف

هر  شود؛ درپیمانکار موضوع استعالم در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده، از مصادیق تعریف مذکور تلقی می

  ربط است. صورت تعیین مصداق با مرجع قانونی ذي

، کارفرما محسوب 1369قانون کار مصوب  2چنانچه در فرض استعالم، پیمانکار مطابق تعریف مذکور در ماده  -ب

با اصالحات و الحاقات بعدي وي  1382قانون نظام صنفی مصوب  2موضوع ماده » فرد صنفی«شود، تطبیق عنوان 

هاي العمل، رعایت دستور1369قانون کار مصوب  85و  1کند، زیرا با توجه به مواد را از شمول قانون کار خارج نمی

ها و کارآموزان الزامی است و لذا ها، کارفرمایان، کارگاهلیه کارگاهایمنی مصوب شوراي عالی حفاظت فنی براي ک

مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین 

جاري کشور  قانون نظام صنفی نیز افراد صنفی را مکلف به اجراي قوانین و مقررات 17ایمنی یادشده است و ماده 

قانون  188و  2دیده با لحاظ مواد (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال کارگر آسیب

  هاي مقرر در این قانون است.مشمول حمایت 1369کار مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



  
 

1399/05/01    

7/99/501   

  ح501-195-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانآیین 23توانند بر خالف نص ماده آیا مدیر ساختمان یا تعدادي از مالکان می

هایی که ارتباطی با میزان زیر بنا ندارد را به نسبت مساحت حصه اختصاصی هر مالک تعیین ) هزینه1395(اصالحی 

  کنند؟

 پاسخ:

نامه اجرایی آیین 23با اصالحات و الحاقات بعدي و ماده  1343ها مصوب قانون تملک آپارتمان 4ه با توجه به ماد

 کنندگان از آن ترتیبکه حسب مورد مالکین مجتمع ساختمانی و یا استفاده)، در صورتی17/3/1395آن (اصالحی 

هاي از هزینه کنندگاناز مالکین یا استفادهبینی نکرده باشند، سهم هر یک هاي مشترك پیشدیگري براي پرداخت هزینه

بام و مشترك آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربناي قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب، گازوئیل و آسفالت پشت

هایی که ارتباطی با مساحت زیربنا ندارد به شود؛ اما هزینهها تعیین میغیره، متناسب با میزان مساحت هریک از آن

  .شودتقسیم می نحو مساوي

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/05    

7/99/500   

  ك500-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در فرض اینکه قسمتی از راي در دادگاه بدوي و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع 

مختلف و یا مشارکت و یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا 

  صالحیت اعمال قانون الحق اخف را دارند؟

بابت سه فقره جعل و سه فقره استفاده از سند مجعول محکوم شده و پرونده با تجدیدنظرخواهی » الف«شخص  -1مثال 

ی متهم بابت یکی از اتهامات به دادگاه تجدیدنظر استان یکی از شکات از جهت قلت مجازات و یا تجدیدنظرخواه

  ارسال و راي بدوي در قسمت مورد اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

اند و راي در مورد برخی از متهمان دو یا چند نفر بابت مشارکت یا معاونت در یک یا چند جرم محکوم شده -2مثال 

  ا قطعیت یافته و راجع به بعضی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است.به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی آنه

دادگاه بدوي متهم را بابت چند فقره کالهبرداري محکوم نموده و راجع به اتهام استفاده از سند مجعول حکم -3مثال 

ال دادگاه تجدیدنظر استان ارسبر برائت صادر کرده است پرونده با تجدیدنظرخواهی یک از شکات از جهت برائت به 

و دادگاه تجدیدنظر با این استدالل که استفاده از سند مجعول مقدمه کالهبرداري و جزء عنصر مادي آن بوده حکم 

  بدوي را در قسمت مورد اعتراض نقض و کان لم یکن اعالم کرده است.

 پاسخ:

در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، در فرض استعالم که بخشی از رأي در دادگاه نخستین و بخشی دیگر 

قانون مجازات اسالمی و  10هاي صادرکننده حکم قطعی حسب مورد نسبت به اعمال مقررات ماده هر یک از دادگاه

قانون آیین  510کنند. چنانچه متعاقباً شرایط اعمال مقررات ماده اصالح رأي صادر شده از سوي آن دادگاه اقدام می

  شود.وجود داشته باشد، مطابق معیارهاي مذکور در ماده یادشده رفتار می 1392مصوب  دادرسی کیفري

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/13    

7/99/498   

  ح498-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ین باشد و ادادنامه و اجرییه میدر فرضی که نتیجه رفع ابهام به عمل آمده از سوي دادگاه صادر کننده حکم تغییر 

واند تدر حالی است که رفع ابهام بایستی در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد و دادگاه در مقام رفع ابهام نمی

رسیدگی مجدد نماید و یا میزان خواسته دادنامه و اجرایی را تغییر دهد و با توجه به اینکه این امر موجبات تضییع 

نماید آیا دادرس اجراي احکام مدنی مکلف به تبعیت از نظر ریاست محترم صادر کننده فراهم می له راحقوق محکوم

حکم است و در این صورت و به لحاظ امضاي مکاتبات مربوط به اجراي حکم توسط دادرس با مسولیت اجراي 

راي احکام متمرکز و حکم با وضعیت مذکور به عهده چه کسی است دادرس و یا رییس دادگاه و آیا با وجود اج

ارجاع پرونده توسط ریاست محترم دادگاه صادر کننده حکم جهت اجرا به دادرس اجراي احکام مدنی اجراي حکم 

  در چنین وضعیتی توسط خود دادگاه با مقررات قانونی سازگارتر نیست؟

 پاسخ:

آید. به به عمل می، رفع ابهام در مفاد حکم یا محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  27اوالً، به موجب ماده 

در فرض سؤال که نتیجه رفع ابهام دادگاه صورت گرفته توسط صادرکننده رأي تغییر در دادنامه و اجراییه است، 

  رفع ابهام دادگاه صادرکننده حکم است. دادرس اجراي احکام مکلف به اجراي حکم بر مبناي 

  ه صادر کننده حکم درخصوص مفاد رفع ابهام در حکم، مسؤولیت قضایی دارد.ثانیاً، بدیهی است دادگا

ریاست محترم قوه  24/7/1398ثالثاً، با تصویب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 

  قضاییه و تشکیل واحد اجراي احکام مدنی متمرکز، امور اجراي احکام با دادرس اجراي احکام است.

 احمد رفیعیدکتر 

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/19    

7/99/496   

  ك496-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري و توقف اجراي حکم از  477در فرضی که به طور توامان درخواست تجویز اعمال ماده 

محضر ریاست محترم قوه قضاییه به عمل آید و ایشان بدوا با توقف اجراي حکم موافقت فرمایند لیکن در صورت رد 

ریاست محترم قوه 1398/9/9تاریخ  9000/135954/100دستورالعمل شماره  8اعاده دادرسی به استناد ماده 

باشد توقف اجراي حکم لغو گردد آیا در ایام توقف قانون مرقوم می 477گونگی اجراي ماده قضاییه که متضمن چ

گیرد یا خیر؟ نظر به مراتب فوق خواهشمند است دستور اجراي حکم خسارت تاخیر تادیه مورد احتساب قرار می

ریاست  1398/9/19تاریخ  9000/146517/100دستورالعمل شماره  10و  1فرمایید در راستاي اجراي مواد 

اره باشد نظریه مشورتی آن ادمحترم قوه قضاییه که متضمن نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه می

  کل را به این بنیاد اعالم فرمایند.

 پاسخ:

اي در فرض سؤال توقف اجراي حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله

چنان که استفاده از تقدیم کرده است؛ هم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477بوده که متقاضی اعمال ماده 

علیه براي مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی شود تا محکومحق تجدیدنظرخواهی موجب نمی

یز صدور دستور توقف اجراي احکام در مقام است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، در فرض سؤال ن

قانون آیین دادرسی کیفري  477دستورالعمل اجرایی ماده  9یاد شده (موضوع تبصره ماده  477تجویز اعمال ماده 

علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براي ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم 7/9/1398مصوب 

  ایام توقف نخواهد بود.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/08    

7/99/495   

  ك495-169-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و در ق آ د ك در صورت صدور دستور کلی تفتیش خودرو از ناحیه  دادستان 597ماده  4با توجه به تبصره 

صورت تفتیش توسط ضابطین و ارتکاب جرمی به عنوان مثال توهین به افراد از سوي ضابط آیا رسیدگی به جرم 

  معنون در صالحیت دادسراي نظامی است یا عمومی؟

 پاسخ:

؛ بازرسی خودروهاي مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کاالي که در خصوص جرایم غیرمشهودصرف نظر از این

قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردي مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در 

 هوري اسالمیبینی نشده است، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمقانون آیین دادرسی کیفري پیش

این است که صالحیت ذاتی دادسرا  1392و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  597ایران و ماده 

 597و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 

دادگستري نظیر مثال مذکور در فرض سؤال با عنایت به قانون مذکور است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط 

این قانون از قلمرو شمول صالحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صالحیت مراجع  597ماده  4تبصره 

  کیفري عمومی است.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/05    

7/99/494   

  ك494-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  بیان فرمایید: 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب   6ماده » پ«بر اساس بند 

براي تبدیل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه یک تا چهار، آیا این ضابطه در مورد همه جرایم از جمله  -1

ص جرایم عمومی و غیر از مواد مخدر و روانگردان که مختجرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است و یا این

  است؟

در صورتی که مطلق است، آیا براي اموال حاصل از جرم که منشاء آن واضح است، دادگاه تکلیفی ندارد و این  -2

  اموال نامشروع باید تحویل مجرم شود؟

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي در مورد  1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  38جا که به موجب ماده از آن -1

قانون مجازات  37بینی شده است؛ لذا ماده هاي تعزیري در قانون مزبور مقررات خاصی پیشنحوه تخفیف مجازات

  در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال نیست.  1399اسالمی اصالحی 

به جزاي » مصادره کل اموال«دایر بر امکان تبدیل  1399صالحی قانون مجازات اسالمی ا 37ماده » پ«بند  -2

نقدي درجه یک تا چهار، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، 

ه ناظر به موردي است ک 37حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده 

به عنوان مجازات مقرر شده باشد که  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19مصادره اموال به شرح مقرر در ماده 

همین قانون است. بنابراین تبدیل ضبط اموالی  22با رعایت ماده  20ماده » ب«در حال حاضر تنها مصداق آن، بند 

یا حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص  داده که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده 

  شده است؛ به جزاي نقدي فاقد وجاهت قانونی است.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/28    

7/99/492   

  ح492-93-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آن اداره کل؛ چنانچه به امکان تجمیع دعاوي اعسار و  1398/9/30مورخ  7/98/597با توجه به نظریه شماره 

  هاي با منشأ واحد در یک شعبه با حق تقدم باشیم آیا:تجمیع محکومیت

هاي صورت گرفته نسبت به اجراي هاي متعدد، نظارت بر شکایتدر صورت فروش یک مال براي محکومیت -1

  ها دارند؟حق مستقل براي رسیدگی به شکایتحکم با همان شعبه داراي حق تقدم است یا هر یک از شعب 

پذیر است؟ در این هاي قضایی یک استان باشد، آیا تجمیع امکانبه با منشاء واحد در حوزهچنانچه تعدد محکوم -2

  خصوص چه مالکی حاکم است؛ اولویت در صدور حکم یا اولویت در تشکیل پرونده اجرایی یا دیگر علل؟

 پاسخ:

بینی نشده است. بنابراین با توجه به هاي اجرایی پیشمربوط به اجراي احکام مدنی تجمیع پروندهدر مقررات  -1

اصول و موازین، اصل بر استقالل عملیات اجرایی است؛ مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود. بر این 

  اساس راجع به فروض مختلف میتوان به شرح زیر اظهارنظر کرد:

علیه متعدد باشند باید تمام عملیات اجرایی مستقالً انجام شود و دلیلی بر له واحد و محکومنچه محکومچنا -الف

  تجمیع نیست.

 االصول باید عملیاتلهم علیعلیه واحد باشد، با توجه به تعارض منافع محکومله متعدد و محکومچنانچه محکوم -ب

بیل شناسایی اموال که امر تجمیع و یا استفاده از نتیجه هر پرونده در اجرایی مستقالً انجام شود؛ مگر اقداماتی از ق

  پرونده دیگر به تشخیص واحد اجرا فاقد اشکال باشد.

 رسد؛ مشروطعلیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر میله و محکومکه محکومدر صورتی -ج

دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل که در موارد صدور آراء از شعب متعدد بر این

اعمال شود.  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3آنان در خصوص مواردي مانند اعمال ماده 

حکام دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي ا 6بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجراي احکام مدنی برابر ماده 

ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراي احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوي  24/7/1398مدنی مصوب 

  کند. شعب مختلف اقدام می



بینی نشده است؛ و دیگر قوانین پیش 1356هاي اجرایی در قانون اجراي احکام مدنی مصوب امکان تجمیع پرونده -2

هاي اجرایی مطروحه در لذا با عنایت به اصل استقالل عملیات اجرایی در هر حوزه قضایی امکان تجمیع پرونده

ذیر پهاي قضایی مختلف یک استان وجود ندارد. بدیهی است استفاده از نیابت اجرایی در موارد قانونی امکانحوزه

  است.

  

 یدکتر احمد رفیع

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/05    

7/99/491   

  ح491-139-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسالمی ایران  76و ماده  57ماده  14هاي تعاونی، با توجه به بند در مورد شرکت

  ها طبق قانون اساسنامه را اصالح کنند؛با اصالحات و الحاقات بعدي در صورتی که شرکت 1370مصوب 

هاي تعاونی با اشخاص خارج از شرکت تعاونی شرط داوري اجباري حاکمیت دارد و آیا در مورد دعاوي شرکت -1

خارج از شرکت  که مقررات مذکور ناظر به دعاوي شرکت تعاونی با اعضاي خود است و شامل اشخاصیا این

  شود؟نمی

در مقام تفسیر قرارداد چنانچه قائل بر این باشیم که داوري اجباري براي دعاوي شرکت تعاونی با اشخاص خارج  -2

از شرکت حاکم است، آیا فقط در صورتی که این شرط داوري در قرارداد تجاري باشد، قاضی را ملزم به عدم 

ري قید نشود و فقط در اساسنامه اصالح شود و شرط که اگر در قرارداد تجاکند و یا ایناستماع دعوا در دادگاه می

لزوم حل اختالف کلیه دعاوي شرکت تعاونی آمده باشد، کافی است و دعاوي اشخاص خارج از شرکت تعاونی در 

مورد قراردادهاي تجاري با شرکت تعاونی مشمول داوري اجباري است؛ چرا که اساسنامه منتشر شده در حکم مقررات 

ها قانون راجع به ثبت شرکت 26قرادادي است و ثالث باید از مفاد آن اطالع داشته باشد و ماده حاکم بر طرفین 

با اصالحات بعدي که استطالع از اساسنامه براي اشخاص خارج از شرکت را تجویز کرده است در  1310مصوب 

  همین راستا است؟ 

 پاسخ:

قانون بخش تعاون  57ماده  6فین اختالف است. طبق تبصره ارجاع رسیدگی به اختالفات اصوالً نیازمند توافق طر -1

با اصالحات و الحاقات بعدي ارجاع به داوري اتاق تعاون باید در  1370اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب 

اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. درج شرط داوري در اساسنامه شرکت تعاونی صالحیت رسیدگی 

یل دهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دلي تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون میبه اختالف اعضا

پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت، در اختالفات خود با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط 

الذکر و بند یک ماده یک آییننامه داوري در مقررات فوقداوري اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود این، با توجه به 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط داوري مذکور در اساسنامه شرکت  22/6/1389بخش تعاونی مصوب 

  تعاونی، قابل تسري به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست.



الث، درج شرط داوري در اساسنامه شرکت در مورد اختالفات ناشی از قراردادهاي شرکت تعاونی با اشخاص ث -2

واند ت¬کند؛ لذا دادگاه صرفاً در صورتی میتعاونی، طرف مقابل قرارداد را ملزم به مراجعه به داوري اتاق تعاون نمی

قرار عدم استماع دعوا صادر کند که شرط داوري در قرارداد درج شده باشد یا موافقتنامه مستقل دیگري بین طرفین 

  باشد. منعقد شده

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/13    

7/99/490   

  ك490-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  قابل گذشت است؟ 1347الیحه قانونی اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب  243آیا جرایم مندرج در ماده  -1

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري اصالح  6قانون مجازات اسالمی که به موجب ماده  37ماده » پ«در بند -2

در  که» کل«شده است، تبدیل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه 

ه کرده و چه وجود نداشته و اخیراً اضافه شده است چه مصادیقی را اضاف 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

  سازد؟مواردي را از شمول قانون خارج می

 پاسخ:

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح « 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  103طبق صدر ماده  -1

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت ». شود...نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می

الیحه قانونی اصالح  243احصاء شده است و جرم موضوع ماده  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104در ماده 

  ها نبوده و در نتیجه قابل گذشت نیست.قسمتی از قانون تجارت از جمله آن

قید شده بود که منظور همان » مصادره اموال« 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37ماده » پ«در بند  -2

اضافه شده است و این موضوع، » کل«ه کل اموال بود. در قانون کاهش مجازات حبس براي رفع ابهام، کلمه مصادر

منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و 

ناظر به موردي است که مصادره اموال به شرح  37یا براي استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده 

قانون مجازات اسالمی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق  19مقرر در بند یک ماده 

براي رفع ابهام بوده و » کل«همین قانون است. بنابراین اضافه شدن کلمه  22با رعایت ماده  20ماده » ب«آن، بند 

  ماهوي است.فاقد تأثیر 

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/21    

7/99/486   

  ح486-141-99شماره پرونده:  

  استعالم:

» ب«کند. دادگاه بدوي حکم بر محکومیت شخص اقامه می» ج«و » ب«دعوایی را علیه اشخاص » الف«شخص 

کند. رأي که دعوا متوجه او نیست، قرار رد دعوا صادر میبا توجه به این» ج«کند و در خصوص شخص صادر می

که دعوا متوجه وي نبوده و قرار رد نبا توجه به ای» ج«شود. حال شخص صادره عیناً در مرجع تجدیدنظر تأیید می

قانون آیین  418تواند دعواي اعتراض ثالث نسبت به حکم به استناد ماده دعوا علیه او صادر شده است، آیا می

  اقامه کند؟ 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

 پاسخ:

و نیز  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه قانون آیین دادرسی 335ماده » الف«با عنایت به بند 

با اصالحات و الحاقات بعدي، هر یک از  1373هاي عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه 26بند یک ماده 

رخی از بطرفین که از رأي دادگاه متضرر شده باشند، حق تجدیدنظرخواهی دارند. بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت به 

اي که دعواي خواهان نسبت به وي رد خواندگان رد نماید و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خوانده

شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظر خواهی از سوي وي وجود داشته باشد؛ شده است، اصوالً متضرر از حکم تلقی نمی

م به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت کسی که سند به نام وي است و نیز ایادي اما در موارد خاصی از قبیل دعواي الزا

که سند به نام ایادي بعدي نیست، بعدي، چنانچه دادگاه ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم سند، به لحاظ این

وا گاه نسبت به ایادي بعدي این دعرسد هرچند داددعواي الزام به تنظیم سند را نسبت به ایشان رد کرده باشد، به نظر می

را مردود دانسته است، اما مقدمه دعواي الزام به تنظیم سند، دعواي وقوع بیع بوده است که دادگاه آن را احراز و بر 

تند و نفع هسمبناي آن، حکم به الزام به تنظیم سند صادر کرده است؛ بالطبع ایادي بعدي در مورد احراز وقوع بیع، ذي

د دعواي الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان، راجع به احراز وقوع بیع مربوط به خودشان، متضرر محسوب و رغم ربه

حق تجدید نظرخواهی خواهند داشت و در هر حال شخصی که طرف دعوا قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته 

  شود.است، ثالث تلقی نمی

 دکتر احمد رفیعی

    قضاییه مدیرکل حقوقی قوه



 

1399/05/08    

7/99/484   

  ح484-16/10-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که اشاره به صدور راي دارد آیا شرکت  1395قانون بیمه اجباري شخص ثالث مصوب  50با توجه به ذیل ماده 

  تواند به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بازپرس اعتراض ثالث نماید.گر یا صندوق میبیمه

 پاسخ:

هاي بدنی که در قسمت پایانی هرچند ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوي شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت

 1395قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  50ماده 

تواند با هاي بدنی میبیمه یا صندوق تأمین خسارتبینی شده است، اختصاص به دادگاه حقوقی ندارد و شرکت پیش

 ربطتوجه به دعواي اصلی مطروحه، حسب مورد نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفري یا حقوقی ذي

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند، اما حکم یاد شده شامل موارد فرض سؤال یعنی اعتراض به قرار 

  شود.ی تعقیب صادره از سوي بازپرس نمیمنع یا موقوف

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/07    

7/99/483   

  ك483-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري  نظر به اینکه نهادهاي پرداخت کننده دیه  از جمله نیروي  85با عنایت به تبصره ماده 

هاي بدنی، شرکت بیمه و قانون به کارگیري سالح) محیط زیست، صندوق تامین خسارت 13انتظامی (موضوع ماده 

اده یاد شده چیست؟ آیا شامل در تبصره م» مواردي که«به موازات بیت المال ... وجود دارند اوالً، منظور از عبارت  

  شود؟نهادهاي مزبور می

ثانیا، آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد (مانند نهادهاي 

ه یک تواند با تجویز تبصرمصرح در قانون) در صورت فوت متهم آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب می

  وم پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفري دو ارسال کند؟ماده مرق

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث «اوالً، در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در 

این قانون در حوادث منجر به فوت،  36است؛ لذا مطابق ماده » 1395در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  گر یا صندوق، نیاز به رأي مرجع قضایی ندارد.پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوي بیمه

مواردي را که پرونده با قرار » مطلق« 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85ثانیاً، حکم تبصره یک ماده 

نظر از ده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرفموقوفی یا هر تصمیم دیگري در دادسرا مختومه ش

گردد، به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره تفاوتی بین که مسؤل پرداخت دیه چه شخصی است را شامل میاین

قانون  631که مسؤلیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است، وجود ندارد. حکم متناظر موضوع ماده این

هیأت عمومی دیوان عالی  21/7/1393مورخ  734و رأي وحدت رویه شماره  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

  کشور مؤید این استنباط است.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/13    

7/99/482   

  ح482-16/10-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق  1395قانون بیمه اجباري مصوب  65با توجه به اینکه مطابق ماده 

هاي بدنی اشاره قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارت 21رغم اینکه به ماده اعالم کرده است و علی

ق است را عطف به قانون بیمه اجباري که مربوط به تعهدات صندو 41ننموده است ولی بندهاي الف وب و پ ماده 

واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده  1385ماسبق دانسته است بر فرضی که تصادفی در سال 

هاي قانون بیمه اجباري صندوق تامین خسارت 21توان بر اساس ماده مقصر متواري وغیرقابل شناسایی باشد آیا می

  به نرخ روز نمود. بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در  12گذار در ماده اوالً، هرچند قانون

(به عنوان قانون حاکم بر تصادف موضوع استعالم) عبارت مرور زمان دعاوي  1347مقابل شخص ثالث مصوب 

مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوي مطالبه خسارت 

دم فرع بر عجا که طرح دعوا علیه این صندوق هاي بدنی تصریحی ندارد؛ اما از آنبدنی علیه صندوق تأمین خسارت

گذار به نحو اطالق دعاوي مربوط به هاي بیمه است و قانونپرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکت

بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسؤولیت صندوق تأمین 

  باشد.هاي بدنی نیز میخسارت

االجرا شدن قانون اصالح قانون بیمه اجباري دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث ن الزمثانیاً، چنانچه از زما

نشده باشد،  1347قانون بیمه اجباري سال  12، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 1387مصوب 

  شود.موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی

قانون بیمه اجباري  4ماده » ب«و » الف«ناظر به بندهاي  65و قسمت اخیر ماده  13اظ اطالق ماده ثالثاً، به لح

این  13، حکم مذکور در ماده 1395خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

هاي بدنی مسؤول پرداخت آن مین خسارتگر یا صندوق تأکه بیمهاالداء) اعم از اینقانون (پرداخت دیه به قیمت یوم

ها پرداخت نشده باشد و نیز نامههاي صادره پیش از الزماالجرا شدن این قانون که خسارت آنباشد، نسبت به بیمه

این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح  21دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 



رخ داده و  1385ضاي چنین برداشتی را دارد. بنابراین، در فرض سؤال، که تصادف در سال قانون یاد شده نیز اقت

قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی  12راننده مسبب حادثه متواري است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 

بر پرداخت دیه به نرخ  هاي بدنی مبنینشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت 1347دارندگان وسایل نقلیه مصوب 

  روز به قوت خود باقی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/13    

7/99/478   

  ك  478-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که به موجب آن مجازات جرایم  1399هاي حبس تعزیري مصوب قانون کاهش مجازات 10با توجه به تبصره ماده 

ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن

است، این تقلیل موجب تغییر صالحیت در رسیدگی  به آن جرایم شده است؛ براي مثال به موجب این قانون، حبس 

حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن  1375اسالمی(تعزیرات) مصوب  قانون مجازات 690جرایم موضوع ماده 

قانون وصول برخی از درآمدهاي  3ها  به استناد بند دوم ماده باید توسط دادگاه کیفري دو به عمل آید. این دادگاهمی

عمل قرار  ، با اصالحات و الحاقات بعدي جزاي نقدي را مالك 1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

اند و در نتیجه عقیده بر صالحیت دادسرا یاد شده را به درجه پنج افزایش داده 690داده و درجه جرم موضوع ماده 

  در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند: 

بندي مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خالف ماهیت قانون کاهش مجازات آیا انجام این نوع از درجه -1

  ست؟تعزیري نی

مورخ   7/951033و  1395/2/1مورخ  7/95/147هاي آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره-2

که این نظریات در زمان قوانین با قانون کاهش مجازات حبس تعزیري به قوت خود باقی است یا آن1395/5/4

  ید اظهارنظر شود؟حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس  قوانین جد

دیوان عالی کشور که مالك  1394/8/19مورخ  744آیا اقدام دادگاه بر خالف رأي وحدت رویه شماره -3

  باشد؟بندي مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است، نمیدرجه

 پاسخ:

اسالمی (تعزیرات) مصوب  قانون مجازات 690بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده  -1

قانون کاهش مجازات حبس  11در مواردي که امالك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده  1375

قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین  1399تعزیري مصوب 

قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده ر انطباق آن با شاخصیافته، مجازات قانونی جرم است که دمجازات تقلیل

به طور مستقیم در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده  1392

 3ماده  2شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند دادگاه مطرح می



با اصالحات و الحاقات بعدي  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

  که ممکن است منتهی به تعیین جزاي نقدي (درجه پنج) شود، در صالحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

  تفی است.من 3و 2با توجه به پاسخ بند یک استعالم، ارائه پاسخ براي بندهاي  -3و 2

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/05    

7/99/477   

  ك  477-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پالك  Bو Xدعوایی به طرفیت  Aاي خواهان  در پرونده

مطرح نموده است حسب   Xبه اتهام فروش مال مزبور به آقاي   Xرا به استناد محکومیت قطعی آقاي  1111ثبتی  

حکم کیفري عالوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی 

هیچ گونه تفهیم   Xاست که به آقاي باشد این در حالی می است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی

  اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سواالت مطرح است:

باشد یا خیر به طور کل تاثیر با وصف مزبور قابل استناد می  Xآیا راي دادگاه کیفري نسبت به شخص ثالث -1

  ؟باشدج از شکایت و حکم چه میآراي کیفري که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خار

آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون -2

  آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟

هاي کیفري صالحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره آیا اساسا دادگاه-3

اگذار هاي حقوقی ودارند یا از صالحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاه تصرف

  نمایند؟

هاي کیفري در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق هاي حقوقی ملزم به تبعیت از آراي دادگاهآیا دادگاه-4

  باشد یا خیر؟اشخاص ثالث است می

هاي عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور هاي صوري و محکومیتموضوع موجبات افزایش شکایتضمنا این 

هاي خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال هاي جزاي نقدي و یا محکومیتحکم و تن دادن به مجازات

هاي است و دقت زیاد دادگاه هاي خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شدهفروخته شدن و یا چک و سفته

  طلبد.کیفري را می

 پاسخ:

اوالً، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کالهبرداري است و دادگاه باید عالوه بر 

 صدور حکم به مجازات حبس و جزاي نقدي، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در این موارد، رد مال یک حکم

قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول 



قانون مجازات اسالمی  215موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 

لف است هنگام صدور حکم به رد مال، مک 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  148وماده  1392مصوب 

نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند. بنابراین طرح دعواي حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال 

  اساساً فاقد موضوعیت است.

، مال که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کالهبرداري صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشدثانیاً، درصورتی

  شود.له) مسترد میموضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم

ثالثاً، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفري راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق 

 1392زات اسالمی مصوب قانون مجا 215و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148ماده  2تبصره 

  عمل خواهد شد.

رابعاً، در فرضی که با توجه به مدارك مالکیت شاکی به انضمام اقرار متهم، حکم صادر شده است، با توجه به ماده 

، حکم کیفري در حدودي که در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، براي دادگاهی 1392قانون آیین دادرسی کیفري  18

ضرر و زیان رسیدگی می کند، الزم االتباع است، بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین که به امر حقوقی یا 

  پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/13    

7/99/474   

  ك474-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري محکومانی که مشمول مقررات تعلیق اجراي مجازات  520ماده  4با توجه به اینکه تبصره 

توانند از مرخصی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط و به تشخیص دادستان مینمی

  گردد:استفاده کنند سواالتی به شرح ذیل مطرح می

  باشد؟مشمول تبصره فوق االشعار می 2و  1تعزیري درجه آیا جرایم -1

  باشد؟آیا قبل از تحمل یک سوم از مجازات مندرج در دادنامه اعطاي مرخصی به اینگونه محکومین داراي منع می-2

شرایط ها و اقدامات تامینی و تربیتی از نامه اجرایی سازمان زندانآیین 214ماده » الف«با توجه به اینکه در بند -3

داند این در حالی است که تبصره سال تحمل حداقل سه سال از محکومیت می 15اعطاي مرخصی به محکومین باالي 

شوند باشد که مشمول تعلیق اجراي مجازات نمیمی 2و  1ق.آ.د.ك چنانچه جرم واقع شده از درجه  520ماده  4

وص نحوه جمع این دو حکم مقرر این مرجع را ارشاد گذراندن یک سوم از محکومیت را الزم دانسته است لذا در خص

  فرمایید.

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی  46ناظر به ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  520ماده  4مستفاد از صدر تبصره  -1

 این است که در جرایم تعزیري درجه یک و دو امکان صدور قرار تعلیق اجراي مجازات وجود ندارد؛ 1392مصوب 

قانون آیین  520ماده  4بنابراین فرض استعالم (که ناظر به جرایم تعزیري درجه یک و دو است) منطبق با تبصره 

  است. 1392دادرسی کیفري مصوب 

ارفاق کمتر و محدودیت نسبت  1392قانون آئین دادرسی کیفري  520ماده  4نظر اکثریت: نظر مقنن در تبصره  -2

رخصی توانند از مبه محکومانی است که بزه ارتکابی آنان قابل تعلیق نیست، بنابراین محکومان مذکور صرفاً می

  الذکر، استفاده نمایند.قانون فوق 520ماده  4موضوع تبصره 

جراي مجازات نوع خاصی از مرخصی بدل از تعلیق ا 1392قانون آئین دادرسی کیفري  520ماده  4نظر اقلیت: تبصره  

را مقرر کرده است. این مرخصی نوعی ارفاق به محکومانی است که علیرغم تحمل یک سوم از میزان مجازات مقرر 

مندي از نهاد تعلیق اجراي مجازات را ندارند و تبصره یاد شده مفید این در حکم، با لحاظ مقررات قانونی امکان بهره

تحقق شرایط مقرر از جمله تحمل یک سوم از میزان مجازات، محکومان جرائم موضوع این معنا نیست که پیش از 



یاد شده محروم هستند بلکه در مقام آن است که اعطاي مرخصی مقرر در این  520تبصره از مرخصی مقرر در ماده 

  تبصره را بدل از تعلیق اجراي مجازات نسبت به محکومان مشمول تبصره تجویز نماید.

اعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوي مقنن نامه، همطراز با قانون نیست تا بیساساً آیینا -3

نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین

نامه اقدام تواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصالح آیینمیتوانند آن را  اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز نمی

نامه هاي اجرایی مربوط به امور زندانیان، نظیر آییننامهاالجرا شدن آیینکند. ضمناً درصورت تصویب و الزم

ي پیشین در هانامهبا اصالحات و الحاقات بعدي، آیین 1392قانون آیین دادرسی کیفري  520بینی شده در ماده پیش

االثر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال در خصوص اعطاي مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی موارد یادشده، ملغی

این قانون و  520اجراي احکام باید مطابق ضوابط مربوطه نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفري و از جمله ماده 

  ذکور در استعالم در مواردي که مغایر قانون نباشد، رفتار نماید.نامه مهاي مربوطه نظیر آییننامهنیز آیین

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/21    

7/99/466   

  ك466-13-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی(تعزیرات)،  623و  622و مواد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  718با توجه به ماده 

چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدري بابت سقط 

شامل زن  623ثانیاً، در صورتی که قائل باشیم ماده  شکایتی نکرده باشند،  اوالً آیا زن  مرتکب جرمی شده است؟

و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه شود داراي جنین هم می

  گیرد ولی قهري یا حاکم شرع؟دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد، به چه کسی تعلق می

 پاسخ:

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2اوالً، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده 

به عنوان ارکان قانونی جرم سقط  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  623و  622که مواد و نظر به این

هر کس موجب سقط جنین زن «) و 622(ماده » هر کس ... موجب سقط جنین وي [زن حامله] شود«جنین با عبارات 

قانون  624چنین صدر ماده ین دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و هم)، داللت بر ا624ماده (» گردد

نند فروشی اقدام میکفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروشده (اگر طبیب یا ماما یا دارویاد

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  624و  623و  622منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد ...» 

و در صورت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  718قابل تسري به مادر نیست و مادر وفق ماده  1375مصوب 

  تواند به پرداخت دیه محکوم شود.جمع بودن شرایط می

 12و نیز ماده  1392کیفري مصوب  قانون آیین دادرسی 11الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده ثانیاً، دیه از حقوق

، بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  452چنین مستند به ماده همین قانون و هم

  استعالم بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است.

  اي اوالً و ثانیاً بیان شد، پاسخ به این سؤال منتفی است.چه در بندهثالثاً، با توجه به آن

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/01    

7/99/458   

  ع  458-58-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که مستحضرید سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران وفق اصل چهل وچهارم قانون اساسی دولتی طوريهمان

مجلس شوراي اسالمی و اساسنامه قانونی مصوب سال  1359بوده و برابر قانون اداره سازمان مصوب سال 

باشد. اینک در اجراي و مالی می شود و واجد مقررات خاص اداري استخدامیمجلس شوراي اسالمی اداره می1362

قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایثارگران در صورتی که  88ماده » ح«قانون برنامه پنجم و بند  28ماده » و«بند 

سته توانند نزد دو صندوق بازنشدریافتی آنان مشمول صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگر گردد می

  ور فرمایید در خصوص موارد ذیل اعالم نظرنمایند:شوند خواهشمند است دست

تواند طبق مقررات هم زمان از صندوق بازنشستگی سازمان آیا ایثارگر واجد شرایط پیش بینی شده در قانون می-1

  صدا و سیما و صندوق بازنشستگی لشگري و کشوري غیر از تامین اجتماعی بازنشسته شود؟

هاي ل  قبل از تصویب و اجراي برنامه پنجم توسعه نیز باید توسط صندوقآیا سوابق قبلی ایثارگران مشمو-2

  بازنشستگی محاسبه شود و به عبارت دیگر مجوز قانونی استفاده از دو صندوق قانون برنامه پنجم بوده است؟

 پاسخ:

ماعی و فرهنگی جمهوري قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجت 28ماده » و«که مفاد بند با توجه به این -1

، با توسعه دایره 1395قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب  88ماده » ح«در بند  1389اسالمی ایران مصوب 

شمول آن به فرزندان شهدا و رزمندگان، عیناً تکرار شده و احکام مقرر در قوانین مذکور، ناظر به ایثارگران مشمول 

ق که دریافت مستمري از دو صندوباشد و با عنایت به اینبازنشستگی دیگر میصندوق تأمین اجتماعی و صندوق 

بازنشستگی، امري استثنایی و نامعمول است و در صورتی که مراد مقنن برخورداري همه ایثارگران از این امتیاز بود، 

ین ر، صرفاً در مورد مشمولداد؛ در نتیجه امتیاز مذکوفقط مشمولین صندوق تأمین اجتماعی را مورد تصریح قرار نمی

زمان  توانند همصندوق تأمین اجتماعی و صندوق دیگر تجویز شده است؛ بنابراین در فرض سؤال اشخاص فوق نمی

  مند شوند.ها نیست، بهرهاز دو صندوق که صندوق تأمین اجتماعی جزء آن

 پیش از تصویب این قانون بازنشستهیاد شده به تمامی مشمولین (اشخاصی که تا » و«تسري حکم مقرر در بند  -2

  اند) با لحاظ سوابق قبلی بالمانع است.نشده

  



 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/12    

7/99/456   

  ك 456-187/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي احکام قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه بعضا قبل از جري تشریفات استیذان رساند در پروندهبه استحضار می

قصاص نفس و در برخی موارد بعد از استیذان قصاص و قبل از اجراي حکم اولیاي دم اقدام به پرداخت فاضل دیه 

قانون مجازات اسالمی مصوب  490یه در اجراي ماده اند حالیه این ابهام وجود دارد که آیا پرداخت فاضل دنموده

قانون  488بایست به قیمت زمان پرداخت سال اجراي حکم صورت پذیرد یا اینکه در راستاي تبصره ماده می 1392

ت کند مستدعی اسقانون آیین دادرسی کیفري پرداخت فاضل به قیمت زمان پرداخت کفایت می 534مذکور و ماده 

  ا ارشاد فرمایید.این دادستانی ر

 پاسخ:

که فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ روز اجراي قصاص محاسبه و وصول می شود و در موردي

متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده باشند، چنانچه واریز این مبلغ به درخواست 

ن تصرف در آن را داشته است، تأخیري که در اثر طی تشریفات بعدي اي که بتوان گفت قاتل امکاقاتل باشد؛ به گونه

ات تفاضل التفشود، تأثیري در مبلغ تفاضل دیه ندارد؛ لیکن در غیر فرض اخیر، پرداخت مابهمانند استیذان حادث می

  دیه بر اساس نرخ سال اجراي قصاص ضروري است.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/27    

7/99/452   

  ع452-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و  1334ها مصوب قانون شهرداري 100و  99گونه که استحضار دارید در بندهاي ذیل مواد همان

یین ـهرك و نحوه تعـقانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و ش 3ماده  5الحاقات بعدي و همچنین در تبصره 

به صراحت آمده است که در هر محدوده و یا حریمی که شهرداري عوارض ساختمانی را دریافت  1384آن ها مصوب 

در این » کلیه خدمات شهري«باشد. پرسش این است که عبارت نماید، موظف به ارائه کلیه خدمات شهري میمی

  ها است؟هاي خدماتی در حوزه شهرداريتبصره شامل چه آیتم

 پاسخ:

قابل ارائه توسط شهرداري در محدوده و حریم شهرها در هیچ یک از قوانین و » خدمات شهري«مفهوم و مصادیق 

مقررات به طور مشخص تعریف، احصا و تفکیک نشده است. از سویی در قوانین و مقررات مختلف ارائه خدمات 

با اصالحات و الحاقات  1334مصوب  قانون شهرداري 55ترین وظیفه شهرداري تلقی شده است و ماده شهري مهم

ترین خدمات قابل ارائه توسط شهرداري را در بندهاي متعدد بیان کرده است و بین مفهوم خدمات شهري بعدي عمده

در محدوده و حریم، در قوانین و مقررات مذکور تفاوتی قائل نشده است. لذا قدر متیقن در تعریف مصادیق  و انواع 

ها مصوب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن 3ماده  5 خدمات شهري در تبصره

کند و این خدمات از حیث گستره و نوع و نیز همان خدماتی است که شهرداري در محدوده شهر ارائه می 1384

مات شهري صرفاً به آن کیفیت آن همانند خدمات قابل ارائه در محدوده خواهد بود. الزم به ذکر است که تحدید خد

آوري پسماند شود و یا اختصاص آن به جمعدسته از خدماتی که توسط معاونت خدمات شهري شهرداري ارائه می

  و نظافت شهري و انصراف آن از دیگر وظایف متعدد شهرداري، توجیه قانونی ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/12    

7/99/447   

  ك  447-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که دادگاه انقالب اسالمی پس از نقض راي به دلیل نقص تحقیقات یا نقض راي براي رسیدگی در دادگاه 

در یک و نیم برابر شدن جریمه نقدي  1398هم عرض، اشتباه حکم اولیه را رفع کند براي مثال اگر قانون بودجه سال 

(در اجراي بخشنامه  1367اعمال ممنوع الخروجی متهم موضوع ماده هفده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب یا 

رئیس قوه قضاییه) اعمال نشده باشد یا اعمال تخفیف یا تعلیق مجازات بر خالف تبصره ماده  1398/10/18مورخ 

ي مجدد ایراد قانونی مربوط را رفع کند و شده باشد و در را 1396الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45

در نتیجه آن مجازات جدید افزایش یافته باشد آیا به دلیل تعیین مجازات سابق که بر خالف قانون انجام شده است 

رغم درستی و مطابق قانون بودن به علت حق مکتسب براي شود و راي جدید علیبراي محکوم حق مکتسب ایجاد می

  ت؟متهم قابل نقض اس

 پاسخ:

در منع تشدید مجازات تعزیري، در مواردي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  458با اتخاذ مالك از ماده 

خواهی کرده و در نتیجه آن، دیوان عالی کشور رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی که محکوم فرجام

تشدید مجازات وجود ندارد و اقتضاي تفسیر قانون به مجدد به دادگاه تالی ارجاع کرده است، موجب قانونی جهت 

کند؛ اما چنانچه مجازات مقرر در حکم نخستین، برخالف قانون و کمتر از حداقل نفع متهم نیز این امر را تأیید می

 مقرر قانونی باشد و از این حیث از سوي شاکی یا دادستان مورد اعتراض قرار گرفته باشد، دادگاه تالی ضمن تصحیح

  کند.قرر داشته است را تعیین میحکم، حداقل مجازاتی که قانون م

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/01    

7/99/445   

  ح445-59-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نی عیاحتراما در صورتی که ملکی داراي حق عین بوده و سپس تقاضاي ثبت ملک گردد و مالک بدون رعایت حق 

نسبت به ملک اقدام نماید آیا امکان اصالح سند میسر است یا خیر؟ مرجع رسیدگی به این موضوع آیا دادگستري 

  است یا خیر؟

 پاسخ:

چنانچه منظور از حقوق عینی حقوق ارتفاقی یا انتفاعی باشد. درصورتی که درآگهی تحدید حدود رعایت مقررات 

این قانون بعد از انقضاي مهلت یک ماهه چنانچه  20شده باشد براساس مادهقانون  14قانونی از جمله مقررات ماده 

اعتراض نشده واگر اعتراض شده ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست الزم به دادگاه عمومی حقوقی داده 

حترم ننده مقانون ثبت بوده و اصالح سند منتفی است اما اگر منظور استعالم ک 22و 24نشده باشد مورد مشمول مواد 

از حقوق عینی مجراي آب یا چاه قنات اعم از دایر یا بایر باشد به این حقوق به هیچ عنوان و به  هیچ صورت خللی 

  وارد نشده و ثبت ملک تاثیري در حقوق مزبور نخواهد داشت.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/22    

7/99/442   

  ك442-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون معادن برداشت کننده غیر مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی  19با توجه به اینکه ماده 

کرده است براي تعیین مجازات فرد بزهکار برداشت کننده غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بایستی به ماده 

قانون مجازات اسالمی استناد نمود یا اینکه مجازات متصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی همان  690

  باشد سایسته است در این خصوص اظهارنظر فرمایید.می 1375قانون مجازات اسالمی  598مجازات مقرر در ماده 

 پاسخ:

همان  1377قانون معادن مصوب  19مذکور در صدر ماده » متصرف در اموال عمومی و دولتی«منظور از عبارت 

آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا  22/8/1390این ماده الحاقی  3و  2هاي است که در تبصره

معدنی کند،  برداري موادراج، برداشت و بهرههاي اکتشافی، استخبرداري و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاريبهره

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 

قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع  19ماده  3و یا مزاحمت موضوع تبصره  1375

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  598مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده منصرف از جرم تصرف غیر 

 تعدیات مامورین دولتی نسبت«است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان  1375مصوب 

پرده وظیفه به وي سآمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب » به اموال دولتی

  شده است.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/15    

7/99/433   

  ع433-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه تنظیم کند که ملک وي که در مسیر خیابان یا تعریض خیابان واقع شده چنانچه مالک ملکی با شهرداري توافق

است، در قبال مبلغ مشخصی به شهرداري منتقل شود. در مقابل شهرداري نیز نسبت به باقی مانده زمین جهت تعیین 

قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و  5ون ماده کاربري یا تغییر کاربري از فضاي سبز به مسکونی در کمیسی

با اصالحات و الحاقات بعدي اقدام الزم را به عمل آورد. با فرض اینکه در نهایت  1351معماري ایران مصوب 

نامه فوق الذکر داراي اعتبار قانونی است؟ آیا تملک ملک کمیسیون مذکور با تغییر کاربري موافقت کند، آیا توافق

  وق از سوي شهرداري معتبر است؟ آیا آنچه که شهرداري بر عهده گرفته است مالیت دارد؟به ترتیب ف

 پاسخ:

قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و  5که تغییر کاربري اراضی بر عهده کمیسیون ماده نظر از ایناوالً، صرف

شهرداري دارد، اصوالً  با اصالحات و الحاقات بعدي است که شخصیتی مستقل از 1351معماري ایران مصوب 

قانون  10که مغایر قوانین نباشد به مانند دیگر اشخاص در چارچوب ماده توافقات شهرداري با مالکان در صورتی

هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت قانون نحوه تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه 6مدنی با رعایت ماده 

  معتبر است. 1358مصوب 

با اصالحات و الحاقات  1351وجه به مفاد قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب ثانیاً، با ت

هاي عمومی، عمرانی الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه 6بعدي و نیز مفاد ماده 

نامه یا قرارداد با اشخاص ملزم به توافقهاي اجرایی و شهرداریها در تنظیم ، دستگاه1358و نظامی دولت مصوب 

قانون مذکور باید  5که تغییر کاربري اراضی و امالك در کمیسیون ماده باشند؛ ضمن آنرعایت قوانین مذکور می

  نفع.تأمین اهداف مالی اشخاص ذيبه منظور تحقق اهداف مندرج در ماده یک این قانون انجام شود، نه 

  

 دکتر احمد رفیعی

    حقوقی قوه قضاییهمدیرکل 



 

1399/05/12    

7/99/423   

  ك423-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري در مواردي که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبال تامین  246مطابق ماده 

اخذ شده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضاي دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین 

ر قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات کند چنانچه متهم دادگاه منتهی به صدویا نظارت قضایی صادر می

  این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

قانون آیین دادرسی کیفري قرارهاي بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضاي  270ماده » ب«و مطابق بند 

  متهم قابل اعتراض است

یا دادگاه بدوي کیفري دو و یک بدوا مبادرت به صدور قرار کفالت یا  حال سوال این جاست که اوال چنانچه دادسرا

وثیقه نماید و متهم نیز بازداشت نشود و مبادرت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نماید آیا این قرارها قابل اعتراض 

  هستند؟

  ؟باشند یا خیرابل اعتراض میثانیا چنانچه این قرارها در دادسرا یا دادگاه صادر و منتهی به بازداشت متهم شود ق

ثالثا چنانچه این قرارها منتهی به بازداشت موقتی متهم شود یعنی عجز موقتی از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه حاصل 

گردد آیا در این فرض این قرارها قابل اعتراض شود و متهم به بازداشتگاه معرفی و سپس تامین را ارائه و آزاد میمی

  ر؟باشند یاخیمی

 پاسخ:

اي این است که قرار اخذ کفیل یا وثیقه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  246و  226اوالً، مستفاد از مواد 

  که توسط دادسرا یا دادگاه صادر و منتهی به بازداشت متهم نشود، قابل اعتراض نیست.

قرار اخذ کفیل یا وثیقه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341و ذیل ماده   226ثانیاً، با عنایت به ماده 

صادره از دادسرا یا دادگاه (در مرجله تحقیقات مقدماتی در مواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح 

ه کشود) چنانچه منتهی به بازداشت متهم شود، حسب مورد در مرجع ذي صالح قابل اعتراض است؛ اما در موارديمی

قانون موصوف، صرفاً چنانچه  246شود با عنایت به تصریح ماده پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح می

تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود قابل اعتراض است، بنابراین قرار اخذ کیل یا وثیقه منتهی 

  به بازداشت در فرض اخیر قابل اعتراض نیست.



در دادسرا و دادگاه، به  1392قانون آیین دادرسی کیفري  226اگر چه پیش بینی حق اعتراض موضوع ماده ثالثاً، 

دلیل اهمیت سلب آزادي متهم در اثر عدم معرفی کفیل یا وثیقه است، با این وجود در فرض سؤال، با عنایت به اطالق 

حق "این قانون  217ماده  3و با لحاظ آثار حقوقی مترتب به قرار تأمین منتهی به بازداشت و تبصره  226ماده 

، مطلق بازداشت را، اعم از این که بازداشت متهم "اعتراض متهم به اصل قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت

شود، لذا در فرض سؤال، نداشته باشد شامل می صالح استمرار داشته یاتا زمان رسیدگی به اعتراض در دادگاه ذي

آزادي متهم قبل از ارسال پرونده به دادگاه، به لحاظ معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی آن در اجراي 

  حق "، مسقط 281ماده 

مذکور  اتبدر رسیدگی به آن نیست. شایسته ذکر است با عنایت به مر "تکلیف دادگاه صالح "و  "اعتراض متهم

داشت که بازدر ذیل بند ثانیاً، قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در مرحله رسیدگی در دادگاه، اعم از این

  استمرار داشته یا نداشته باشد، قابل اعتراض نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/22    

7/99/412   

  ح412-11-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آن نسبت به صغیر مستثنی نموده آیا اگر دادستان  9قانون زمین شهري که مقررات ماده  9ماده  3با توجه به تبصره 

تواند با قیم توافق نماید چنین توافقی عمومی در راستاي تملکی خود راجع به سهم صغیر اداره راه و شهرسازي می

  تواند با تایید دادستان به جاي گرفتن نصاب مالکانه پول آن را دریافت نماید.یصحیح است یا خیر؟ اساسا قیم م

 پاسخ:

اعمال و » تقویم دولت«آن تصریح شده است با  9گونه که در تبصره همان 1366قانون زمین شهري مصوب  9ماده 

گذار به شیوه تقویم اراضی قانون این ماده نیز با علم 3شود که نوعاً از بهاي عادله روز کمتر است و تبصره اجرا می

و با لحاظ مصالح اشخاص موضوع این تبصره وضع شده است؛ بنابراین در فرض سؤال قیم حتی با نظر دادستان نیز 

مجاز نیست تا بر مبناي تقویم موضوع این ماده اراضی متعلق به صغیر را به دولت یا شهرداري واگذار کند. از سوي 

اده چه در این می موضوع این ماده نیز مجاز نیستند اراضی مورد نیاز را در فرایندي غیر از آنهاي اجرایدیگر دستگاه

مقرر شده است از جمله در قالب خرید با پرداخت قیمت روز تملک کنند. لذا در خصوص اراضی متعلق به اشخاص 

 دارد و حکم مقرر در تبصره مذکورشده غیر از سازکار مقرر در تبصره، امکان تملک وجود نصغیر موضوع تبصره یاد

  ربط مجاز به توافق خالف آن نیست.آمره است و قیم یا دستگاه ذي

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    



 

1399/05/05    

7/99/401   

  ك401-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی مصوب  38و  37دادگاه بدوي در مورد اتهامی مانند خیانت در امانت با رعایت شرایط مواد 

حکم به تحمل سه ماه حبس تعزیري داده است دادگاه تجدیدنظر با این دیدگاه که جهت تخفیف وجود ندارد و  1392

کند ل مجازات قانونی شش ماه حبس اصالح میرا به حداق« شاکی هم اعتراض کرده است ،ضمن تایید مجازات آ

تقاضاي اعاده دادرسی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  474ماده » چ«.متهم از این حکم قطعی طبق بند 

کند راي بدوي در خصوص وجود جهات تخفیف صحیح بوده است. آیا کند و شعبه دیوان عالی کشور مالحظه میمی

که زمانی که شده فقط ناظر به مجازات  قانونی است یا اینقانون یاد 474ماده » چ«این فرض   قسمت دوم بند 

دادگاه بدوي به درستی مجازات را تخفیف داده است  از مجازات مقرر قانونی با لحاظ جهات تخفیف است یا به 

  شود؟ی تلقی میماه حبس با رعایت جهات تخفیف بیش از مجازات مقرر قانون 6عبارت دیگر آیا یعنی مجازات 

 پاسخ:

شود که مجازات شامل مواردي نیز می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  474ماده » چ«قسمت دوم بند 

مورد حکم بیش از میزانی باشد که مد نظر مقنن با لحاظ کیفیات مشدده و مخففه است. بنابراین در فرض استعالم که 

علیه با لحاظ کیفیات مخففه باید تعیین مجازات می گردید و این به تشخیص دیوان عالی کشور در خصوص محکوم

قانون آیین دادرسی کیفري  474ماده » چ«مهم رعایت نشده است، از مصادیق اعاده دادرسی موضوع قسمت دوم بند 

  .است 1392مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1399/05/12    

7/99/399   

  ك399-152-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی که مرور زمان را از تاریخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مذکور در  105با توجه به مفاد ماده 

ماده بیان نموده است آیا مرور زمان منوط به وقوع و احراز جرم است که در این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر 

ورت عدم احراز وقوع جرم از شمول این ماده خارج بوده و قرار منع تعقیب بایستی صادر شود یا شود یا در صمی

  اینکه مفاد ماده مطلق بوده چه وقوع جرم احراز شود یا احراز نشود بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟

 پاسخ:

است؛  »منع تعقیب«که قرار موقوفی تعقیب قراري شکلی است و اصوالً صدور آن مقدم بر قرار ماهوي نظر به این

گاه رفتار ارتکابی که در قانون براي آن مجازات تعیین شده نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم، هربنابراین صرف

» ث«شود، مقام قضایی طبق بند  1392اسالمی مصوب  قانون مجازات 105است مشمول مرور زمان مقرر در ماده 

  کند.قرار موقوفی تعقیب صادر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/01    

7/99/392   

  ع  392-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  گونه که مستحضرید:همان

اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع که  1390قانون شهرداري مصوب سال  101ماده  3مطابق تبصره -1

و براي تامین اراضی  ٪25داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تامین سرانه فضاي عمومی وخدماتی تا سقف 

راضی مطابق طرح جامع و تفصیلی با مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که دراثر تفکیک و افراز این ا

نماید شهرداري مانده اراضی دریافت میاز باقی ٪25توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک براي مالک تا 

مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور بر اساس قیمت روز زمین را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري 

  دریافت نماید

و معابر و شوارع عمومی و  3موصوف مقرر نموده است کلیه اراضی حاصل از تبصره  101قی ماده الحا 4تبصره -2

شود متعلق به شهرداري است و شهرداري اراضی خدماتی که دراثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می

  در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

هاي کالن اصالحی قانون شهرداري و همچنین رویه معمول سایر شهرداري 101ماده  4 و 3مطابق صراحت تباصر -3

قید گردیده است جهت تامین سرانه فضاي عمومی  3ها در تبصره شهرهاي کشور آنچه به عنوان قدرالسهم شهرداري

و شوارع عمومی و  و خدماتی همچنین تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است لیکن معابر

جزء معابر و شوارع داخلی و مختص به ملک موضوع تفکیک  4اراضی خدماتی حاصل از تفکیک موضوع تبصره 

بایست از قدرالسهم می 4است که این امر مورد اعتراض برخی از متقاضیان تفکیک قرار گرفته که موارد تبصره 

  کسر گردد. 3شهرداري از تبصره 

آمده معابر و شوارع عمومی و اراضی  4در تبصره » واو«باشد این است که آنچه بعد از حال سوالی که مطرح می

 3شود جزیی از قدرالسهم مندرج در تبصره خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می

باشد و در محاسبه جدا از قدرالسهم مذکور می کسر گردد یا اینکه 3باشد و باید از سهم شهرداري موضوع تبصره می

پس از عبارت  4مندرج در تبصره » واو«تر بایست کسر شود و یا به عبارت واضحنمی 3قدرالسهم موضوع تبصره 

ماده  3توصیفی جهت کلیه اراضی حاصل از تبصره » واو«باشد یا عطف می» واو« 3کلیه اراضی حاصل از تبصره 

جهت  3گونه که در تبصره نیز ذکر شده است قدرالسهم شهرداري موضوع تبصره چرا که همانقانون شهرداري  101



تامین سرانه فضاي عمومی و خدماتی همچنین براي تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که 

کیک فزوده ایجاد شده ازعمل تفدر اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش ا

باشد این درحالی است که از یک طرف معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک براي مالک می

جزء معابر و شوارع داخلی بوده و در طرح جامع و  4شود موضوع تبصره و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می

که  3ر معابر و شوارع اخیر مطابق قدرالسهم شهرداري مندرج در تبصره گردد و از طرف دیگتفصیلی مشخص نمی

  باشد.به صورت زمین قید شده نمی

 پاسخ:

قانون شهرداري دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین  101) به ماده 28/1/1390(الحاقی  3تبصره 

راضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی سرانه فضاي عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین ا

شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی 

) 28/1/1390(الحاقی  4که تبصره گردد. در حالیاز تفکیک که براي مالک ایجاد شده، از مالک دریافت می

را متعلق به شهرداري اعالم نموده است.  3در آن داللت دارد؛ اوالً، اراضی حاصل از تبصره طور که عبارت صهمان

ثانیاً، مقرر داشته، شهرداري در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک 

دي که تفکیک و افراز خارج از شمول وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثالثاً، در موار هیچگردد، کسر می

شود) باشد، در صورتی که امکان تأمین سرانه، ماده مذکور (که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام می 3تبصره 

تواند با تصویب شوراي اسالمی شهر، معادل شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک وجود نداشته باشد، شهرداري می

مجوز دریافت قیمت  4ناسی از مالک دریافت نماید. به عبارت دیگر، قسمت اخیر تبصره قیمت آن را به نرخ کارش

در  3آمده نیست، بلکه صرفًا راجع به مواردي است که تبصره  3چه در تبصره سرانه یا شوارع و معابر، عالوه بر آن

اد یا احداث آن وجود نداشته مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل امکان ایج

  باشد.

مؤید این استنباط آن است که قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصل چهل و هفتم، احترام به مالکیت مشروع 

و  101نظر در خصوص طرح اصالحی ماده را مورد تصریح قرار داده است و شوراي نگهبان در بررسی و اعالم

نهایی شده)، در ایرادات خود  7/2/1390شروع شده و در تاریخ  16/2/1388اریخ هاي الحاقی آن (که از تتبصره

نسبت به مصوبه مجلس، بر رعایت موازین شرعی و احترام به حقوق مالکیت افراد تأکید داشته و هیأت عمومی دیوان 

صل را در رویه رعایت این ا 28/9/1396مورخ  950عدالت اداري نیز در صدور آراء متعدد از جمله رأي شماره 

زمند مجوز باشد که نیاقضایی تثبیت کرده است. بنابراین، سلب مالکیت از اشخاص خالف اصل و امري استثنایی می

  قانونی و در موارد تردید، باید به مقدار نص بسنده نمود.



  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/14    

7/99/391   

  ع  391-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها در خصوص قدرالسهم شهرداري 1390شهرداري مصوب  101قانون اصالح ماده  3نظر به اینکه بر اساس تبصره 

هاي خدماتی و بیست و پنج درصد از تفکیک اراضی، بیست و پنج درصد از کل زمین به منظور تأمین سرانه

  مانده به منظور احداث معابر مشخص شده است.باقی

ت حقوق و الذکر را صرف دیگر امور شهرداري از جمله پرداختوان درآمد حاصل از اجراي تبصره فوقآیا می-1

در صورت هزینه نمودن آن در دیگر امور شهرداري از جمله حقوق یا دستمزد، آیا این عمل واجد  -2دستمزد کرد؟ 

  وصف مجرمانه است؟

 پاسخ:

کنند در دریافت می 1390اصالحی قانون شهرداري مصوب  101ماده  3ها در اجراي تبصره مبالغی که شهرداري -1

کرد آن باید بر اساس مصوبات شوراي اسالمی شهر انجام پذیرد. بدیهی است شود و هزینهیزمره درآمد شهرداري تلقی م

هرگاه بر اساس مصوبه شوراي اسالمی شهر بخشی از این وجوه جهت بودجه عمرانی شهرداري تخصیص داده شود، 

د. ضمناً مفاد اصل پنجاه و تواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان شهرداري استفاده کنشهرداري نمی

  سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مؤید این نظر است.

ها به موجب مصوبات شوراي شهر و دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداري اصوالً شهرداري -2

هاي درآمدي را در همان ردیف ردیف اند کهها ابالغی توسط وزارت کشور مکلفو نیز بخشنامه بودجه ساالنه شهرداري

و محل مربوطه هزینه کنند و اقدام مغایر این مقررات با لحاظ جمیع شرایط، مشمول تخلفات اداري است. ضمناً با توجه 

به فرض استعالم که کلی است، احراز وقوع یا عدم وقوع جرم احتمالی، با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و اقدامات 

ی صالحیت مرجع قضای تطبیق رفتار ارتکابی با قانون و تشخیص وصف و عنوان مجرمانه آن حسب مورد درشده، انجام

  ربط است.ذي

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/13    

7/99/389   

  ك  389-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی جهت  23ماده » پ«آیا مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفري و دادسرا در راستاي اعمال بند 

توانند قانون آیین دادرسی کیفري جهت صدور قرار نظارت قضایی می 247ماده » ب«تعیین مجازات تکمیلی و بند 

می دادگستري و دارندگان سایر مشاغل مشابه را کارکنان دولت، وکالي دادگستري، نمایندگان مجلس، کارکنان رس

  از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی مصوب  23ماده » پ«در بند » منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین«مجازات تکمیلی -1

همین ماده است؛ که صرفاً در خصوص کارمند » ت«موضوع بند » انفصال از خدمات دولتی و عمومی«متفاوت از  1392

دولت یا مأمور به خدمات عمومی قابل اعمال است. البته چنانچه کارمند دولت یا فرد مأمور به خدمات عمومی داراي 

عمومی است و در ارتباط با این فعالیت مرتکب جرم  اي دیگري هم باشد که فاقد جنبه دولتی وفعالیت شغلی و حرفه

تواند وي را به مجازات تکمیلی از نوع مندرج در بند شده میقانون یاد 23شود، دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده 

  محکوم کند.» پ«

ن دادرسی کیفري قانون آیی 114و  4با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و مواد  -2

هاي مرتبط با جرم ارتکابی) منع قانون یاد شده، (منع اشتغال به فعالیت 247ماده » پ«، منظور از بند 1392مصوب 

هاي مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود متهم از فعالیت

د؛ بنابراین به منظور اجراي قرار نظارت قضایی در خصوص کارمند دولت باید شرایط و یا آماده به خدمت نمودن کارمن

هاي مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد؛ و درخصوص وکال و کارشناسان کار متهم را به نحوي تغییر داد که در فعالیت

ت شود، ممنوعیقضایی صادر میها قرار نظارت شوند و براي آنرسمی دادگستري در مواردي که متهم به ارتکاب جرم می

  هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.ها در حد مقدور باید به فعالیتاز فعالیت شغلی آن

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/12    

7/99/381   

  ك381-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي قطعی آثار ناشی از محکومیت 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25هم چنان که استحضار دارید در ماده 

ها مشخص شده است. از سوي هاي ناشی از این محکومیتاین قانون محرومیت 26کیفري را تعیین شده است در ماده 

علیه و قضاییه مقرر شده است که محکوم ریاست معظم قوه 1398آیین نامه سجل قضایی مصوب  10دیگر در ماده 

توانند درخواست صدور گواهی عدم سوء باشند میمراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعالم از پیشینه اشخاص می

هاي صنفی یا برخی مراجع مشابه دیگر بدون وجود قانون خاص پیشینه نمایند. با این حال نیروي انتظامی یا اتحادیه

تصریح در مصوبات اجرایی هم چون مصوبات هیأت وزیران درخواست صدور گواهی دارند؛ به ویژه و یا به صرف 

محرومیت یا  1392درباره متقاضیان صدور پروانه کسب؛ در حالی که اصوالً در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 ه موارد تکلیف دادسرايممنوعیتی براي اشتغال محکومان کیفري از هر نوع و درجه تعیین نشده است؛ در این گون

محل چیست؟ آیا مکلف به صدور گواهی داشتن یا نداشتن سوء پیشینه است یا این که باید مراتب قانونی را به مرجع 

  درخواست کننده  متذکر شده و از صدور گواهی خودداري کند؟

 پاسخ:

ریاسـت مـحترم قوه قضاییه،  23/7/1398نامه سـجل قضـایی مـصوب و تبصره یک این مـاده از آیین 10مطابق ماده 

علیه و مراجعی که براساس قانون مجاز به استعالم از پیشینه استعالم پیشینه اشخاص صرفاً در صورت تقاضاي محکوم

پذیر است؛ در این صورت فقط سوابق محکومیت کیفري امکان» جهت قانونی درخواسـت«هم با ذکر اشخاص باشند آن

شود. بنابراین در غیر از موارد فوق تکلیفی از این حیث متوجه دادسرا نیست. مرجع صادرکننده می مؤثر به آنان داده

ها نیست و گواهی در ارتباط با صدور یا عدم صدور گواهی سوء پیشینه مجاز به مداخله در امور اجرایی دیگر بخش

یا عدم اقدام دستگاه اجرایی متقاضی صدور گواهی هاي موجود در پایگاه اطالعاتی خود است و اقدام موظف به ارائه داده

  یرد. ربط مورد ارزیابی قرار گسوءپیشینه براساس مقررات قانونی، باید در فرایند قانـونی و از طریق مرجع قـانونی ذي

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/11    

7/99/377   

  ح377-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  خواهشمند است در خصوص سوال ذیل نظر آن اداره محترم را اعالم گردد:

بدون  علیه تعرفه وعلیه شرکت حقوقی توسط محکومچنانچه در پرونده اجرایی ملکی که پالك ثبتی دارد از محکوم

در واحد  قیف ملکتوقیف ثبتی ارزیابی و مزایده گذاشته شد و پس از انجام صحت مزایده شخص ثالث نسبت به تو

توان انجام مزایده را مقدم به توقیف الذکر میاجراي ثبت اسناد اقدام و ملک را توقیف نمود با توجه به مراتب فوق

اجراي ثبت تلقی نمود و نسبت به انتقال ملک به نام خریدار مزایده و نسبت به رفع توقیف اجراي ثبت اسناد اقدام 

  نمود.

 پاسخ:

علیه باید مسبوق به توقیف بوده و ارزیابی آن صورت گیرد؛ اما صرف عدم توقیف ثبتی محکوم اوالً، مزایده مال

  کند.ملک، در صحت مزایده به عمل آمده اخاللی ایجاد نمی

شود، توقیف بعدي مال از سوي اجراي که پس از مزایده، مال مورد مزایده متعلق حق برنده آن میثانیاً، با توجه به این

عمل آمده از سوي ثبت اسناد و امالك،  و امالك، مؤثر در مقام نیست. با وجود این، براي رفع توقیف به ثبت اسناد

نامه اجراي مفاد اسناد رسمی آیین 169تواند با استناد به محتویات پرونده اجرایی دادگاه، مطابق ماده نفع میذي

  با اصالحات و الحاقات بعدي، اعتراض کند. 1387ب االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوالزم

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/22    

7/99/376   

  ح  376-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  تشکیل خانه انصاف در روستاي فیشور شهرستان اوز فارس مربوطه به چه تاریخی است؟-1

است » الف«متر مربع متعلق به شخص  300عدد اتاق با مساحت تقریبی  8یا  7یک باب منزل مسکونی با تعداد -2

العمر در منزل است. آیا االنتفاع مادامداراي حق سکونت و حق» ب«در سند رسمی و ثبتی قید شده است که شخص 

ر ه» ب«و » الف«ه عبارت دیگر اگر اشخاص قید چنین شرطی به معناي اخراج یا محرومیت مالک از منزل است؟ ب

هاي منزل با وجود شرایط فوق در سند را توضیح و دو زن و اقوام باشند، چگونگی سکونت مالک در یکی از اتاق

تشریح فرمایید؟ آیا چنین شرطی به معناي مطلق استفاده منتفع از تمام منزل است و اگر پاسخ منفی است، آیا راهکار، 

  ارشناس و حاکمیت عرف است؟استفاده از ک

 پاسخ:

اعالم نظر پیرامون تاریخ تشکیل خانه انصاف در روستاي فیشور شهرستان اوز فارس، از حیطه وظایف این اداره  -1

  د.قضاییه استعالم شوربط نظیر اداره کل تشکیالت معاونت راهبردي قوهکل خارج است و مراتب باید از مراجع ذي

متر مربع  300اتاق با مساحت تقریبی  8یا  7سکونت در یک باب منزل مسکونی با تعداد در فرض سؤال که حق  -2

هاي العمر به شخص ثالث واگذار شده است؛ تشخیص شمول یا عدم شمول حق سکونت بر یکی از اتاقبه صورت مادام

ها، امري است تاقها و نیز سلب یا عدم سلب حق سکونت و انتفاع مالک نسبت به دیگر املک و یا تمامی آن

موضوعی که حسب مورد بر اساس محتویات پرونده، ادله ابرازي از سوي هر یک از طرفین، عرف محل و قرائن و 

  کننده است.رسیدگیامارات موجود در پرونده بر عهده مرجع قضایی 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/13    

7/99/361   

  ح361-83-99شماره پرونده:  

  استعالم:

که با نسخ ماده  1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9ماده  2با توجه به تبصره 

ها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع قانون ملی شدن جنگل 56واحده هیأت حل اختالف موضوع ماده 

طبیعی را در صالحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعواي اعتراض به تشخیص اقامه 

  کنند یا دعوي اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

 پاسخ:

ارتباطی به  1389ایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افز 9ماده  2که تبصره نظر از آنصرف

رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می

هلت ماین قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع براي ثبت اعتراض در  9یک ماده 

قانون حفاظت و  56مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده 

چنانچه ذینفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت «ها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که برداري از جنگلبهره

؛ ..».شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است ها تشکیل میدر مرکز استان اي کهقطعی و نهایی خود را از شعب ویژه

در حالیکه شعب ویژه عالوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذینفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصالحات 

یدگی به اعتراض اند را براي رسارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده

کند، اظهارنظر در مورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختالف است؛ در صورت پذیرد و آرایی که صادر میمی

ژه جا که اظهارنظر شعبه ویشود. بنابراین از آنله به عنوان مالک نیز شناخته میمستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم

شود مستثنیات بودن) زمین مختلففیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده میراجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (

باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداري مطرح شود و ضرورتی به طرح دعواي اثبات 

مین ی شناخته شدن زگیرد، مربوط به ملمالکیت نیست؛ بهویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می

  مورد اعتراض است و ارتباطی به اختالف در مالکیت ندارد.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/22    

7/99/356   

  ع  356-192-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي بالاستفاده در اختیار قانون زمین شهري به صراحت بر این امر تصریح دارد که از زمین 10منطوق ماده  -1

هاي دولتی از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازي قرار می گیرد. منظور از کلمه زمین دستگاه

کلمه زمین و تسري آن به تمامی عنوان دیگري غیر از زمین (از جمله ساختمان) نیست و برداشت موسع و مطلق از 

  باشد، خالف نظر مقنن و تخلف آشکار از قوانین است.اراضی حتی آن دسته از اراضی که داراي اعیانی نیز  می

نامه اجرایی قانون زمین شهري نیز بر این امر تصریح دارد که آیین 20نماید ماده در تأیید مطالب فوق اضافه می -2

هاي خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند که در این صورت تسري هاي دولتی صرفاً زمیندستگاه

قانونی هاي دولتی محتاج نص  قانون و عمل بر خالف آن فاقد وجاهت هاي دستگاهواژه زمین به امالك و ساختمان

  است.

قانون فوق الذکر جلوگیري از انحصار زمین و بالاستفاده نگهداشتن آن توسط  10نظر به اینکه فلسفه وضع ماده  -3

ولتی هاي دهاي دولتی آن هم به منظور تأمین مسکن اشخاص و مرتفع ساختن نیازهاي عمومی دیگر دستگاهدستگاه

مرقوم مؤید این امر است و به صراحت تکلیف نموده است که  قانون 10ماده  4بوده است؛ به طوري که تبصره 

هاي دولتی نیازمند مجاناً واگذار اراضی حاصل از این ماده را که بالاستفاده است، اخذ و به دیگر ادارات و سازمان

  نماید.

ی نیز هاي دولتاختمانفرمایید قانونگذار در متن مواد قانونی مورد استناد اگر غیر از زمین به سبنابراین مالحظه می

ها را داشت، به لحاظ آن که در قانون زمین شهري بر ساختمان 10نظر خاصی داشته و همچنین قصد شمول ماده 

  هنگام تصویب قانون در مقام بیان بوده، باید به صراحت به آن می پرداخت.

ر قوق مالکین وضع کرده و به طوالذکر که قانونگذار براي حفظ حبا عنایت به نص صریح و مستندات قانونی فوق

قانون زمین شهري  10اخص بر پایه زمین به طور مجرد نظر داشته است، لذا در خصوص واژه زمین مندرج در ماده 

  نامه اجرایی آن نظریه صریح آن مدیریت محترم را به این سازمان اعالم فرمایید.آیین 20و ماده 

  

  

  

  



 پاسخ:

کلیه  1360از تاریخ تصویب قانون اراضی شهري مصوب «دارد: مقرر می 1366قانون زمین شهري مصوب  10ماده 

هاي وابسته به دولت و و سازمانها ها و نیروهاي مسلح و مؤسسات دولتی و بانکهاي متعلق به وزارتخانهزمین

سازي مسکن و شهرمؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهاي انقالبی دراختیار وزارت 

به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین «عالوه بر این در ماده یک این قانون مقرر شده است ». گیردقرار می

و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و 

تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه الزم جهت تر و وسیعچه صحیح برداري هرایجاد موجبات حفظ و بهره

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي تأمین  47و  45و  43و نیل به اهداف مندرج در اصول  31اجراي اصل 

». ا استجراالرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور الزمتصویب میمسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به 

کارگیري لفظ زمین هیأت وزیران در به 24/3/1371نامه اجرایی قانون زمین شهري مصوب از سوي دیگر در آیین

ها باید قابل آید که این زمینگونه بر میو اراضی، مراد مقنن صرفاً اراضی و زمین بوده و از مـقررات مـذکور این

امالك و «با » اراضی«و » زمین«رو و بنا به تفاوت معنایی واژه نسازي به منظور امر مسکن باشد. از ایآماده

و ماده  1366قانون زمین شهري مصوب  10، منظور از واژه زمین در ماده »مستغالت و یا ساختمان و مستحدثات

هیأت وزیران، منصرف از اراضی است که در آن ساختمان و اعیانی  24/3/1371نامه اجرایی آن مصوب آیین 20

  داث شده باشد.اح

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/22    

7/99/354   

  ع  354-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رساند بعضا در نشر آگهی براي انجام معامالت شهرداري اعم از مناقصه و مزایده به صراحت به به استحضار می

هاي شود؛ اما در عمل برخی از شرکتشرکت در مناقصه و مزایده اعالم میمدارك و مستندات مورد نیاز جهت 

ها، بر خالف موارد خواسته شده در آگهی مستندات و مدارك دیگري در پاکات حاضر در این مناقصات و مزایده

ع بعضی مواقکنند که در نامه بانکی سند تجاري چک ارائه میکنند؛ براي مثال به جاي وجه نقد یا ضمانتارائه می

شود. این امر به به لحاظ عدم حد نصاب اعضاي شرکت کننده در جلسه به تجدید جلسه مناقصه یا مزایده منجر می

نماید از قبیل نشر آگهی تجدید مزایده و یا مناقصه. اوالً، اعضاي کمیسیون هایی مینوعی شهرداري را متحمل هزینه

در مورد استفاده (ضبط) اسناد تجاري ارائه شده توسط شهرداري اتخاذ معامالت می توانند از باب جبران خسارت، 

  تصمیم کنند؟ به عبارت دیگر، آیا کمیسیون معامالت صالحیت صدور این قبیل آرا را دارد؟

ثانیاً، آیا در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون معامالت، شهرداري می تواند براي جبران خسارت وارده از 

  ر استفاده کند؟هاي مذکوچک

 پاسخ:

دادن سپردهاي که از پنج درصد مبلغ کل برآورد «ها نامه مالی شهرداريقانون آیین 5ماده  2که مطابق بند نظر به این

جزو شرایط اصلی شرکت در مناقصه یا مزایده است، » نامه بانکیکمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت

ید در پاکت جداگانه و پس از احراز تکافوي مبلغ و سند ضمانت صورت پذیرد. بدین صورت اخذ این گونه تضامین با

دهنده آن در مناقصه شرکت داده خواهد شد. بدیهی نامه الزم ابتدائًا اخذ و ارائهمورد سؤال کامال منتفی و ضمانت

نامه در ر قرار دادن ضمانتکنندگان داست عدم رعایت این موضوع در اسناد مناقصه و اختیار دادن به شرکت

رورت رو ضهاي سربسته و به همراه دیگر مدارك و پیشنهاد قیمت سبب بروز مشکالت بعدي خواهد شد. از اینپاکت

ها احراز شود؛ در هر صورت چنانچه در نامه معتبر مطابق قانون در این مورد در زمان تحویل پاکتدارد ارائه ضمانت

شده از سوي بادرت نشده است، موجب قانونی جهت وصول وجوه اسناد بهادار ارایهموارد گذشته به این امر م

  کنندگان در مزایده یا مناقصه توسط شهرداري به عنوان خسارت یا جریمه وجود ندارد.شرکت

  

  



 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/12    

7/99/342   

  ك  342-187/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  رسد و اولیاءدم وي عبارتند از پدر و مادرشخصی به قتل می

نماید مادر مقتول داراي کند و مادر مقتول فوت مینظر میپدر با اخذ دیه به نسبت سهم خودش از شکایت صرف

ول را به پدر مقتنمایند و سهم پرداختی از ناحیه قتل چند وارث است وارثین مادر مقتول تقاضاي قصاص قاتل را می

  پردازد حال سواالتی مطرح است.به قاتل می

  برند چه کسانی هستند؟ق.م.ا از دیه ارث نمی 4552بستگانی از مادر که وارث هستند ولیکن طبق تبصره ماده -1

رسد و حال حق قصاص مادر مقتول به دلیل فوتش به ق.م.ا) که حق قصاص به ارث می 348با توجه به (ماده -2

ق.م.ا و به عنوان مثال وارثین مادر والدین وي یا فرزندان وي باشند آیا والدین یا  353ین وي منتقل شد ماده وارث

  فرزندان مادر حق قصاص دارند؟

  )؟452توانند (مفاد ماده اگر به جاي قصاص بخواهند دیه بگیرند می

  اگر ابتدا مطالبه قصاص کنند قصاص را با دیه مصالحه کنند چه؟

 452و  354برند (ماده برند ولیکن از بستگان مادري هستند از دیه مقتول ارث نمیهرگاه ورثه مقتول که ارث می-3

قانون مجازات اسالمی) آیا این قاعده به وراث مادر نیز تسري دارد؟ به عنوان مثال والدین مادر و فرزندان مادر نیز 

  شوند؟از دیه محروم می

  رسد؟ه کسی میسهم دیه مادر مقتول به چ

قانون مجازات اسالمی مدعی شد که پس بستگان مادري که وراث مادر باشند  452توان به اولویت مفاد ماده آیا می

نیز حق مطالبه قصاص ندارند و آیا اساسا به والدین مادر و فرزندان مادر که فرزندان پدر هم هستند اطالق بستگان 

  شود؟مادري می

باشد خودش وارث مقتول است ولی اگر مادر مقتول فوت کند آیا به وراث مادر مقتول  اگر مادر مقتول زنده-4

  شود؟ اگر پاسخ منفی باشداطالق وارث مقتول می

 ببرند آیا فرضثانیا وقتی مادر حضور دارد و خودش وارث مقتول است بستگان مادري دیگري که از مقتول ارث 

  بیین چه اشخاصی است؟درصدد ت 452دارد؟ و اگر فرض ندارد ماده 



شود بلکه ورثه مادر هستند و اگر مادر به عبارت دیگر اگر مادر فوت کند به وراثین مادر، اطالق ورثه مقتول نمی

  رسد نه دیگري نظر شما چیست؟شود و ارث به مادر میزنده باشد وارثینی که بستگان مادري باشند فرض نمی

 پاسخ:

قانون مجازات  452مذکور در تبصره ماده » بستگان مادري«مقنن از عبارت  نظریه اکثریت کمیسیون: مقصود -1

و اطالق عبارت موصوف، مطلق خویشاوندان مادري اعم از » خویشاوندان منسوب به مادر هستند« 1392اسالمی 

  گردد.ها و اجداد، اعمام و عمات و اخوال و خاالت مادري را شامل میبرادر و خواهر و اوالد آن

دم بوده و درخواست جزء اولیاء 1392قانون مجازات اسالمی  351فرض سؤال که مادر مقتول طبق ماده  در -2

قانون مذکور  353قصاص کرده است با فوت وي در جریان رسیدگی و یا بعد از صدور رأي، با توجه به اطالق ماده 

ان وي یا والدین وي حق درخواست رسد. لذا در فرض سؤال فرزنداین حق (قصاص و اجراي آن) به ورثه او می

قصاص و اجراي آن را دارند. در واقع با فوت مادر، وراث وي همان حقی را دارند که مورث آنان داشت و همانطور 

قانون مذکور در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی  347عنوان صاحب حق قصاص طبق ماده که مورث (مادر) به

ر مجانی با مصالحه در برابر حق یا مال از قصاص گذشت (صرفنظر) کند ورثه وي توانست به طوو اجراي حکم می

طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال، گذشت خود را از قصاص توانند بهنیز داراي چنین اختیاري هستند و می

  .کنند بت به مصالحه با قاتل اقدامساعالم کنند، اعم از اینکه ابتدائاً با قاتل مصالحه کرده یا متعاقب مطالبه قصاص، ن

ضمان دیه) آمده است با  -در مبحث دیات (فصل دوم  1392قانون مجازات اسالمی  452آنچه در تبصره ماده  -3

توجه به متن ماده مذکور، ناظر به مواردي است که رفتار مرتکب قانوناً مستوجب پرداخت دیه است. (مجازات 

مرتکب قانوناً محکومیت به پرداخت دیه است) و منصرف از فـرض سؤال مـطروحه است که مجازات مرتکب قتل 

قانون یادشده امري علیحده است و ارتباطی  347دم با قاتل نیز مطابق ماده است و مصالحه اولیاءعمد، قانوناً قصاص 

  قانون صدرالذکر ندارد.  452به تبصره ماده 

قانون مدنی از جمله وراث مقتول است و با  862ماده  1در صورتی که مادر مقتول در قید حیات باشد طبق بند  -4

شود و داراي حق قصاص است و ولی دم مقتول هم محسوب می 1392جازات اسالمی قانون م 351عنایت به ماده 

رسد ولی ورثه مادر بیان شد به ورثـه وي می 2در صورت فوت وي هر چند حق قصاص وي به شرحی که در بند 

  رسد.می نانشوند و بعنوان قائم مقام یکی از ورثه مقتول این حق به آبه هیچ وجه ورثه بال فصل مقتول محسوب نمی

قانون مدنی مادر، یک ثلث و پدر دو ثلث از  906اگر ورثه متوفی منحصر به والدین وي باشد با توجه به ماده  -

قانون مدنی آمده است) داشته باشد،  842برند لیکن اگر مادر حاجب (به نحوي که در بند ب ماده ترکه را به ارث می



پدر متوفی است لذا در صورتی که مادر متوفی در قید حیات باشد بحث سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه، مال 

  ارث بردن ورثه وي منتفی است. 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/22    

7/99/326   

  ح326-155-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیالت دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) و یا  -1

هاي بندي داراییدستورالعمل طبقه 2ماده  4-3و  2-2و  3-2از بندهاي » ج«و » ب«هاي معیارهاي مندرج در ردیف

گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت تسهیالت شوراي پول و اعتبار باشد، آیا 9/10/1385موسسات اعتباري مصوب 

  وجه التزام تادیه دین هستند؟

رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداري کند در صورتی که بانک به -2

  آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟

پرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطالع ضامنین و در بازگیرنده رغم تأخیر تسهیالتاگر بانک به-3

و  تواند از ضامنینگذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا میوثیقه

  اطالع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟گذاران بیوثیقه

 پاسخ:

قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیالت،  229و  227به مواد اوالً، با عنایت  -1

التزام تأخیر دین است و تشخیص عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه

  کننده است.موضوع با مقام قضایی رسیدگی

هاي مؤسسات بندي داراییالعمل طبقهدستور 2ماده  4-3و  3-2، 2-2 هايهاي مندرج در بندثانیاً، صرف معیار

تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی براي شوراي پول و اعتبار نمی 9/10/1385اعتباري مصوب 

ی یمعافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضا

  کننده است.رسیدگی

گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به تسهیالت -2

که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضاي دستور اجرا پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی

  قاق بانک براي دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.خودداري کند، این امر مانع استح

ها هاي غیرضرور و اماکن رفاهی بانکنامه نحوه واگذاري داراییهاي آن از آیینو تبصره 8مستنبط از ماده  -3

گیرد که مشتري نشده، جرایم تعلق نمیهیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت 30/10/1386مصوب 



هاي مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریهدرخواست فروش وثایق 

وثیقه و فروش آن است و داللتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه 

  گذار نیست.از مشتري، ضامن و وثیقه

  

 دکتر احمد رفیعی

  ه قضاییهمدیرکل حقوقی قو

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/20    

7/99/270   

  ح270-97-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نامه را درخواست نموده است در حالی که این ریاست محترم کل دادگستري استان فارس بازنگري در مواد آیین-1

نامه مانند هر مقرره این آیین-2تر است. تر و جامعنامه هاي قبلی به مراتب کاملنامه به نوبه خود نسبت به آیینآیین

هایی مونهشود که نهاي مختلفی را موجب میواالت تفاسیر و تحلیلمصوب دیگر سواالتی را به دنبال خود دارد و این س

به هر حال سواالت مطروحه در -3از آن به مکاتبه رئیس محترم کل دادگستري استان فارس ضمیمه شده است. 

پیوست نامه دادگستري استان فارس نیازمند پاسخ براي تمام مراجع قضایی به عنوان رویه واحد است. در تاریخ 

نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه اي با حضور اعضاي امضاء کننده زیر در خصوص آیینجلسه 99/2/10

رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل است در خصوص ابهاماتی که در نحوه  98/12/28سفر وکالي دادگستري مصوب 

نظر به  -1سه به تصویب رسید: سؤال جلنامه وجود دارد مطالب زیر مطرح و نظریات به شرح صورتاجراي آیین

 98/12/28المشاوره و هزینه سفر و کالي دادگستري مصوب الوکاله حقنامه تعرفه حقآیین 2اینکه برابر ماده 

الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج رئیس محترم قوه قضاییه اعالم شده است در صورتی که حق

نامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و الی آن را در وکالتالوکاله معادل ارزش ریاصل حق

 الحساب دریافتی از موکل مبناينامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد ..... مبلغ علیحسب وکالت

باشد نون و مرکز و صندوق میهاي مستقیم و سهم کاقانون مالیات 103الحساب مالیاتی موضوع ماده ابطال تمبر علی

نامه مکلف به اعالم در فرم آیین 3نامه که برابر ماده الوکاله اعالمی را در وکالتآیا: اوال: چنانچه وکیل میزان حق

نامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوي مالی یا حداقل تعرفه در دعاوي غیر مالی موضوع وکالت

هاي قانون مالیات 103نامه یا قرارداد اعالم نماید مالك اخذ تمبر مالیاتی ماده نامه در وکالتیینآ 13و  9مواد 

نامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار الوکاله اعالمی در وکالتمستقیم چگونه است؟ ثانیا: چنانچه میزان حق

تمبر مالیاتی در دعاوي مالی که موضوع خواسته  الحساب از موکل اخذ نموده است مالك اخذنماید مبلغی را علی

باشد و در دعاوي مالی که موضوع خواسته وجه نقدي نباشد چگونه است؟ جواب: اوال در مواردي که وجه نقد می

کند مالك اخذ تمبر مالیاتی میزان خواسته دعاوي بر وکیل مبلغ کمتر از تعرفه را نسبت به بهاي خواسته اعالم می

ه نامه بیشتر از تعرفالوکاله اعالم شده در وکالتقانونی است. ثانیا: در خصوص مواردي که میزان حق اساس تعرفه

دارد نامه است لیکن در مواردي که وکیل اعالم میالوکاله اعالمی در وکالتباشد مالك تمبر مالیاتی میزان حق



در مواردي که موضوع خواسته -اکثریت: الفالحساب مبلغی را اخذ کرده است نظریات زیر اعالم شد. نظریه علی

الوکاله اعالمی درصد میزان حق 5هاي مستقیم قانون مالیات 103وجه نقد باشد مالك اخذ تمبر مالیاتی مطابق ماده 

ارد. الوکاله اعالمی ندالحساب اعالمی از ناحیه وکیل تاثیري در تمبر مالیاتی کل حقنامه است و مبلغ علی در وکالت

آئین نامه که وکیل مکلف به درج اصل  3ر مواردي که موضوع خواسته وجه نقد نباشد به لحاظ صراحت ماده ب) د

الحساب اعالمی اخذ و باشـد، تمـبر مالـیاتی به مـیزان ارزش ریـالی علیالوکاله و معادل ارزش ریالی آن میحـق

  غ مالیات اخذ خواهد شد. الوکاله بر اساس همان مبلمتعاقب تعیین ارزش ریالی موضوع حق

  نظریه اقلیت:

هاي مستقیم قـانون مالیات 103در مواردي که موضوع خواسته وجه نقد باشد، مالك اخذ تمبر مالیاتی مطـابق مـاده 

 الوکاله بیشتر از میزان خواسته تعیین شده باشد وباشد و چنانچه میزان حقتا مبلغ خواسته مطابق میزان خواسته می

 الحساب اخذ و پس از اتخاذ تصمیمالحساب مبلغی از ناحیه وکیل اعالم شود، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ علیعلی

  الوکاله اخذ خواهد شد. نهایی برابر کل مبلغ حق

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقآئین نامه تعرفه حق 4نظر به اینکه در ماده  – 2سؤال 

در صورتیکه وکیل کسري تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول «اعالم شده است:  28/12/1398

قانون آئین دادرسی مدنی بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار  54وکالت نامه وي است و در اجراي ماده 

  »آید.قص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل میها (به جز نگردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریهصادر می

ق.آ.د.م  54آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده 

  باشد یا خیر؟می

  نظریه اکثریت:

ه باشد دفتر صرفاً موارد قانون آئین دادرسی مدنی هرچند دادخواست از ناحیه وکیل تقدیم شد 40و  39برابر مواد 

دهد. مگر در مواردي که در مستندات نقص را به وکیل اطالع داده و دادرسی را با ابالغ اوراق به اصیل ادامه می

ق.آ.د.م نقص وجود داشته باشد که در این  51دادخواست عالوه بر تمبر مالیاتی، در سایر موارد مندرج در ماده 

  ق.آ.د.م اقدام خواهد شد.  54ه صورت پس از اخطار رفع نقص ماد

  نظریه اقلیت: 

ق.آ.د.م  53در مواردي که دادخواست از ناحیه وکیل ارائه شده است، وکالت نامه جزء مستندات دعوي موضوع ماده 

دفتر دادگاه نقص کسري تمبر مالیاتی را به وکیل  26/6/98 -780باشد و براساس رأي وحدت رویه مشاره می

  ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد.  54صورت عدم اقدام به موقع مطابق ماده  اعالم نموده و در



المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري الوکاله، حقآئین نامه تعرفه حق 12نظر به اینکه برابر ماده  – 3سؤال 

جهت در صورت فسخ یا نقض قرارهاي موضوع این ماده و اعاده پرونده «اعالم شده است:  28/12/1398مصوب 

چنانچه وکیل در مرحله بدوي وکالت داشته » گیرد.الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق میادامه رسیدگی ماهوي حق

 12الوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده باشد براي اعتراض به قرارهاي نهایی دادگاه، نیاز به حق

  کند. الوکاله و تمبر مرحله بدوي کفایت میباشد یا با همان حقمی

  نظریه: 

و  الوکاله¬چنانچه وکیل در مرحله بدوي وکالت داشته باشد براي اعتراض به قرار نهایی دادگاه، براساس همان حق

الوکاله ¬پرونده شود، حقدهد لیکن چنانچه در مرحله اعتراض به قرار وارد نامه سابق، موضوع را ادامه میوکالت

باشد و در صورت نقض قرار و دستور ادامه وي در مرحله اعتراض به قرار از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون می

  باشد. الوکاله همان مرحله میدادرسی در ماهیـت، وکیـل مکلـف به پرداخـت تمـبر مالیـاتی حق

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقه حقآئین نامه تعرف 14برابر بند الف ماده  -4سؤال 

رئیس محترم قوه قضائیه  28/12/98المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقحق 28/12/98

  » جرائم داخل در صالحیت رسیدگی دادگاههاي کیفري یک، نظامی یک و دادگاه انقالب«اعالم شده است: 

باشد یا جرائمی که جلسه دادگاه آئین نامه می 14ائم در صالحیت دادگاه انقالب مشمول این بند از ماده آیا کلیه جر

  یابد؟ق.آ.د.ك با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می 297برابر ماده 

اه آئین نامه حق الوکاله جرائم در صالحیت دادگاه کیفري یک، نظامی یک و دادگ 14جواب: برابر بند الف ماده 

منظور از جرایم در صالحیت دادگاه انقالب، جرایمی است باشد،و سایر جرائم می 3و  2و  1انقالب که مشمول جرائم 

یابد و حق الوکاله سایر جرائم ق.آ.د.ك با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می 297که جلسه دادگاه برابر ماده 

  باشند. می 14ماده » ب«لیاتی مشمول بند الوکاله و تمبر مادادگاه انقالب از حیث میزان حق

اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا حداقل «آئین نامه اعالم شده است: 14از ماده » پ«برابر بند  -5سؤال 

  »یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال

-114-104-100-81رهاي موضوع مواد ق.آ.د.ك مورد نظر است یا کلیه قرا 270آیا قرارهاي نهایی موضوع ماده 

  شود. ق.آ.د.ك را شامل می 190-235-341-342-424

  نظریه اکثریت:

  ق.آ.د.ك (قرارهاي نهایی) مورد نظر است.  270قرارهاي موضوع ماده 

  



  نظریه اقلیت:

-100 – 81ق.آ.د.ك، کلیه قرارهاي قابل اعتراض در دادگاه موضوع مواد  270عالوه بر قرارهاي موضوع ماده 

  باشد. ق.آ.د.ك نیز مورد نظر می 104-114-191-235-341-342-424

در صورتی که پرونده داراي چند موضوع اتهامی «آئین نامه اعالم شده است:  14ماده  3برابر تبصره  – 6سؤال 

لوکاله به ادرصد همان حق 20تر باشد، مالك تعرفه اتهامی است که داراي جرم اشد است و به ازاي هر جرم اضافه

  »گردد.تعرفه اضافه می

  الوکاله همان جرن است یا جرم اشد؟الوکاله، حقدرصد همان حق 20آیا منظور از 

آئین نامه اعالم شده است: در صورتیکه پرونده داراي چند موضوع اتهامی باشد، مالك  14ماده  3جواب: در تبصره 

الوکاله به تعرفه اضافه درصد همان حق 20تر تعرفه، اتهامی است که داراي جرم اشد است و به ازاي هر جرم اضافه

  باشد نه جرم اشد. درصد، جرم اضافه می 20گردد، منظور از می

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقآئین نامه تعرفه حق 16اده برابر م – 7سؤال 

الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوي مالی و غیرمالی حق«رئیس محترم قوه قضائیه اعالم شده است:  28/12/98

  »براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

کشور عالوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله یوان عالیآیا منظور این است که براي وکالت در مرحله د

اي هگیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفالوکاله تعلق میدیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حق

  کند؟که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت می

کشور در دعاوي مالی و تمبر مالی براساس الوکاله در دیوان عالیآئین نامه اعالم شده است حق 16جواب: در ماده 

کشور عالوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر مرحله تجدیدنظر است منظور این است که براي وکالت در دیوان عالی

  باید تمبر مالیاتی ابطال نماید.  در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر

بوده است و  12/98/ 28در مواردي که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب  – 8سؤال 

اجازه وکالت در مرحله باالتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا براي وکالت وکیل در مراحل باالتر باید 

  باشد؟می 28/12/98نامه مصوب در نظر گرفت یا مالك آئین 1385ب سال مالك را آئین نامه مصو

  نظریه اکثریت:

  باشد. می 1398مالك تاریخ اقدام است بنابراین براي مراحل بعدي مالك آئین نامه سال 

  نظریه اقلیت:

بوده  1398امه سال با توجه به اینکه قرارداد وکیل با موکل و اجازه وکالت در مراحل بعدي قبل از تصویب آئین ن

  باشد. می 1385الوکاله سال است بنابراین در مراحل باالتر نیز مالك حق



 پاسخ:

گردد که حسب مورد با لحاظ الحساب مالیاتی بر مبناي خواسته تعیین میاوالً، در دعاوي مالی میزان تمبر علی -1

الحساب تقویم به عمل آمده، مالك محاسبه تمبر علیآن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا 

  مالیاتی وکیل خواهد بود.

د، الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشالحساب مالیاتی، تمام حقثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی

ین مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که اپردازد؛ مگر آنالوکاله وصول شده میالحساب مالیاتی را بر مبناي حقعلی

که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد 

  الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کاال مقرر شده باشد.که حق

اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر  چه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد،در فرض سؤال چنان -2

قانون  54شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وي ابالغ می

مورخ  780و رأي وحدت رویه شماره  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده ان عالی کشور اقدام میهیأت عمومی دیو 26/6/1398

نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسري باشد و وکالت

قانون 103به تبصره یک ماده  ها باید به موکل ابالغ شود؛ در این فرض با توجهتمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه

با اصالحات و الحاقات بعدي عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب  1366هاي مستقیم مصوب مالیات

  عدم پذیرش وکالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب و حقالوکاله نامه تعرفه حقآیین 12ماده » ج«برابر بند  -3

الوکاله اعتراض به قرارهاي حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و ریاست محترم قوه قضاییه، حق1398

  که وکیل پیش از صدور نظر از آن حداکثر یکصد میلیون ریال است؛ بنابراین در فرض سؤال صرف

ا متعاقب صدور قرار و براي اعتراض به آن قبول وکالت کرده باشد، تمبر مالیاتی بر قرارهاي موضوع این ماده و ی

  شود.شده محاسبه و وصول مییاد» ج«اساس بند 

هاي کیفري یک، دادگاه نظامی یک و دادگاه انقالب، الوکاله رسیدگی به جرایم داخل در صالحیت دادگاهتعرفه حق -4

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 14ماده » الف«گانه بند به موجب شقوق سه

یل معین شده است؛ بنابراین تفکیک مطرح شده در سؤال ریاست محترم قوه قضاییه، به تفص 28/12/1398مصوب 

  فاقد موضوعیت است.



الذکر مطلق است و شامل تمامی قرارهاي قابل اعتراض در دادگاه است. با این نامه فوقآیین 14ماده » پ«بند  -5

وکاله الي غیرنهایی حقکه براي اعتراض به قرارهاجاوجود چنانچه وکیل براي مرحله دادسرا وکالت داشته باشد، از آن

  گیرد، تکلیفی بر ابطال تمبر مالیاتی نیز ندارد.مستقلی به وي تعلق نمی

که پرونده داراي چند موضوع اتهامی باشد، مالك آیین نامه یاد شده: در صورتی 14ماده  3به موجب تبصره  -6

الوکاله به تعرفه اضافه درصد همان حق 20تر تعرفه، اتهامی است که داراي جرم اشد است و به ازاي هر جرم اضافه

  درصد، جرم اضافه است و نه جرم اشد. 20شود؛ لذا منظور از می

 28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 16برابر ماده  -7

الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوي مالی و غیر مالی بر اساس تعرفه مرحله ریاست محترم قوه قضاییه، حق

نظر خواهی به عمل آمده باشد، بحث تجدیدنظر است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه در دعاوي مالی تجدید

الوکاله این مرحله معادل مرحله باشد، حقنظر خواهی به عمل نیامده خواهی منتفی است و چنانچه تجدیدفرجام

وکاله المالی قابل فرجام حقشود و در خصوص دعاوي غیرتجدیدنظر بوده و بر همین اساس تمبر مالیاتی ابطال می

مرحله فرجام، معادل مرحله تجدیدنظر بوده و ابطال تمبر مالیاتی در مرحله تجدیدنظر موجب معافیت از پرداخت آن 

  ام نخواهد بود.در مرحله فرج

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري الوکاله، حقنامه تعرفه حقاگر وکیل و موکل پیش از تصویب آیین -8

د نامه جدیالوکاله منعقد کرده باشند، تصویب آیینریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد حق 28/12/1398مصوب 

  ناقض حقوق مکتسب وکیل نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1399/05/29    

7/99/263   

  ح263-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باشد براي وصول محکوم تواند مالی را که به نام صغیر (فرزندش) میآیا ولی قهري پس از محکومیت مالی خود می

  از وصول چنین درخواستی چیست؟به به اجراي احکام مدنی معرفی کند؟ و تکلیف واحد اجراي احکام مدنی پس 

 پاسخ:

اوالً، معرفی مال صغیر از سوي ولی قهري در قبال محکومیت خود، معرفی مال از سوي شخص ثالث موضوع تبصره 

  شود. ، تلقی می1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34ماده 

علیه است و رعایت غبطه ه قانونی مولیقانون مدنی، ولی قهري نمایند 1184و  1183، 1180ثانیاً، با توجه به مواد 

و مصلحت صغیر تکلیف ولی قهري است و این به معنی احراز آن (احراز غبطه و مصلحت صغیر) توسط مرجع قضایی 

که خالف آن ثابت شود؛ لذا در فرض سؤال که ولی قهري غبطه و مصلحت صغیر را در معرفی مال نیست؛ مگر این

  ده است، اقدام وي معتبر و نافذ خواهد بود.وي به اجراي احکام تشخیص دا

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1399/05/01    

7/99/258   

  ح  258-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  استدعا دارد این مرجع را در خصوص موضوع مطرحه ذیل ارشاد فرمایید:                  

قانون  146توان موضوع را مشمول ماده علیه شخص ثالث در خصوص اموال منقول میآیا با اقرار نامه رسمی محکوم

اجراي احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرار نامه رسمی که حکایت از صلح مال 

که در خصوص موضوع اعتراض ثالث توسط  شود یا خیر؟ در فرضیمنقول داشته باشد سند مالکیت محسوب می

  توان مستند به اقرار نامه رسمی مجددا به اعتراض ثالث رسیدگی نمود یا خیر؟دادگاه مردود شناخته شود آیا می

 پاسخ:

مقام او نافذ است و در حق اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم«قانون مدنی  1278برابر ماده  -2و  1

، بنابراین در فرض سؤال حتی اگر اقرار نامه »دیگري نافذ نیست مگر در مواردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد

د با استناد تواننافذ نیست ثالث نمی لهکه بر علیه محکومعلیه به صورت رسمی تنظیم شده باشد به دلیل آنمحکوم

قانون اجراي احکام مدنی درخواست  146له را به استناد ماده به آن رفع توقیف از مال توقیف شده توسط محکوم

قانون مذکور نسبت به ادعاي ثالث  147کند و موضوع مشمول حکم مقرر در ذیل ماده یاد شده بوده و برابر ماده 

  شود.رسیدگی می

قانون اجراي احکام مدنی رسیدگی و مورد پذیرش قرار نگرفته باشد؛  147فرضی که ادعاي ثالث برابر ماده  در -3

ردد و گعلیه مبنی بر تعلق مال توقیف شده به ثالث سبب جدید و متفاوت محسوب نمیاقرار نامه رسمی محکوم

  محملی براي تجدید رسیدگی نسبت به ادعاي ثالث نخواهد بود.

  

 احمد رفیعیدکتر 

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/28    

7/99/257   

  ح  257-62-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بایست وجود داشته وارده باید تناسب عرفی می برخی معتقدند در رابطه با  ارکان مسئولیت مدنی بین تقصیر و زیان

اي که شاکی خصوصی به وکیل پرداخت و در آن دادرسی الوکالهحقباشد. در طرح دعاوي کیفري از بابت پرداخت 

تواند فراتر از میزان محکومیت الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی میشود، آیا حقبه محکومیت متهم منجر می

ر دارد و قراجزاي نقدي متهم باشد یا باید تناسب عرفی رعایت شود؟ براي مثال، در بزه توهین که متهم به انجام آن ا

تواند بابت خسارات دادرسی، مطالبه مبلغ به پرداخت پنجاه هزار تومان محکوم  شده است، آیا شاکی خصوصی می

  فه پرداخت کرده است، مطالبه کند؟الوکاله وکیل را که طبق تعرسی میلیون تومان حق

 پاسخ:

و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب  المشاورهالوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 3و  2با توجه به مواد 

تر الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و در صورتی که کمریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد حق 28/12/1398

ادر الوکاله حکم صعلیه بر مبناي این میزان بابت خسارت حقاز تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم

 علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع اینبر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکومکند و چنانچه مازاد می

نامه رأي خواهد داد. بر این اساس و با توجه به مواد یادشده، دادگاه نباید در مقام صدور حکم به خسارات آیین

وکاله را مورد توجه و تأثیر قرار البه (در فرض سؤال جزاي نقدي) و میزان حقدادرسی، تناسب عرفی بین محکوم

  دهد.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/27    

7/99/254   

  ح254-97-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 3مطابق ماده  -1

وکاله الالوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حقریاست محترم قوه قضاییه، در صورتی که حق

نامه اظهار نماید؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدي از دیه صدمات معادل ارزش ریالی آن را در وکالت

اید نامه چگونه بالوکاله در وکالتشود، نحوه درج حقالوکاله تعیین وارده به موکل به نرخ روز پرداخت به عنوان حق

  باشد؟

نامه یادشده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ آیین 3به موجب قسمت اخیر ماده  -2

نامه علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیینالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکومحق

 103الحساب مالیاتی موضوع ماده الحساب دریافتی از موکل مبناي ابطال تمبر علیرأي خواهد داد؛ اما مبلغ علی

الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال نامه فوق میزان حقآیین  9ماده » الف«هاي مستقیم است. طبق بند قانون مالیات

هشت درصد بهاي خواسته است، با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهاي خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و 

لحساب االوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علیحسب توافق وکیل و موکل حق

هاي مستقیم قانون مالیات 103الحساب مالیاتی موضوع ماده از موکل دریافت کرده باشد، مبناي ابطال تمبر علی

  با اصالحات و الحاقات بعدي چیست؟  1366مصوب 

 پاسخ:

الوکاله به عنوان درصدي از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت حق«که درج عبارت افزون بر آن -1

شود، به موجب الوکاله میبه نحو مطرح شده در استعالم موجب مجهول شدن میزان حق» شودلوکاله تعیین میاحق

  شرکت در مدعابه براي وکالي عدلیه ممنوع است. 1316نظامنامه قانون وکالت مصوب  80ماده 

شود که حسب مورد با لحاظ الحساب مالیاتی بر مبناي خواسته تعیین میاوالً، در دعاوي مالی میزان تمبر علی -2

آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، مالك محاسبه تمبر مالیاتی 

  وکیل خواهد بود.

د، الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشالحساب مالیاتی، تمام حقثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی

 که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفهپردازد؛ مگر آنالوکاله وصول شده میالحساب مالیاتی را بر مبناي حقتمبر علی



باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود 

  کاال مقرر شده باشد. الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یاندارد که حق

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

 

1399/05/08    

7/99/229   

  ح229-225-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش زیر بیان فرمایید:

را مکتوب نموده است استاد به نماید و شاگرد ایشان مطالب درس شخصی برخی دروس را در حوزه تدریس می

نماید وضعیت حقوقی شخص اخیر شاگرد چیست؟ مقرر است؟ مولف ها اقدام به چاپ کتاب میواسطه این دست نوشته

 توان به طور کلی یک اثر را دراست؟ و یا با استاد مشترکا مولف است؟ اساسا اگر اختالف در تالیف باشد آیا می

  و شخص دانست؟جزء جزء مطالبه حاصل تالیف د

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي،  1348مطابق ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید » پدیدآورنده«از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند «

». شوداطالق می» اثر«آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته می

ید یک اثر علمی، دانش و در تولید یک اثر هنري یا فنی و مانند آن، هنر و ابتکار پدیدآورنده دخالت بنابراین در تول

دارد. لذا در فرض استعالم که دانشجو صرفاً بیانات و مطالب استاد در حین تدریس را مکتوب کرده است، عنوان 

  شود.نمی پدیدآورنده (مؤلف) به نحو انفراد و یا اشتراك با مدرس بر وي اطالق

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/01    

7/99/188   

  ح188-192-99شماره پرونده:  

  استعالم:

خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان چهارمحال و بختیاري در راستاي 

نامه اجرایی قانون نحوه احیاء و آیین 32قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده  4اجراي ماده 

واگذاري اراضی در حکومت جمهوري اسالمی اراضی ملی داخل در محدوده طرح هادي را از طریق اداره کل منابع 

ند لذا با ابر روي اراضی ملی نموده نماید بعضا افرادي بدون اخذ واگذاري اقدام به ثبت سند رسمیطبیعی تملک می

قانون اساسی و به لحاظ  45هاي اشخاص و با توجه به اصل توجه به ارجحیت تشخیص منابع ملی بر کلیه مالکیت

ها قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل 39ها و مراتع و ماده قانون ملی شدن جنگل 2و  1عمومیت و اطالق مواد 

قانون حفاظت و حمایت از منافع  2و تبصر  56نون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع ماده قا 1و مراتع و تبصره 

و ذخایره جنگلی با عنایت به اینکه اوال تشخیص ملی بودن هر ملک کاشفیت از ماهیت ملی آن اراضی از تاریخ 

به نام اشخاص وفق مواد  داشته و ثانیا سند رسمی صادره 27/10/1341ها در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل

قانون ثبت اسناد و امالك روند قانونی ثبت را طی ننموده است و هر گونه اقدام حقوقی و فیزیکی در این  48و  22

بایست رسیدگی قضایی صورت گرفته و راي شود یا اینکه در ابطال اسناد میخصوص خود به خود باطل محسوب می

  صادر گردد.

 پاسخ:

دو حال خارج نیست یا زمینی که مورد نظر استعالم کننده محترم می باشد .سند مالکیت آن قبل از مورد استعالم از 

و  1احیا نشده است. مشمول مقررات مواد  27/10/1341قانون ملی شدن جنگل هاي کشور صادر شده و تا تاریخ 

قانون حفاظت و بهره برداري  56این قانون بوده و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی به صرف نظریه هیات ماده  2

ف به ابطال این گونه اسناد ها و مراتع و انتشار آگهی مربوطه باطل بوده و ادارات ثبت اسناد و امالك مکلاز جنگل

نون و بدون مجوز قانونی صادر شده باشد براي ابطال آن ادارات . اما اگر سند مالکیت بعد از اجراي این قاهستند

  دار قضایی مراجعه کنندمنابع طبیعی باید به مقامات صالحیت

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/05/22    

7/99/181   

  ع181-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

متعاقبا صورت مجلس تفکیکی صادره از سوي شهرداري و اداره ثبت در صورتی که بنا بر گواهی پایانکار و 

ساختمانی داراي پنج پارکینگ با ابعاد مشخص باشد لیکن ابعاد و جانمایی مندرج در صورت مجلس تفکیکی و 

 ها و ابعادگواهی پاینگار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع پارك پنج خودرو در موقعیت

که تعیین شده پارکینگ از سوي شهرداري و اداره ثبت مربوطه به دلیل کسري عرض پارکینگ ممکن نباشد و این

در زمان صدور پایانگار و صورت مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از آن هر واحد به شخص 

رت مجلس تفکیکی واحدها را خریداري منتقل شده و مالکین فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایانکار و صو

  کرده و در حال حاضر ساختمان داراي پنج مالک است:

  آیا امکان ابطال گواهی پایانکار موصوف و متعاقبا ابطال اسناد تفکیکی صادر به دلیل مذکور وجود دارد؟ -1

 بت مبنی بر تعلق صرفا چهاردر صورت ابطال گواهی پایانکار و  صدور پایانکار جدید و نظر شهرداري و اداره ث -2

بایست حذف شود ؟ ثانیا چهار پارکینگ به ساختمان مذکور :اوال ، درصورت عدم تراضی ،پارکینگ کدام واحد می

  بایست بین پنج واحد موجود در ساختمان با پنج مالک مختلف تقسیم شود؟پارکینگ چگونه و به چه روش می

ی، دادگاه توانایی صدور راي مبنی بر حذف پارکینگ یکی از واحدها را آیا پیش از ابطال گواهی پایانکار فعل-3

  دارد؟

 پاسخ:

ها خالف ضوابط و جلسه تفکیکی صرفا در مورد پارکینگگواهی پایان کار وصورتبه جهت این که -3و 2، 1

ان نیست، لذا امک مقررات موجود بوده و امکان استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت ممکن

ها از حالت مفروزي خارج شده و به صورت مشاعی در ها، پارکینگها وجود دارد و چون پس از ابطال آنابطال آن

ها با تراضی ممکن قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ 599و 598، 591آید، با استفاده از مقررات مواد می

ن صورت دادگاه باید براي جلوگیري از تضرر یکی از مالکین قیمت یک شود در غیر ایباشد با تراضی تقسیم می

کشی واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین وسپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین شده براي یک واحد قرعه

ي یک کشی رأي الزم را صادر کند به این ترتیب چهار مالک هر یک داراعمل آورده و بر اساس نتیجه قرعهبه 

  شود.پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ می



  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/04    

7/99/161   

  ح161-100-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  هیأت کارشناسی پنج نفره در جریان رسیدگی تعیین و پس از بررسی به شرح زیر اعالم نظر نمودند.

  الف: چهار نفر متفعا یک نظر دادند 

اند در مرحله بعدي قاضی محترم جانشین با این استدالل که چهار نفر ب: یک نفر مستقال نظر دیگري را اعالم داشته

اند عزل و چهار نفر دیگر را انتخاب و هیأت پنج نفره را ذکر شده تخصص الزم را در موضوع کارشناسی نداشته

  اند اکنون سوال این است کهاند تعیین کردهضافه یک نفر از هیأت قبلی که اعالم نظر داشتهچهار نفر جدید به ا

و هیأت توانند به عنوان عضبا توجه به اینکه یکی از پنج نفر با عنایت به اینکه با هیأت قبلی اعالم نظر نمودند می

  گردد.جدید انتخاب شوند و یا با توجه به نظر قبلی از موارد رد محسوب می

 پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه چهار نفر از کارشناسان را عزل و چهار نفر دیگر متخصص به عالوه بک نفر کارشناس 

  بینی کرد:توان پیشقبلی به عنوان هیأت پنج نفره کارشناسی انتخاب نموده است، دو حالت را می

حالت نخست این است که معادل چهار نفر از کارشناسان پنج نفره، پیش از اظهار نظر دادگاه باشد. در این حالت  -1

  انتخاب هیأت دیگري از کارشناسان از جمله کارشناس دادگاه قبلی فاقد اشکال بوده و از موارد رد نیست. 

چنانچه نظریه اکثریت کارشناسان به علت عدم تخصص شود، گونه که از استعالم استنباط میدر حالت دوم و همان -2

نفره کارشناسان ارجاع کند و  7آنان یا به هر علت دیگري مورد قبول دادگاه نباشد، دادگاه باید موضوع را به هیأت 

مجاز نیست هیچ یک از کارشناسان قبلی را به عنوان یکی از کارشناسان این هیأت انتخاب کند، زیرا مطابق قسمت 

و تبصره  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 258و ماده  261ماده  آخر

، همه کارشناسان قبلی از جمله کارشناس مذکور در 1381قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  18ماده  2

  استعالم که عزل نشده است، مردود خواهند بود.

 دکتر احمد رفیعی

    حقوقی قوه قضاییه مدیرکل



 

1399/05/01    

7/99/124   

  ح124-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل را در مورد سوال رییس محترم دادگستري شهرستان آمل در خصوص 

  موضوعات اختالفی در اجراي احکام مدنی به این معاونت اعالم فرمایید.                                 

قانون اجراي  51ا باید با اعمال ماده باشد آیپذیر میآیا فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده امکان

علیه فروخته شود یا تمام سرقفلی به فروش رفته و وجه حاصل از فروش احکام مدنی به نسبت سهم مشاعی محکوم

  به نسبت تقسیم شود؟                                                            

 پاسخ:

در  مانع است ومزایده تمام یا قسمت مشاعی حق کسب و پیشه یا تجارت و نیز سرقفلی با رعایت حقوق مالک بال

رعایت  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  51منقول و از جمله ماده مزایده آن باید مقررات مربوط به اموال غیر

  شود.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/07    

7/99/93   

  ح93-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برداري همکاران قضایی به این دادگستري اعالم خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره

  شود.                                                                                                 

کنی و احداث غیر اصولی دیوار) در ه خسارت (پیموضوع: خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالب

دادگاه عمومی حقوقی مطرح نموده مشارالیه با ارایه نظریه کارشناسی تامین دلیل که حکایت از عدم احداث صحیح 

 210/000/000دیوار داشته اعالم گردیده در صورت برچیده شدن دیوار و احداث دیوار جدید خسارتی معادل 

  ل خواهد شد.                                               ریال به خواهان حم

با توجه به شرح فوق آیا بایستی در راستاي احقاق حق خواهان حکم به جبران خسارت وارده صادر نمود یا الزام به 

  انجام تعهد و خسارات وارده صادر  نمود.                                                      

 سخ:پا

مستنبط از متن سؤال این است که خوانده به موجب قراردادي متعهد به احداث دیوار شده است و در صورت تخلف 

تواند الزام به انجام تعهد مطابق قرارداد و نیز در صورت ورود متعهد از انجام تعهد مطابق قرارداد، متعهدله می

ه قرارداد درخواست کند و دادگاه مطابق دادخواست و احراز خسارت، جبران خسارت را توأمان یا جداگانه با توجه ب

شرایط تحقق مسئولیت مدنی حکم مقتضی صادر خواهد کرد. در هر صورت دادگاه صرفاً مکلف است در چارچوب 

  خواسته خواهان اتخاذ تصمیم کند.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1399/05/05    

7/99/92   

  ح92-140-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 231و ماده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 184با عنایت به ماده 

به از علیه مطابق گزارش اصالحی متعهد به پرداخت محکومدر صورتی که محکوم 1319قانون امور حسبی مصوب 

  شود؟ون ریال شودآیا با فوت وي تمامی اقساط موجل حال میقرار ماهیانه مبلغ ده میلی

 پاسخ:

شود؛ این امر ، دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می1319قانون امور حسبی مصوب  231با توجه به اطالق ماده 

علیه محکومله از جانب شود که در اجراي گزارش اصالحی و توافق با محکومبه نیز میشامل پرداخت اقساطی محکوم

  شده است.متوفی پرداخت می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1399/05/22    

7/99/43   

  ح43-96-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب  الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 22و  3با توجه به مواد 

الحساب دریافتی از موکل مبناي ابطال ریاست محترم قوه قضاییه  ظهور در این دارد که مبلغ علی 1398/12/28

هاي مستقیم قانون مالیات 103چند کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد؛ لیکن با عنایت به ماده  تمبر مالیاتی است؛ هر

حداقل تعرفه را ممنوع دانسته است، آیا ابطال با اصالحات و الحاقات بعدي که ابطال تمبر کمتر از  1366مصوب 

متر الحساب دریافتی در فرضی که مبلغ دریافتی به نحو کتمبر مالیاتی از سوي وکالي دادگستري بر مبناي مبلغ علی

  از حداقل تعرفه قانونی باشد صحیح است؟          

 پاسخ:

 شود که حسب مورد با لحاظ آن کهناي خواسته تعیین میالحساب مالیاتی بر مباوالً، در دعاوي مالی میزان تمبر علی

خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، مالك محاسبه تمبر  مالیاتی وکیل 

  خواهد بود.

کرده باشد، دریافت ن الوکاله مقرر بین طرفین راالحساب مالیاتی، تمام حقثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی

که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد پردازد؛ مگر آنالوکاله وصول شده میالحساب مالیاتی را بر مبناي حقعلی

که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد 

  رت وجه نقد و یا کاال مقرر شده باشد.الوکاله وکیل به صوکه حق

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه


