
 

1399/09/19    

7/99/1338   

  ك 1338-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی و منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است، آیا تجویز تعقیب 

  منوط به موافقت رئیس دادگستري است؟

 پاسخ:

  زاده جناب آقاي حسن

  کریم مستقر در  پرنددادگاه کیفري دو  شهرستان رباط 104رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1338به شماره ثبت وارده  1399/09/13مورخ  1670/634بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/16

، در صورتی که در دادگاه کیفري دو قرار 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341و  278با توجه به مواد 

منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دالیل جدید، 

یب در دادگاه شود. در صورتی که قرار منع تعق رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می

شود و تجویز  تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح می

  هرسیدگی مجدد در صالحیت دادگاه تجدید نظر استان است./ش

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/17    

7/99/1322   

  ك  1322-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از قانون آیین دادرسی کیفري  63و  34مجازات عدم اجراي دستور قضایی توسط ضابط دادگستري موضوع مواد 

  گیرد؟هاي تعزیري قرار میاي از مجازاتسه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی در چه درجه 1392مصوب 

 پاسخ:

  زادهجناب آقاي حسن

  دادگاه کیفري دو دادگستري شهرستان رباط کریم مستقر در پرند 104رییس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1322به شماره ثبت وارده  1399/09/10مورخ  1651/634بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/11

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  26ماده » چ«اعم از دائم یا موقت با توجه به بند » انفصال از خدمات دولتی«

همین ماده، از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا  1و تبصره 

فصال موقت از خدمات دولتی باشد، با توجه به مدت شود؛ بنابراین چنانچه ارتکاب جرمی موجب انتکمیلی اعمال می

قانون آیین دادرسی کیفري  63گیرد و مجازات مقرر در ماده آن حسب مورد در درجات پنج، شش یا هفت قرار می

قانون مجازات اسالمی  19است که بر اساس ماده » سال انفصال از خدمات دولتیسه ماه تا یک« 1392مصوب 

شود و در صورت صدور کیفرخواست در ماده مذکور، درجه شش محسوب می 2بصره و لحاظ ت 1392مصوب 

  هشود./شدادگاه رسیدگی می

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/18    

7/99/1321   

  ك  1321-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا شکستگی ستون فقرات در ناحیه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  647ماده » ث«و » ب«با توجه به بند 

اي بخش تنه که جوش خورده است لکن منجر به عدم توانایی در کنترل ادرار و مدفوع و هاي اول و دوم سینهمهره

ر اثر تصادف شده است داراي یک دیه حسی و فلجی کامل اندام تحتانی سمت راست و چپ مصدوم بهمچنین بی

باشد یا از بین رفتن هر کدام از منافع مثالً عدم کنترل ادرار یک دیه کامل و عدم کنترل مدفوع یک دیه کامل می

  شود؟کامل خواهد داشت؟ آیا در فرض مذکور دیه ستون فقرات نیز جداگانه محاسبه می

 پاسخ:

  جناب آقاي حسن زاده

  دادگاه کیفري دو دادگستري شهرستان رباط کریم مستقر در پرند 104رییس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1321به شماره ثبت وارده  1399/09/10مورخ  1643/634بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/11

قانون مجازات اسالمی مصوب  543و مفهوم مخالف ماده  544و  542با عنایت به سوابق فقهی و مستنبط از مواد 

ولی  عیب درمان شود¬دیات است؛ بنابراین شکستگی ستون فقرات در فرضی که بی ¬، اصل بر عدم تداخل1392

نچه منافع ب یک دیه کامل است؛ اما چناقانون مذکور موج 647ماده » ب«باعث تفویت یکی از منافع شود، طبق بند 

  گیرد.¬متعددي از بین برود، به تعداد منافع یا صدمات، دیه یا ارش تعلق می

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/16    

7/99/1317   

  ك  1317-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قتل  المثل شاکی شکایتاختالف فی ما بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام انتسابی به متهم فیدر صورت حدوث 

عمدي مطرح نموده و بازپرس قرار جلب به دادرسی متهم به قتل عمد را صادر لیکن دادستان اتهام قتل اعم از عمد 

ساده دانسته و دادگاه در مقام حل  یا غیرعمد را به متهم متناسب ندانسته بلکه اتهام وي را ضرب و جرح عمدي

  اختالف نیز نظر دادستان را مبنی بر عمدي نبودن قتل را تایید نماید حال سوال این است:

اوالً: آیا بازپرس متعاقبا باید بعد از حل اختالف ابتدائاً در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار  

باشد و باید منتظر بود تا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض چه تصمیمی لیاءدم میبالتبع قابل اعتراض از ناحیه او

  کند و در صورت تایید قرار منع تعقیب بعد اتهام قتل غیر عمدي را به متهم تفهیم نماید؟اتخاذ می

ایید نموده نظر دادستان را ت ثانیاً: آیا با توجه به اینکه اختالف بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام متهم بوده و دادگاه

و تعیین نوع صحیح اتهام با مقام قضایی است نه شاکی لذا لزومی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل 

باشد بلکه بازپرس باید با توجه به حل اختالف صورت گرفته صرفاً اتهام قتل غیر عمدي را به متهم عمد مطروحه نمی

  قرار منع تعقیب بابت قتل عمد ندارد تا بحث اعتراض اولیاءدم مطرح شود.تفهیم و تکلیفی در صدور 

 پاسخ:

  جناب آقاي شالیکار

  دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان ماسال استان گیالن 

  با سالم و دعاي خیر؛

 مورخ  1317به شماره ثبت وارده  1399/9/10مورخ  9027/298/59000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/10

، این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  457و  280، 272، 264، 262، 98، 64اوالً و ثانیاً، مستفاد از مواد 

است که مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوي شاکی نیست، 

بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی 

ام قضایی رسیدگی کننده است و نه عنوانی که کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مق



شاکی در شکایت خود اعالم داشته است. با این وصف در فرض سؤال (که ناظر به حل اختالف بین بازپرس و دادستان 

در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن توسط دادگاه صالح است) صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه 

 269را نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگري صادر کند و با عنایت به مواد الزم نبوده و دادس

  شود.قانون موصوف، مطابق تصمیم قطعی دادگاه رفتار می 273و 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/19    

7/99/1313   

  ح1313-26-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 1399/6/18هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 28نامه اجرایی ماده آیین 17و  16با عنایت به مواد 

قانون آیین دادرسی کیفري  507ریاست محترم قوه قضاییه، در صورت صدور حکم به تقسیط آیا در راستاي ماده 

علیه در سپردن امکان اخذ تأمین وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورت حکم به تقسیط و عدم توانایی محکوم

  بایست در زندان باقی بماند یا فوراً آزاد شود؟علیه میتأمین، آیا محکوم

 پاسخ:

  جناب آقاي فروتنی

  خراسان رضوي معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان 

  با سالم و دعاي خیر؛

، درباره 1399/9/10مورخ  1313به شماره ثبت وارده  1399/8/5/د مورخ 32549بازگشت به نامه شماره       

معاون محترم دادستان و سرپرست دادسراي عمومی و انقالب ناحیه  1/8/1399مورخ  10/ن659استعالم شماره 

  شود:ل به شرح زیر اعالم میمشهد، نظریه مشورتی این اداره ک 10

، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3مستفاد از ماده 

قانون آیین  529این قانون (به جز جزاي نقدي که مطابق مقررات ماده  22هاي مالی موضوع ماده کلیه محکومیت

علیه باشد و محکوم¬شود)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمیرفتار می 1392دادرسی کیفري مصوب 

الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بالفاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد شود؛ لیکن در صورتی که فوق

علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ بر اساس حکم دادگاه، محکوم

ظ علیه به لحااست و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم مذکور، حکم به اعسار صادر نشده

قانون صدرالذکر منصرف از فرض  3ماده  1به است. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره امتناع از پرداخت محکوم

ناظر به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  507سوال است و نیز صدور قرار تأمین کیفري موضوع ماده 

که مجازات » ضرر و زیان ناشی از جرم«و » رد مال«اجراي مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به 

  شود خارج است.نمی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه    دکتر احمد رفیعی



 

1399/09/18    

7/99/1312   

  ك 1312-233-99شماره پرونده:  

  استعالم:

از نوع تعزیري در خصوص فردي حکم به آزادي مشروط صادر و در ایام آزادي مشروط مرتکب جرم دیگر فی  -1

درجه پنج یا شش شده که قابل گذشت بوده و با اعالم گذشت شاکی پس صدور حکم قطعی پرونده منتهی به صدور 

اده بین رفتن حکم آزادي مشروط وفق م شود. آیا صدور قرار موقوفی تعقیب موجبی براي ازقرار موقوفی تعقیب می

  قانون مجازات اسالمی است؟ 61

اي و دادگاهی دیگر متهم در در فرض دیگر، چنانچه دادگاه بدوي  حکم آزادي مشروط صادر کند و در پرونده  -2

 مایام آزادي مشروط جرم تعزیري درجه پنج یا شش مرتکب شود که مغایر با اعطاي آزادي مشروط است لغو حک

آزادي مشروط با دادگاه بدوي اولی است یا دادگاه دوم که در آن متهم به ارتکاب جرم مغایر با آزادي مشروط 

  محکوم شده است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي کاظمی

  رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1312به شماره ثبت وارده  1399/9/8مورخ  9020/207/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/9

مذکور در » تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدي موجب قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت« اطالق عبارت  -1

گیرد و لذا اعالم گذشت شت را هم در بر می، جرایم تعزیري قابل گذ1392قانون مجازات اسالمی مصوب  61ماده 

شاکی خصوصی و صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرا (حسب مورد) نسبت به آن جرم، تأثیري در حکم 

گفته از نظر لغو آزادي مشروط ندارد. ضمناً فرض سؤال که گذشت شاکی خصوصی پس مذکور در ماده قانونی پیش

  شده است، از موارد صدور قرار موقوفی اجرا است و نه موقوفی تعقیب. از صدور حکم قطعی اعالم

هیأت عمومی دیوان عالی  20/8/1392مورخ  731در مورد آزادي مشروط طبق راي وحدت رویه شماره  -2

کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احکام قطعی و الزم االجراء است و اظهار نظر 



قانونی در خصوص مورد هم علیاالصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوي یا تجدید نظر خواهد بود؛ 

قانون مجازات  61بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادي مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده 

  ودنیز به عهده دادگاه صادرکننده حکم آزادي مشروط خواهد ب 1392اسالمی 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1310   

  ك 1310-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مرتکب کالهبرداري شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان است. شاکی  1386فردي در سال  

) اقدام به طرح شکایت کالهبرداري کرده 1399از آن تاریخ اطالع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاري ( 

  است: 

مشمول مرور زمان طرح موضوع  1399از قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11آیا وفق ماده  -الف

  از قانون مجازات اسالمی شده است؟ 106شکایت موضوع ماده 

براي بررسی این امر که کالهبرداري مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم   -ب 

  مالك است یا در زمان طرح شکایت؟

 پاسخ:

  زادهجناب آقاي حسن 

  دادگاه کیفري دو شهرستان رباط کریم مستقر در پرند 104رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/9/8مورخ  1310به شماره ثبت وارده  1399/9/8مورخ  1625/634بازگشت به استعالم شماره       

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

مشخص شده است و قانون کاهش  1392مجازات اسالمی مصوب  قانون 106مبدأ مرور زمان شکایت در ماده  -الف

حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد. از سوي دیگر تغییر  1399مجازات حبس تعزیري مصوب 

به عنوان قانون  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در ماده 

شود؛ بنابراین در فرض استعالم این قانون محسوب می 10قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده الحق، از مصادیق 

االجرا شدن قانون الحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیري) شکایت خود را مطرح نکرده که شاکی تا تاریخ الزم

شد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفري این قانون سپري شده با 106است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 

  متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.



در اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، معیار ارزش مال موضوع جرم (در فرض استعالم، کالهبرداري)  -ب

  در زمان وقوع جرم است.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1305   

  ك 1305-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید  84با توجه به مفاد ماده 

بضاعت تحت پوشش نهادهاي حمایتی در قالب خدمات عمومی هاي بیگوشی تلفن همراه یا تبلت براي افراد و خانواده

  قانون مرقوم وجود دارد؟  79نامه ماده موضوع آیین

 پاسخ:

  جناب آقاي جاللوند

  ون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوینمعا

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1305به شماره ثبت وارده  1399/9/6مورخ  9031/44596/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/8

علیه است و این نوع خدمات اصوالً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهاي فکري و بدنی توسط محکوم -1

 85ماده » الف، ب، پ، ت«هاي مذکور در بند» تا ...ساعت«باید با مباشرت شخص محکومعلیه اجرا شود و عبارت 

  علیه است.ت مزبور قائم به شخص محکومصریح در آن است که ارایه خدما 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

هاي جایگزین یکی از مجازات 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  84خدمات عمومی رایگان موضوع ماده  -2

قانون یادشده باید  79این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده  64حبس مقرر در ماده 

نامه ماده یک این آیین» ب«ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند  نامه اجرایی اینمطابق آیین

نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت آیین 2و نیز مالحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده 

یق داخت کمک نقدي به ایشان از مصادهاي بیبضاعت یا پرهزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده

صدور چنین  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  12خارج است لذا با توجه به ماده » خدمات عمومی رایگان«

  احکامی قانوناً جایز نیست.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/12    

7/99/1304   

  ح 1304-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

خوانده به پرداخت وجه نقد در حق خواهان محکوم شده و دادنامه به لحاظ عدم اعتراض خوانده قطعیت یافته است.  

شود در محاسبه مطالبات سهو قلم صورت گرفته دادرس صادرکننده رأي پس از بررسی مجدد پرونده متوجه می

  اقی نمانده و ذمه خوانده از بابت ادعاي خواهان بري است. اي که طلبی براي خواهان باست؛ به گونه

  آیادر این فرض دادرس مجاز به اصالح منطوق دادنامه است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي جاللوند

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1304به شماره ثبت وارده  1399/9/6مورخ  9031/44623/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می8/9/1399

، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 309مقصود از سهو قلم موضوع ماده 

رت گرفته و نه در انشاء رأي و صدور از حیث اشتباه در محاسبه، سهو قلمی است که در تنظیم و نوشتن رأي صو

آن. لذا در فرض سؤال که دادگاه در مرحله صدور رأي به دلیل عدم توجه به مستندات ابرازي خوانده به اشتباه وي 

قانون یاد شده خروج موضوعی  309به صادر کرده است، از شمول ماده را مدیون تلقی و حکم بر پرداخت محکوم

  دارد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/16    

7/99/1303   

  ع 1303-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شکایتی مبنی بر اینکه بر اثر پرتاب شدن سنگ از زیر چرخ خودروي ناشناس منجر به ایراد صدمه » الف«موضوع: 

اینکه از جمله شروط اساسی مسئوولیت پرداخت خسارت بدنی غیر عمدي از ناحیه چشم وي شده مطرح با توجه به 

باشد هاي بدنی احراز صدمات وارده بر اثر حادثه رانندگی و تقصیر راننده متواري میتوسط صندوق تأمین خسارت

در حالی که در موضوع مانحن فیه اصل ایراد صدمه بر اثر حادثه رانندگی به جهت عدم گزارش پلیس راهور و 

  باشد.امی محل به عنوان ضابط دادگستري مورد تردید میمأموران انتظ

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  21توان به استناد ماده سوال: آیا می

  رانندگی با وسایل نقلیه حکم به محکومیت صندوق مذکور به پرداخت دیه و ارش صدمات وارده صادر نمود؟

 پاسخ:

  ب آقاي  جاللوندجنا

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1303به شماره ثبت وارده  1399/09/06مورخ  9031/44628/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/08

چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري شود و خودرو نیز اوالً، چنان

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  21شناسایی نشود، مطابق ماده 

هاي بدنی است و اشخاص ه صندوق تأمین خسارت، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهد1395نقلیه مصوب 

این قانون، حق دارند با ارائه مدارك الزم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات  34دیده مستند به ماده ثالث زیان

راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازي به صدور 

دیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به صندوق و حکم دادگاه ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتواند، زیان کیفرخواست

توانند با عنایت به رأي دیده یا اولیاي دم مییادشده داللت کند و در صورت خودداري صندوق از پرداخت دیه، زیان

هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر  21/7/1393مورخ  734وحدت رویه شماره 



حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم، تا معرفی و دستگیري متهم، 

  پرونده در دادسرا مفتوح میماند.

مالی) امري موضوعی بوده که تشخیص با مقام ثانیاً، احراز رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و ورود زیان (جسمی یا 

  قضایی رسیدگی کننده است.

ثالثاً، در فرض سؤال که شاکی مدعی است در اثر پرتاب سنگ از زیر چرخ خودروي ناشناس دچار صدمه شده است، 

شخص قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به  21و  17، 16، 15ماده یک و مواد » ث«و » پ«مستفاد از بندهاي 

تواند با جلب نظر چه به تشخیص مقام قضایی که میچنان 1395ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

کارشناس باشد، وجود وسیله نقلیه در وقوع حادثه مؤثر باشد، صندوق تأمین خسارت بدنی مکلف به پرداخت خسارات 

  مربوط خواهد بود.

 دکتر احمد رفیعی

ل حقوقی قوه قضاییهمدیرک



 

1399/09/15    

7/99/1302   

  ك 1302-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي اجرایی (دولتی) یا نهادهاي حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تقاضاي در مواردي دستگاه

آموزشی و بهداشتی توسط دادگاه در حق آنها صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزاي نقدي یا خرید اقالم 

را دارند آیا صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزاي نقدي خارج از صندوق دولت یا خرید اقالم آموزشی 

  پذیر است؟و بهداشتی امکان

 پاسخ:

  جناب آقاي  جاللوند

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1302به شماره ثبت وارده  1399/09/06مورخ  9031/43597/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/08

 ها باید از طریقحکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي آن: «1392قانون مجازات اسالمی  12طبق ماده 

بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم » دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد

ور طنماید، همانبه پرداخت جزاي نقدي (خواه به عنوان مجازات اصلی یا به عنوان مجازات جایگزین حبس) صادر می

اي نقدي به عنوان درآمدهاي دولت به حساب درآمد عمومی به گردد، جزبینی میکه همه ساله در قانون بودجه پیش

داري کل کشور باید واریز گردد، بنابراین صدور حکم به پرداخت جزاي نقدي در حق نهادهاي حمایتی از  جمله خزانه

نی است. سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد امام و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانو

وجود ندارد و با توجه به » بهداشتی -الزام به خرید اقالم آموزشی«همچنین در قوانین جزایی، مجازاتی تحت عنوان 

قانون مجازات  2قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده  36اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و لحاظ اصل 

  ت به شرح مذکور در استعالم وجود ندارد.محملی براي صدور رأي بر محکومی 1392اسالمی مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1399/09/19    

7/99/1298   

  ك  1298-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نحوه استعالم حقوقی از اداره حقوقی قوه  1398/9/19مورخ  9000/146517/100در راستاي دستورالعمل 

  گردد.قانون مجازات اسالمی سوال مطرح  می 215قضاییه به شرح ذیل در خصوص تفسیر ماده 

قانون مجازات اسالمی مرقوم است بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا  2145گونه که در ماده همان

کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده  موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال

یا حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم 

  گردد:شود به شرح ذیل ابهاماتی مطرح می

نقول که مشمول مصادیق اشیا و اموال کشف شده را که تکلیف مقرر در این شق از ماده در خصوص اموال غیر م-1

دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با [یا] حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص 

  داده شده است نیز قابل تسري است ترتیبات ناظر بر رد اموال غیر منقول در این خصوص به چه نحو است؟

ون گردد که بدو ترتییبات ناظر بدان به عنوان اعترض به تصمیم تلقی می 215ماده  1ضوع تبصره شکایات مو-2

  رعایت تشریفات ناظر بر طرح هر نوع شکایتی قابل طرح در دادگاه باشد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي دشتی نجفی 

  نان دولت)بازپرس محترم شعبه سوم دادسراي عمومی و انقالب گرگان (ویژه جرایم اقتصادي و کارک

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1298به شماره ثبت وارده  1399/09/04مورخ  9021/8173/3000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/05

قانون آیین دادرسی  148(و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215الف، اطالق حکم موضوع ماده -1

) در خصوص ضرورت تعیین تکلیف مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط 1392کیفري 

  مطلق اشیاء و اموال کشف شده اعم از منقول و غیر منقول را شامل میگردد.«صالح حسب مورد، مقام قضایی ذي



ع جرم را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع ب، درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضو

بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکومله) مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند 

قانون  148و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه در اجراي ماده 

  شود و نیازي به تقدیم دادخواست وجود ندارد.ابطال می 1392ین دادرسی کیفري آی

ترتیب و کیفیت اعتراض به تصمیم مقام قضایی در خصوص استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم -2

) 1392ري قانون آیین دادرسی کیف 148ماده  2(تبصره  1392قانون مجازات اسالمی  215موضوع تبصره یک ماده 

تابع عمومات مربوط به کیفیت (شکل) اعتراض به تصمیمات مقامات قضایی مطابق مقررات مربوط به آیین دادرسی «

  کیفري است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/10    

7/99/1296   

  ح  1296-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  علیه را صادر کند؟تواند دستور توقیف اموال محکوممرحله اجراي حکم میآیا داد ورز در -1

تواند قابل نقل و آیا توقیف جواز کسب نزد مرجع صادرکننده همچون اتحادیه اصناف یا بانک مرکزي که می-2

  انتقال باشد، از جمله جواز صرافی وجاهت قانونی دارد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي کثیرلو 

  هاي عمومی و انقالب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید صدر معاون قضایی محترم رئیس کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1296به شماره ثبت وارده  1399/09/03مورخ  9001/129/37بازگشت به استعالم شماره       

  ود:ش، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/04

، اجراي احکام مدنی بر عهده مدیر 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  50و  23، 20با عنایت به مواد  -1

کند. بنابراین در صورت معرفی اجراست و مدیر اجرا پس از ابالغ اجراییه، عملیات اجرایی را به دادورز محول می

کند و نیازي به صدور دستور از ناحیه قاضی ف اموال میمال توسط محکوم علیه یا محکوم له، دادورز اقدام به توقی

  دادگاه نیست.

تواند درخواست کند که از اموال له می، محکوم1356به بعد قانون اجراي احکام مدنی مصوب  49مطابق مواد  -2

زد کسب نرسد توقیف جواز ، به نظر می»مال«به توقیف شود. با توجه به اطالق عنوان عیله معادل محکوممحکوم

راجع گیرنده و موافقت ماتحادیه اصناف ممکن است؛ لیکن انتقال آن به دیگري مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال

  قانونی مربوط است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/19    

7/99/1294   

  ح  1294-88-99شماره پرونده:  

  استعالم:

که در به تعیین شده است. نظر به اینقانون اجراي احکام مدنی حق اجراي حکم پنج درصد محکوم 158طبق ماده  

شود، میزان هاي صیادي که بدون صدور حکم به صرف درخواست دارنده چک اجرائیه صادر میخصوص اجرائیه چک

  شود؟حق اجرا با چه معیاري محاسبه می

 پاسخ:

  جناب آقاي صادقی راد

  م شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزدرئیس محتر

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1294به شماره ثبت وارده  1399/09/04مورخ  9030/20032/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/04

کرده است که اجراییه طبق قانون ) تصریح13/8/1397قانون 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

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

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

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

  است 1356جراي احکام مدنی مصوب قانون ا 158بند یک ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/18    

7/99/1292   

  ك  1292-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

عدد متکیفیت تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف در قانون کاهش مجازات حبس مشخص شده ولی در جرایم  -1

  غیر مختلف به درستی کیفیت آن مشخص نشده؟

ها در قانون یکی باشد و دادگاه نیز براي همه ها اگر مجازات همه آنو غیر آن 8و  7در تعدد جرم اعم از درجات  -2

 همهها باید اجرا شود یا ها یک نوع مجازات تعیین کند و اشد و اخفی در کار نباشد، آیا در مقام اجرا یکی از آنآن

  ها و در این صورت فرقی بین درجات جرم هست؟آن

 پاسخ:

  جناب آقاي بهرامی 

  رئیس محترم شعبه  هفتم دادگاه ویژه روحانیت اصفهان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1292به شماره ثبت وارده  1399/08/26مورخ  14/15/2200/99بازگشت به استعالم شماره       

  شود:ین اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی ا1399/09/04

ماده » الف«ها (کمتر از سه جرم یا بیشتر) مطابق بند نظر از تعداد آنهرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، صرف -1

شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات فقط یک مجازات تعیین می 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134

  ماده مذکور مجازات را تشدید کند.» پ«و » ب«حسب مورد، مطابق ضوابط مقرر در بندهاي ندارد و مخیر است 

و یا غیر  8یا  7در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف که همگی از یک درجه (مثالً همه جرایم ارتکابی از درجه  -2

 134ماده » پ«و » ب«بندهاي  ها..) باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر درآن

ماده مذکور فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل » ث«کند و چون مطابق بند ) تعیین می23/2/1399اصالحی (

قانون مجازات اسالمی  19هاي مقرر در ماده شده در دادنامه با عنایت به شاخصهاي تعییناجرا است، لذا مجازات

گیرند تا مجازات اشد مشخص گردد و چنانچه همه هاي آن با هم مورد مقایسه قرار میو تبصره 1392مصوب 



 در این حالت منتفی» مجازات اشد«شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع هاي تعیینمجازات

  آید.میها به مرحله اجرا دراست و یکی از مجازات

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/19    

7/99/1288   

  ع  1288-94-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  71رساند بر اساس ماده به استحضار می

هاي ها و مؤسسات دولتی و شرکتپرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه«

باشند ممنوع است دولتی جز در مواردي که به اقتضاي وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می

اعانات به تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید و وجوه دریافتی از این  ها وضوابط پرداخت این قبیل کمک

کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد کننده با اخذ رسید از دریافتهاي پرداختحسابان دستگاهبابت توسط ذي

  که در ضوابط مذکور ترتیب دیگري مقرر شده باشد.شد. مگر آن

 ها و مؤسسات دولتیخانهاعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتدولت مکلف است بر مصرف  -تبصره

هاي بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی هاي دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفو شرکت

ور وزارت اماي است که بنا به پیشنهاد نامهشود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیینپرداخت می

  ».اقتصادي و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

دریافت هرگونه وجه کاال و یا « 1380/11/27قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  4بر اساس ماده 

هاي دولتی غیر از تها، مؤسسات و شرکخانهخدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزرات

شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدي و جنسی در قبال کلیه ¬مواردي که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می

هاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي ها و مؤسسات دولتی و شرکتخانهمعامالت اعم از داخلی و خارجی توسط وزارت

ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع شمول قانون بر آن هایی کهعمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت

ها، ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی، فرهنگستانهاي  دانشگاهباشد. به کتابخانهقوانین خاص هستند ممنوع می

جلس تابخانه مکشور، کتابخانه ملی ایران و کشناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگیبنیاد ایران

ها و اشیاي ملکی اي که مجموعه کتابشود به صاحبان کتابخانه اشیاي هنري و موزهشوراي اسالمی اجازه داده می

کنند با تأیید هیئت امناي مربوط با باالترین مقام ها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا میخود و یا بخشی از آن

تقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد قیمت کارشناسی هدایا بیشتر ربط مبالغی به عنوان هدیه مدستگاه ذي

ریزي کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهباشد آیین

  ».رسید



ات عمومی کشور مصوب مکرر به قانون محاسب 71متن زیر به عنوان ماده «دارد: همین قانون بیان می 5ماده 

  گردد:¬الحاق می 1366/6/1

 2هاي دولتی موضوع ماده ها و مؤسسات دولتی، شرکتخانهمکرر پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارت 71ماده 

هاي اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدي و غیر نقدي به جز در مواردي که در این قانون به دستگاه

ویی هاي دانشجهاي دولتی و احداث خوابگاهشود و مبالغی که به دانشگاه¬تعیین شده یا میمقررات قانونی مربوط 

هاي هاي تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزهشناسی طرحها و بنیاد ایراندولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستان

میته امداد امام خمینی (ره) و علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و ک

هاي بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت هاي علمی و صنعتی فناوري و تحقیقاتی و اورژانس و پروژهشهرك

  گردد ممنوع است.¬می

این  4هاي دولتی با رعایت ماده ها، مؤسسات دولتی و شرکتهدایاي نقدي که براي مصارف خاص به وزارتخانه

تاح هاي مذکور افتداري کل کشور براي دستگاهباید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانهشود قانون اهدا می

اي خواهد بود که نامهکننده برابر آیینهاي اهداءشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفشده یا می

هدایایی که به طور غیر نقدي به  رسد.توسط وزرات امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می

هاي دولتی این گونه گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتها و مؤسسات دولتی اهدا میوزارتخانه

موارد را باید طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایاي اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته 

شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعالم نکند با نظر شوراي ه) هدایاي خاص تلقی میامداد امام خمینی (ر

  ». مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید

بیان  1393مصوب   2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  60همچنین ماده 

  شود:مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق  می 71متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده «ارد: د¬می

قانون مدیریت  5هاي اجرایی موضوع ماده ¬گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاهدریافت و پرداخت هر –تبصره 

کشور باشد و هرگونه دریافت  قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه 5خدمات کشوري و ماده 

و پرداخت بر خالف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئووالن و مقامات ذي 

  ».باشندحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئوول اجراي این حکم میربط مدیران ذي

قانون محاسبات عمومی مصوب  71توضیح آن که، برخی حقوقدانان بر این نظرند که با توجه به اینکه موضوع ماده 

مکرر قانون مذکور نیز کمک یا هدیه  71با اصالحات و الحاقات بعدي کمک و یا اعانه بوده و موضوع ماده  1366

هم به صراحت  1393) مصوب 2مقررات مالی دولت (الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  60است و در ماده 



قانون یادشده مبنی بر  60عبارت هرگونه دریافت و پرداخت بر خالف مفاد این ماده قید شده است، لذا موضوع ماده 

توان استفاده کرد دریافت و پرداخت هرگونه وجه نیز مربوط به کمک و اعانه و هدیه است و در غیر این موارد نمی

مذکور  60توان  ماده ر کلی این مواد را باید در قالب اصالحات قانون محاسبات عمومی تفسیر کرد و نمیو به طو

  را به صورت کلی و مستقل تفسیر کرد.

مکرر قانون محاسبات عمومی تصویب  71قانون یادشده هر چند در قالب تبصره ماده  60در مقابل بعضی معتقدند ماده 

 2جا که  به صورت مطلق در قانون  الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شده است، از آن

توان به صورت عام از آن استفاده کرد و لذا عالوه بر دریافت و پرداخت کمک و آمده است، لذا می 1392مصوب 

شود و قانونگذار براي دریافت و پرداخت غیر قانونی هرگونه ونه دریافت و پرداخت میاعانه و هدیه، شامل هرگ

هاي رئیس محترم شوراي انگاري نکرده است و در این رابطه به عنوان مؤید به نظریهوجهی تحت هر عنوان جرم

  کنند که به پیوست است.اسالمی استناد می

مومیت و مطلق بودن هر گونه دریافت یا پرداخت و یا انحصار آن لذا خواهشمند است دستور فرمایید  در خصوص ع

  در کمک و اعانه و هدیه اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

  جناب آقاي طریق االسالمی

  بازرس قضایی محترم اداره کل بازرسی استان اصفهان

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/9/3مورخ  1288ثبت وارده  به شماره 1399/8/22مورخ  100008بازگشت به استعالم شماره       

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

با اصالحات و  1366مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  71با توجه به تصریح تبصره الحاقی به ماده 

ر خالف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی هرگونه دریافت و پرداخت ب«الحاقات بعدي مبنی بر 

الذکر وجود مکرر قانون فوق 71محمل قانونی جهت تسري حکم این تبصره بر موارد خارج از شمول ماده » است

  ندارد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/08    

7/99/1286   

  ح  1286-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

باشد به عنوان مثال شرکت سایپا یک دستگاه خودروي تولیدي خویش را که تولید کننده خودرو می» الف«شرکت 

خودروي مذکور را » ج«فروشد و آقاي می» ج«خودروي مذکور را به آقاي » ب«فروشد و آقاي می» ب«به آقاي 

نتقاالت فوق در دفتر اسناد رسمی صورت نگرفته است در حال حاضر فروشد هیچ کدام از نقل و امی» د«به آقاي 

  باشد لهذا در فرض فوق:می» د«پالك انتظامی خودروي فوق به نام آقاي 

  گردد؟در حال حاضر مالک رسمی خودروي فوق قلمداد می» د«یا » ج«یا » ب«یا » الف«کدام یک از ایادي فوق -1

د رسمی خودروي فوق را به طرفیت کدام ید یا ایادي سابق بر خود باید مطرح دعوي الزام به تنظیم سن» د«آقاي -2

  کند؟

را باید محکوم نماید که با حضور در دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم » د«دادگاه کدام ید یا ایادي سابق بر آقاي -3

  نماید؟» د«سند رسمی به نام آقاي 

 پاسخ:

  جناب آقاي صلحی

  هم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم رئیس محترم شعبه چهارد

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه مشورتی 1399/9/3مورخ  1286به شماره ثبت وارده  1399/8/25مورخ  24بازگشت به استعالم شماره 

  شود: این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ریاست  1398/ 19/09قضاییه مصوب دستورالعمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه 5و 4به موجب مواد 

قضاییه، استعالم از اداره کل حقوقی باید به موجب نامه رسمی و از طریق اتوماسیون اداري باشد. بر این محترم قوه

خارج از وظایف این ارسال شده است، هاي مطرح شده که بدون رعایت مقررات مربوط ئه پاسخ به پرسشاساس ارا

  اداره کل است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/09    

7/99/1285   

  ك  1285-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ه در شود، دادگاهایی متعدد تحت تعقیب و براي وي درخواست کیفر میهایی که متهم بابت کالهبرداريدر پرونده

که باید حکم به مجازات واحد صادر شود، در مورد مقام تعیین مجازات با توجه به مشابه بودن جرایم ارتکابی و این

ي نقدي به میزان مال برده شده از یکی از شکات صادر جزاي نقدي چه تکلیفی دارد؟ آیا باید صرفا حکم به جزا

نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،  چنانچه حکم به جزاي نقدي معادل بیشترین مالی که از شکات برده شده صادر 

تر از صد میلیون بودن مال برده شده، تکلیف جزاي نقدي موضوع حکم چه شود، در صورت رضایت آن شاکی و کم

 1ر و در مورد جرایم ارتشاء با توجه به تبصره 5ماده  4در مورد جرایم اختالس با توجه به تبصره  شودچیست؟می

، آیا  باید در حکم به جزاي نقدي 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري مصوب  3ماده 

  مجموع مبلغ را لحاظ کرد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي درزي رامندي

  دادگاه کیفري دو شهرستان قزوین 107شعبه رئیس محترم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1285به شماره ثبت وارده  1399/9/2مورخ  9031/43668/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/3

شده در آن هاي متعدد، صرفاً یک فقره جزاي نقدي بر اساس بزهی که مال بردهدر صورت ارتکاب کالهبرداري -1

قانون مجازات اسالمی  134ماده » الف«شود؛ زیرا اوالً، به صراحت بند نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین می

ر که شود؛ بنابراین جزاي نقدي بیشتجازات تعیین می، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک م1399اصالحی 

پرداخت جزاي نقدي معادل مالی «جزیی از مجازات کالهبرداري است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت 

ناظر  1367، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري مصوب »که اخذ کرده است

  بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.



در فرض سؤال، در جرایم متعدد، اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی  -2

گر به جرم دی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت

شود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر میمقررات تعدد اعمال نمی

شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در مجازات تعیین

  نیست.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  5ماده  4و تبصره  3ماده  1آنچه در تبصره  -3

آمده است، شامل یک جرم اختالس یا ارتشاء  1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  121و ماده  1367

 است و پرداخت وجه یا مال ... به دفعات صورت» واحد«شود  است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می

کند که در این صورت، مجموع مبالغ مالك گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می

هاي تعیین مجازات و صالحیت است و قاعده تعدد جرم جاري نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی براي موضوع

  تعدد جرم درباره او قابل اعمال است. الذکر نبوده و مقرراتمختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1283   

  ك  1283-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 208چنانچه ایراد جرح عمدي از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت دیه محکوم شود، آیا با توجه به ماده 

قانون مجازات اسالمی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم  برائت صادر شود؛ یا به نحو دیگري اتخاذ تصمیم گردد 

  دیه منفات نخواهد داشت؟ در صورت صدور حکم برائت، آیا این حکم  با محکومیت به

 پاسخ:

  نسبجناب آقاي لطفی

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1283به شماره ثبت وارده  1399/9/2مورخ  9020/97/5002بازگشت به استعالم شماره       

  شود:به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل1399/9/3

قسامه و سوگند در موارد «، 1392قانون مجازات اسالمی  160نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 

قانون یادشده، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدي یا  456از ادله اثبات جرم است و طبق ماده » مقرر قانونی

ند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لیکن حق قصاص تواعلیه میغیرعمدي، مجنی

ه کند، اما چنین جنایتی که با قسامجنایت را ثابت می» قسامه«شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، با آن ثابت نمی

قانون  614مذکور در ماده ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدي بودن این جنایت، اگر از مصادیق 

و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز  1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیري محکوم میکند؛ زیرا مجازات تعزیري مقرر در این ماده 

ه و جلوگیري از تجري مرتکب یا دیگران مقرر شده و لذا طریق اثبات جنایت براي حفظ نظم و صیانت و امنیت جامع

مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات 

  تعزیري حاکم بر موضوع است.

، حدود و تعزیرات با سوگند 1392سالمی مصوبقانون مجازات ا 208نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 

قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات  339شود و ماده ثابت نمی



د ها، تحمیل مجازات تعزیري موضوع مواعلیه یا رضایت آنبدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی دم یا مجنی

  علیه فاقد وجاهت است.بر محکوم 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  614و 612

 رسد، در هر صورت صدور حکم بهضمناً با توجه به نظریات اکثریت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی به نظر می

  برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1283   

  ك  1283-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 208چنانچه ایراد جرح عمدي از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت دیه محکوم شود، آیا با توجه به ماده 

قانون مجازات اسالمی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم  برائت صادر شود؛ یا به نحو دیگري اتخاذ تصمیم گردد 

  در صورت صدور حکم برائت، آیا این حکم  با محکومیت به دیه منفات نخواهد داشت؟

 پاسخ:

  نسبجناب آقاي لطفی

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قم 

  دعاي خیر؛ با سالم و

مورخ  1283به شماره ثبت وارده  1399/9/2مورخ  9020/97/5002بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/3

قسامه و سوگند در موارد «، 1392قانون مجازات اسالمی  160نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 

قانون یادشده، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدي یا  456از ادله اثبات جرم است و طبق ماده » مقرر قانونی

تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لیکن حق قصاص علیه میغیرعمدي، مجنی

ه کند، اما چنین جنایتی که با قسامجنایت را ثابت می» قسامه«. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، شودبا آن ثابت نمی

قانون  614ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدي بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده 

است و دادگاه با احراز  و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیري محکوم میکند؛ زیرا مجازات تعزیري مقرر در این ماده 

براي حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیري از تجري مرتکب یا دیگران مقرر شده و لذا طریق اثبات جنایت 

له اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات مطرح نیست و از طریق هر یک از اد

  تعزیري حاکم بر موضوع است.

، حدود و تعزیرات با سوگند 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 208نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 

ت؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات قسامه را تابع احکام سوگند دانسته اس 339شود و ماده ثابت نمی



د ها، تحمیل مجازات تعزیري موضوع مواعلیه یا رضایت آنبدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی دم یا مجنی

  علیه فاقد وجاهت است.بر محکوم 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  614و 612

 رسد، در هر صورت صدور حکم بهت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی به نظر میضمناً با توجه به نظریات اکثری

  برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/04    

7/99/1276   

  ع 1276-69-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي کارگران ساختمانی و اختالف نظر در تفسیره دایره شمول مراکز دینی قانون بیمه 5ماده  3با عنایت به تبصره 

  رساند:مندرج در تبصره مذکور مطالب ذیل به استحضار می

ن قانون اصالح بیمه تأمین اجتماعی کارگرا 5ماده  3با توجه به کلی بودن عنوان مراکز دینی مندرج در تبصره -1

 گردد که مصادیق وها مالحظه میها و دارالقرآنحسینیه -تکایا -ساختمانی و از طرفی ذکر عبارت از قبیل مساجد

باشد و به عبارتی مصادیق ذکر شده موارد مندرج در قانون یاد شده منحصر به موارد و مصادیق احصاء شده  نمی

  باشد.تمثیلی بوده و حصري نمی

هاي گذاري حوزهاساسنامه شوراي سیاست 2ماده » د«و » ج» «ب» «الف«ان برابر بندهاي هاي عملیه خواهرحوزه-2

علمیه خواهران در راستاي تحقق اهداف مذکور در بندهاي یاد شده در زمره مراکز دینی بوده و در زمینه امور دینی 

قانون اوقاف  9و تبصره ماده  5ماده » د«باشند و عالوه بر آن برابر نظام اسالمی مشغول به ایفاء تکالیف مقرره می

هاي هاي مستقیم از حوزهقانون مالیات 1396ماده » ج«و بند » د«نامه اجرایی قانون اوقاف بند آیین 3تبصره ماده

نامه اجرایی آیین 3علمیه به عنوان مدارس علوم دینی یا مدارس اسالمی نام برده شده است وحتی برابر تبصره ماده 

هاي علمیه و مدارس حوزه 2قانون الحاق  13قانون برنامه ششم توسعه و همین طور ماده  95تبصره ماده قانون اوقاف 

علوم دینی در کنار مساجد به عنوان یکی از مراکز دینی ذکر گردیده است لذا باتوجه به مطالب مطروحه مذکور و با 

ادیق هاي علمیه از مصباشند  حوزهه و حصري نمیکه عناوین مراکز دینی درتبصره یاد شده تمثیلی بودتوجه به این

هاي علمیه با توجه به ماهیت دینی آنها از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما باشند بنابراین حوزهاکمل مراکز دینی می

  باشند.بابت بیمه کارگران ساختمانی معاف می

دینی به عنوان یک موسسه آموزشی دینی از  ها از مصادیق مراکزقانون مذکور دارالقرآن 5ماده  3برابر تبصره -3

قانون  59ماده » ب«باشند و از طرفی حوزه هاي علمیه برابر بند ¬پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی معاف می

  از تمامی تسهیالت و مزایاي مراکز آموزشی از جمله تسهیالت قانونی یادشده برخوردار هستند. 2الحاق 

نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف اداره امور اماکن مذهبی اسالمی آیین 3برابر تبصره ماده-4

غیر از بقاع متبرکه آستان قدس رضوي آستان مقدس حضرت معصمومه (س) آستان حضرت احمد بن موسی (ع) و 



 ره اوقاف و امورآستان حضرت عبدالعظم حسنی (ع) که داراي تولیت منصوص از ناحیه ولی فقیه بوده بر عهده ادا

باشد و ضمناً حیطه اختیارات ادارات اوقاف در مورد مدارس علوم دینی مساجد و تکایا صرفا نسبت به خیریه می

عرصه و اعیان آنها محدود بوده و در شون داخلی آنها حق دخالت ندارد که با این توصیف اداره امور عرصه و اعیان 

اسالمی به اداره اوقاف و تفویض شده که این امر داللت بر شمول عنوان  مدارس علوم دینی به عنوان اماکن مذهبی

هاي علمیه به عنوان مدارس علوم دینی دارد حال با عنایت به مراتب مراکز و اماکن مذهبی و اسالمی بر حوزه

هاي کارگران یمهقانون ب 5ماده  3الذکر و با توجه به اختالف نظر در دایره تفسیر مراکز دینی مندرج در تبصره فوق

هاي علمیه به عنوان یکی از مصادیق مراکز دینی و نتیجتا برخورداري از معافیت قانونی یاد ساختمانی و شمول حوزه

شده خواهشمند است دستور فرمایید: نظریه مشورتی آن اداره کل محترم راجع به شمول معافیت قانونی یاد شده نسبت 

  هاي علمیه با استناد به مستندات مذکور به این مرکز اعالم گردد.ههاي عمرانی حوزها و پژوژهبه طرح

 پاسخ:

  جناب آقاي حاتمی

  مستشار محترم شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/09/01مورخ  1276به شماره ثبت وارده  24/08/1399بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ        

  شود:اعالم می

ریاست  19/9/1398دستورالعمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب « 4با توجه به ماده 

که استعالم باید در قالب نامه رسمی تنظیم و از طریق اتوماسیون اداري ارسال شود مبنی بر این» محترم قوه قضاییه

گویی ح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، پاسخهاي مطرکه پرسشماده مذکور مبنی بر آن» الف«و نیز بند 

  به استعالم به نحو مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/19    

7/99/1273   

  ك 1273-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، چه کسانی است؟ 9مذکور در ماده » اشخاص« منظور قانونگذار از عبارت 

 پاسخ:

  جناب آقاي جاللوند

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1273ثبت وارده به شماره  1399/08/28مورخ  9031/42859/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/01

را تعریف کرده است » انگاريتوجهی و سهلبی«قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  1ماده » ب«گذار در بند قانون

این قانون  9که موجب تحقق یکی از جرایم ماده » انگاريو سهل توجهیبی«شده رفتار منتهی به و با لحاظ تعریف یاد

شده است، صرفاً به اشخاصی قابلیت استناد و توجه دارد که تکالیفی از قبیل تأمین نیازهاي اساسی و ضروري طفل 

 و نوجوان و یا وظایف مربوط به حضانت، والیت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت نظارت و یا مراقبت متوجه

ها باشد که حسب مورد ممکن است والدین یا غیر ایشان باشند و مجازات هر کدام با لحاظ آن که مرتکب، والدین آن

  و تبصره آن به تفکیک تعیین شده است. 9باشد یا غیر آن، در ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/18    

7/99/1271   

  ك 1271-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت  3ماده  3و  2و  1آیا تعیین مجازات جزاي نقدي براي جرایم در بندهاي -1

بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیري جرایم را 

  خیر؟دهد یا تغییر می

ي از مجازات تعزیري است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صالحیت دادیا یا بزه خیانت در امانت داراي چه درجه-2

بازپرس بوده و مبلغ تأمین کیفري صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه 

  دادگاه کیفري دو یا یک ارسال شود؟تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به 

ي از مجازات تعزیري است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صالحیت دادسرا یا بزه تصرف عدوانی داراي چه درجه-3

صالحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تأمین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید 

  چگونه تعیین گردد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي سجودي

  معاون قضایی محترم رئیس کل و معاون منابع انسانی دادگستري استان اصفهان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1271به شماره ثبت وارده  1399/8/28مورخ  9016/4083/660بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/8/28

و  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  728اوالً، مجازات تعزیري موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده  -1

با اصالحات  1373بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

ود شنی جرایم مشمول این بند محسوب میو الحاقات بعدي مشمول این بند است و جزاي نقدي مذکور، مجازات قانو

  و مالك تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح براي رسیدگی خواهد بود.

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  2ثانیاً، در خصوص جرایم مشمول بند 

قدي مخیر است، مالك درجه جرم و صالحیت دادگاه، که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزاي ن 1373

  مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاري موضوع این بند.



مشمول صدر و  1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  674اوالً، بزه خیانت در امانت موضوع ماده  -2

ین وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا است و با ا 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11ذیل ماده 

این ماده،  2و تبصره  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19بندي ماده هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجه

(  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92درجه شش محسوب می شود و لذا مشمول استثناي مذکور در ماده 

) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز داراي 302مقرر در ماده (هاي در غیر جرایم مستوجب مجازات

ع شود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاتمام وظایف و اختیاراتی است که براي بازپرس تعیین شده است) می

  امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بالمانع است.

ثانیاً، در فرض استعالم، تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفري با توجه به محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، 

قانون آیین دادرسی کیفري  250و  219میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و ... و لحاظ معیارهاي مذکور در مواد 

  با قاضی رسیدگی کننده است. 1392مصوب 

قانون آیین  302پاسخ مذکور در بند اوالً، مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده  ثالثاً، توجه به

  گفته، در صالحیت دادگاه کیفري دو است.قانون پیش 301دادرسی کیفري نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده 

در مواردي که  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690اوالً، بزه تصرف عدوانی موضوع ماده  -3

 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11امالك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 

انونی یافته، مجازات ققابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل

جرم درجه هفت محسوب  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده ه در انطباق آن با شاخصجرم است ک

شود و اختیار دادگاه به طور مستقیم در دادگاه مطرح می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340و طبق ماده 

نون وصول برخی از درآمدهاي دولت قا 3ماده  2به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند 

با اصالحات و الحاقات بعدي که ممکن است منتهی به تعیین جزاي نقدي  1373و مصرف آن در موارد معین مصوب 

  (درجه پنج) شود، در صالحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

قانون کاهش مجازات حبس  11ماده ثانیاً، رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده  1399تعزیري مصوب 

آن، درجه  2و تبصره  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19( یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده  1375

تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه  شود، بنابراین پس از انجامشش محسوب می

  پذیرد.مزبور در دادگاه کیفري انجام می

  ثالثاً، با توجه به پاسخ ثانیًا سؤال دوم، پاسخ به این سؤال منتفی است.

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد رفیعی



 

1399/09/19    

7/99/1268   

  ك 1268-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی باید مجازات اشد قانونی اجرا شود یا اشد قضایی و  134در اجراي مجازات اشد وفق ماده 

  حکمی؟

 پاسخ:

  جناب آقاي حسینی

  دبیر محترم کمیسیون عفو دادگستري استان قم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1268به شماره ثبت وارده  1399/08/28مورخ  9020/201/2505بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/28

اصالحی  134اده م» ث«در بند » مجازات اشد«، منظور از »مجازات اشد مندرج در دادنامه«با توجه به عبارت 

قانون مجازات اسالمی، مجازات مقرر در حکم است، نه مجازات قانونی جرم؛ با این حال باید توجه داشت که  1399

را به یکی از علل قانونی موجب اجراي مجازات اشد بعدي » تقلیل یا تبدیل مجازات اشد«مقنن طبق بند مذکور 

قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«نون موضوع بند دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قا

باشد و منصرف از مواردي است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد می 1392

تقلیل یابد و نیز در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد چون عفو از موارد اجراي مجازات است، موجب قانونی 

  اي اشد بعدي وجود ندارد.جهت اجر

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/19    

7/99/1267   

  ح 1267-218-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی میزان خواسته را کاهش دهد به نحوي که  به مبلغ بیست میلیون تومان یا کمتر 

 که خودتواند پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شوراي حل اختالف ارسال کند یا ایندادگاه حقوقی میبرسد، آیا 

  مکلف به ادامه رسیدگی تا صدور رأي مقتضی است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي رضوانی

  قاضی محترم شعبه دوم شوراي حل اختالف اراك 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1267به شماره ثبت وارده  1399/08/28مورخ  9012/1357/2100بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/28

در فرض استعالم که خواهان در جریان دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی مبلغ خواسته را به دویست میلیون ریال یا 

، دادگاه نباید به اعتبار شوراي حل اختالف قرار عدم صالحیت صادر کند؛ زیرا با توجه به ماده کمتر کاهش داده است

مناط صالحیت دادگاه تاریخ تقدیم  1379در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 26

دادخواست است و از بدو ارجاع به دادگاه موضوع خواسته در حیطه صالحیت دادگاه بوده و وارد رسیدگی شده است 

چه به هر دلیلی قرار موصوف صادر شود، به و کاهش بعدي خواسته نافی صالحیت دادگاه نیست؛ با وجود این، چنان

قاضی شوراي مذکور حق مخالفت با آن را ندارد و ناگزیر  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  15کم ماده ح

  باید به آن رسیدگی کند.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/09    

7/99/1266   

  ح 1266-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  22با عنایت ماده 

دیدگان، چنانچه در نتیجه تصادفی که در و قیود مصرح در آن مانند رشته بیمه شخص ثالث و خسارت  زیان 1395

 یه موتوري زمینی در مقابل شخصزمان حاکمیت قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقل

رخ داده است، راننده خودرو آسیب ببیند و بخواهد از باب راننده مسبب حادثه خسارات خود را  1387ثالث مصوب 

قانون بیمه اجباري  65و  22از شرکت بیمه مطالبه کند؛ اما به دلیل لغو پروانه شرکت بیمه مربوطه مستند به مواد 

هاي بدنی مطرح کند، آیا صدور حکم بر محکومیت صندوق فیت صندوق تأمین خسارتدعوایی به طر 1395مصوب 

  یادشده داراي وجاهت قانونی است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي موسوي

  آبادرئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1266به شماره ثبت وارده  1399/8/26مورخ  9035/2068/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/8/28

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  22حکم مقرر در ماده 

هاي بدنی، ناظر بر فرض تعلیق یا لغو خسارتمبنی بر پرداخت خسارت بدنی از محل صندوق تأمین  1395مصوب 

هاي بدنی به اشخاص ثالث است و به پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث و در واقع پرداخت خسارت

الذکر قابل قانون فوق 65شود، با لحاظ ماده این قانون که ثالث محسوب نمی 3راننده مسبب حادثه موضوع ماده 

  تسري نیست.

  مد رفیعیدکتر اح

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/08    

7/99/1265   

  ح 1265-93-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه شخصی در مرحله بدوي دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی وي محکوم به رد شود و متعاقب اخطار 

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کند، آیا این دعوا رفع نقص بابت پرداخت هزینه دادرسی، مجدد دادخواست 

  صحیح مطرح شده است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي موسوي

  آبادرئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم

  با سالم و دعاي خیر؛

ورخ م 1265به شماره ثبت وارده  1399/8/26مورخ  9035/2069/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/8/28

اوالً، خواهان (یا تجدیدنظرخواه) مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر مدعی 

دیدنظرخواه) باید کند و در صورت رد آن، خواهان (یا تجاعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به این دعوا رسیدگی می

هزینه دادرسی را پرداخت کند و طرح مجدد دعواي اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بالوجه است؛ زیرا گرچه 

هاي مختلف متفاوت است، اما در دعواي اعسار از پرداخت وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان

ار یا ایسار خواهان است که در فرض سؤال به وضعیت مالی خواهان هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست مالك اعس

  در این زمان رسیدگی شده است.

 55ثانیاً، پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با عنایت به مالك ذیل ماده 

بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

(تجدید نظرخواه) باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند و در صورت عدم 

قانون یادشده قرار رد  339ماده  2پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در اجراي تبصره 

کند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال هر چند موجبی قانونی براي طرح دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می



مجدد دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر و متعاقباً صدور رأي اعسار وجود ندارد؛ اما در 

  ه طرق قانونی نقض نشود، واجد آثار حقوقی است./تصورت صدور رأي تا زمانی که این رأي ب

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/19    

7/99/1263   

  ك 1263-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 674، چنانچه دادگاه بدوي شخصی را به استناد ماده 1399با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

قانون مجازات اسالمی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجراي احکام جهت اعمال قانون کاهش 

مجازات حبس تعزیري، پرونده را  به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف 

  که حداقل مقید در قانون را نصف  و نصف را به جزاي نقدي تبدیل کند.کند؛ و یا این

 پاسخ:

  جناب آقاي نورآبادي

  مستشار محترم شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان

  با سالم و دعاي خیر؛

نظریه  1399/08/28مورخ  1263به شماره ثبت وارده  1399/06/24/س مورخ 12بازگشت به استعالم شماره 

  شود:مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

مجازات «، تقلیل حداقل و حداکثر 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11اوالً، موضوع تبصره ماده 

  حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم.» قانونی

 گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوعپیش االجرا شدن قانونثانیاً، در فرض استعالم که شخص پیش از الزم

به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه  1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  674ماده 

، میزان حبس را در محدوده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«کننده حکم قطعی در اعمال بند صادر

ماده  2کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزاي نقدي وفق بند ماه) تعیین می قانون (سه ماه تا هیجده

با اصالحات و الحاقات بعدي  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3

  مختار است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/02    

7/99/1262   

  ك 1262-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

أي برائت صادره از دادگاه بدوي را با مقررات قانونی و شرعی منطبق نداند، آیا چنانچه دادگاه تجدید نظر استان ر

  آن را قرار تلقی و جهت رسیدگی ماهوي به دادگاه بدوي اعاده کن؟.

 پاسخ:

  جناب آقاي نورآبادي

  محترم شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستانمستشار 

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/8/28مورخ  1262به شماره ثبت وارده  1399/6/24/س مورخ 13بازگشت به استعالم شماره       

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

اه بدوي به صورت حکم برائت یا محکومیت باشد، موجب اوالً، چنانچه در فرض سؤال، رأي صادره از سوي دادگ

عنه، جهت رسیدگی قانونی جهت اعاده پرونده از سوي دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوي پس از نقض رأي معترض

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  450ماده » ت«مجدد ماهوي وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر مطابق بند 

  کند.       ¬رأي مقتضی صادرمیرسیدگی و 

ثانیاً،  چنانچه دادگاه تجدید نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقی کند و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوي 

قانون یادشده) دادگاه بدوي مکلف به تبعیت از نظر دادگاه  450ماده » ب«به دادگاه بدوي ارسال کند (در اجراي بند 

  و باید نسبت به رسیدگی اقدام کند.تجدید نظر بوده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1258   

  ك  1258-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، در صورتی که در دادسرا بازپرس و دادیار به اندازه کافی  116و  92با توجه به مواد 

حضور داشته باشد، آیا دادستان یا معاون او می تواند شخصاً تحقیقات پرونده را انجام داده و قرار تأمین بازداشت 

ض از موارد نقص است؟ تکلیف موقت یا وثیقه منجر به بازداشت و قرار جلب به دادرسی صادر کند؟ آیا این فر

  دادگاه در این مورد چیست؟

 پاسخ:

  جناب آقاي رضوانی 

  دادگاه کیفري دو شهرستان اراك 106رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1258به شماره ثبت وارده  1399/08/26مورخ  9012/2002/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1ی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (، نظریه مشورت1399/08/27

با دادستان است. بنابراین » کمبود بازپرس«، تشخیص 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92با توجه به ماده 

انجام تحقیقات الذکر مبادرت به قانون فوق 302در فرضی که دادستان یا معاون وي در غیر جرایم موضوع ماده 

مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی کرده است، مفروض بر این است که دادستان شرایط قانونی مذکور در ماده 

  قانون یادشده را احراز کرده است. 92

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/03    

7/99/1257   

  ح  1257-97-99شماره پرونده:  

  استعالم:

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب  3به موجب قسمت اخیر ماده 

اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبناي ابطال تمبر علی الحساب «... ریاست محترم قوه قضاییه  28/12/1399

مبلغ علی « در خصوص عبارت  » نون، مرکز و صندوق می باشدقانون مالیات ها، سهم کا 103مالیاتی موضوع ماده 

مذکور در این ماده،  برخی قضات و نیز اکثریت وکالي دادگستري عقیده دارند با توجه به صراحت » الحساب دریافتی

ی لعبارت یاد شده هرچند مبلغ حق الوکاله مشخص است، اما تمبر علی الحساب مالیاتی صرفاً باید بر مبناي مبلغ ع

الحساب دریافتی از حق الوکاله محاسبه و پرداخت خواهد شود در مقابل برخی معتقدند به سبب مشخص بودن حق 

الوکاله و اختیار وکیل در اخذ و دریافت آن و به جهت عدم نظارت بعدي نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن 

د مبلغ مندرج در وکالت نامه را مبناي محاسبه تمبر زمینه سوء استفاده برخی وکال، و عدم پرداخت حقوق دولتی، بای

  مالیاتی قرار داد. خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

  جناب آقاي دکتر جهانی

مشاور محترم معاون حقوقی و امور مجلس و مدیر نظارت بر وکال، مشاوران، کارشناسان و مترجمین رسمی قوه 

  قضاییه

مورخ  1257به شماره ثبت وارده  1399/8/27مورخ  9000/15858/500بازگشت به نامه شماره       

، در خصوص استعالم معاون قضایی محترم رییس کل دادگستري استان اردبیل نظریه مشورتی این اداره 1399/8/27

  شود:کل به شرح زیر اعالم می

ر الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبمالیاتی، تمام حقالحساب چه 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 حیث تفاوتی وجود ن که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این

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

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/09/15    

7/99/1256   

  ك 1256-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی موجب انتفاي سابقه کیفري موثر شده و شخص بدون  25آیا انقضاي مواعد مذکور در ماده 

  سابقه کیفري موثر محسوب خواهد شد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي حسینی

  دبیر محترم کمیسیون عفو دادگستري استان قم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1256به شماره ثبت وارده  1399/08/26مورخ  9020/196/2505بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/27

شود؛ با انقضاء مواعد مقرر در ماده در فرض سؤال که شخصی به لحاظ مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم می

قانون مزبور  26ستثناي مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده ، به ا1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25

که محرومیت از حقوق اجتماعی دائمی است، اعاده حیثیت حاصل نموده و آثار تبعی محکومیت او زائل و در نتیجه 

  شودبدون سابقه محکومیت موثر کیفري محسوب می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/02    

7/99/1255   

  ك  1255-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت تحقق شرایط اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم با همدیگر شیوه اعمال مقررات ناظر بر تشدید مجازات با 

  توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري چیست؟

 پاسخ:

  جناب آقاي فرهمند

  عمومی و انقالب اصفهان در امر آموزشمعاون محترم دادستان 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1255به شماره ثبت وارده  1399/8/26مورخ  9016/14756/3005بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/8/27

جازات یعنی تعدد و تکرار که هر دو حکم مقنن است، وجود در جرایم تعزیري، در فرضی که دو عامل تشدیدکننده م

قانون  134دارد، باید هر دو عامل در تعیین مجازات مرتکب لحاظ شود. ابتدا مجازات مرتکب بر اساس مقررات ماده 

ر شده بقانون کاهش مجازات حبس تعزیري) تعیین و سپس مجازات تعیین 12(ماده  1399مجازات اسالمی اصالحی 

بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا «شود و با توجه به عبارت تشدید می 1399اصالحی  137اساس ماده 

از که در دو ماده یادشده آمده است، تشدید مجازات با لحاظ هر دو عامل مشدده (تعدد و تکرار) بیش » چهارمیک

  چهارم آن نخواهد بود.حداکثر مجازات به اضافه یک

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/02    

7/99/1254   

  ح 1254-93-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسی به  محکوم علیه به دفعات  507با عنایت به ماده 

باشد قاضی اجراي احکام کیفري مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می نماید که یکی از مصادیق آن مواردي 

 ار نسبت به پرداخت دیهاست که پرداخت دیه به نحو تقسیط باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور حکم اعس

قانون مورد اشاره اعتبار قرار تأمین کیفري تا زمان  251امکان صدور قرار تأمین کیفري می باشد همچنین طبق ماده 

اجراي کامل مجازات دیه می باشد با عنایت به عبارت اجراي کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر 

راي محکومیت هاي مالی پس از حکم اعسار چنانچه محکوم علیه در حبس باشد آیین نامه نحوه اج 16طبق ماده 

قانون نحوه اجراي  محکومیت هاي مالی دیه نیز مشمول قانون مذکور می  22بالفاصله آزاد می شود و طبق ماده 

گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا 

أمین تامکان صدور قرار تأمین کیفري جهت دسترسی به محکوم علیه به دفعات و بازداشت وي به جهت عدم معرفی 

  وجود دارد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي کاردگر

  دادیار محترم اجراي احکام کیفري دادسراي عمومی و انقالب شهرستان بهشهر

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1254به شماره ثبت وارده  1399/8/26مورخ  9018/78/714بازگشت به استعالم شماره       

  شود:ح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به شر1399/8/27

، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3مستفاد از ماده 

 529جز جزاي نقدي که مطابق مقررات ماده  این قانون از جمله دیه، به 22هاي مالی موضوع ماده کلیه محکومیت

ه علیار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکومرفت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  چه زندانی باشد، باید بالفاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود.الذکر چنانفوق

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد رفیعی



 

1399/09/02    

7/99/1251   

  ك 1251-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها به طور غیابی هایی که رأي آننسبت به پرونده 1399نحوه اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

، دادگاه 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10صادر شده است، چگونه است؟ با توجه به این که مطابق ماده 

انون مساعد را اعمال کند و در آراي غیابی صادرکننده رأي قطعی مشخص نیست، آیا صادرکننده رأي قطعی باید ق

  باید اعمال ماده مذکور را به بعد از قطعی شدن رأي موکول کرد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي درزي رامندي

  دادگاه کیفري دو شهرستان قزوین 107رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1251به شماره ثبت وارده  1399/08/25مورخ  9031/42226/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/26

است و نسبت به آراء » االجراآراء قطعی و الزم«ناظر به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«بند 

که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر شود؛ با این وجود در مواردي که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی غیابی

، آراء غیابی مشمول صدر ماده 1399شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب تخفیف مجازات وضع 

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

این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند و رأي صادره با توجه به اصل قابل تجدیدنظر خواهی  10ماده 

از حیث تجدیدنظر خواهی تابع عمومات حاکم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427آراء مذکور در ماده 

  ها است.بر تجدیدنظر آراء دادگاه

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/02    

7/99/1250   

  ك 1250-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري در صالحیت شعب خاص دیوان عالی کشور می باشد  477با توجه به این که اعمال ماده 

این قانون پرونده را جهت رسیدگی اعاده تا پس از  477ولی شعبی از دیوان، بعد از نقض رأي در راستاي ماده 

مکان اصدور قرار جلب به دادرسی توسط دادسرا پرونده توسط دادگاه کیفري رسیدگی شود با توجه به این که 

  رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون میسر نیست تکلیف چیست؟

 پاسخ:

  جناب آقاي درزي رامندي

  کیفري دو شهرستان قزوین 107رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1250به شماره ثبت وارده  1399/8/25مورخ  9031/42233/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:ورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مش1399/8/26

، آراي قطعی مراجع قضایی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده 

هاي (اعم از حقوقی و کیفري) شامل احکام و قرارهاي دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهاي مسلح، دادگاه

تواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوي رئیس قوه ¬وي، دادسراها و شوراهاي حل اختالف، میتجدید نظر و بد

قضائیه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور براي رسیدگی به مواردي که مورد تجویز اعاده دادرسی 

به لحاظ تشخیص خالف  شرع  بین بودن، قرار گرفته است، به معناي نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم 

ورت شده به صباشد و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یادهاي قضایی و صالحیت مراجع قضایی نمییدگیبر رس

هاي مزبور معارض با مصرحات قانونی و ماهیتی و شکلی، صرفًا ناظر به مواردي است که به موجب قانون، رسیدگی

اعد آمره دادرسی و رعایت حقوق نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قو

شده اصحاب دعوي صورت پذیرد، بنابراین چنانچه، قرار نهایی دادسرا (نظیر منع تعقیب و موقوفی تعقیب) تضمین

خالف شرع بین تشخیص داده شود، در این صورت صرف نظر از مشکالت عملی موجود نظیر بعد مسافت و حجم 

عب دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار امور محوله و توجه به شؤون و جایگاه ش



القاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در یادشده، به لحاظ اینکه مطابق ضوابط قانونی، موضوع علی

 477ضع ماده رسد مقنن با وباشد، وجود ندارد و اساساً به نظر نمیصورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست می

اي به ماهیت دعاوي و یا لزوم طی الذکر، انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحلهقانون صدر

مراحل دادرسی کیفري (اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوي و تجدید نظر) را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر 

االجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان االتباع و الزمه، داللت بر لزوم الزمدر ماد» رأي قطعی صادر نماید«عبارت 

(صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن) براي مراجع ذیربط (و از جمله مراجع قضایی تالی) دارد. بنابراین، جز در 

د دارد، در سایر مواردي که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رأي وجو

موارد، مانند آنچه در فرض سؤال آمده است، درصورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوي شعبه خاص دیوان، 

  رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذیربط تالی خواهد بود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/18    

7/99/1249   

  ك 1249-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شعب اجراي مدنی دادگستري هاي کشور با اهداف اجراي آرایی که دادگاه ها علیه شرکت هاي تعاونی سهام عدالت 

هیأت وزیران اقدام به  1397/6/7مورخ  5700/ت 74663صادر کرده اند با استفاده از مفاد تصویب نامه شماره

  برداشت وجه از حساب هاي تخریب سازي نموده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته است که:

سازمان خصوصی سازي به هیچ وجه محکوم علیه آراي قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه  -اوالً

  محترم دادگستري درنامه اي اعالم داشته محسوب نمی شود.

  تفهیم آرایی مزبور شرکت هاي تعاونی سهام عدالت هیچ گونه وجه یا مالی نزد سازمان خصوصی سازي ندارند.-اًثانی

موضوع و مجراي تصویب نامه فوق الذکر هیچ گونه ارتباطی با رأي قضایی موصوف ندارد و اساساً در تصویب -ثالثاً

  دالت تخصیص داده نشده است.نامه استنادي هیچ گونه اعتباري به شرکت هاي تعاونی سهام ع

  مفاد تصویب نامه مزبور اجرا شده و اعتبار آن نیز پرداخت شده است.-رابعاً

مرحله  47در  1398/5/7سازمان خصوصی سازي در نامه فوق الذکر ضمن اعالم این که تا تاریخ تنظیم نامه مزبور 

ده است که موضوع مذکور توسط قوه از حسب هاي سازمان خصوصی سازي برداشت وجه صورت گرفته تقاضا نمو

محترم قضایی و به نحو مقتضی به دادگستري هاي سراسر کشور ابالغ گردد تا اوالً در اجراي آراي محکومیت شرکت 

هاي تعاونی سهام عدالت از برداشت وجوه متعلق به سازمان خصوصی سازي خود داري می کنند ثانیاً وجوه برداشت 

  مسترد گردد.شده نیز به سازمان مزبور 

حال نظر به مراتب فوق از همکاران محترم در اداره حقوقی به این شرح پرسش می شود که در اجراي دادنامه هاي 

مارالذکر آیا اقدامات اجرایی احکام دادگاه ها علیه شرکت هاي تعاونی سهام عدالت و استدالل فوق الذکر صحیح می 

  مات اجرایی انجام شده به حالت اول اعاده شود؟باشد یا خیر؟ و در صورت عدم صحت باید اقدا

 پاسخ:

  جناب آقاي دکتر دهقانی نیا



  هاي عمومی وانقالب تهران معاون قضایی محترم رئیس کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1249به شماره ثبت وارده  1399/08/25مورخ  9001/861/30بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، 1399/08/26

، ماده 1387) قانون اساسی مصوب 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (قانون اجراي سیاست  35و 27با توجه به مواد 

 5و  4هیأت وزیران با اصالحات بعدي و بندهاي  26/12/1388سازي مصوباساسنامه سازمان خصوصی 1

هاي کلی اصل چهل و شوراي عالی اجراي سیاست 27/11/1387نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب آیین

گذاري استانی هر یک هاي سرمایههاي تعاونی عدالت شهرستانی و شرکتسازي، شرکتچهارم، سازمان خصوصی

دالت، هاي تعاونی سهام عباشند؛ بنابراین در صورت محکومیت شرکتیکدیگر میداراي شخصیت حقوقی مستقل از 

 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  49و   2سازي برخالف مواد به از اموال سازمان خصوصیپرداخت محکوم

نی  وجوه قانون مذکور، در صورت توقیف و پرداخت غیر قانو 61و  25با اصالحات بعدي بوده و به استناد مواد 

متعلق به این سازمان، دادگاهی که حکم توسط آن  اجرا شده است، باید دستور رفع توقیف و اعاده وجوه پرداخت 

  شده را صادر کند.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/03    

7/99/1247   

  ك 1247-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

(تعزیرات) هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  619مطابق ماده 

اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 

  ضربه شالق محکوم خواهد شد. 74

و پسران تا چه سنی طفل محسوب شده و مشمول این ماده می شوند؟ به عبارت دیگر، در  پرسش این است: دختران

  تعریف طفل آیا رسیدن به سن بلوغ شرعی مالك است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي کاظمی

  رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1247به شماره ثبت وارده  1399/8/21ورخ م 9020/189/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/8/26

قانون مجازات  147و لحاظ ماده  1399ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب » الف«با توجه به بند 

قانون مجازات اسالمی  619در ماده » منظور از اطفال«قانون مدنی  1210و تبصره یک ماده  1392اسالمی مصوب 

  (تعزیرات)، افرادي است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشند. 1375مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/02    

7/99/1245   

  ح 1245-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دادگاه عمومی (حقوقی) در مرحله بدوي رأي ماهوي صادر کرده باشد و سپس به واسطه قبول در صورتی که 

تجدیدنظرخواهی رأي صادره نقض شود و قرار شکلی در راستاي رد دعوا بدوي توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود، 

کننده ام قضایی رسیدگیآیا پس از طرح دعواي مجدد توسط خواهان، موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط مق

که به سبب نقض رأي سابق الصدور به پرونده سابق طرفین به واسطه اظهارنظر سابق او در موضوع است؟ یا آن

توسط دادگاه تجدیدنظر و صدور قرار شکلی در مقام رد دعوا، دیگر اظهارنظر سابق مقام قضایی دادگاه بدوي 

  از ارجاع پرونده موظف به رسیدگی است؟ شود و نامبرده پساظهارنظر ماهوي تلقی نمی

 پاسخ:

  جناب آقاي اسالمی

  معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان کرمان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1245به شماره ثبت وارده  1399/8/22مورخ  1399/1/25393بازگشت به نامه شماره       

در رابطه با استعالم دادرس محترم حقوقی دادگستري شهرستان زرند، نظریه مشورتی این اداره کل به  1399/8/26

  شود:شرح زیر اعالم می

در فرض استعالم که دادگاه بدوي، رأي ماهوي صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأي تجدیدنظر 

رسد در صورت طرح ، پرونده را مختومه کرده است، به نظر میخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوي

کننده رأي منقوض، دعواي مجدد توسط خواهان با رفع نقص اعالمی و ارجاع دادخواست به همان شعبه و قاضی صادر

منطبق  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 91ماده » د«موضوع با بند 

  الیه است.و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال تشخیص مصداق با قاضی مرجوع است

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1244   

  ع 1244-96-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  قانون مالیات هاي مستقیم؛ 274با توجه به ابهامات موجود در ماده  -الف

هاي مستقیم، دادگاه مجازات مرتکب بزه فرار مالیاتی قانون مالیات 274در ماده » حسب مورد«با توجه به قید  -1

  را چگونه باید تعیین کند؟ آیا تمام مجازات هاي درجه شش باید مورد حکم قرار گیرد؟

قانون مالیات هاي مستقیم کدام مراجع هستند؟  274ذیل ماده  2در تبصره » سایر مراجع قانونی«از قید  منظور -2

  آیا رئیس دادگستري یا دادستان یا هر یک از قضات دیگر دادگستري مصداق آن می باشند؟

ب بزه کند، مرتکآیا وکیل دادگستري که از فیش مربوط به پرداخت مالیات بر روي چندین پرونده استفاده می-3

  فرار مالیاتی شده است؟

آیا دادگستري باید مراتب بزه فرار مالیاتی را ابتدا به دادستان انتظامی مالیاتی اعالم و پس از اعالم جرم توسط   -4

  آن مقام، رسیدگی کند؛ یا این که  دادستان انتظامی مالیاتی باید ابتدا اقدام به طرح شکایت کند؟

 1389قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب  9ماده  1در تبصره » نفعذي«منظور از   -1

  امنظور از ذي نفع کیست؟

،آیا فقط دارندگان 1341تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل هاي کشور مصوب  1با توجه به شق اخیر از ماده  -2 

نفع محسوب می شوند؛ یا این که دارنده یص  ذيسند رسمی یا نسق زراعی در طرح دعواي اعتراض به برگ تشخ

  سند رسمی یا نسق زراعی هم از مصادیق ذي نفع است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي عسگري

  دادگاه کیفري دو شهرستان اللی استان خوزستان 101رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1244به شماره ثبت وارده  1399/7/28مورخ  1399037005434743بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/8/24



با اصالحات بعدي در  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 274در ماده » حسب مورد«با توجه به قید  -1-الف

این قانون و اصول حاکم بر تفسیر  275خصوص محکومیت مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی و لحاظ مفاد ماده 

قانون یاد شده، مورد حکم قرارگرفتن همه  274قوانین کیفري از جمله تفسیر مضیق و محدود این قوانین، در ماده 

قانون  19هاي درجه شش مذکور در ماده بایست یکی از مجازاتهاي درجه شش منظور نبوده و تنها میمجازات

عنایت به دیگر مفاد این قانون و اصول حقوقی کیفري از جمله اصل تناسب جرم و با  1392مجازات اسالمی مصوب 

  مجازات در حکم تعیین شود. 

چنانچه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگري را  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  99با عنایت به ماده  -2

براي  قیب باشد، اقدامات الزم را طبق قانونکشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تع

آورد و همزمان مراتب را به دادستان حفظ آثار و عالئم وقوع جرم و جلوگیري از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می

دهد. بنابراین در فرض استعالم که مراجع قانونی دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میاطالع می

اند و بازپرس ضمن انجام وظایف قانونی به جرم مالیاتی قوع جرم فرار مالیاتی را به دادستان اعالم نکردهمراتب و

قانون  64ماده » ث«الذکر اقدام کند. بدیهی است که مطابق بند قانون فوق 99برخورد کرده است، باید وفق ماده 

شود، وفق مقررات مربوط تعقیب را شروع و در صدرالذکر نیز دادستان به هر طریق قانونی از وقوع جرم مطلع 

  کند.صورت وجود شرایط قانونی مراتب را جهت انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع می

ه ماده گانهاي هفتهاي مستقیم تعریف نشده و از همه بندکه بزه فرار مالیاتی در قانون مالیاتنظر از اینصرف  -3

یاد شده، مورد مبهم سؤال (استفاده وکیل از فیش مربوط به پرداخت مالیات » یاتیجرایم مال«این قانون با عنوان  274

، از شمول جرایم مالیاتی این ماده خارج 274در چندین پرونده)، در صورت عدم انطباق کامل با هر یک از مفاد ماده 

پرونده و  وجه به محتویاتاست؛ در هر صورت تشخیص انطباق رفتار با قانون، با قاضی رسیدگی کننده است که با ت

  پذیرد.اقدامات انجام شده صورت می

 274ماده  2هاي مستقیم و تبصره قانون مالیات 264با توجه به وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده  -4

نایت است؛ اما؛ ع این قانون، اعالم جرم و اقامه دعواي کیفري در باب جرایم مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی

تواند در راستاي وظایف قانونی خود وفق ، دادستان هم می247ماده  2در تبصره » سایر مراجع قانونی«به عبارت 

در این خصوص اقدام کند. ضمناً از مفاد یادشده، ضرورت طرح شکایت و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  شود.عدم کفایت اعالم جرم افاده نمی

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9ماده  1در تبصره » ذینفع«منظور از  -1 –ب 

قانون  2،هر کسی است که با ادعاي مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 1389

ند که اوالً، ملک مورد تصرف وي کند و باید ثابت کها و مراتع کشور اعتراض و دادخواهی میملی شدن جنگل



واند باشد تنامه عادي نیز میجنگل و مرتع نیست؛ و ثانیاً، دلیل مالکیت خود را بر ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع

ها و مراتع قانون جنگل 56ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده  4و توجهاً به تبصره 

برداري کرده است. متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره 26/12/1356بت کند که تا تاریخ ثا 1367مصوب 

  بنابراین در فرض سؤال احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است.

 که  قبالً اعتراضنفع وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، اشخاص ذيقانون افزایش بهره 9ماده  1طبق تبصره  -2

صالح اداري و قضایی رسیدگی نشده است، مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند آنان در مراجع ذي

بود؛ بنابراین چنانچه معترض قبل از اجراي قانون مذکور اعتراض کرده و اعتراض وي در هیأت موضوع ماده واحده 

ها مورد رسیدگی قرار ها و مراتع یا دادگاهقانون جنگل 56راي ماده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اج

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی خارج بوده و رأي قانون افزایش بهره 9گرفته باشد، از شمول مقررات ماده 

  صادرشده توسط قاضی هیأت، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/12    

7/99/1242   

  ع 1242-18-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از   3ماده » ب«با عنایت به این که برابرمطابق بند 

قانون  از جمله مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  2کلیه دستگاه هاي موضوع ماده  1398کاالي ایرانی مصوب 

اند، خواهشمند است ارشاد فرمایید الزاماً در ارجاع کار به دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات اضافه شده

هاي توسعه کشور  مصوب  که آیا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه

بدون رعایت قانون برگزاري مناقصات تابع مصوبات و آیین نامه هاي مالی و معامالتی مصوب هیأت امناء 1395

ر ماده چنان براباند و یا آن که همخود هستند، پس از تصویب قانون صدرالذکر مشمول قانون برگزاري مناقصات شده

تابع آیین نامه مالی و معامالتی مصوب هیأت امناء  1395وسعه کشور مصوب یک قانون احکام دائمی برنامه هاي ت

  دانشگاه هستند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي دکترحیدري مقدم

  رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1242به شماره ثبت وارده  1399/8/3/پ مورخ 2713/16بازگشت به استعالم شماره       

  شودالملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1399/8/24

ها و مراکز و مؤسسات صراحتاً به دانشگاه 1395هاي توسعه کشور مصوب هرچند ماده یک قانون احکام دایمی برنامه

هاي نامهبدون رعایت قانون برگزاري مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین آموزش عالی اجازه داده است که

حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی «قانون  2مالی، معامالتی و ... عمل کنند؛ اما با توجه به این که در ماده 

شمول این قانون اعالم ها و مؤسسات آموزش عالی م، دانشگاه1398مصوب » کشور و حمایت از کاالي ایرانی

) این قانون در ارجاع 2هاي صدر موضوع ماده (تمام دستگاه«این قانون مقرر شده است:  3اند و در بند (ب) ماده شده

اط توان استنبمی» شوندهاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده می) این قانون) به دستگاه5کار (موضوع ماده (

 1االجرا شدن قانون مذکور، طبق ماده ادشده به عنوان آخرین اراده مقنن، از تاریخ الزمکرد که با تصویب قانون ی



الذکر ها و مؤسسات آموزش عالی نیز ملزم به رعایت قانون اخیر، دانشگاه1383قانون برگزاري مناقصات مصوب 

  هستند

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/10    

7/99/1241   

  ح 1241-139-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مقرر شده است اعتراض  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 493در ماده 

این قانون آمده است که هر یک از طرفین حکم به بطالن رأي  490به رأي داور مانع اجراي آن نیست؛ اما در ماده 

  ماند؛ با توجه به مراتب فوق:داور را بخواهد تا قطعی شدن حکم به بطالن رأي داور متوقف می

  آیا میان مواد قانونی فوق تعارض وجود دارد؟ -1

  آیا صرف اعتراض به رأي داور مانع اجراي رأي  داور می شود؟ -2

که به سبب وجود نص خاص در درخواست دستور موقت براي توقف اجراي داور صحیح است و یا اینآیا طرح  -3

خصوص شرایط و ارکان الزم براي توقف اجراي رأي داور، تقاضاي توقف اجراي رأي داور از شمول نهاد دستور 

  موقت خارج است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي صلحی 

  قی قم رئیس محترم شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقو

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/08/24مورخ  1241به شماره ثبت وارده  1399/08/10مورخ  22بازگشت به استعالم شماره       

  شود:مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، ناظر به زمانی 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 493ماده  -2و  1

است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوي به درخواست بطالن رأي داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجراي رأي داوري 

این  490را صادر کند؛ در حالی که هنوز راجع به موضوع بطالن رأي داور رأي صادر نکرده است؛ اما ذیل ماده 

خود مبنی بر بطالن رأي داور را صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی قانون ناظر به زمانی است که دادگاه، رأي 

یادشده به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأي صادره از دادگاه بدوي مبنی بر  490باشد. در واقع ذیل ماده 

  بطالن رأي داور است.



ي دادگاه در مورد صدور قرار توقف اجرا و الذکر براقانون فوق 493گذار در ماده با توجه به اختیاري که قانون -3

بینی کرده است، تقاضاي صدور دستور توقف اجرا، مشمول مقررات اخذ تأمین از معترض در صورت اقتضاء پیش

  کند.قانون یادشده عمل می 493مربوط به دادرسی فوري نیست و در این خصوص دادگاه طبق ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

حقوقی قوه قضاییه مدیرکل



 

1399/09/05    

7/99/1239   

  ح 1239-139-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعواي ابطال رأي داور، بین قضات محاکم اختالف نظر است؛ این امر در نظریات 

دعواي ابطال رأي  1372/1/25مورخ  161/7آن مرجع نیز تبلور یافته است؛ به طوري که به موجب نظریه شماره 

داور غیر مالی اعالم شده که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی راجع به دعاوي غیر مالی است و در مقابل به موجب 

اعالم شده است مالی و غیر مالی بودن دعواي مذکور به اعتبار  1380/9/3مورخ  8147/7نظریه دیگر به شماره 

شود. لذا خواهشمند است نظریه آن مرجع در خصوص مالی یا غیر مالی بودن مدلول و موضوع رأي داور تعیین می

  دعواي ابطال رأي داور به این معاونت اعالم شود.

 پاسخ:

  جناب آقاي عمرانی

  سرپرست محترم معاونت قضایی دادگستري استان آذربایجان غربی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1239به شماره ثبت وارده  1399/08/21مورخ  9022/16565/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/24

مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه تمییز دعاوي مالی و غیر

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

؛ حتی اگر رأي داوري راجع به یک اختالف مالی باشد. زیرا مفروض آن است مالی استدعواي بطالن رأي داور غیر

واهد ار خکه با اعالم بطالن رأي داوري، اختالف مالی طرفین برابر مقررات مربوط در مرجع صالح مورد رسیدگی قر

گرفت و در صورت رد درخواست ابطال رأي داور نیز این تصمیم دادگاه واجد آثار مالی براي طرفین نیست؛ بلکه 

  مالی است.رأي داور منشاء اثر مالی است بنابراین دعواي ابطال رأي داور در هر صورت غیر

 دکتر احمد محمدي باردئی

ییهمعاون اداره کل حقوقی قوه قضا



 

1399/09/12    

7/99/1238   

  ع  1238-209/4-99شماره پرونده:  

  استعالم:

صدر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادي و شاغلین  -1

با اصالحات و الحاقات بعدي، جانبازان را بدون اشاره به درصد جانبازي و  1367آور مصوب مشاغل سخت و زیان

  به طور مطلق به شرط داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت مشمول قانون دانسته است.

این ماده واحده براي جانبازان بیست تا چهل درصد جانبازي حداقل سه و حداکثر شش سال  سنوات  1وفق بند  -2

  ارفاقی در نظر گرفته است.

  آیا جانبازان داراي کمتر از بیست درصدجانبازي بدون تعلق سنوات ارفاقی مشمول این قانون هستند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي بزاز بنابی

  ظر استان قممستشار محترم دادگاه تجدید ن

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/08/24مورخ  1238به شماره ثبت وارده  1399/08/13بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

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

نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادي و شاغلین «با توجه به صدر قانون 

با اصالحات و الحاقات بعدي که بازنشستگی موضوع این قانون را به  1367مصوب » آورمشاغل سخت و زیان

وراي امور اداري و استخدامی و افزودن داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت، درخواست کتبی، موافقت ش

ماده واحده، سنوات ارفاقی مذکور مختص  3تا  1که وفق بندهاي سنوات ارفاقی منوط کرده است و با عنایت به این

 تر از بیست درصد، مانعی برايبه جانبازانی با درجه جانبازي بیست درصد به باال است، صرف درصد جانبازي کم

بیست سال سابقه خدمت با احراز دیگر شرایط نبوده و عدم برخورداري از سنوات ارفاقی،  بازنشستگی با حداقل

  موجب انتفاي بازنشستگی وفق ماده واحده با احراز دیگر شرایط نیست.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1237   

  ح 1237-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه در گواهی عدم امکان سازش یا حکم طالق حضانت فرزند مشترك که هفت سال تمام شمسی را گذرانیده 

ولی به سن بلوغ شرعی نرسیده است به پدر طفل واگذار شود و مادر طفل نیز علی رغم قطعیت این حکم بدون اذن 

شوراي حل اختالف نیز طرح دعوي مطالبه نفقه فرزند را و اجازه پدر اقدام به نگهداري خود سرانه طفل نماید و در 

  نماید و شورا نیز پدر را محکوم به پرداخت نفقه طفل نماید.

  در خصوص ایراد شکلی:

پدر با سمت تجدیدنظرخواه ایرادي که به رأي شورا نموده است این است که مادر طفل اصالً سمتی براي طرح  -الف

قانون آیین دادرسی مدنی آیا مادر طفل سمتی براي  84ماده  5لذا با توجه به ماده بند دعوي مطالبه نفقه فرزند ندارد 

  طرح این دعوي دارد یا خیر؟

  در خصوص ایراد ماهوي:

پدر طفل با سمت تجدیدنظرخواه ایراد دیگري که به رأي شورا وارد نموده این است که اوالً هیچ محکمه اي -ب

رده است و طفل نیز هفت سال تمام را به پایان رسانیده و لذا باید با پدرش حضانت طفل را به مادرش واگذار نک

  زندگی نماید.

ثانیاً اذن و اجازه اي از ناحیه پدر جهت نگهداري فرزند توسط مادر صادر نشده و مادر خود سرانه اقدام به نگهداري 

 مقررات قانونی صالحیت نگهداري و حضانتطفل می نماید و لذا مستحق دریافت نفقه نمی باشد. ثالثاً پدر به لحاظ 

طفل را دارا می باشد چنانچه مادر طفل را ذي سمت براي طرح دعوي بدانیم آیا استحقاق دریافت نفقه فرزند را دارد 

  قانون حمایت خانواده ؟ 6قانون مدنی و ماده  1169یا خیر؟ تبصره ماده 

 پاسخ:

  جناب آقاي قشمی

  عمومی حقوقی شهرستان زنجان رئیس محترم شعبه هفتم دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛



مورخ  1237به شماره ثبت وارده  1399/8/20مورخ  9037/24449/2116بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/8/20

، دادگاه به 1391قانون حمایت خانواده مصوب  47ق ماده اوالً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطاب

طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعالم  میکند و صرف 

تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدي آن به معناي صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا 

  یرمالی است و از صالحیت شوراي حل اختالف خارج است.غ

ثانیاً، در فرض سؤال که حضانت کودك برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است، در صورتی که دادگاه احراز کند 

هایی که در این خصوص بر مادر تحمیل کند، هزینهمادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداري کودك می

ها را از پدر کودك مطالبه کند. شایسته ذکر است تواند این هزینهمنتسب به اقدام غیرقانونی اوست و نمی شود،می

است و امکان بازداشت وي تا   1391قانون حمایت خانواده مصوب  40که اقدام مادر در فرض سؤال مشمول ماده 

کم رغم صدور حزمان تحویل کودك به پدر نیز قانوناً وجود دارد. بدیهی است در فرضی که دادگاه احراز کند پدر به

حضانت از پذیرش فرزند خودداري کرده و یا اقدامی براي تحویل گرفتن کودك از مادر وي انجام نداده است، در 

توان پدر را به دار امر حضانت شده است، میجا که مادر از باب ضرورت عهدهو از آن قانون یادشده 6اجراي ماده 

  هاي انجام شده توسط مادر و یا پرداخت نفقه جاري کودك محکوم کرد.پرداخت هزینه

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/18    

7/99/1236   

  ك 1236-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري دستور جلب  500توان به استناد ماده هاي قطعی به جزاي نقدي، آیا میدر محکومیت -1

قانون فوق عمل کرد؟ به عبارت دیگر، جمع بین مواد مذکور  529محکوم علیه را صادر کرد یا الزاماً باید مطابق ماده 

  چگونه است؟

ر قبولی وثیقه یا کفالت توسط مقام قضایی امضاء نشود،آیا پس از خارج شدن پرونده از شعبه باید چنانچه قرا -2

پرونده به نظر قاضی مربوطه برسد تا ذیل قرار قبولی را امضاء کند یا این که قاضی اخیر باید قرار قبولی جدید تنظیم 

ه استناد تواند بنی زیادي از آن ایجاد شده بود، آیا میکند؟ اگر وثیقه گذار یا کفیل متوجه این ماجرا شد و فاصله زما

عدم امضاي مقام قضایی با وصف تقاضا و تمایل ضمانت از طرف مشارالیه و بازداشت وثیقه اساساً رفع ضمانت یا 

  بازداشت وثیقه خود را تقاضا کند؟

حکم بر محکومیت یکسان مثالً دو در مواردي که درجه نوع و میزان مجازات دو جرم یکسان باشد و دادگاه نیز  -3

فقره حبس به یک میزان صادر کرده است، آیا باید در رأي خود مجازات اشد را جهت شروع به اجرا معین کند یا این 

که قاضی اجراي احکام در شروع به اجراي هر یک از محکومیت ها مخیر است. ضمناً در صورتی که علی رغم یکسان 

میزان مجازات قانونی دو جرم متفاوت باشد، لکن دادگاه به دو مجازات یکسان حکم داده بودن نوع و درجه مجازات، 

است، آیا مالك مجازات اشد، مجازات اشد قانونی است یا دادگاه باید مجازات اشد را جهت شروع به اجرا مشخص 

  کند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي پیرگزي

  تهران 18معاون محترم دادستان و سرپرست دادسراي عمومی و انقالب ناحیه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1236به شماره ثبت وارده  1399/07/27مورخ  9001/289/218بازگشت به استعالم شماره       

  شود:الم می) این اداره کل به شرح زیر اع1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/08/20



قانون  529ماده  3و تبصره  500قاضی اجراي احکام کیفري براي وصول جزاي نقدي در ابتدا باید مطابق ماده  -1

به محکوم اخطار کند نسبت به پرداخت جزاي نقدي اقدام کند و چنانچه محکوم  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

با رعایت مستثنیات دین و قانون  ، توقیف و فروش اموال محکوماز اجراي حکم استنکاف کرد، باید نسبت به شناسایی

 ¬اجراي احکام مدنی اقدام کند و در صورت فقدان یا عدم شناسایی مال، حقوق و مزایا یا دیگر درآمدهاي محکوم

نون قا 529را با رعایت قانون اجراي احکام مدنی توقیف و جزاي نقدي را وصول کند و اگر به طرق مذکور در ماده 

هاي جایگزین حبس، در جزاي نقدي تا پانزده یادشده، اجراي حکم ممکن نشود، با رعایت مقررات مربوط به مجازات

شود و اگر جزاي نقدي میلیون ریال، به ازاي هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می

این  500قانون یادشده نباشد، مطابق ماده   529ماده » الف« بیش از پانزده میلیون ریال باشد یا امکان اجراي بند

شود؛ در این صورت محکوم مطابق ماده قانون و تبصره آن به ازاي هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می

  شود.این قانون و تبصره آن جلب و بازداشت می 500

ول باشد، اما با توجه به اص¬االصول نیازمند امضاء می¬هر چند قرار قبولی کفالت و وثیقه نوعی عقد است و علی -2

که اقدام مقام قضایی در آزاد کردن متهم، کلی حاکم بر عقود و از جمله ضرورت توجه به قصد واقعی طرفین و این

 داللت بر تحقق عقد مذکور دارد، بنابراین عدم امضاي قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط قاضی وقت که در اثر غفلت

  اعتباري قرار مذکور نخواهد بود.صورت گرفته است، موجب بی

قانون مجازات اسالمی  134ماده » ث«هاي مقرر در حکم یکسان است، با لحاظ بند در فرضی که میزان مجازات -3

مالك تشخیص مجازات اشد، مجازات قضایی است نه مجازات قانونی؛ بنابراین در فرض سؤال که  1399اصالحی 

ها به مرحله اجرا ها تفاوتی نیست، مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت و یکی از آني هر یک از مجازاتدر اجرا

  آیددر می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/03    

7/99/1233   

  ح  1233-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون ایمنی راه و راه آهن از جمله مواد منحصر به فرد قانونی است که تکلیف  4همان طور که مستحضرید ماده 

  مسئوولیت در تصادفات در آزاد راهها را با رعایت شروطی مشخص کرده است متن قانون

ورود و عبور عابرین و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراه ها و همچنین توقف وسائط -4ماده 

  یه در خطوط عبور ممنوع استنقل

هرگاه به جهات مذکور حادثه اي واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که 

وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت به موادر فوق مسئوولیتی نخواهد داشت ولی در هر حال مکلف 

نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا  است در صورت بروز حادثه وسیله

وسیله دیگر بالفاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطالع دهد عدم 

مالحظه می شود  طور که¬مسئوولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. همان

راننده خودروي مجاز در صورت برخورد با عبور پیاده و موارد دیگري که ذکر شده مسئوولیتی ندارد ولی اعالم 

اقع که در تصادفات و¬شده عدم مسئوولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مزایاي بیمه نیست با توجه به این

  ناسان تصادف ارائه می شود خواهشمند است اعالم فرمایید.شده در آزاد راه نظریات متفاوتی از سوي کارش

  عدم مسئوولیت ذکر شده در قانون شامل مسئوولیت کیفري و مدنی است یا تنها مسئوولیت مدنی مدنظر است؟-1

قانون مذکور را رعایت ننموده و با توجه به مفاد آیین نامه راهنمایی و رانندگی  4بعضی از کارشناسان مفاد ماده -2

به روال عادي به تصادف رسیدگی می کنند و راننده خودروي مجاز را در تصادف مسئوولیت می دهند آیا کارشناسان 

می توانند ماده فوق را نادیده گرفته و به راننده خودروي مجاز که شرایط مندرج در ماده را رعایت نموده است 

  درعلت تصادف مسئوولیت بدهند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي الواري 

  دادسراي عمومی و انقالب تهران 3اون محترم دادستان و سرپرست ناحیه مع

  با سالم و دعاي خیر؛



مورخ  1233به شماره ثبت وارده  1399/8/19مورخ  9001/426/23بازگشت به استعالم شماره       

  شود:می، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم 1399/8/20

دیده با اصالحات بعدي، نسبت به زیان 1349آهن مصوب ها و راهقانون ایمنی راه 4مقررات مذکور در ماده  -2و  1

ه رغم انتساب حادثه بکه مقصر در وقوع حادثه است جنبه حمایتی دارد. در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده به

ی را براي پرداخت زیان از سوي شرکت بیمه مقرر داشته است، لذا مقررات دیده، ترتیبات و تکالیف خاصرفتار زیان

قانون یادشده منصرف از مواردي است که راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه و داراي مسؤولیت کیفري و مدنی  4ماده 

لذکر رفتار کرده اقانون صدر 4اي که مطابق مقررات قانونی مذکور در ماده است. بدیهی است مسؤول دانستن راننده

  است، فاقد وجاهت قانونی است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/05    

7/99/1232   

  ح  1232-18-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 توقیف له محکوم شده است و در پی آن اموالی از محکوم لهدر پرونده اي فردي به پرداخت وجه نقد در حق محکوم

شده است. کارشناس در نظریه کارشناسی خود اموال توقیفی را مستعمل و ضایعاتی اعالم و بر این اساس نظریه 

کارشناسی خود را ارائه کرده و مزایده نیز بر اساس نظریه کارشناس برگزار شده و محکوم له به عنوان برنده مزایده 

علیه پذیرفته شده و حکم بر نقض دادنامه اجرا شده صادر محکوم اعالم شده است. در پی آن دادخواست اعاده دادرسی

  شده است. حال:

در حال حاضر که عین اموال وجود ندارد، آیا برنده مزایده (محکوم له) باید قیمت اموال را طبق همان نظریه کارشناسی 

یا با توجه به این که محکوم اولیه که اموال را مستعمل و ضایعاتی اعالم کرده است به محکوم علیه پرداخت کند 

علیه مدعی است اموال فروخته شده در خط تولید کارخانه فعال بوده اند، باید قیمت روز اموال محاسبه و به وي 

  پرداخت شود؟

 پاسخ:

  جناب آقاي درودگر

  هاي عمومی و انقالب شهرستان اراكرئیس کل محترم دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1232به شماره ثبت وارده  1399/08/18مورخ  9012/1964/720الم شماره بازگشت به استع      

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/20

نیست؛ بلکه هرگاه به موجب  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39اوالً، صرف نقض رأي موجب اعمال ماده 

  شود.شود، عملیات اجرایی اعاده می رأي نهایی، رأي اولیه بالاثر

ها نیست، ثانیاً، در فرض سؤال که در اجراي ماده یادشده عین اموال وجود ندارد و امکان اعاده عین اموال یا مثل آن

  شود.قانون مذکور تعیین و پرداخت می 46قیمت روز اموال وفق تشریفات مقرر در ماده 

 دکتر احمد رفیعی

حقوقی قوه قضاییه مدیرکل



 

1399/09/18    

7/99/1228   

  ح1228-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مدت اعتبار رأي صادره از  دادگاه موضوع احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طالق براي تسلیم به دفتر رسمی 

  طالق چه مدت است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي جاللوند

  استان قزوین معاون محترم  قضایی رئیس کل دادگستري

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1228به شماره ثبت وارده  1399/08/18مورخ  9031/40802/1بازگشت به استعالم شماره 

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می 1399/08/20

در موردي که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طالق است، متفاوت از موارد صدور حکم طالق 

شود لذا دادگاه عالوه بر است و این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوجه است که با وکالت زوجه اعمال می

و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در  کنداحراز شرایط اعمال وکالت، گواهی عدم امکان سازش نیز صادر می

  معین شده است. 1391قانون حمایت خانواده مصوب  34فرض، سؤال همان است که در ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/05    

7/99/1224   

  ك  1224-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شش فقره جرم (سه فقره از یک نوع و سه فقره دیگر متفاوت از نوع قبلی) شده است  مجازات فردي که مرتکب

  شود؟چگونه تعیین می

 پاسخ:

  جناب آقاي جاللوند

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1224به شماره ثبت وارده  1399/08/18مورخ  9031/40803/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/20

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

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

 شود و چون در نهایت این جرایم غیرشود و براي جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر میمی

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

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

  هشود./شتعیین کیفر می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23/2/1399اصالحی 

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1222   

  ح 1222-100-99شماره پرونده:  

  استعالم:

درصد  %10درصد و متهم دیگر به میزان  %20درصد و یک متهم به میزان % 70در پرونده کیفري شاکی به میزان 

اند و تمامی اشخاص به قرار کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض مقصر حادثه شناخت شده

چه شخصی می باشد در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوي در صورتی که یکی به قرار کارشناسی به 

  از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟

 پاسخ:

  جناب اقاي علی ایثاري

  دادیار محترم اظهار نظر دادسراي عمومی وانقالب سمنان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ   1222به شماره ثبت وارده  1399/7/8مورخ  9039/3005/175بازگشت به استعالم شماره      

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون ایین دادرسی کیفري (1399/8/19

صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که 

اوالً از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  560ان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده شاکی و متهم

اي نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینه

اسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وي براي انجام کارشنمی

که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً یر عهده شاکی است. بنابراین، در صورتی

که تیشود. اما در صورنباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می

پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت شاکی توان 

الذکر، هزینه کارشناسی پرداخت شده را از طریق شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوقو مراتب به دادستان اعالم می

  ي کل واریز کنند.داراجراي احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/05    

7/99/1219   

  ك  1219-224-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  آیا افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي ایثاري

  دادیار محترم اظهار نظر دادسراي عمومی و انقالب سمنان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1219به شماره ثبت وارده  1399/06/27مورخ  9039/3005/161بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/19

قانون مجازات  143و  20اصوالً بزهکار دانستن اشخاص حقوقی و تعیین مسؤولیت کیفري براي آنان مطابق مواد 

» هتک حرمت«دیده شناختن  اشخاص مذکور نیست. در جرایم مربوط به متضمن قابلیت بزه 1392اسالمی مصوب 

 746و  698دیده واقع شدن اشخاص حقوقی وجود داشته است؛ نظیر بزه اظهار اکاذیب موضوع مواد هر جا امکان بزه

گذار به این امر تصریح کرده است. بنابراین در جرایمی نظیر ون، قان1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

 245و یا افترا خاص (قذف) موضوع ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  697افترا موضوع ماده 

  ، بزهدیده واقع شدن اشخاص حقوقی منتفی است.1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/18    

7/99/1216   

  ك 1216-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در سرقت اموالی مانند قولنامه عادي یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثناي  مالک براي شخص دیگري  

ممکن نیست مالك ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفري و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو 

  است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي ایثاري

  ی و انقالب سمناندادیار محترم اظهار نظر دادسراي عموم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1216به شماره ثبت وارده  1399/6/27مورخ  9039/3005/159بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/8/19

قانون  104دن بزه سرقت و حصري بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده اوالً، با توجه به اصل غیر قابل گذشت بو

اصالحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت  104و لحاظ این که در ماده  1399مجازات اسالمی اصالحی 

ر یاز حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاري مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظ

ها صرفاً بر اساس ارزش مالی مصادیق مذکور در فرض استعالم (قولنامه عادي و سهام با نام) که تعیین ارزش آن

الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل قانون فوق 104ها نیست، موضوع منصرف از ماده عرفی آن

  گذشت محسوب میشود.

قانون آیین  250ن و نوع قرار تأمین کیفري بر اساس معیارهاي عام مذکور در ماده ثانیاً، در فرض استعالم، تعیین میزا

گذاري را داشته باشد، است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزش 1392دادرسی کیفري مصوب 

  شود.این قانون قرار تأمین صادر می 219با  لحاظ ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/08    

7/99/1215   

  ك 1215-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

به علت واژگونی وسیله نقلیه شخصی فوت شده است. مطابق نظریه کارشناس فنی  1397در سال » الف«شخص 

 کنند و پرونده در دادسرا منجر به قرار منع تعقیبتصادف نامبرده مقصر بوده است. اولیاي دم متوفی اعالم رضایت می

عنه معرفی به عنوان مشتکی اقدام به طرح شکایت کرده و شهرداري را 1399شود؛ اما اولیاي دم بار دیگر در سال می

ست، آیا اند و نظریه قطعی شده اکه اولیاي دم نسبت به نظریه کارشناسی اولیه اعتراض نکردهکنند. با توجه به اینمی

  شکایت جدید قابلیت پیگیري و تعقیب دارد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي ایثاري

  ناندادیار محترم اظهار نظر دادسراي عمومی و انقالب مرکز استان سم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1215به شماره ثبت وارده  1399/4/16مورخ  9039/3005/81بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/08/19

تخطی متوفی از مقررات راهنمایی و رانندگی بوده و پرونده در فرض استعالم که بنا به نظر کارشناسان علت حادثه، 

به لحاظ عدم احراز وقوع بزه به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است و متعاقباً ورثه متوفی به لحاظ تسبیب در 

ونده راند، با توجه به اینکه اظهار نظر کارشناسان در پجنایت (تخطی از نظامات دولتی) علیه شهرداري شکایت کرده

سابق، مسقط حق دادخواهی شکات نیست و اساساً نظریه کارشناسی فاقد موضوعیت و واجد طریقیت است و عدم 

اعتراض ورثه متوفی به نظر کارشناسی نیز مؤثر در مقام نیست، لذا دادسرا مکلف است به شکایت مطروحه علیه 

  شهرداري رسیدگی کند.

 دکتر احمد رفیعی

قوقی قوه قضاییهمدیرکل ح



 

1399/09/15    

7/99/1209   

  ك  1209-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

آن چنانچه قرار منع تعقیب متهم در دادسرا صادر و به » ت«قانون آیین دادرسی کیفري و بند  474با توجه به ماده -

لحاظ عدم اعتراض این قرار قطعی شد و به هر دلیلی مثل اینکه گزارش علیه متهم اشتباها به دو شعبه دادسرا ارجاع 

بدون توجه به منع  2ل شد و دادگاه کیفري ارسا 52شده بود پرونده دیگري با قرار جلب به داردسی به دادگاه کیفري 

قانون آیین  474تعقیب قطعی قبلی متهم را به حبس محکوم نمود و این رأي نیز قطعی شد از آن جایی که ماده 

  ها است نه قرار منع تعقیب دادسرا تکلیف این متهم چه خواهد بود؟¬دادرسی کیفري مربوط به احکام دادگاه

وثیقه توسط دادستان صادر شد دادسرا بدون رعایت مقررات مربوط به ابالغ تصور نمود علی فرض دستور ضبط -2

که در مهلت قانونی به این دستور اعتراض نشده و مبادرت به انجام مزایده نمود و وثیقه طبق مقررات مزایده به 

ه استعالم شد صحت فروش رفت و از شعبه دادگاهی که حکم زیر نظر وي اجرا می شد در رابطه با صحت مزاید

مزایده را تایید کرد که البته مطابق نظریه آن اداره محترم که شماره آن خواهد بود صحت مزایده باید به تایید معاون 

گذار مراجعه نمود و به ضبط وثیقه اعتراض کرد و معلوم ¬رسید پس از این جریان وثیقه¬اجراي احکام کیفري می

نگرفته وقت اعتراض باقی است دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض وثیقه  شد که چون ابالغ صحیح به وي صورت

و نظریه  1398/3/18مورخ  7/98/331گذار دستور ضبط وثیقه را نقض کرد که قهرا مطابق نظریه مشورتی 

قانون اجراي احکام کیفري  143و  39آن اداره محترم و توجه به مواد  1395/3/3مورخ  7/95/433مشورتی 

بایست نسبت به رفع آثار اجراي حکم اقدام کند اما وثیقه گذار و برنده مزایده هر دو به دادگاه حقوقی ¬می  دادسرا

کنند و اولی ابطال اجرائیه مربوط به ضبط وثیقه و ابطال سند رسمی که به نام برنده مزایده صادر شده ¬مراجعه می

کند که شعبه بدوي به نفع ¬ک اولیه را مطالبه میالمثل ایام تصرف مال¬خواهد و دومی خلع ید و اجرت¬را می

کند ولی شعبه رسیدگی کننده به اعتراض برنده مزایده حکم بدوي حقوقی را نقض و به ¬گذار رأي صادر می¬وثیقه

الواقع حکم دادگاه کیفري مبنی بر نقض دستور ضبط وثیقه را نادیده ¬کند و فی¬نفع برنده مزایده حکم صادر می

تواند بدون توجه به رأي شعبه فرضی ¬بفرمایید در چنین وضعیتی معاون اجراي احکام کیفري میگیرد حال ¬می

تجدیدنظر در رابطه با رأي حقوقی نسبت به رفع اثر از عملیات اجرایی ضبط و مزایده اقدام کند و با باید مورد را از 

ه و رأي دادگاه حقوقی بر مالکیت برند موارد صدور دو رأي متهافت رأي دادگاه کیفري بر نقض دستور ضبط وثیقه

مزایده تلقی نمود که در چنینی فرضی با توجه به اینکه رأي مربوط به نقض دستور ضبط وثیقه از شعبه کیفري و 



قانون آیین  426رأي مربوط به مالکیت برنده مزایده نسبت به وثیقه از شعبه حقوقی صادر شده و با توجه به ماده 

اعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه علی فرض وجود زمان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی دادرسی مدنی زمان 

  اي خواهد بود اظهارنظر فرمایید.¬چه شعبه

با توجه به نظر آن اداره محترم مبنی بر اینکه صحت مزایده در مورد سوال  باید به تایید معاون اجراي احکام -1-2

که تایید صحت مزایده توسط دادگاه کیفري که متعاقبا از اساس دستور ضبط وثیقه توان گفت ¬کیفري برسد آیا می

تواند مانعی براي معاون اجراي احکام کیفري و در راستاي رفع اثر از ضبط ¬را نقض کرده عملی لغو بوده و نمی

  وثیقه باشد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي  لطفی نسب

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1209به شماره ثبت وارده  1399/7/23مورخ  9020/82/5002بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/8/17

یفري بدون ادگاه کدر فرض استعالم که نسبت به رفتار مورد شکایت قبالً قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و د -1

توجه به این امر، در پرونده دیگري متهم را به اتهام ارتکاب رفتار یادشده محکوم و حکم صادره قطعی شده است، 

شود و چون تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار از موانع تعقیب کیفري به لحاظ اعتبار امر مختومه محسوب می

ند باشد، موضوع مشمول بماهوي است و آثار حکم برائت بر آن مترتب می که قرار منع تعقیب، تصمیمبا لحاظ این

و از مصادیق اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  474ماده » ت«

  قطعی است.

استعالم  19/9/1398دستورالعمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب  2با توجه به ماده  -2

ه نبوده گویی به سؤاالتی که واجد این خصیصحقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات منتشر شده باشد و پاسخ

  و صرفاً ناظر به ماوقع باشد از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/09    

7/99/1208   

  ك  1208-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي حقوقی بایستی به صورت ¬قانون آیین دادرسی مدنی رضایت در پرونده 183و 180نظر به اینکه مطابق مواد 

کتبی باشد و با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص رضایت و گذشت صورت گرفته در خارج 

مثل قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نشده است آیا رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم از دادگاه 

  اشد یا خیر؟ب¬قابل گذشت به صورت تلفنی نزد قاضی یا مدیر دفتر یا کارمند دفتر معتبر وقابل ترتیب اثر می

 پاسخ:

  جناب آقاي رضوانی

  دادگاه کیفري دو شهرستان اراك 106رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1208به شماره ثبت وارده  1399/8/15مورخ  9012/1936/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:)  این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/8/17

 1392زدهم از بخش دوم قانون مجازات اسالمی مصوب مستفاد از مواد قانونی مربوط از جمله مبحث سوم از فصل یا

صالح گذشت منجز شاکی را به هر نحو ولو ، مقام قضایی ذي1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  175و ماده 

اي یا مخابراتی از جمله تلفن با رعایت مقررات  دادرسی الکترونیکی احراز کند، باید به هاي رایانهاز طریق سامانه

  .ربط استتیب اثر دهد؛ النهایه احراز هویت شاکی و صحت گذشت به طریق مقتضی با مقام قضایی ذيآن تر

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/02    

7/99/1207   

  ك  1207-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

متهمان رأي صادر کرده و در مهلت قانونی اعتراض دادگاه بدوي در خصوص جعل سند عادي نسبت به محکومیت 

اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی، اعتراضی واصل نشده و رأي قطعیت یافته است. متعاقباً احدي از متهمان پس از 

صدور رأي اصالحی که در ماهیت دادنامه بدوي تأثیري نداشته و صرفاً سهم قلم بوده است، به دادنامه اصداري 

صالحی یافته و اها اعم از بدوي قطعیتتواند نسبت به نقض دادنامهکند. آیا دادگاه تجدید نظر استان می اعتراض می

  مورد اعتراض اقدام کند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي عمرانی 

  سرپرست محترم معاونت قضایی دادگستري استان آذربایجان غربی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1207به شماره ثبت وارده  1399/07/30مورخ  9022/15069/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/08/17

 خواهی نشده و رأي به مرحله قطعیتدر فرض استعالم که در مهلت قانونی نسبت به رأي دادگاه نخستین تجدید نظر

خواهی قرار گرفته است، با لحاظ مفهوم و آثار رأي ده است؛ اما رأي تصحیحی در مهلت قانونی مورد تجدید نظررسی

این قانون و با عنایت به  493و  492قانون آیین دادرسی کیفري و همچنین مستنبط از مواد  381تصحیحی در ماده 

 اهی نسبت به رأي اصلی متفاوت است؛ لذا در فرضکه تجدید نظرخواهی نسبت به رأي تصحیحی با تجدید نظرخواین

استعالم که نسبت به دادنامه تصحیحی تجدید نظرخواهی شده، موجب قانونی جهت ورود دادگاه تجدید نظر استان به 

  االجرا شده است وجود ندارد.رأي اصلی که قطعی و الزم

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/04    

7/99/1206   

  ك  1206-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که قتل خطاي محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیاي دم منحصر در -1

اشد و قید حیات ب فرد واحد باشد مثل این که فردي برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفاً پدر قاتل و مقتول در

قاتل و مقتول فرزند و همسري نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا 

  اینکه دیه تهاتر می شود.

در مواردي که قتل خطاي محض است و مسئوولیت عاقله در خصوص پرداخت دیه مطرح باشد با توجه به اینکه -2

شود در مرحله ¬عاقله دیه از مرتکب و در صورت عدم تمکن وي از بیت المال پرداخت میدر صورت عدم تمکن 

ند و در ک¬بازپرسی اقدام به چه نحوي است به این معنا که بازپرسی در خصوص تمکن عاقله تحقیق و استعالم می

تمکن مرتکب دهد و در صورت عدم تمکن عاقله در خصوص ¬صورت تمکن پرونده را در خصوص عاقله ادامه می

د کن¬المال به دادگاه ارسال می¬شود و در صورت عدم تمکن وي پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت¬تحقیق می

یا این که بدون تحقیق در خصوص تمکن عاقله و مرتکب پرونده را جهت صدور حکم محکومیت عاقله یا مرتکب یا 

  کند؟¬المال به دادگاه ارسال می¬بیت

 پاسخ:

  لو ابندهجناب آقاي خد

  معاون محترم دادستان دادسراي عمومی و انقالب زنجان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1206به شماره ثبت وارده  1399/08/14مورخ  9037/5424/3005بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/17

قانون مجازات اسالمی دیه جنایت شبه عمدي خطاي محض و جنایت عمدي که  452و  450با توجه به مواد  -1

باشد. علیه یا ولی دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق میقصاص در آن جایز نیست، حق شخصی مجنی

 300شود، توجهاً به ماده هم محسوب می» ولی دم«بنابراین در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله 

  المال نیست.قانون مدنی، مطالبه دیه منتفی است و موجبی براي رجوع به بیت



شود؛ اما تمکن مالی عاقله طبق مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل می -2

است. بنابراین در مواردي که بازپرس » مان پرداخت دیهز«مربوط به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  469ماده 

احراز نماید که قتل از نوع خطاي محض یا شبه عمدي است، مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است و با لحاظ مواد 

قانون آیین دادرسی کیفري  85قانون یادشده، در صورت مطالبه دیه، پرونده مستند به تبصره ماده  467و  466

شود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام شود (بنابراین بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می 1392مصوب 

  تحقیق در خصوص مالئت عاقله توسط دادسرا منتفی است).

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/05    

7/99/1203   

  ح 1203-138-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مبنی بر صدور دستور موقت توقیف » ب«نامه عادي دادخواستی به طرفیت با ارائه تصویر مصدق مبایعه» الف« 

سیستمی و فیزیکی و الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم کرده است، اما حسب استعالم به عمل آمده از پلیس راهور 

  سابقه ثبت دارد.» ج«خودرو به نام 

توان دستور توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو را صادر کرد؛ در حالی که  سند  نامه عادي میبایعهآیا به استناد م 

  رسمی خودرو به نام شخص دیگري است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي  جاللوند

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1203به شماره ثبت وارده  1399/8/12مورخ  9031/39482/1بازگشت به استعالم شماره       

االجرا این اداره کل به شرح زیر اعالم ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی و مفاد اسناد الزم1399/8/14

  شود:می

نامه عادي، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف سیستمی و در فرض سؤال که فردي با ارائه تصویر مصدق مبایعه 

یزیکی خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی آن را خواستار شده است؛ در حالی که حسب استعالم به عمل آمده از ف

  پلیس راهور، خودروي مذکور داراي سابقه ثبتی به نام فرد دیگري غیر از خوانده دعوا است؛

. باشد؛ قابل ترتیب اثر نیستاوالً، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت 

  توان در قالب دستور موقت امري دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد.زیرا نمی

، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی 1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  29ثانیاً، مطابق ماده 

شود و لذا مالك مالکیت خودرو نزد مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی تنظیمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می

الیه براي اثبات مالکیت خود و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو باید دعوا در دفاتر مذکور است و منتقل



ت شخصی مطرح کند که داراي سند رسمی خودرو است و تا زمانی که این درخواست به طرفیت چنین را به طرفی

  شخصی مطرح نشده باشد، موجبی براي صدور دستور موقت نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1201   

   1201-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

فرضا در پرونده اي دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتاً در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، 

قانون آیین  280کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجراي ماده کیفرخواست صادر می

اختالس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتاً در مورد با عدول از عنوان سرقت عقیده بر  1392دادرسی کیفري 

  اتهام معنونه رأي بر محکومیت متهم صادر و اعالم مینماید .

که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختالس محکوم نموده آیا با توجه به این-1

  باشد حق اعتراض به رأي صادره را دارد؟انون میدادستان بدین جهت به این اعتقاد که رأي خالف ق

چنانچه پرونده در دادگاه اختالس تشخیص داده شود و اختالس باالي ده میلیون ریال باشد با توجه به صالحیت -2

  قانون آیین دادرسی کیفري تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟ 302رسیدگی موضوع ماده 

هزار تومان باید در صورت وجود دالیل و مدارك الزم یک ماه متهم  100که در اختالس باالي با توجه به این-3

بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختالس را تفهیم کند آیا الزم است متهم را به مدت یک ماه در اجراي ماده 

  قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح بازداشت نماید؟ 123

قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختالس -4

  بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟

 پاسخ:

  جناب آقاي حسین زاده

  رئیس محترم شعبه اول دادگاه نظامی دو یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1201به شماره ثبت وارده  1399/8/7مورخ  24/1/99/252726بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/8/12

ادعاي مخالف بودن «صرف  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  434ماده » ب«با عنایت به صراحت بند  -1

قانون موصوف  433ماده » پ«از جهات تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء، در اجراي بند » ) رأي با قانون(عدم انطباق



که این ادعا مطابقت با واقع داشته باشد یا خیر، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو، است. صرف نظر از این

عنوان مذکور در کیفرخواست تشخیص می دهد و بر  این قانون، عنوان صحیح قانونی را غیر از 280در اجراي ماده 

 457کند، دادستان حق تجدیدنظرخواهی از رأي را دارد، حکم موضوع ماده این اساس مبادرت به صدور رأي می

مؤید  »تطبیق عمل با قانون در رأي تجدیدنظرخواسته«قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر حق تجدیدنظر در ممیزي 

  .این استنباط است

این است که مالك  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  428و  427، 315، 304، 302مستفاد از مواد  -2

قانون مجزات  19هاي ماده هاي کیفري مجازات قانونی جرم ارتکابی است که بر اساس شاخصصالحیت دادگاه

گردد؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه مشخص می 1392اسالمی 

 1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  119ماده » ج«اختالس بیش از مبلغ ده میلیون ریال موضوع بند 

  صادر کند.تشخیص می دهد، باید به اعتبار صالحیت دادگاه نظامی یک قرار عدم صالحیت 

در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو پس از ارجاع پرونده حاوي کیفرخواست به اتهام سرقت، عنوان صحیح قانونی  -3

تشخیص  1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  123را اختالس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده 

بازداشت موقت الزامی موضوع این ماده با عنایت به تبصره  دهد، با فرض وجود اقتضاء (دالیل کافی) صدور قرارمی

  ضروري است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري  237ماده 

قانون مجازات جرایم  124و  123در صدور قرار بازداشت موقت الزامی و تعلیق از شغل نظامی موضوع مواد  -4

ر متشکله، موضوعیت دارد بنابراین در فرض ارتکاب بزه اختالس با ارکان و عناص 1382نیروهاي مسلح مصوب 

، عنوان صحیح قانونی را بر خالف 1392قانون آیین دادرسی کیفري  280سؤال که دادگاه نظامی دو در اجراي ماده 

بینی عنوان اختالس مذکور در کیفرخواست، عنوان مجرمانه دیگري که وضعیت تعلیق از شغل براي آن در قانون پیش

 کند، استمرار قرار بازداشت موقتدهد و بر این اساس مبادرت به تفهیم اتهام و رسیدگی میمینشده است تشخیص 

  به مدت یک ماه و تعلیق از شغل موضوع مواد مذکور، موضوعاً منتفی است./

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/03    

7/99/1197   

  ك 1197-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند جهات تخفیف در مورد تعدد جرم نیز دادگاه  می 1370قانون مجازات اسالمی مصوب  22ماده  2مطابق تبصره 

  را رعایت کند. 

مسکوت گذاشته شده است، آیا  1392که تبصره مذکور در قانون مجازات اسالمی مصوب سال سؤال: با توجه به این

  پذیر است؟اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم امکان

 پاسخ:

  جناب آقاي کاظمی

  رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1197به شماره ثبت وارده  1399/08/12مورخ  9020/184/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/12

در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و  1399که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب با توجه به این

ت قانون مجازا 38بینی نشده است، لذا در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده متعدد تفاوتی پیش

قانون مجازات اسالمی (اصالحی  134ماده » خ«، مجازات هر یک از جرایم با توجه به بند 1392اسالمی مصوب 

) تعیین 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  6اصالحی این قانون (موضوع ماده  37) مطابق ماده 1399

  شود.می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/10    

7/99/1195   

  ح 1195-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که فردي به انتقال پالك و سند یک دستگاه خودرو محکوم شود و پیش از اجراي حکم خودرو را  –الف

  دهد:له با تنظیم سند رسمی انتقال میبه شخص دیگري غیر از محکوم

که براي تعویض پالك جهت اجراي حکم خودرو را توقیف کند؟ توضیح آن تواندآیا واحد اجراي احکام می -1

  خودرو، وجود عین خودرو در پلیس راهور الزامی است.

یا علیه بوده، آکه انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتنی بر محکومیت محکومبا توجه به این -2

  له انتقال داد؟ وظیفه اجراي احکام در این خصوص چیست؟محکومتوان خودرو را از مالکیت ثالث به مالکیت می

علیه پس از برگزاري مزایده، اقدام به واخواهی، اعاده دادرسی و یا هر امري کند که منجر در صورتی که محکوم -ب

به دیگري به ابطال مزایده شود و از طرفی خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده را 

قانون اجراي احکام مدنی  39انتقال دهد، وظیفه اجراي احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده 

  چیست؟ 1356مصوب 

 پاسخ:

  جناب آقاي شمسی ارمندي

  مدیرکل محترم نظارت و بازرسی مرکز امور شوراي حل اختالف قوه قضاییه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1195به شماره ثبت وارده  1399/08/10مورخ  9000/12190/350ت به استعالم شماره بازگش      

در خصوص استعالم فاقد شماره و تاریخ قاضی محترم شوراي حل اختالف و اجراي احکام مدنی  1399/08/12

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

علیه پیش از اجراي حکم، پالك و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به در فرض سؤال که محکوم -2و 1-الف

که حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت انتقال رسمی خودرو و شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به این

سند و اجراي حکم وجود  دهنده ضروري است، امکان توقیف خودرو و تنظیمتعویض پالك، مالکیت رسمی انتقال



الیه یادشده اقامه کند و براي جلوگیري از حدوث له لزوماً باید دعواي ابطال سند رسمی را علیه منتقلندارد و محکوم

  وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص دیگري شود.

که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را  1356حکام مدنی مصوب قانون اجراي ا 39با توجه به اطالق ماده  -ب

سازد. بنابراین داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجراي حکم صورت گرفته را زایل می

ر انتقال متکی ب جا که اسناد بعديدر فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگري انتقال داده است، از آن

قانون یادشده با دستور قاضی اجراي احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات  39سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 

  شود.اجرایی اعاده می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/10    

7/99/1194   

  ح 1194-2/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تصویر  1385نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب سال آیین 15که در ماده با عنایت به این

مبلغ وصول شده تمبر ابطالی توسط کانون  %2به پیوست تاکنون حق الزحمه متصدیان تمبر کارت خوان به میزان 

ري استان تهران ارائه و توسط مدیریت امور مالی دادگستري به وکالء و صندوق حمایت وکالء به امور مالی دادگست

تصویر به پیوست  1399/1/9نامه جدید مصوب آیین 29که حسب ماده سمت پرداخت می گردید حال آنپرسنل ذي

 2و بر اساس ابهام حقوقی مطرح شده در ماده مذکور توسط کانون وکالي دادگستري و صندوق حمایت وکالء این 

اي براي اند و این امر مشکالت عدیدهپرداخت وجوه مذکور به دادگستري استان تهران مستنکف نموده نهاد از

واحدهاي قضایی دادگستري استان تهران ایجاد نموده و از طرفی جزء حقوق مکتسبه متصدیان تحت نظر امور مالی 

اده مذکور این معاونت را راهنمایی و باشد لذا خواهشمند است  در خصوص رفع ابهام مدادگستري استان تهران می

ارشاد نمایید ضمنا در صورت صالحدید آن مدیریت آقاي مهربان رئیس اداره درآمد دادگستري استان تهران به عنوان 

  کارشناس مطلع این معاونت در جلسه مورد نظر حضور به هم رسانند.

 پاسخ:

  جناب آقاي اسدزاده

  ی دادگستري کل استان تهرانمعاون محترم مالی پشتیبانی و عمران 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1194به شماره ثبت وارده  1399/8/7مورخ  9001/5902/12بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/8/12

، مندرج در ...»الزحمه متصدیان وصول خواهد شد شود، حقچه وصول میدو درصد از آن«با توجه به اینکه عبارت 

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري و وکالي موضوع ماده الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 15قسمت اخیر ماده 

نامه آیین 29ریاست محترم قوه قضاییه در ماده  1385 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب 187

ریاست محترم قوه قضاییه،  28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقتعرفه حق



هاي سابق در خصوص نامهنامه اخیرالذکر، کلیه آیینآیین 34حذف شده است و از طرفی برابر قسمت اخیر ماده 

  نامه صدرالذکر از وجوه وصولی مجوزي ندارد.آیین 15الوکاله ملغی است، لذا کسر دو درصد مصرح در ماده حق

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1192   

  ح  1192-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اقدام به ارائه دادخواست  1391آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب  20چنانچه زوج در راستاي ماده 

اعسار به دادگاه صالح در مهلت قانونی نماید ولی سهواً گواهی آن را به دفترخانه تسلیم نکند آیا اعتبار گواهی عدم 

  امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد بود یا خیر؟

 پاسخ:

  جناب آقاي جاللوند

  دادگستري استان قزوینمعاون قضایی محترم رئیس کل 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1192به شماره ثبت وارده  1399/8/10مورخ  9031/38773/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/8/12

تأدیه حقوق مالی زوجه است. طالق ثبت طالق موکول به « 1391قانون حمایت خانواده مصوب  29به موجب ماده 

مچنین ه». گرددبه نیز ثبت میدر صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم

قانون یادشده، چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ رأي قطعی یا قطعی شدن  34وفق ماده 

لیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طالق تسلیم کرده است ظرف سه ماه آن به دفترخانه رسمی طالق تس

از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارك الزم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. 

وق مالی زوجه، در این رداخت حقدر فرض سؤال که زوج با ارائه گواهی عدم امکان سازش و ادعاي اعسار از پ

که تقدیم دادخواست اعسار به خصوص اقامه دعوا کرده، ولی گواهی مربوط را به دفتر ارائه نکرده است، با لحاظ آن

یادشده نیست و تکلیف زوج به حضور در دفتر ثبت طالق و ارائه گواهی مربوط  34دادگاه، نافی تکلیف مقرر در ماده 

د. شایسته ذکر است تکلیف به ارائه حکم قطعی اعسار و یا گواهی تقدیم دادخواست کن(مدارك الزم) را ساقط نمی

الذکر نشأت گرفته اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه به عنوان یکی از مدارك الزم از حکم مقرر در مواد فوق

قضاییه صرفاً ریاست محترم قوه  27/11/1393نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب آیین 20است و ماده 

احکام قانونی را تبیین کرده است. لذا در فرض سؤال چون مراتب تقدیم دادخواست اعسار با ارائه گواهی مربوط به 



دفترخانه اعالم نشده است، گواهی عدم امکان سازش با سپري شدن مهلت سه ماهه قانونی از درجه اعتبار ساقط 

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1191   

  ع 1191-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

به استحضار می رساند اخیرا تعدادي از فعالین حوزه ساخت و ساز مسکن با ارسال گزارشات کتبی و مراجعات 

حضوري از رویه جدیدي که در فرایند ساختمان سازي توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان مجري 

طیل شدن کسب و کارهاي مربوط به صالح شکل گرفته معترض بوده و اعتقاد داشتند اجراي این رویه باعث تعذي

صالح صرفا بار مالی امور ساختمانی و فرار سرمایه از استان شده است ادعاي مشارالیهم این بود که وجود مجري ذي

 گونه خدمتکند و عمال همانند طرح مهندس ناظر به غیر از یک امضاي صوري هیچمضاعفی بر کارفرما تحمیل می

شود و مضافا این تمامی امور توسط کارفرما و تیم منتخب او جهت ساخت وساز انجام می دهد ودیگري را ارائه نمی

ي کالنی هاها را تقسیم کرده و پولپدیده باعث شکل گیري رانت و انحصار شده که گروهی اندکی بین خود ساختمان

ظام موضوع از هیئت مدیره سازمان نتر ها جهت بررسی دقیقنمایند بعد از بیان این شکوائیهاز این طریق  تحصیل می 

اي که با حضور مهندسی ساختمان کرمان دعوت شد تا به ارائه توضیحاتی در این خصوص بپردازند و طی جلسه

ربط  برگزار شد رئیس سازمان نظام هاي ذيرئیس کل محترم دادگستري استان و نماینده انبوه سازان و سازمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  4و شهرسازي مدعی بودند بر اساس ماده مهندسی ساختمان و نماینده مسکن 

ماده  5 باشد و بنداي میهاي ساختمان مستلزم صالحیت حرفهاشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی در  بخش

ن تکلیف نموده همان قانون جلوگیري از مداخله اشخاص فاقد صالحیت در امور فنی را به هیأت مدیره سازما 15

متر مربع مستلزم  2000طبقه و باالتر از متراژ بیشتر از  6هاي است و لذا بر اساس این مواد قانونی احداث ساختمان

  باشد.صالح میمعرفی مجري ذي

فصل ششم  9-1-19و بند  7هاي صدرالذکر مدعی هستند ماده از سوي دیگر مخالفین این طرح عالوه بر چالش

توسط دیوان عدالت اداري ابطال گردیده  1394/2/14مورخ  99مقررات ملی ساختمان طی دادنامه هاي شماره 

قانون  33نامه اجرایی ماده موادي از آیین 1386/5/28مورخ  376و  374-375است و همچنین دادنامه شماره 

د با باشه است استدالل دیگر آنها این موضوع میشود را ابطال نمودصالح مینظام مهندسی که مرتبط با مجري ذي

هاي موجود امري اجباري و تکلیفی نیست و نامهصالح استفاده از آن طبق قوانین و آیینفرض پذیرش مجري ذي

تواند کارفرمایان را ملزم به انتخاب مجري نماید از سوي دیگر اداره کل راه و شهرسازي سازمان نظام مهندسی نمی



صالح را از مفاد این آرا ها تفسیر متفاوتی ارائه و حذف مجري ذينظام مهندسی ساختمان از این دادنامهو سازمان 

  نمایند:برداشت ننموده و دالیل ذیل را جهت تایید این امر عنوان می

  قانون نظام مهندسی از قوانین آمره است و هیچ توافقی بر خالف آن جایگاه و اعتبار ندارد.-1

  کند.نامه هیچ خللی به ارزش و جایگاه قانون وارد نمیینابطال آی-2

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم دارا بودن  4قانونگذار در ماده -3

ام جنامه ابطال گردد بایسته بودن انصالحیتی دانسته که در ماده مرقوم تبیین شده است حتی با فرض اینکه آیین

-33-32خدمات مهندسی ساختمان توسط اشخاص صالحیت دارد منتفی نشده و ضمانت اجراي این الزام در موارد 

  باشد.االجرا میقانون تصریح گردیده و الزم 40و  34

مورخ  99پیرو شکایت انجام شده علیه اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي مستند به دادنامه شماره -4

آن اداره کل به شهرداري اراك در رابطه با الزام به استفاده از  10378بر ابطال نامه شماره مبنی  1394/2/14

صالح هیأت تخصصی اراضی و شهرسازي دیوان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره خدمات مجریان ذي

  .صالح را مغایر قانون ندانسته استالزام استفاده از خدمات مجریان ذي 9709970906010252

صالح ¬مبادرت به حذف مجري ذي 1386/6/25شوراي اسالمی شهر کرج در جلسه رسمی خود در تاریخ -5

نموده که این مسئله با شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مواجه شده و دیوان طی دادنامه شماره 

  الف قانون دانستهمتر مربع خ 1750حذف مجري ذي صالح را در احداث ساختمان هاي تا سقف  14

گیري ¬هاي متفاوت از این قوانین و آرا باعث شکل¬الوصف و با توضیحات پیش گفت تفسیر و استدالل¬مع

هایی در حوزه ساخت و ساز مسکن شده که متاسفانه هزینه نهایی آن به مردم و به ویژه قشر ضعیف جامعه ¬چالش

فرمایید جهت تنوبر موضوع و ایجاد وحدت رویه در این شود لذا از حضرتعالی خواهشمند است دستور ¬تحمیل می

  خصوص نظریه مشورتی آن اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعالم و نتیجه را به این معاونت اعالم فرمایید.

 پاسخ:

  جناب آقاي اسالمی 

  معاون محترم منابع  انسانی  دادگستري کل استان کرمان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1191به شماره ثبت وارده  1399/08/10مورخ  1399/1/23409امه شماره بازگشت به ن      

معاون محترم اجتماعی و  7/8/1399مورخ  1113/620/1399، در خصوص استعالم شماره 1399/08/12



به شرح  الملل این اداره کلپیشگیري از وقوع جرم آن دادگستري کل، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

  شود:ر اعالم میزی

این است که احداث بنا و ساخت و  1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  34و  33مستفاد از مواد 

این قانون است و لکن با لحاظ رأي شماره  4ساز نیازمند استفاده از مهندس مجري ساختمان با رعایت مقررات ماده 

ت اداري، صدور پروانه ساخت منوط به معرفی مهندس مجري از هیأت عمومی دیوان عدال 14/2/1394مورخ  99

  سوي مالک به شهرداري نیست.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/09    

7/99/1190   

  ك 1190-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مال ناشی از  1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  3ماده  2وفق تبصره 

قانون مجازات اسالمی  19ماده  5دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد  وفق تبصره ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه

عزیري) خارج است و ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده (مجازات هاي ت 1392مصوب 

الذکر از کلمه قانون فوق 3ماده  2که در تبصره این قانون عمل خواهد شد. نظر به این 215ها برابر ماده در مورد آن

قانون فوق االشعار موضوع ضبط اموال  19ماده  5تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره 

هاي تعزیر خارج دانسته شده است، لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازات

 باید قیمت زمانناشی از ارتشاء کشف نشده باشد، در مرحله اجراي حکم آیا همانند مجازات جزاي نقدي تعزیري می

باید همانند رد مال، قیمت  هاي تعزیري خارج بوده و میقرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازات ارتکاب جرم مالك عمل

  یوم االداء محاسبه شود؟

 پاسخ:

  سرکار خانم میرزایی

  دادیار محترم دادسراي عمومی و انقالب تهران(مرکز)

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1190به شماره ثبت وارده  1399/08/10مورخ  9001/2028/200بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/08/12

 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  3ماده  2که در تبصره با توجه به این

موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور مجازات راشی، ضبط عین مال 

حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه 

راي احکام جکیفري مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. ضمنًا با توجه به آنچه گفته شد، هرگاه قاضی ا



قانون آیین دادرسی  491کیفري رأي صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده 

  شود.کند و مطابق تصمیم دادگاه رفتار میاقدام می 1392کیفري مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/09    

7/99/1189   

  ك 1189-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 13785قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب   650آیا شهادت دروغ نزد مقامات دادسرا مشمول ماده  -1

  شود؟¬می

هادت که به صرف شآیا شهادت دروغ مقید به نتیجه است و به واسطه آن بایستی فرد در دادگاه محکوم شود یا این -2

  باشند؟ابل تعقیب میدروغ،  شهود ق

 پاسخ:

  زادهجناب آقاي حسن

  کیفري دو شهرستان رباط کریم (مستقر در پرند) 104رییس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

، 12/8/1399مورخ  1189به شماره ثبت وارده  1399/8/6مورخ  1397/634بازگشت به استعالم شماره       

  شود:زیر اعالم مینظریه مشورتی این اداره کل به شرح 

، شهادت کذب در دادسرا، 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  650با توجه به اطالق و عموم ماده  -1

  شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود.

مطلق بوده و مقید  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  650جرم شهادت دروغ (کذب) موضوع ماده  -2

  به حصول نتیجه خاص نیست.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/05    

7/99/1185   

  ع  1185-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها و سایر اماکن نیروهاي مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب قانون فروش و انتقال پادگان 3با توجه به ماده 

هاي عمومی شهري مورد نیاز منطقه حداقل چهل ، طرح شهرسازي اراضی مذکور و نیز تأمین سرانه کاربري1388

وع باید به تصویب کمیسیون موضدرصد و نیز تأمین مالی مورد نیاز براي انتقال مذکور در اراضی کمتر از ده هکتار 

و در اراضی با مساحت بیش از آن به  1351قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب  5ماده 

همین قانون، سازمان ثبت اسناد و امالك  4تصویب شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران برسد و با لحاظ ماده 

ه تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر کشور و ادارات تابعه مکلفند نسبت ب

قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام قانون برنامه چهارم توسعه 

وزارت هاي آتی وصول خواهد شد، در صورتی که اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و برنامه

ها و سایر اماکن نیروهاي مسلح به خارج از حریم شهرها دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح طبق قانون انتقال پادگان

ی بینی از پرداخت عوارض قانونامالك خود را تفکیک کند و تغییر کاربري دهد، با توجه به عدم پیش  1388مصوب 

ده ناشی از تغییر کاربري بعد از تصویب کمیسیون موضوع ماده ناشی از  آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزو

، با توجه به عدم پییش بینی معافیت فوق در 1351قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب  5

کل کشور معاف  1399برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و قانون بودجه سال 

شود خواهشمند است نظریه ¬د بود یا خیر؟ در پایان به برخی مواد قانونی و آراي مرتبط با موضوع اشاره میخواه

  ارشادي آن اداره کل محترم را به این شهرداري امربه ابالغ فرمایید.

 قوانین و مقررات مربوط به اعطاي تخفیف یا: «1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50ماده  3تبصره 

  »                                   گردد.ها ملغی میها و دهیاريمعافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداري

هر گونه تخفیف و بخشودگی « ؛ 1395هاي توسعه کشور مصوب ¬قانون احکام دائمی برنامه 23ماده » ت«بند 

  ».ها از سوي دولت ممنوع است¬عوارض شهرداري

هاي آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و به وزارت خانه«کل کشور :  1399قانون بودجه سال  9تبصره » د«بند 

  فناوري و بهداشت،



سازي کاربري بخشی از امالك و فضاهاي شود به منظور ساماندهی و بهینهدرمان و آموزش پزشکی اجازه داده می 

برداري ¬تربیتی نسبت به احداث بازسازي و بهرهآموزشی و پرورشی و تربیتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و 

ها اقدام کند. تغییر کاربري موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان وهمچنین از آن

قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب  5هیأت امناي هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده 

گیرد و ازپرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربري نقل و با اصالحات و الحاقات بعدي صورت می 1351/12/22

».                                                                            باشدبرداري، احداث، تخریب، بازسازي و سایر عوارض شهرداري معاف میانتقال امالك، اخذ گواهی بهره

الی  1237 -1397/3/8مورخ  381الی  367آراي متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 

مورخ  2472و  1398/6/26مورخ  1310 - 1395/4/25مورخ  1308 -  1397/4/27مورخ  1240

وضع عوارض محلی جدید  1387وده مصوب قانون مالیات بر ارزش افز 50ماده  1حسب تبصره : «1398/9/16

انون ق» هـ«که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویر شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند 

مذکور و عوارض تغییر کاربري و  5جمهوري اسالمی ایران به تغییر کاربري در کمیسیون ماده  1396بودجه سال 

سازي بخشی از امالك و فضاهاي آموزش ورزشی و تربیتی خود ساماندهی و بهینه سایر عوارض شهرداري در مقام

قانون تاسیس شوراي  5تغییر کاربري به پیشنهاد شوراي آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده «با عبارت 

، مالكگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربري نقل و انتقال اعالی شهرسازي و معماري صورت می

تصریحاً اشاره شده است. » باشندبرداري، احداث، تخریب و بازسازي و سایر عوارض شهرداري معاف میگواهی بهره

شوراي عالی  5بنابراین وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربري امالك بعد از تصمیم کمیسیون ماده 

».                                                                                  قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد شهرسازي و معماري ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر

 پاسخ:

  رضويجناب آقاي ناظم

  شهردار محترم سمنان

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/8/7مورخ  1185به شماره ثبت وارده  1399/8/3مورخ  1/10/10827بازگشت به استعالم شماره       

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

با  1388ها و سایر اماکن نیروهاي مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب قانون فروش و انتقال پادگان 1از ماده 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی : «اصالحات بعدي که مقرر داشته است

ها (از طریق وزارت کشور) و در صورت ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهاي مسلح، دولت یا شهرداري



تملک از  تحت ها و سایر اماکنموافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان

هاي اجرایی ها و یا سایر دستگاهها با توافق وزارت راه و شهرسازي یا شهرداريمحدوده شهرها به خارج از حریم آن

شود که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و همچنین نیروهاي مسلح، صرفاً ، چنین استنباط می...»اقدام نمایند 

اند. بنابراین تفکیک و تغییر کاربري ور در این ماده به خارج از حریم شهرها شدهملزم به فروش و انتقال اماکن مذک

اماکن نامبرده از سوي وزارت خانه یادشده و نیروهاي مسلح در این قانون تجویز نشده است. همچنین با لحاظ اصل 

الذکر مقرر شده، اصل بر قانون صدر 4گونه که در ماده پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و همان

جا که معافیت از پرداخت عوارض امري استثنایی و خالف اصل است، وصول حقوق و عوارض قانونی است و از آن

  در مواردي قابل استناد است که عدم دریافت آن به صراحت توسط مقنن تجویز شده باشد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/09    

7/99/1184   

  ك 1184-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی مدنی  309چنانچه قرار صادره در شعبه بازپرسی متضمن اشتباه و سهم قلم باشد، آیا طبق ماده 

  شود؟رأي اصالحی صادر می

 پاسخ:

  جناب آقاي کریمی

  دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان امیدیه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1184به شماره ثبت وارده  1399/08/06مورخ  9026/194/3000824بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/08/07

، چنانچه در تنظیم یا نوشتن 1392ن دادرسی کیفري مصوب قانون آیی 279و تبصره ماده  381مستفاد از مالك ماده 

اي رخ دهد یا اشتباهی در محاسبه صورت هر یک از قرارهاي نهایی دادسرا سهم قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه

 هگیرد، مادام که پرونده در دادسرا مطرح است، دادسرا باید نسبت به تصحیح قرار اقدام کند؛ لیکن چنانچه پرونده ب

هر علت از جمله اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب در دادگاه مطرح شود، در این صورت دادسرا مراتب را جهت 

  کنداقدام مقتضی به دادگاه اعالم می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1183   

  ك 1183-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه فرد بالغ کمتر از هیجده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  91مطابق ماده 

سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درك نکند و یا در رشد و کمال عقل وي شبهه وجود داشته باشد، حسب 

همین قانون،  135شود و مطابق ماده ه در این فصل محکوم میبینی شدهاي پیشمورد با توجه به سن وي، به مجازات

ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا در تعدد جرایم موجب حد و تعزیري و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر، مجازات

شود و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و ¬شود. چنانچه فرد بالغ کمتر از هیجده سال مرتکب یک جرم میمی

قانون مجازات اسالمی به لحاظ شبهه در رشد و کمال عقل نوجوان به جاي مجازات حدي،  91وجوانان طبق ماده ن

قانون مجازات اسالمی  135هاي تعزیري مقرر در فصل دهم قانون مجازات اسالمی حکم دهد، آیا طبق ماده به مجازات

ت اسالمی، صرفاً یک مجازات و آن هم اشد قابل قانون مجازا 134شود یا طبق ماده جمع هر دو مجازات اجرا می

  اجرا است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي کاظمی

  رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1183به شماره ثبت وارده  1399/08/05مورخ  9020/179/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی 1399/08/07

هاي تعزیري است و در خصوص افراد نوجوان با عنایت به ماده که اعمال مقررات تعدد ناظر به مجازاتنظر به این

شود، لذا قواعد تعدد جرم در خصوص جرایم مجازات تعزیري تعیین می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  89

وجوان قابل اعمال است و در فرض سؤال که با انتفاي مجازات حد یا قصاص، مرتکب تعزیري ارتکابی توسط ن

قانون مجازات اسالمی اعمال  134شود نیز مقررات تعدد جرم موضوع ماده محکوم می» مجازات تعزیري«نوجوان به 

  است. این قانون سالبه به انتفاي موضوع 135، اعمال مقررات ماده »حد«شود و به لحاظ انتفاي می

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/09/15    

7/99/1176   

  ك 1176-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه نماینده حقوقی اداره دولتی توسط باالترین مقام قانون آیین دادرسی مدنی معرفی 32چنانچه در اجراي ماده  -1

مقام قانونی وي صادر نشده باشد، آیا از مصادیق رد تجدید نظرخواهی به جهت عدم احراز اجرایی سازمان یا قائم

  سمت نماینده حقوقی است؟

  د، چه میزان از مجازات است؟ حداکثر مجازات جرایم مختلف که بیش از سه فقره نباش -2

با التفات به رویکرد مقنن در تجمیع مبالغ و موارد ممنوعه جهت تعیین مجازات و صالحیت محاکم  و توجها به  -3

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري که در این خصوص؛  سکوت  کرده است، چنانچه بزه کالهبرداري در  11ماده 

سطح وسیع و به تعداد فراوان واقع شده باشد به نحوي که مبلغ دریافتی از هر یک از مالباختگان کمتر از یک میلیارد 

گذشت بودن جرم و  تنصیف مجازات خواهد  ریال ولی مجموع آن بیش از صد میلیارد ریال باشد، آیا مشمول قابل

  بود؟

 پاسخ:

  جناب آقاي مهرگان

  دادگاه تجدید نظر استان قم 8مستشار محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1176به شماره ثبت وارده  1399/8/3مورخ  9020/177/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به 1399/8/7

مقام نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از باالترین مقام اجرایی سازمان یا قائمدر فرض سؤال که معرفی -1

نشده  کننده دادخواست پیوستقانونی امضاء شده و مستندي مبنی بر تفویض اختیار از سوي مقام مجاز به مقام امضاء

اي است که دلیل سمت خود را تقدیم نکرده و دادگاه تجدید نظر باید براي نمایندهاست، موضوع مشمول احکام مقرر 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 345پرونده را جهت رفع نقص و اعمال ماده 

  به دادگاه بدوي اعاده کند. 1379



جرایم «که  1399اصالحی قانون مجازات اسالمی مصوب  134ماده » ب«موضوع بند » تعدد جرایم تعزیري«در  -2

» تواندمی«بیش از سه جرم نیست، حداکثر مجازاتی که دادگاه براي هر یک از جرایم متعدد ارتکابی » مختلف ارتکابی

  است.» حداکثر مجازات مقرر قانونی هر یک از جرایم ارتکابی«تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد 

ابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کالهبرداري در مواردي که ق -3

، در صورت تعدد 1367موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب 

ال که اعمگیرد؛ مگر اینیجرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مد نظر قرار م

هایی که نصاب مقرر در ها و کالهبرداريارتکابی عرفاً یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر، هر یک از سرقت

  را داشته باشد، جرم قابل گذشت است. 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/12    

7/99/1174   

  ع 1174-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها هاي دولتی و شهرداريکه در اجراي تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرحنظر به این

، دارد ها و ابهامات به شرح زیر وجودجهت صدور پروانه ساختمانی براي مالکان امالك، برخی پرسش 1367مصوب 

  خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعالم نظر شود.

طبق ماده واحده قانون مذکور اعمال مدت هیجده ماه از اعالم رسمی وجود طرح اساساً از چه زمانی محاسبه  -1

یا از زمان هاي اجرایی (متولی) و ها جهت اجرا و اعالم آن به دستگاهشود؟ از زمان ابالغ طرح مصوب به شهرداريمی

ثبت درخواست متقاضی در شهرداري با کاربري فضاي سبز (متولی شهرداري) و یا اعالم رسمی دستگاه متولی به 

  شهرداري جهت نیاز به کاربري مورد نظر؟

د، شوهاي موضعی هر چند سال یک بار تجدید میهاي جامع و تفصیلی و همچنین طرحکه طرحبا عنایت به این -2

انون مذکور گذشت هیجده ماه از کدام طرح مورد عمل است؟ نخستین طرح ابالغی که کاربري عمومی مالك اجراي ق

  لحاظ شده است یا آخرین طرح ابالغی؟

نظیر  هاییدر اجراي قانون مذکور و در راستاي ایفاي حقوق مالکانه به غیر از کاربري مسکونی آیا براي کاربري -3

  توان پروانه صادر کرد؟قررات طرح میتجاري و خدماتی هم طبق ضوابط و م

 پاسخ:

  جناب آقاي دادبود

  شهردار محترم گرگان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1174به شماره ثبت وارده  27/7/1399مورخ  99/4/1/31799بازگشت به استعالم شماره       

  شود:به شرح زیر اعالم میالملل این اداره کل ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1399/08/06

، 1367ها مصوب هاي دولتی و شهرداريماده واحده قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح 3مستفاد از تبصره  -1

مالك عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعالم؛ 



هاي ی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابالغ به دستگاههاي اجرایزیرا ممکن است دستگاه

  ها است.کننده خودداري کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بالتکلیف نگه داشتن آنتملک

ذکور در به منظور رعایت حقوق شهروندان و جلوگیري از تضییع حقوق شهروندي، شروع مهلت هیجده ماهه م -2

اند توهاي شهري نمیهاي آن و نیز تجدید طرحها و الحاقیهماده واحده یادشده، نخستین طرح ابالغی است و اصالحیه

  موجب تأخیر در احتساب مهلت مذکور شود.

، بین 1367ها مصوب هاي دولتی و شهرداريدر اجراي ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح -3

  اي مسکونی، تجاري و ... تفاوتی نیست./هکاربري

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/03    

7/99/1172   

  ك 1172-152-99شماره پرونده:  

  استعالم:

پس از گذشت یک سال از تاریخ وقوع جرم اعالم جرم کرده و تقاضاي تعقیب متهم را می کند و از طرفی مدعی  

می شود که به تازگی از وقوع جرم مطلع شده است در این فرض از جهت شمول مرور زمان اعالم شکایت موضوع 

بایست ثابت شود است و عدم اطالع وي میقانون مجازات اسالمی، آیا اصل بر اطالع شاکی از وقوع جرم  106ماده 

  که اصل بر عدم اطالع است ؟یا این

 پاسخ:

  جناب آقاي کاظمی

  رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1172به شماره ثبت وارده  1399/08/03مورخ  9020/173/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/06

دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می

قانون مجازات  106زمانی اطالع وي و اعالم جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده 

باشد و در واقع شاکی منکر اطالع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن نمی 1392مصوب  اسالمی

است؛ و نافی را نفی کافی است و چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطالع شاکی در تاریخی 

  آن را اثبات کند. پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/10    

7/99/1169   

  ح  1169-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

االرث، دادگاه حکم به پرداخت اموال یا یک ششم از قیمت اموال با تعیین مبلغ در حق خواهان در دعواي مطالبه سهم

یک ششم اموال به جا «شود: له اجراییه صادر و در آن این عبارت قید میبه درخواست محکومصادر کرده است. 

ن علیه وجه ایبا توقیف بخشی از اموال، محکوم». له بپردازدمانده از مورثش طبق نظریه کارشناس در حق محکوم

کنند؛ اما اقدام وي تقاضاي اجرا می له، ورثهها رفع توقیف شده است. با فوت محکوماموال را پرداخت کرده و از آن

علیه بعد از چندین سال از زمان صدور دادنامه و شروع عملیات اجرایی، مبلغ موضوع دهند. محکومدیگري انجام نمی

اجراییه را به حساب دادگستري واریز کرده و فیش مربوطه را ضمیمه و رفع توقیف کل اموال را درخواست کرده 

  است.

داند، علیه عملی میأساً از جانب محکومکه اجراي حکم را ر 1356باتوجه به قانون اجراي احکام مدنی مصوب  -1

علیه پس از گذشت چندین سال به منزله اجراي کامل آیا واریز مبلغ تعیین شده در حکم و اجراي آن توسط محکوم

  موال نیز اشاره شده است؟که در دادنامه به پرداخت یک ششم قیمت احکم است؛ بویژه آن

چنانچه دادنامه اجرا شده محسوب نشود، آیا باید اموال به نرخ روز در زمان اجرا محاسبه و پرداخت شود یا وجه  -2

  اموال تعیین شده در دادنامه با خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و پرداخت شود؟

  در فرض تلف برخی از اموال اجراي حکم چگونه خواهد بود؟ -3

 خ:پاس

  آباديجناب آقاي احمدي نصر

  رئیس محترم دادگستري شهرستان دلیجان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1169به شماره ثبت وارده  1399/07/30مورخ  9012/686/34000بازگشت به استعالم شماره       

اداره کل به شرح زیر االجراي این ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزم1399/08/05

  شود:اعالم می



که در فرض سؤال مبلغ کارشناسی زمان رسیدگی به پرونده معادل یک ششم قیمت روز با توجه به این -3و  2و  1

ماترك بوده و در فرض عدم امکان تقسیم عین ماترك، در زمان اجرا باید وجه پرداختی معادل یک ششم قیمت روز 

، قیمت 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19مالك تبصره ماده  ماترك باشد، با عنایت به

کارشناسی زمان دادرسی مالك عمل نیست؛ لذا باید قیمت روز ماترك از طریق کارشناسی تعیین و پس از کسر آن 

ك از بین قسمت از ترکه که وجه آن پرداخت شده، یک ششم مذکور در رأي تعیین شود و چنانچه بخشی از ماتر

  ها تعیین و در محاسبه لحاظ شود.قیمت روز آن 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46رفته باشد، برابر ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/12    

7/99/1162   

  ح  1162-100-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شود که انجام نظریه واصل شده از کارشناس در موارد زیر از  مصادیقی محسوب می آیا ارجاع امر به کارشناسی و

  معامالت مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است؟

  نظریه کارشناس  در مورد تقسیم ماترك و تعیین سهم هر کدام از وارث؛ -1

  اجراي احکام مدنی وجود دارد؛ علیه که در مزایدهنظریه کارشناس در مورد اموال محکوم -2

  نظریه کارشناس در خصوص دستور فروش مال مشاع؛ -3

  نظریه کارشناس در خصوص میزان سرقفلی؛ -4

به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناسی سپري شده باشد؛ اما 

  ه یا اجراي احکام چیست؟پرونده  به سرانجام نرسیده باشد، تکلیف دادگا

 پاسخ:

  جناب آقاي  براري

  رییس محترم دادگستري شهرستان بندر انزلی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1162به شماره ثبت وارده  1399/7/29مورخ  9027/1074/34بازگشت به نامه شماره       

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رئیس محترم  27/7/1399، در رابطه با استعالم بدون شماره مورخ 1399/8/5

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

، همانگونه که در متن آن 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19اوالً، مقررات تبصره ذیل ماده 

آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادالنه روز از طرف کارشناس رسمی 

کنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز، دادگستري است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر می

ن صادر شده، دادگاه تجدید نظر براي ارجاع موضوع به کارشناس در اجراي تبصره تعیین و حکم بدوي به پرداخت آ

  قانون کانون کارشناسان دادگستري تکلیفی ندارد. 19ذیل ماده 



 19ثانیاً، در مواردي که قانون مرجع قضایی را ملزم به تعیین قیمت روز کرده است موضوع از شمول تبصره ماده 

خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی براي  1381دادگستري مصوب  قانون کانون کارشناسان رسمی

اي است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره

الذکر نیست؛  قانون فوق 19فروض مطرح شده در استعالم هرچند بعضاً عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده 

اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی براي تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت اما دادگاه عند

  کننده است.بر عهده مرجع رسیدگی

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/15    

7/99/1166   

  ح  1161-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون حمایت خانواده، پرونده طالق اعم از گواهی عدم امکان سازش یا طالق  29موضوع : در راستاي مقررات ماده 

به درخواست زوجه یا طالق توافق در دادگاه خانواده مطرح و در جریان رسیدگی است هم زمان زوجه با اختیارات 

قانون شوراهاي حل اختالف، یکی از دعاوي مطالبه مهریه یا استرداد جهیزیه  9ذیل ماده » ج«حاصل از مقررات بند 

  نماید.یا مطالبه نفقه تا حد نصاب قانونی دویست میلیون ریال  را در شوراي حل اختالف مطرح می

به  تتواند با التفات به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و با عنایسوال: آیا قاضی شوراي حل اختالف می

قانون حمایت خانواده از رسیدگی امتناع و پرونده را با صدور  29تکلیف دادگاه خانواده به شرح منعکس در ماده 

  قرار عدم صالحیت به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به موضوع طالق  ارسال کند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي جاللوند

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

  سالم و دعاي خیر؛با 

مورخ  1161به شماره ثبت وارده  1399/07/30مورخ  9031/371483/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/05

ه مطرح رسیدگی است و زوجه در شوراي حل اوالً، در فرضی که پرونده طالق به درخواست زوج در دادگاه خانواد

المثل به طور مستقل دادخواست اختالف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت اعم از مهریه، نفقه و اجرت

  داده باشد، حاالت زیر متصور است:

ند، کی میصورت دادگاهی که به دعواي طالق رسیدگحکم قطعی براي حقوق مالی زوجه صادر شده است؛ در این -1

قانون حمایت  29کند؛ ولی با توجه به ماده به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص این حقوق حکمی صادر نمی

در این مورد نیز ثبت طالق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه با توجه به رأي شوراي حل  1391خانواده مصوب 

  باشد.اختالف می



نشده یا پرونده در مراجع تجدیدنظر از رأي شوراي مزبور مطرح باشد؛  در شوراي حل اختالف هنوز رأي صادر -2 

و حسب مورد،  9ماده »ج«در این صورت هر یک از شوراي حل اختالف یا مرجع تجدید نظر موظفند در اجراي بند 

پرونده مربوط به حقوق مالی زوجه را به دادگاه  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  27و  21برابر مواد 

  کند، ارسال کند. اي که به پرونده طالق رسیدگی میخانواده

دادخواست مربوط به حقوق مالی زوجه در دادگاه خانواده دیگري مطرح است؛ که در صورت جریانی بودن، باید  -3

تاریخ تقدیم دادخواست اقدام شود و اگر رأي دادگاه در نسبت به تجمیع پرونده اخیرالذکر و پرونده طالق با توجه به 

مورد حقوق مالی زوجه قطعی شده باشد، همان طور که ذیل بند یک پاسخ گفته شد، ثبت طالق منوط به پرداخت 

  حقوق زوجه به شرح حکم صادرشده از دادگاه دیگر است.

نی بر الزام دادگاه به تعیین تکلیف در خصوص مب 1391قانون حمایت خانواده مصوب  29ثانیاً، حکم مقرر در ماده 

حقوق مالی زوجه ناظر به زمانی است که زوجه در این خصوص دادخواستی دایر بر مطالبه حقوق مالی خود تقدیم 

نکرده باشد. بنابراین در فرضی که زوجه نسبت به تمام یا بخشی از حقوق مالی خود دادخواست تقدیم کرده است، 

  اید نسبت به این دادخواست مستقل از رأي راجع به طالق اظهار نظر کند.دادگاه خانواده ب

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/04    

7/99/1138   

  ك 1138-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

خودروي مزبور را » الف«گردد نموده لیکن معامله اقاله می» ب«مبادرت به انتقال خودروي خود به» الف«موضوع: 

شکایتی دائر بر فروش و خرید مال غیر مطرح نموده است » ج«و » الف«علیه » ب«دهد اکنون انتقال می» ج«به 

حقوقی نموده است دادگاه حقوقی با این استدالل که جهت اثبات اقاله معامله مبادرت به طرح دعوا در محاکم » الف«

دارد: هر گاه رأي قطعی کیفري موثر در ماهیت امر حقوقی قانون آیین دادرسی کیفري که اشعار می 18مطابق ماده 

االتباع است به لحاظ وجود پرونده کیفري کند الزمباشد براي دادگاهی که امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می

رغم د علینمایرفین مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعیین تکلیف پرونده کیفري فروش و خرید مال غیر میبین ط

وجود مستنداتی مبنی بر اقاله معامله مورد نظر از جمله شهادت شهود عدم پرداخت ثمن معامله صدور رأي قطعی 

 تحت عنوان» ج«و » الف«محکوم نمودن شخص هاي بدوي و تجدیدنظر مبادرت به نامه دادگاهمبنی بر جعل مبایعه

  نمایند.فروش مال غیر می

اي وجود دارد یا در چه مواردي رأي قطعی کیفري در ماهیت امر حقوقی موثر است؟ آیا در این خصوص ضابطه-1

  باشند؟االتباع میکه احکام قطعیت یافته کیفري در امور حقوقی موثر و الزماین

هاي فروش و اقاله در دادگاه حقوقی منجر به مخدوش شدن ارکان و عناصر وقوع بزه در فرض سوال که اثبات-2

  باشد؟چنان دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از دادنامه قطعی کیفري میگردد آیا همخرید مال غیر می

ت دخواسچنانچه پرونده کیفري فروش و خرید مال غیر در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مفتوح باشد دا-3

تواند با صدور قرار اناطه روند زمان در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد آیا دادگاه عمومی حقوقی میمعامله نیز هم

  رسیدگی و دادرسی را تا تعیین تکلیف پرونده کیفري و صدور رأي قطعی متوقف نماید یا خیر؟

 پاسخ:

  جناب آقاي جاللوند

  استان قزوینمعاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري 

  با سالم و دعاي خیر؛



مورخ  1138به شماره ثبت وارده  1399/7/27مورخ  9031/36250/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/7/29

االتباع بودن رأي قطعی کیفري براي دادگاه الزم 1392ب قانون آیین دادسی کیفري مصو 18مستفاد از ماده  -2و 1

حقوقی در صورتی است که این رأي در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، نظیر مواردي که وقوع یا عدم وقوع مادي 

عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفري احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به 

رأي کیفري است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امري قضایی است، احراز آن حسب متابعت از 

  مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعواي حقوقی است. 

بینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز یک از مقررات پیشاوالً، اناطه امر حقوقی بر امر کیفري در هیچ-3

ان رسیدگی به دعواي شخصی را که در دادگاه حقوقی براي استیفاي حقوق مدنی (واز جمله اثبات اقاله یا فسخ تونمی

  خواهی و طرح دعوا نموده است، منوط به جریان دعواي کیفري و تعقیب آن دانست. معامله) خود تظلم

ط مجرمانه نظیر انتقال مال غیر، مرتب ثانیاً، در فرض سؤال، ادعاي خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفري تحت عناوین

با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از 

است و دادگاه عمومی حقوقی  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 19ماده 

باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دالیل و مدارك موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق خواهان، مبادرت 

به صدور رأي کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی  نیست. بدیهی است، اگر در جریان رسیدگی و پیش از 

قطعی کیفري مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأي براي دادگاه حقوقی متبع صدور حکم دادگاه حقوقی، رأي 

  خواهد بود.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/03    

7/99/1116   

  ح 1116-88-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي صیاد و طبق قانون اصالح قانون آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک -1

تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟ آیا این دعوي مدیون یا همان صادرکننده چک می 1397صدور چک مصوب 

  قابلیت استماع دارد؟

زمان و در دو پرونده مجزا، تأمین خواسته وع قانون یادشده، همدر صورتی که دارنده یک فقره چک صیاد موض -2

تواند هم قرار تأمین خواسته و هم دستور بدون طرح دعواي اصلی و صدور اجراییه را تقاضا کند، آیا دادگاه می

ر هاي خواهان بصدور اجراییه را براي چک واحد صادر کند؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، کدام یک از درخواست

  دیگري ارجح است؟ و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

چک واخواست شود،  1311با پذیرش درخواست چنانچه بعد از مهلت پانزده روزه مقرر در قانون تجارت مصوب  -3

  توان درخواست صدور اجراییه براي چک مذکور، صادر کرد؟آیا می

 پاسخ:

  جناب آقاي محمدیان

  محترم معاونت منابع انسانی دادگستري کل استان همدانمعاون قضایی و سرپرست 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1116به شماره ثبت وارده  1399/04/24مورخ  9036/1628/670بازگشت به نامه شماره       

، در رابطه با استعالم بدون شماره و تاریخ رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 1399/7/23

  شود:االجراي این اداره کل به شرح زیر اعالم میر، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزمبها

قانون  19) و با عنایت به ماده 1397قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی  23با توجه به تصریح ذیل ماده  -1

این قانون،  13و  3؛ از جمله مقررات مواد 1394صوب هاي مالی میادشده، مقررات قانون نحوه اجراي محکومیت

هاي صادره در اجراي قانون اصالحی یادشده قابلیت اعمال دارد. بنابراین رسیدگی به دعواي اعسار نسبت به اجراییه

  و تقسیط قابل استماع و در صالحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است.



، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 112و  108با عنایت به مواد  -2

صدور قرارتأمین خواسته در مواردي امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا 

راین است. بنابظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضاي صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا 

) صدور قرار تأمین 13/8/1397قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی  23در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 

خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی، منتفی است اما با عنایت 

قانون اجراي احکام مدنی بالمانع است، اما در صورتی  35برابر تبصره ماده قانون اخیرالذکر اقدام  23به ذیل ماده 

الذکر که پیش از صدور اجراییه درخواست تأمین خواسته شده باشد، رسیدگی و صدور آن برابر مقررات قانون صدر

د، ی اقامه نشوقابل استماع است. بدیهی است چنانچه ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، دعواي اصل

  شود.به درخواست خوانده، لغو می

آمده است،  1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  23شرایط صدور اجراییه چک همان است که در ماده  -3

  لزوم مراجعه دارنده به بانک ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه علیه صادرکننده نیست.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/03    

7/99/1110   

  ح 1110-194-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه افرادي مانند تعدادي از وراث متوفی مالی را به چند نفر به اجاره دهند و با اراده جمعی و مجتمعاً عقد اجاره 

  منعقد شود و سپس مدت اجاره به اتمام برسد:

اگر یکی از موجرین دستور تخلیه فوري را خواستار شود و سپس معلوم شود که یکی دیگر از موجرین عقد اجاره  -1

  پذیر است؟را تمدید کرده است، آیا  صدور دستور یا حکم تخلیه امکان

ین را موجرچنانچه در صورت صدور دستور تخلیه خوانده با اعتراض به دستور، تمدید عقد اجاره توسط یکی از  -2

  به اثبات برساند، آیا عدول از دستور تخلیه صحیح است؟

  شود؟شود و تحویل خوانده میآیا تمامی وجه ودیعه از خواهان دستور تخلیه اخذ می -3

  آیا طرح دعواي تخلیه به طرفیت برخی از مستأجرین صحیح است؟ -4

 210در خصوص خلع ید اموال مشاعی و تبصره ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  43آیا ماده  -5

ریاست محترم  1387االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب نامه اجراي مفاد اسناد الزمآیین

  قوه قضاییه با اصالحات بعدي در اجراي حکم تخلیه

توان اقدام به وضع ید خواهان ن، میملک و خلع ید همه متصرفی در موارد فوق جاري است؟ آیا در صورت تخلیه

  نمود؟

  آیا دعواي اعالم فسخ اجاره یا بطالن اجاره در صالحیت شوراي حل اختالف است؟ -6

 پاسخ:

  جناب آقاي شمسی ارمندي

  مدیر کل محترم نظارت و بازرسی مرکز امور شوراي حل اختالف

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1110به شماره ثبت وارده  1399/7/22مورخ  9000/11201/350بازگشت به نامه شماره       

، در رابطه با استعالم بدون شماره و تاریخ قاضی محترم شوراي حل اختالف و اجراي احکام مدنی 1399/7/23

  شود:شهرستان همدان، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می



جا که یکی از مستأجرین به نسبت سهم خود ذینفع ر و مستأجر ملک متعدد هستند، از آندر فرض سؤال که موج -

  پذیر است.است، صدور دستور تخلیه به نسبت سهم مشاعی وي امکان

ور السهم مشاعی متقاضی دستور تخلیه، دستکه در فرض سؤال صرفاً به میزان قدربا لحاظ پاسخ یک و نظر به این -2

  حملی براي عدول از دستور تخلیه به میزان یادشده وجود ندارد.صادر شده است، م

در فرض تقاضاي صدور دستور تخلیه توسط یکی از موجرین، صدور این دستور منوط به تودیع ودیعه به نسبت  -3

  شود.سهم مستأجر است و وجه مذکور بعد از تخلیه به مستأجر مسترد می

ها، طرح دعواي جرین و مستأجرین مشاعی و حق مستقل هر یک از آنبا توجه به قابل تجزیه بودن حقوق مو -4

  تخلیه به طرفیت برخی از مستأجرین قابل استماع است.

اجراي دستور تخلیه ید مستأجر از ملک و عین مستأجره مشاعی، تابع نحوه تصرف در امالك مشاعی و مشمول  -5

ف یا مستأجر از کل ملک تخلیه خواهد شد و تصرفات است و متصر 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  43ماده 

  موجر مشمول نحوه تصرف اموال مشاعی است.

تمامی دعاوي مربوط به تخلیه عین مستأجره، « 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9ماده » ب«برابر بند  -6

در صالحیت قاضی شوراهاي حل اختالف است و طرح دعواي » جز دعاوي مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه

تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطالق عبارت 

یادشده، شامل همه موارد مذکور است و بنابراین دعواي اعالم » ب«مذکور در بند » به تخلیهتمامی دعاوي مربوط «

  فسخ یا بطالن عقد اجاره در صالحیت شوراهاي حل اختالف است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/04    

7/99/1108   

  ح  1108-93-99شماره پرونده:  

  استعالم:

له طی دو فقره دادخواست مهریه را مطالبه کند؛ به نحوي که ابتدا تعداد پانزده سکه بهار آزادي را از چنانچه محکوم

طریق طرح دعوا در شوراي حل اختالف و سپس تعداد چهار صد و پنجاه عدد سکه بهار آزادي را از طریق طرح دعوا 

به دور اجراییه منجر شود و متعاقباً حکم بر تقسیط هر دو محکومدر محاکم خانواده مطالبه کند و هر دو پرونده به ص

صادر شود و در حکم مربوط به تقسیط دوم در خصوص توقف اجراي دادنامه دوم تا اتمام اقساط اول اظهارنظر 

ول سیط اعلیه و تقکه طبق اصول، حکم راجع به تقسیط دوم با لحاظ وضعیت مالی محکومنشده باشد، با توجه به این

  صادر شده است:

  زمان هر دو پرونده طبق احکام اعسار صادره صحیح است؟آیا اجراي هم -1

به را تا زمان پایان متواند به دلیل وحدت موضوع و طرفین، اجراي حکم دوم تقسیط محکوآیا اجراي احکام می -2

  یافتن اجراي دیگر دادنامه راجع به تقسیط متوقف کند؟

  اي دیگر مانند مطالبه چک چگونه باید اقدام شود؟هدر خصوص محکومیت -3

ها البدل دستور توقف اجراي یکی از دادنامهتواند به عنوان دادرس علیآیا قاضی اجراي احکام در موارد فوق می -4

  را صادر کند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي شمسی ارمندي 

  مدیر کل محترم نظارت و بازرسی مرکز امور شوراي حل اختالف

  و دعاي خیر؛ با سالم

مورخ  1108به شماره ثبت وارده  1399/7/22مورخ  9000/11200/350بازگشت به نامه شماره       

، در رابطه با استعالم بدون شماره و تاریخ قاضی محترم شوراي حل اختالف و اجراي احکام مدنی 1399/7/23

االجرا این اداره کل به شرح زیر سناد الزمشهرستان همدان، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد ا

  شود:اعالم می



در فرض سؤال که زوجه بابت مطالبه مهریه، دو دعواي مختلف در شوراي حل اختالف و دادگاه خانواده، هر  -2و  1

 علیه دویک بابت بخشی از مهریه مطرح کرده که به صدور حکم قطعی به نفع وي منجر شده است و متعاقبًا محکوم

علیه، حکومله و مبه موضوع پرونده ها تحصیل کرده است، به سبب واحد بودن محکومفقره حکم دایر بر تقسیط محکوم

که به جهت صدور آراء از شعب رسد؛ مشروط بر اینتجمیع عملیات اجرایی در فرض سؤال فاقد اشکال به نظر می

ایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردي مختلف دادگاه و شوراي حل اختالف، هر شعبه بر عملیات اجر

نظارت کند. بدیهی است با اتمام عملیات  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3مانند اعمال ماده 

  افتد.اجرایی مقدم، پرونده اجرایی مؤخر به جریان می

  است. به نیست و راجع به چک نیز مجريدر این خصوص تفاوتی در محکوم -3

  پاسخ به این سؤال روشن است. 2و  1هاي با توجه به پاسخ سؤال -4

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/05    

7/99/1104   

  ح 1104-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي  1334ها مصوب گونه که مستحضرید حسب تبصره یک ماده صد قانون شهرداريهمان

درخصوص عملیات ساختمانی غیرمجاز و یا مخالف مفاد پروانه که از لحاظ اصول شهرسازي، فنی یا بهداشتی، قلع 

تاسیسأت و بناهاي خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد، موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و 

مام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع ت

و مالک به اجراي تصمیم کمیسیون ملزم است و هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکندشهرداري رأساً 

یدگی به اعتراض کند. در مواردي مشاهده شده است که متخلفین پس از ابالغ رأي کمیسیون و نیز رساقدام می

مالکین در دیوان عدالت اداري و تأیید آراء کمیسیون ماده صد و رفع خالف و قلع بنا توسط عوامل شهرداري، 

تعدد  کنند نظر به شرح وظایف این دادسرا وباردیگر تخلفات ساختمانی سابق را با همان کیفیت و مشخصات تکرار می

ر خصوص همکاري و حضور عوامل انتظامی در محل اجرا آراء هاي مناطق مختلف شهرداري تهران ددرخواست

ف شود و با توجه به اختالکمیسیون موصوف که در راستاي حفظ نظم و امنیت به صدور دستور قضایی منتهی می

ون یکه رأي صادره قبالً اجرا شده است، پرونده باید باردیگر به کمیسکه با توجه به ایننظر همکاران قضایی مبنی بر این

که فرم خالف ارسالی ماده صد ارجاع شود و امتناع اداره کل کمیسیون ماده صد از صدور مجدد رأي به استناد این

عارض که رسیدگی مجدد احتمال تهیچ تغییري نداشته و در این خصوص قبالً اتخاذ تصمیم شده است و با توجه به این

داشت، خواهشمند استاعالم نظر فرمایید که در چنین مواردي  آراء و  اتالف وقت و تجري متخلفین را در پی خواهد

 کند، آیا بایدکه قسمتی از رأي کمیسیون و یا تمام آن اجرا شده و مالک مجدد نسبت به احیاء تخلفات اقدام می

  پرونده باردیگر به کمیسیون ماده صد ارجاع شود؟

 پاسخ:

  جناب آقاي حسن زاده

  هاي عمومی و شهرداري)دادسراي عمومی و انقالب تهران (انفال و ثروت  37ناحیه معاون محترم دادستان و سرپرست 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1104به شماره ثبت وارده  1399/7/12مورخ  9001/896/237بازگشت به استعالم شماره       

  شود:شرح زیر اعالم میالملل این اداره کل به ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1399/7/22



  

که هاي آن، در صورتیبا اصالحات و الحاقات بعدي و تبصره 1334قانون شهرداري مصوب  100با توجه به ماده 

ماده مذکور به تخلف مالک مبنی بر احداث بنا برخالف مفاد مقررات یادشده رسیدگی و  1کمیسیون موضوع تبصره 

پس از قطعیت اجرا شود و مالک باردیگر در همان مکان بدون رعایت مبادرت به صدور رأي کند و رأي صادره 

که تخلف اخیر وي بعد هاي آن ساختمان دیگري ولو مشابه ساختمان قبل احداث کند، از آن جاماده مذکور یا تبصره

گرفته ن از اجراي حکم قبلی واقع شده و در واقع تخلف راجع به بناي جدیدي است که این تخلف مورد رسیدگی قرار

موضوع قانون یادشده اعالم کند تا مورد رسیدگی و اتخاذ  100است، شهرداري باید تخلف جدید را به کمیسیون ماده 

  تصمیم قرار گیرد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/04    

7/99/1102   

  ك 1102-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

بندي) و مشارکت در تحصیل هاي قمار و شرطاي متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان براي قمار (سایتدر پرونده

قانون پولشویی عالوه بر محکومیت  9بندي طبق ماده و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط

ل حاصل از پولشویی محکوم گردیده علیهذا با عنایت به اصل به حبس و پرداخت جزاي نقدي به استرداد وجوه و اموا

قانون نحوه اجراي اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از  5ماده » ح«قانون اساسی و بند  49

 رپولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکو

  آوري و فروش اموال تملیکی گردد.باید به نفع دولت به معناي عام کلمه (حاکمیت) و یا تحویل ستاد جمع

 پاسخ:

  جناب آقاي یارمحمدي

  هاي عمومی وانقالب زنجانرئیس محترم دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1102وارده به شماره ثبت  1399/7/22مورخ  9037/21298/27بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/7/22

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب  49قانون نحوه اجراي اصل  22و  19، 8، 7با استناد به مواد 

قانون تأسیس سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی و اساسنامه  3و  1با اصالحات بعدي و مواد  17/5/1363

، سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداري، اداره و فروش 24/10/1370آن مصوب 

قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوي  49اموال موضوع اصل 

 100/15658/9000عظم رهبري به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق بخشنامه شماره  مقام م

آوري و فروش له به سازمان جمعقضاییه،  تاکنون چنین اذنی از سوي معظمریاست محترم قوه 27/3/1392مورخ 

مد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآ

شود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون می

  وظیفه نگهداري، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.

ه قضاییهمدیرکل حقوقی قو  دکتر احمد رفیعی



 

1399/09/19    

7/99/1088   

  ك 1088-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که پرونده با  1394/3/24از قانون آیین دادرسی  کیفري الحاقی مصوب  85حسب تبصره یک ماده 

اخت شود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پردقرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگري در دادسرا مختومه می

  دیه تعیین تکلیف شود.

 هاي تصادف در صورتی که راننده مقصر که داراي بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگري کهدر پرونده-1

اند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با توجه به فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفی سرنشین آن خودرو بوده

ر نماید. تکلیف دادگاه دتعقیب صادر و پرونده را در راستاي تبصره یک ماده فوق به دادگاه کیفري دو ارسال می

  شد؟باخصوص دیه سایر افراد با توجه به فوت متهم چه می

نماید و ورثه متوفی با اراده خود و بدون افتد شخصی بر اثر این حادثه فوت میاتقاق می 1389تصادفی در سال -2

یند دادسرا نماسال نسبت به راننده مقصر که داراي بیمه نامه معتبر بوده شکایت کیفري مطرح می 10هیچ مانعی بعد از 

رار موقوفی تعقیب صادر و با توجه به تبصره یک ماده فوق پرونده با توجه به مرور زمان شکایت نسبت به متهم ق

نماید تکلیف دادگاه در خصوص دیه با توجه به قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم را به دادگاه کیفري دو ارسال می

  باشد؟ و همچنین دیه چه سالی باید مالك عمل قرار گیرد؟چه می

 پاسخ:

  جناب آقاي اسالمی 

  رم منایع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان کرمانمعاون  محت

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1088به شماره ثبت وارده  1399/7/16مورخ  1399/1/21077بازگشت به نامه شماره       

در خصوص استعالم دادرس محترم دادگاه کیفري دو شهرستان رودبار جنوب، نظریه مشورتی این  1399/7/20

  شود:کل به شرح زیر اعالم میاداره 

، تعقیب امر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13ماده » الف«درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند  -1

م د ¬شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیاي¬کیفري موقوف می



قانون مذکور، به دستور دادستان براي صدور  85ماده  1مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 

باشد و چون صدور حکم به ¬شود و نیازي به تقدیم دادخواست نمیحکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می

تهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت م

قانون مجازات اسالمی  476و  462مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 

نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفري علی االصول منتفی است و در حکم صادر می 1392

میت شرکت بیمه در پرونده کیفري) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد انتفاي این امر (محکو

قانون مجازات اسالمی به خوبی مؤید  145و  143و مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9و  8و مواد 

  این امر است.

قانون بیمه  13شود و در این امر اختالفی نیست؛ حکم مذکور در ماده اوال، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می -2

مبنی بر پرداخت دیه  1395اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  به بهاي روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.

علیه یا وراث وي (متوفی)، موجب سقوط حق مذکور براي آنان نیست دام براي مطالبه دیه از ناحیه مجنیثانیا، عدم اق

  توانند این حق را مطالبه نمایند.و لذا هر زمان می

بینی نشده که عدم مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیشثالثا، دلیلی بر این 

قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به  32گر مطابق ماده چه شرکت بیمهمنا چناناست. ض

الذمه محسوب شده و موجبی جهت این قانون بري 37صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام نموده باشد، وفق ماده 

  باشد.پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمی

قانون بیمه اجباري مصوب  4ناظر به بندهاي الف و ب ماده  65و قسمت اخیر ماده  13رابعاً، به لحاظ اطالق ماده 

ق گر یا صندو¬این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم االداء) اعم از اینکه بیمه 13حکم مذکور در ماده  20/02/1395

ن قانون که خسارت آنها االجراء شدن ای-هاي صادره قبل از الزم¬مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه

این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل  21پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 

  تسري واعمال است. ضمنًا روح قانون یاد شده اقتضاي چنین برداشتی را دارد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/19    

7/99/1087   

  ح 1087-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي اجراي احکام مدنی علیه، خسارت تأخیر تأدیه در پروندهبه توسط محکومدر صورت پرداخت قسمتی از محکوم

  شود؟چگونگی محاسبه می

سر علیه کمحکوم به محاسبه و میزان پرداختی سابق توسطآیا خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول کامل محکوم

 شود؟به عنوان مثال شخصی به پرداختبه محاسبه میکه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی محکومشود یا اینمی

شده است؛ حال  گرددمحکوممبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه به میزان پنجاه میلیون تومان می

علیه با ان هفتاد میلیون تومان شناسایی و اخذ شود پس از گذشت یک سال محکومعلیه به میزچنانچه مالی از محکوم

  شود؟الذمه میپرداخت چه مبلغی بري

 پاسخ:

  جناب آقاي حسینی

  رئیس محترم دادگاه عمومی بخش فشافویه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1087به شماره ثبت وارده  1399/7/15مورخ  9001/10/56بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/7/20

خسارت  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522گذار در ماده اوالً، قانون

محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن بینی کرده است که مبناي خاصی را پیش

  را فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده قرار داده است.

کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی

د کندر فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکمی بر آن صادر می خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه

  که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/09    

7/99/1055   

  ح 1055-155-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها از موازین قانونی تخلف کرده و بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و عدم ها و کارکنان آنچنانچه بانک 

هاي بانک مرکزي، دسته چک براي متقاضی صادر کنند و در این راستا اشخاص نامه و بخشنامهرعایت مقررات آیین

» ج«ها متحمل ضرر و زیان شوند، از آن جا که بند هاي صادره به اعتقاد اعتبار داشتن آنثالث به جهت قبول چک

دیده از عملیات بانکی مشتري بانک محسوب قانون پولی و بانکی کشور تأکید دارد که چنانچه فرد خسارت 35ماده 

هاي صادره شود، مشمول جبران خواهد بود و نظر به نامعلوم بودن شمول عنوان مشتري براشخاص ثالث دارنده چک

  صوف خواهشمند است  نظریه ارشادي آن اداره کل را دراین  اعالم فرمایید.به نحو مو

 پاسخ:

  جناب آقاي آوندي

  قاضی محترم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیالن

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1055به شماره ثبت وارده  1399/7/6مورخ  1399034003438351بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/7/15

با اصالحات و الحاقات بعدي، بانک در مقابل  1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب  35ماده » ج«با توجه به بند 

بود. در فرض سؤال که شود، مسئول جبران خسارت خواهد خساراتی که در اثر عملیات بانکی متوجه مشتریان می

کننده حساب و بدون رعایت مقررات و مصوبات بانک مرکزي براي متقاضی کارمند بانک بدون احراز هویت افتتاح

» تريمش«دسته چک صادر کرده است، شخصی که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق 

شود. اطالق عنوان ک، مشتري مذکور در این بند محسوب نمیشود؛ اما دارنده چموضوع بند یاد شده محسوب می

  مؤید این برداشت است. 1397مکرر قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  5ماده  5شخص ثالث در تبصره 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/16    

7/99/1029   

  ك   1029-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی  کیفر،ي چنانچه  70قانون امور حسبی و ماده  20قانون مدنی، ماده  1222با عنایت به مفاد مواد 

در پرونده مطروحه مانند تصادفات، ولی قهري اعم از پدر یا جد پدري خود متهم باشند و محجور فاقد ولی خاص 

وطه از جمله دریافت دیه متعلق به محجور نصب قیم باید مطابق با دیگري باشد، آیا جهت دخالت در امور مالی مرب

تشریفات قانون امور حسبی و از طریق دادگاه حقوقی صورت پذیرد یا قیم موقت تعیینی در مرحله تعقیب حسب ماده 

  صالح است؟قانون آیین دادرسی کیفري در این خصوص ذي 70

 پاسخ:

  جناب آقاي فرهمند

  عمومی وانقالب اصفهان در امر آموزشمعاون محترم دادستان 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1029به شماره ثبت وارده  1399/7/12مورخ  9016/11134/3005بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/7/12

در جنایت غیرعمدي والیت ولی قهري به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  358مستنبط از مفهوم مخالف ماده 

قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر، با ولی قهري خواهد بود. لذا با توجه 

قانون  1183اده به غیرعمدي بودن جنایت ولی قهري و حفظ والیت وي و با لحاظ جنبه مالی دیه و این که مطابق م

تواند به هر علیه، ولی قهري نماینده او می باشد و لذا میمدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی مولی

ه و به علیصورت که غبطه صغیر اقتضاء دارد عمل کند، اساساً مطالبه دیه از سوي ولی قهري به نمایندگی از مولی

دام علیه اقلی قهري موظف است رأسًا نسبت به رعایت حقوق و غبطه مولیطرفیت خود، موضوعًا منتفی است و و

کند و در این خصوص، دادستان نقشی ندارد و تعیین قیم موقت نیز(در خصوص مطالبه دیه) منتفی است. بنابراین 

وي اقامه دععلیه) یا اتخاذ هر تصمیمی از سوي ولی قهري، نیازمند طرح شکایت و علیه (مولیپرداخت دیه به مجنی

علیه خود نیست و او حسب اختیارات و وظایف قانونی باید رأساً عمل کند. شایسته ذکر است در خصوص جنبه 

از سوي دادستان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  70قهري وفق قسمت اخیر ماده عمومی جرم، تعقیب ولی



مون شروع به تعقیب و صدور و اجراي حکم از حیث پذیرد. بدیهی است که ولی قهري پیرایا قیم موقت صورت می

  علیه بوده و فاقد سمت است.جنبه عمومی، متهم و محکوم

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/04    

7/99/1028   

  ك 1028-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

سه نفر عضو یک خانواده (پدر، مادر و فرزند پسر) با این توضیح که خانواده عضو دیگري نداشته در حادثه تصادف 

نماید مطابق گواهی حصر وراثت نمایند فوت پدر و مادر هم زمان واقع شده فرزند روز بعد فوت میرانندگی فوت می

باشند توضیحا در طبقه اول وراثی بزرگ مادري) می وراث فرزند مذکور شامل جد و جده امی (پدر بزرگ و مادر

  باشند نداشته درطبقه دوم وراث صرفا اشخاص اعالمی می

برند قانون مجازات اسالمی بستگان مادري از دیه مقتول ارث نمی 452سوال: با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 

قانون مدنی  866سوم) پرداخت شود یا اینکه مشمول ماده  بایست به وراث وي در طبقه بعد (طبقهآیا دیه مقتول می

  گیرد؟بوده و دیه در اختیار ولی امر (حاکم) قرار می

 پاسخ:

  جناب آقاي جاللوند

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1028به شماره ثبت وارده  1399/07/12مورخ  9031/33344/1بازگشت به استعالم شماره       

  د:شو، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/07/12

که اند، با توجه به آناوالً، در فرض سوال که پدر و مادر و فرزند ایشان در اثر تصادف اما با فاصله زمانی فوت کرده

ز پدر و مادر فوت کرده دیه پدر و مادر به عنوان ماترك به فرزند ایشان رسیده و جزء دارایی فرزند یک روز پس ا

قانون مجازات  452هاي وي از شمول حکم مقرر در تبصره ماده شود؛ بنابراین همانند دیگر داراییوي تلقی می

انواده) جد و جده امی وي هستند، اسالمی خارج است و با توجه به آن که در فرض سوال، ورثه آخرین متوفی (پسر خ

شود، اما دیه متوفاي مذکور (پسر) با توجه به ماده مذکور به وراث برابر مقررات قانون مدنی بین ایشان تقسیم می

  پدري از طبقه بعد خواهد رسید.

  قانون مدنی مربوط به ترکه متوفاي بدون وارث است و نه متوفایی که داراي حتی یک وارث باشد. 866ثانیاً، ماده 

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/09/05    

7/99/975   

  ع  975-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي آموزش و پرورش، خانهکل کشور که وزارت 1399ماده واحده قانون بودجه سال  9تبصره » د«با عنایت به بند 

علوم تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از پرداخت عوارض شامل تغییر کاربري، نقل و انتقال 

خواهشمند است در برداري، احداث، تخریب، بازسازي و دیگر عوارض معاف کرده است، امالك، اخذ گواهی بهره

  خصوص سواالت زیر اعالم نظر فرمایید:

سازي کاربري امالك و فضاهاي آموزشی و وزرشی و که مقنن به صراحت ساماندهی و بهینهبا عنایت به این -1

هاي مذکور را مدنظر داشته است، آیا تغییر کاربري که در نهایت به تبدیل کاربري ملک به تجاري خانهتربیتی وزارت

  هایی غیر از موارد مندرج در قانون منجر شود، از پرداخت کلیه عوارض معاف خواهد بود؟یا کاربريو 

با عنایت به سیاق عبارات به کار رفته که مقنن معافیت از پرداخت عوارض را بدواً به تغییر کاربري منوط  کرده  -2

قصد احداث بناي آموزشی در امالك خود را  هاي مذکور در صورتی که بدون تغییر کاربري،خانهاست، آیا وزارت

  هاي مندرج در قانون خواهند بود؟داشته باشند، شامل معافیت

  هاي قانونی یادشده است؟هاي مذکور، مشمول معافیتخانهآیا احداث بناي تجاري توسط وزارت -3

با اصالحات بعدي که قوانین و  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50ماده  3با عنایت به تبصره  -4

ها را ملغی اعالم ها و دهیاريمقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداري

که هرگونه  1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 23ماده » ت«کرده است و با توجه به بند 

که محل تأمین ها را از سوي دولت ممنوع دانسته است و با توجه به اینريتخفیف و بخشودگی عوارض شهردا

معافیت فوق در بودجه عمومی ساالنه کشور مشخص نشده است، آیا دولت و سازمان برنامه و بودجه موظف به 

  هاي شهرداري نیستند؟تأمین و جبران هزینه

 پاسخ:

  رضويجناب آقاي ناظم

  شهردار محترم سمنان

  دعاي خیر؛ با سالم و



مورخ  975به شماره ثبت وارده  1399/06/31مورخ  1/1/8635بازگشت به استعالم شماره       

  شود:الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1399/07/06

از پرداخت کلیه  1399ون بودجه سال قان 9تبصره » د«هرگونه تغییر کاربري با رعایت شرایط مقرر در بند  -1

  عوارض موضوع این بند معاف است.

موضوع این قانون نیز » احداث بنا«، 1399قانون بودجه سال  9تبصره » د«با توجه به تصریح قسمت اخیر بند  -2

  شود.مشمول معافیت مذکور در این بند می

با  1399قانون بودجه سال  9تبصره » د«با توجه به پاسخ سؤال دوم، احداث بناي تجاري نیز در محدوده بند  -3

  رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی از معافیت قانونی برخوردار است.

، ارائه تخفیف و 1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 23ماده » ت«با عنایت به بند  -4

ها توسط دولت ممنوع است؛ اما معافیت مورد سؤال، نه توسط دولت بلکه توسط مجلس بخشودگی عوارض شهرداري

  بینی شده است.پیش 1399گذار در قانون بودجه سال شوراي اسالمی و به موجب قانون و با عنایت به تکلیف قانون

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/02    

7/99/843   

  ك 843-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

،چنانچه راننده مسبب 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  717در تصادف منجر به جرح موضوع ماده 

  حادثه به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها کند: 

» 1354قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب «تواند حسب آیا دادگاه می

  مقصر حادثه را به حبس تعزیري موضوع آن قانون محکوم کند؟

  آیا موضوع مصداق تعدد مادي است یا تعدد معنوي؟ -2

 پاسخ:

  زاده جناب آقاي حسن

  ان رباط کریم  مستقر در پرندکیفري دو شهرست 104رییس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  843به شماره ثبت وارده  1399/06/16مورخ  1036/634بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/06/17

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  719که تشدید مجازات مذکور در ماده با یادآوري این -2و 1

قانون یادشده با وجود شرایط  717چه مرتکب بزه ماده شود، چناناین قانون نمی 717شامل مرتکبین بزه موضوع ماده 

از کمک به » 1354اطرات جانی مصوب واحده قانون خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخماده«مقرر در 

مصدوم خودداري و وي را در وضعیت خطرناك رها کند، با لحاظ مقررات تعدد مادي جرم، مشمول مجازات مقرر 

  شودواحد نیز میدر این ماده

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/19    

7/99/717   

  ك 717-16/6-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  2اند در ذیل تبصره یک ماده هاي الزم را دیدهمقصود از عبارت در موارد خاص و ضروري و آموزش -1

 داران کادر و پیمانی راهنمایی ورسیدگی به تخلفات رانندگی چیست؟ آیا ماموران کالنتري که جزء افسران و درجه

  شود؟مل میرانندگی نیروي انتظامی هستند را شا

تصادف  هايقانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیا در تصادفات منجر به جرح یا قتل که طرف 6با توجه به ماده  -2

به مقصر بودن یکی از طرفین اقرار دارند و یا موضوع مورد کارشناسی افسر کارشناس تصادفات قرار گرفته، وسایل 

  نقلیه دخیل در موضوع باید توقیف شوند؟

اي در خصوص موتورسیلکت فاقد پالك یا داراي پالك قدیمی، خودروي تغییر ارتفاع داده شده و یا وسیله نقلیه -3

 29قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده  6کند، آیا با توجه به ماده که آلودگی صوتی یا آلودگی هوا ایجاد می

  ذکر شده توسط ماموران  ناجا ممکن است؟ قانون هواي پاك و سایر قوانین مربوط، توقف وسیله نقلیه

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) آیا بایستی وسیله  720در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهاي موضوع ماده  -4

  نقلیه توقیف شود؟ 

 رداران کادر غیر از راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی دائر بر تشخیص تخلف و صدوآیا رفتار افسران و درجه -5

  قبض جریمه، واجد وصف کیفري است؟

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به ترتیب از عبارت ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع  20و  10مواد  -6

هاي این قانون استفاده کرده است. آیا افسران کادر و پیمانی دیگر بخش 2این قانون و ماموران موضوع ماده  12ماده 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  20اند، بر اساس ذیل تبصره یک ماده موزش الزم را دیدهنیروي انتظامی که آ

قانون ذکر شده راجع به تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه و توقیف وسیله  20و  10مواد  توانند در موضوعمی

  نقلیه اقدام کنند؟  

 پاسخ:

  جناب آقاي زارع

  شمالیدادستان محترم نظامی استان خراسان 



  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  717به شماره ثبت وارده  1399/05/11مورخ  30/22/98/13بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/05/20

، تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور 1398قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  2طبق ماده  -1

و مرور و صدور قبض جریمه به افسران کادر پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی جمهوري 

واند تاسالمی ایران که آموزش الزم را دیده باشند، محول شده است. مطابق تبصره یک این ماده، نیروي انتظامی می

داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی با شرایط مقرر در این تبصره، براي ده سال از درجه براي مدت حداکثر

تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه با تفویض اختیارات و وظایف مندرج در ماده مذکور استفاده کند. آنچه در 

استثناء  است که» اي نیروي انتظامیهاستفاده از افسران کادر پیمانی سایر بخش«قسمت آخر این تبصره آمده است، 

 هاتوان به همه زمانهاي الزم است و این استثناء را نمیو منحصر به موارد خاص و ضروري و به شرط دیدن آموزش

هاي خاص زمانی و مکانی با نیروي انتظامی ها تعمیم داد. تشخیص موارد خاص و ضروري با لحاظ موقعیتو مکان

ژه مانند عید فطر یا راهپیمایی روز قدس و ... که رفت و آمد خودروها گسترش دارد و نیروهاي است؛ مثالً در ایام وی

کادر راهنمایی و رانندگی به تنهایی قادر به برقراري نظم رفت و آمد (تردد) خودروها نیستند که در این موارد خاص 

هاي الزم، اختیارات مندرج در دن آموزشهاي نیروي انتظامی به شرط دیو ضروري، افسران کادر پیمانی دیگر بخش

هاي الزم در این تبصره، تعلیم کلیه قانون مورد بحث را به طور موقت دارا خواهند بود و منظور از آموزش 2ماده 

  قانون مذکور است. 2مقررات مربوط به مأموریت آنان در انجام وظایف موضوع ماده 

دگی به تخلفات رانندگی توسط مأموران راهنمایی و رانندگی به جز قانون رسی 6توقیف وسیله نقلیه طبق ماده  -2

در موارد مصرح قانونی و در موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز نیست و در تصادفات منجر به جرح و قتل 

م نظر البراي حفظ آثار و عالئم وقوع حادثه و تعیین مقصر حادثه، توقیف وسیله نقلیه ضروري است و با معاینه و اع

گیرد. یکننده صورت مهاي متعدد) تحویل خودرو پس از رفع نیاز به دستور قاضی رسیدگیکارشناسی (یا کارشناسی

بنابراین صرف اظهار ادله طرفین تصادف یا تشخیص افسر کارشناس که ممکن است بعداً مورد اعتراض طرفین 

  شده نیست.تصادف قرار گیرد، موجب تحویل اتومبیل تصادف

هیأت وزیران، هر وسیله نقلیه موتوري از جمله  1384نامه راهنمایی و رانندگی مصوب آیین 2با توجه به ماده  -3

ندارد  اي که شماره یا پالكکند، باید داراي شماره باشد. رانندگی با وسیله نقلیهها حرکت میموتورسیکلت که در راه

که پیش از حرکت، مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی ر آنباشد، ممنوع است؛ مگیا داراي پالك غیر مجاز می

دریافت کرده باشد. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه طبق ماده مذکور از تردد خودروهاي متخلف از این 

در ماده » جلوگیري به عمل خواهند آورد«گذاري جلوگیري به عمل خواهند آورد و عبارت ماده تا انجام شماره



یله نقلیه تواند با وسر به معنی توقیف وسیله نقلیه (در فرض سؤال موتورسیکلت) نیست؛ بلکه صاحب آن میمذکو

گذاري نشده گذاري یا محل مناسب دیگري حمل و مادام که وسیله نقلیه شمارهمجاز دیگري آن را به اداره شماره

 6یف وسیله نقلیه (موتورسیکلت) (با توجه به ماده است، از رانندگی با آن خودداري کند. بنابراین در این حالت توق

قانون رسیدگی  20قانون مورد بحث) جایز نیست. در خصوص ایجاد آلودگی صوتی توسط موتورسیکلت، طبق ماده 

اند نسبت به توقیف موتورسیکلتی که صداي ناهنجار این قانون موظف 2به تخلفات رانندگی، مأموران موضوع ماده 

  کند، حداکثر به مدت یک هفته؛ و در صورت تکرار به مدت یک ماه اقدام کنند.عمدي ایجاد می

که تغییر ارقام و مشخصات پالك ، با توجه به این1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  147در اجراي ماده  -4

آمده است،  1375ب قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصو 720وسیله نقلیه موتوري یا دیگر رفتارهایی که در ماده 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مجاز به متوقف کردن  2شود؛ بنابراین مأمورین موضوع ماده جرم محسوب می

  کننده به این جرم است.شده با قاضی رسیدگیاین خودروها هستند و کسب تکلیف خودروي متوقف

به تخلفات رانندگی نیستند، بدون سمت رسمی  قانون رسیدگی 2چون در فرض سؤال، مأمورینی که مشمول ماده  -5

قانون  555اند، لذا مشمول ماده یا اذن از سوي دولت، خود را در شغل مأموران راهنمایی و رانندگی دخالت داده

  ها با فرض احراز سایر ارکان قانونی، جرم است.بوده و عمل ارتکابی آن 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

هاي الزم را هاي نیروي انتظامی که آموزشاعالم شد، افسران کادر پیمانی دیگر بخش 1ه در بند طور کهمان -6

، هاتوانند در صورت تفویض چنین اختیاري به آناند، فقط در موارد خاص و ضروري و به صورت موقت میدیده

  دار شوند و الغیرقانون مورد بحث را عهده 2وظایف موضوع ماده 

 رفیعیدکتر احمد 

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/26    

7/99/1373   

  ك 1373-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  قانون آیین دادرسی کیفري خواهشمند است از اداره محترم حقوقی سوال فرمایید: 78با توجه به مدلول ماده 

و مخفی شدن متهم در متن ماده مذکور عنوان تمام اقدامات الزم براي جلوگیري از امحاي آثار جرم و فرار -1

مالزمه با تفهیم اتهام به متهم دارد یا خیر؟ به عبارتی در مواردي که جرم خارج از صالحیت دادگاه محل است نحوه 

  پذیر است؟دار به چه نحوي امکاناعزام متهم به دادگاه صالحیت

چنین اختیاراتی دارد  تی توسط دادستان آیا بازپرس همبا توجه به تاکید در متن ماده مبنی بر انجام تحقیقات مقدما-2

  یا خیر؟

 پاسخ:

  جناب آقاي درودي

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

، 1399/09/18مورخ  1373به شماره ثبت وارده  1398/04/18/د مورخ 16336بازگشت به نامه شماره       

دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان طرقبه شاندیز،  10/4/1398مورخ د/ك  401در خصوص استعالم شماره 

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

دادستان باید تمام اقدامات الزم را براي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  78در موارد موضوع ماده  -1

شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که براي کشف جرم الزم بداند،  جلوگیري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفی

به عمل آورد و لذا در صورت لزوم، صدور حکم جلب، ورود به منزل یا بازرسی اشیاء و نیز تفهیم اتهام و صدور 

ی یقرار تأمین کیفري در مورد متهم بالمانع است. بدیهی است در خصوص اتهام اشخاصی که داراي مصونیت قضا

  هستند. مطابق مقررات خاص مربوطه باید رفتار کرد.

قانون آیین دادرسی  78در صورت ارجاع امر از سوي دادستان به بازپرس در خصوص موارد مذکور در ماده  -2

این قانون نیز مؤید امکان ارجاع موردي  76، انجام تحقیق توسط بازپرس بالمانع است و ماده 1392کیفري مصوب 

  به بازپرس است. موارد تحقیق

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/09/25    

7/99/1368   

  ك  1368-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري جهت تجویز تعقیب متهم به جهت کشف  278آیا وظیفه دادستان در راستاي اعمال ماده 

  باشد؟دلیل جدید، قابل تفویض به دادیار جانشین  یا دادیار اظهار نظر می

 پاسخ:

  جناب آقاي فرهمند

  معاون محترم دادستان عمومی و انقالب اصفهان 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1368به شماره ثبت وارده  1399/9/16مورخ  9016/16094/3005بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/18

مطابق اصول حقوق اداري، تفویض اختیار از سوي مقام مافوق به مقام مادون به جز در موارد منصوص جایز است و 

نیز که در این راستا تنظیم شده، مؤید این موضوع است. بنابراین  1392صوب قانون آیین دادرسی کیفري م 88ماده 

شود، آنان در انجام امور محوله تمامی اختیارات در اموري که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می

 م پس از کشف دلیل جدیدتواند تعقیب متهو وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سؤال نیز دادستان می

  گفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند.قانون پیش 278مذکور در ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/24    

7/99/1367   

  ك  1367-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نامشروع و قتل با یکدیگر در حوزه قضایی بخش توسط یک نفر انجام در این خصوص که چنانچه جرایم تهدید رابطه 

  گردد تکلیف دادگاه بخش در خصوص جرایم تهدید و رابطه نامشروع چیست؟

 پاسخ:

  جناب آقاي فرهمند

  معاون محترم دادستان عمومی و انقالب اصفهان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1367به شماره ثبت وارده  1399/09/16ورخ م 9016/16097/3005بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/18

در فرضی که متهم عالوه بر ارتکاب جرائمی که در صالحیت دادگاه کیفري یک است نظیر قتل عمدي، به ارتکاب 

قانون  313باشد با لحاظ ماده نامشروع تعزیري) متهم می جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو (نظیر تهدید و رابطه

شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم قانون یاد 337و  92، 89و مواد  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

 شده (قتل عمدي،رسیدگی توأمان به اتهامات متهم، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات مطرح

و رابطه نامشروع تعزیري) به جانشینی بازپرس اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی نزد دادستان تهدید 

مرکز شهرستان ارسال کند، بدیهی است در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرایم، 

  الذکر در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.قانون فوق 314ماده  2و 1هاي وفق تبصره

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/22    

7/99/1366   

  ك  1366-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قیب متهم تعنظر کند و تقاضاي رسیدگی مجدد به پرونده و چنانچه شاکی از درخواست ترك تعقیب سابق خود صرف

بایست مجدد هزینه دادرسی براي شکایت کیفري پرداخت کند یا هزینه پرداخت شده در پرونده را داشته باشد، آیا می

  سابق که منتهی به صدور قرار ترك تعقیب شده است کافی است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي فرهمند

  معاون محترم دادستان عمومی و انقالب اصفهان 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1366به شماره ثبت وارده  1399/09/16مورخ  9016/16093/3005بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/18

، صرف درخواست براي شروع به تعقیب مجدد متهم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  79به صراحت ماده 

سال از تاریخ صدور قرار ترك تعقیب کافی است و نیازي به طرح مجدد شکواییه و پرداخت هزینه آن نیست؛ تا یک

که موضوع جدیدي الذکر تکمیل و تحویل شده است؛ مضافاً اینقانون فوق 68زیرا سابقاً شکواییه با توجه به ماده 

که نیاز به تنظیم شکواییه باشد؛ بنابراین صرف تقدیم درخواست جهت تعقیب مجدد متهم کافی است و  حادث نشده

  باشد؛ زیرا شکایت مجدد اقامه نشده است.نیازي به اخذ هزینه براي درخواست تعقیب مجدد نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/26    

7/99/1365   

  ح  1365-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ق.آ.د.م یک شاهد به ضمیمه سوگند را جهت اثبات ادعاي خویش مطرح نماید  230چنانچه خواهان در راستاي ماده 

ارشاد فرمایید که در جلسه استماع اظهارات شاهد و پس از ایادي شهادت امکان اتیان سوگند خواهان وجود دارد یا 

  باشد؟اینکه نیازمند تجدید جلسه رسیدگی می

 پاسخ:

  جناب آقاي عسگریان

  حقوقی شهرستان رامهرمزدادرس محترم محاکم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1365به شماره ثبت وارده  1399/9/16مورخ  9026/128/721834بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/18

که مقرر  1379و انقالب در امور مدنی مصوب هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 230با توجه به منطوق ماده 

جهت اتیان سوگند خواهان، » شوددهد سپس سوگند توسط خواهان ادا میابتدا گواه واجد شرایط شهادت می«داشته 

  شود.نیاز به تجدید جلسه نبوده و پس از استماع شهادت شاهد، اداي سوگند انجام می

 دکتر احمد رفیعی

وقی قوه قضاییهمدیرکل حق



 

1399/09/25    

7/99/1363   

  ك  1363-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 کنند وهاي خصوصی قرارداد منعقد میها جهت تامین نیرو با شرکتهاي دولتی و شهرداريدر برخی موارد شرکت

شوند و حقوق خود را نیز هاي دولتی مشغول به کار مینیروهاي تأمین شده به عنوان کارمند در شهرداري یا شرکت

نیروها در انجام وظایف خود اقدام به اخذ وجوهی از  کنند. حال اگر ایناز شرکت منعقد کننده قرارداد دریافت می

باشند، اما در شهرداري یا شرکت دولتی به عنوان مراجعین کنند، با توجه به اینکه تحت قرارداد شرکت خصوصی می

قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء و کالهبرداري  3کنند، آیا مشمول ماده کارمند انجام وظیفه می

  شود؟د؟ و وجه ماخوذه رشوه محسوب میشونمی

 پاسخ:

  جناب آقاي چگینی 

  بازپرس محترم دادسراي عمومی و انقالب شهرستان فردیس

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1363به شماره ثبت وارده  12/9/1399مورخ  2730/4986/9073بازگشت به استعالم شماره       

م الملل این اداره کل به شرح زیر اعالکمیسیون قوانین عمومی و بین، نظریه مشورتی اکثریت اعضاي 1399/09/17

  شود:می

هاي هاي دولتی که در دستگاههاي اجرایی از جمله شرکتهاي خصوصی طرف قرارداد با دستگاهکارکنان شرکت -1

امور موضوع هاي یادشده در دار انجام تعهدات شرکتاجرایی به مناسبت در استخدام شرکت خصوصی بودن عهده

با اصالحات و الحاقات  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  18و  17، 5قرارداد هستند، با لحاظ مواد 

شوند. بنابراین در فرض استعالم، کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد بعدي، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی

قانون تشدید مجازات مرتکبین  3شخاص مذکور در ماده هاي اجرایی از مصادیق ابا شرکت دولتی یا دیگر دستگاه

باشند. بدیهی است در صورت تطبیق رفتار مرتکب (کارکنان نمی 1367ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب 

یادشده قابل تعقیب و  2قانون اخیرالذکر، مرتکب مطابق ماده  2الذکر) با مقررات ماده هاي خصوصی فوقشرکت

  ود.مجازات خواهد ب



  با توجه به پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است. -2

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/26    

7/99/1361   

  ك  1361-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت  11االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري که طبق ماده با توجه به الزم

قانون آیین دادرسی  64ماده » ب«تعزیري به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند 

  کیفري شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجراي احکام ارسال شود.

کایت نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که گذشت شاکی آیا براي اجراي حکم باید درخواست بزه دیده که ش-1

  اعالم نشده است دعواي عمومی ناشی از جرم ساقط نشده و قاضی اجرا مکلف به اجراي مجازات قطعی است؟

  آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه براي موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟-2

توان پرونده را به دادگاه صادرکننده راي قطعی ه قانون اخیر مساعد به وضع متهم است آیا میآیا با این استدالل ک-3

  قانون مجازات اسالمی ارسال کرد؟ 10جهت اعمال مقررات ماده 

 پاسخ:

  جناب آقاي بابائی قره قشالقی

  تهران 10معاون  محترم  دادستان و جانشین سرپرست دادسراي عمومی و انقالب ناحیه 

  الم و دعاي خیر؛با س

مورخ  1361به شماره ثبت وارده  1399/9/17مورخ  9001/114/210بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/17

) در فرض استعالم که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعالم جرم و بدون طرح شکایت از سوي شاکی خصوصی 2

قانون مجازات اسالمی  104آغاز و نهایتاً رأي قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده 

 505یل شده است، از موارد شمول ماده تبد» جرم قابل گذشت«به » غیر قابل گذشت«، این جرم 1399اصالحی 

  کند.است و قاضی اجراي احکام قرار موقوفی اجراي حکم صادر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  ، پاسخ به این سؤاالت سالبه به انتفاء موضوع است.2) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال 3و  1

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه دکتر احمد رفیعی



 

1399/09/26    

7/99/1355   

  ح  1355-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

د، آیا مراجعه دهندر مواردي که خواسته اولیه طالق توافقی نیست و زوجین به خواسته طالق توافقی تغییر خواسته می

  زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی است؟

 پاسخ:

  فروتنیجناب آقاي 

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

  با سالم و دعاي خیر؛

، در 1399/9/16مورخ  1355به شماره ثبت وارده  1399/4/18/د مورخ 14362بازگشت به نامه شماره       

دادگاه خانواده مشهد، نظریه مشورتی این  14رئیس محترم شعبه  14/4/1399مورخ  2891مورد استعالم شماره 

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم می

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست  1391قانون حمایت خانواده مصوب  8که وفق ماده اوالً، نظر به این

  توافقی مسموع است. شود، تغییر خواسته به طالقو بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می

 1391قانون حمایت خانواده مصوب  19ثانیاً، معرفی زوجین به مرکز مشاوره، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده 

و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یادشده نیز وفق 

تواند در ماهیت رأي دهد؛ لذا در فرض این قانون، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی 25ماده 

سؤال هر چند دادخواست اولیه طالق توافقی نبوده است، به سبب تغییر بعدي خواسته به این قسم از طالق، مراجعه 

  زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/24    

7/99-1350   

  ك  1350-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

باشد یا خیر؟ در صورت  گردانی علنی در معابر و شوارع عامه و اماکن عمومی از وصف جزایی برخوردار میسگ-1

  ه مقرر در قانون تعزیرات منطبق است؟مثبت بودن پاسخ این عمل با کدام یک از عناوین مجرمان

 پاسخ:

  جناب آقاي فروتنی

  معاون قضایی محترم  رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/09/16مورخ  1350به شماره ثبت وارده  1399/05/22/د مورخ 20067بازگشت به نامه شماره       

رییس محترم دادگستري شهرستان سبزوار نظریه مشورتی این  16/5/1399مورخ  1671موضوع استعالم شماره 

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم می

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی  -3و  2و  1

براي رفتاري طبق قانون مجازاتی تعیین  آمده است، مادام که 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2ایران و ماده 

بینی ها مجازاتی پیشتوان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون براي همراه داشتن سگ در معابر و پاركنشده باشد، نمی

قانون مجازات  638یا   618اي باشد که مشمول مواد که به گونهنشده است، رفتار یاد شده جرم نیست؛ مگر این

  رات) یا دیگر قوانین کیفري باشد.اسالمی (تعزی

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/22    

7/99/1347   

  ك  1347-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  687آیا تخریب شیشه خودروي متعلق به نیروي انتظامی از مصادیق تخریب اموال عمومی موضوع ماده 

  همین قانون است؟ 677شود یا مشمول تخریب موضوع ماده محسوب می 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

 پاسخ:

  جناب آقاي فروتنی

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

  با سالم و دعاي خیر؛

 1399/09/16مورخ  1347ثبت وارده به شماره  1399/05/11/د مورخ 18129بازگشت به نامه شماره       

در رابطه با استعالم دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان سبزوار، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر 

  شود: اعالم می

ناظر به تخریب یا ایجاد حریق و یا از کار انداختن یا هر  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  687ماده 

هاي آب و فاضالب و ... است که با هزینه نوع خرابکاري در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه

 بدولتی یا توسط بخش عمومی ایجاد شده باشد؛ بنابراین تخرییا سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیر

عمدي شیشه ساختمان کالنتري یا وسیله نقلیه متعلق به نیروهاي انتظامی از شمول این ماده خارج و مرتکب مطابق 

  الذکر قابل مجازات است.قانون فوق 677ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/25    

7/99/1343   

  ك 1343-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

بوده که رسیدگی به آن مستقیماً در صالحیت دادگاه کیفري  8یا   7در رسیدگی به اتهامات یک متهم که یکی  درجه 

ادگاه کیفري که  ددو است و رسیدگی به اتهام دیگر در صالحیت دادسرا باشد، آیا پرونده بایستی تفکیک شود یا این

  م رسیدگی کند؟تواند به هر دو اتهادو می

 پاسخ:

  جناب آقاي فروتنی

  معاون  قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/9/16مورخ  1343به شماره ثبت وارده  1399/8/25/د مورخ 35904بازگشت به نامه شماره       

عمومی و انقالب شهرستان سبزوار، نظریه مشورتی دادستان محترم  21/8/1399مورخ  2750درباره استعالم شماره 

  شود:این اداره کل به شرح زیر اعالم می

در صورتی که عناوین کیفري متعدد (اعم از تعدد مادي یا معنوي) در پرونده مطرح باشد که برخی از جرایم درجه 

باید به طور مستقیم در دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340هفت و هشت باشد که مطابق ماده 

مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیري درجه شش و باالتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، 

با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري واحد نسبت به وي مطابق 

قانون یادشده، اصوالً انجام تحقیقات  92و  64و  22و با عنایت به این که مطابق مواد  همین قانون  313و  218مواد 

 306مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوي دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد 

استثنایی از سوي دادگاه صورت و به طور  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  285و تبصره یک ماده  340و 

قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در  81پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده می

مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال 

  شود به دادگاه براي رسیدگی مستقیم وجود ندارد.رجه هفت یا هشت محسوب میبخشی از آن که جرم تعزیري د

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد محمدي باردئی



 

1399/09/24    

7/99/1342   

  ك 1342-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با توجه به اختالف حاصل میان این واحد اجراي احکام و دادستان محترم شهرستان دماوند در خصوص مرجع صالح 

اند مستدعی قانون آیین دادرسی کیفري که درحوزه بخش واقع گردیده 302براي اجراي احکام جرائم موضوع ماده 

  ل حقوقی قوه قضاییه بفرمایید:است در صورت صالحدید در خصوص موضوع امر به استعالم از اداره ک

ق.آ.د.ك به نحو اطالق و نه عمومی اجراي احکام در حوزه بخش را بر  484ماده  3از آن جا که از یک سو تبصره 

عهده رئیس یا دادرس این دادگاه نهاده است حال آن که اوالً در این مقرره قانون قید نشده که اجراي تمامی جرائم 

ر عهده دادگاه بخش است. ثانیاً تمسک به اطالق زمانی جائز است که از یافتن مقید فحص واقع شده در حوزه بخش ب

قانون آیین دادرسی  337و  303و یاس حاصل گردد حال آن که در ما نحن فیه مقید موجود است بدین شرح که مواد 

اند و ن سلب صالحیت کردهاین قانو 303و  302کیفري از دادگاه بخش در کلیه امور راجع به جرائم موضوع مواد 

توسط مقام قضایی دادگاه بخش آن هم نه اصالتاً بلکه به جانشینی از  302صرفاً انجام تحقیقات مقدماتی جرائم 

 -گرد به بیان دیگر در این قبیل جرائم کلیه شئون دادستانی از قبیل تعقیببازپرس دادسراي شهرستان صورت می

و صد البته اجراي حکم در صالحیت انحصاري دادسراي شهرستان است و  صدور کیفرخواست -اظهارنظر -نظارت

تمسک جست این که اجراي حکم را به جاي  484ماده  3توان به اطالق مندرج در تبصره لذا در این قبیل موارد نمی

ف روح الدادسراي تعقیب کننده و صادرکننده کیفرخواست به مرجعی بدهیم که صرفاً تحقیق مقدماتی انجام داده خ

  قانون و اصل مسلم تفکیک مرجع تعقیب از تحقیق است.

 پاسخ:

  جناب آقاي خدایاري

  رئیس محترم دادگاه عمومی بخش رودهن

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/09/16مورخ  1342به شماره ثبت وارده  1399/09/09مورخ  425/55بازگشت به استعالم شماره       

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



که حدود دخالت و با عنایت به این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  401و  337، 299مستفاد از مواد 

این قانون در فرایند دادرسی کیفري صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق  302مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 

قانون یادشده، اجراي حکم صادرشده از دادگاه  484است، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطالق ماده 

اده این م 3کیفري یک بر عهده دادسراي شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره 

  که ناظر به اجراي احکام صادرشده از سوي دادگاه بخش است، خارج است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/26    

7/99/1333   

  ح 1333-3/5-99شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه در واحد اجراي احکام مدنی نسبت به مال توقیفی ادعا نماید جزء مستثنیات دین است حال آیا چنانچه محکوم-1

قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به استعالم از دادگاه صادرکننده حکم قطعی  525واحد اجراي احکام مدنی وفق ماده 

  اس اتخاذ تصمیم خواهد بود؟الرقانون اجراي احکام مدنی علی 26است؟ یا طبق ماده 

علیه به واحد اجراي احکام مدنی دلیل بر رضایت آیا در امور حقوقی ارایه اصل الشه چک از سوي محکوم-2

  شود؟له تلقی میمحکوم

 پاسخ:

  جناب آقاي نقدي  

  هاي حقوقی و اجراي احکام شهرستان آران و بیدگلدادرس محترم دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1333به شماره ثبت وارده  11/9/1399مورخ  9016/1035/46001بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/15

مقرر داشته است:  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 525اگرچه ماده  -1

علیه، ر صورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکومد«

 524که ماده مذکور ناظر به ماده ، اما با عنایت به این»االجرا، مالك خواهد بودتشخیص دادگاه صادرکننده حکم الزم

صریحًا نسخ شده و  1394هاي مالی مصوب جراي محکومیتقانون نحوه ا 29این قانون است و این ماده طبق ماده 

علیه را با رعایت مستثنیات این قانون توقیف اموال محکوم 1قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده  24ماده 

ه بعلیه و توقیف آن همین قانون مرجع اجراکننده رأي مکلف به شناسایی اموال محکوم 2دین مقرر داشته و در ماده 

به از اموال توقیف شده با رعایت نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم 24و  4به شده و در مواد میزان محکوم

توان علیه در حالت اعسار داده شده است، میمستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم

، مرجع تشخیص نیاز و شأن 1394هاي مالی مصوب جراي محکومیتاالجرا شدن قانون نحوه انتیجه گرفت که با الزم

ریاست  26/7/1398العمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب دستور 6علیه برابر ماده عرفی محکوم

  االجرا است.محترم قوه قضاییه، دادرس اجراکننده حکم الزم



با اصالحات و الحاقات بعدي، وجود چک در دست صادرکننده را  1355قانون صدور چک مصوب  17ماده  -2

 که خالف آن به اثبات برسد. بنابراین دردلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت دانسته است؛ مگر این

 علیه، دلیل بر پرداخت وجه آن و تحصیل رضایتفرض سؤال ارایه الشه چک یا دیگر اسناد تجاري از سوي محکوم

له مدعی خالف این امر است، له است و اجراي احکام بر این اساس باید پرونده را مختومه کند و اگر محکوممحکوم

باید دعواي خود را اعم از کیفري یا حقوقی در دادگاه صالح اقامه کند و در صورت اثبات ادعا، اجراي احکام وفق 

  حکم قطعی صادره اقدام خواهد کرد

 دکتر احمد رفیعی

    یرکل حقوقی قوه قضاییهمد



 

1399/09/22    

7/99/1331   

  ح 1331-97-99شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا ارائه اصل قرارداد وکالت راجع به هر پرونده از سوي وکیل الزامی است؟ اگر وکیل اظهار کند که موکل راجع 

الحساب مالیاتی را ارائه دهد، آیا کپی علینامه ملصق به تمبر ها وکالت داده و  کپی مصدق وکالتپرونده به همه

  مورد قبول است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي نقدي  

  هاي حقوقی و اجراي احکام شهرستان آران و بیدگلدادرس محترم دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1331به شماره ثبت وارده  11/09/1399مورخ  9016/1033/46001بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/15

، رونوشت سندي 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 59با توجه به ماده 

ی مصدق پشود؛ بنابراین ضمیمه کردن ککه مثبِت سمت دادخواست دهنده باشد باید به پیوست دادخواست تقدیم دادگاه 

یجه نامه قانونی است. در نتنامه به دادخواست، صحیح و قانونی است و ورود وکیل با کپی تصدیق شده وکالتوکالت

هاي موکل در صورتی که وکالت موضوع نامه در دیگر پروندهاستفاده وکیل از رونوشت یا کپی مصدق وکالت

وندههاي دیگر نیز باشد، با ابطال تمبر مالیاتی متعلقه در نامه براي یک پرونده معین داده نشده و شامل پروکالت

  موارد قانونی فاقد اشکال است

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/24    

7/99/1328   

  ك  1328-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  177ماده  » الف«در خصوص اتهام متهم به قتل عمدي توسط شعبه اول عمومی و به استناد بند  1383در سال 

شود آیا در صورت المال صادر میرأي بر برائت و  به پرداخت دیه مقتول از بیت 1378آیین دادرسی کیفري مصوب 

ورت مثبت بودن پاسخ، دادگاه صالح جهت کشف دلیل جدید علیه متهم ، امکان تجویز تعقیب مجدد  وجود دارد؟ در ص

تجویز تعقیب مجدد، دادگاه کیفري دو به عنوان جانشین شعبه اول عمومی است یا دادگاه کیفري یک؟ انجام تحقیقات 

  مقدماتی پس از تجویز تعقیب مجدد متهم بر عهده دادسراي است یا دادگاه صادر کننده تجویز تعقیب مجدد 

 پاسخ:

  جناب آقاي واحدي

  دادگاه کیفري دو شهرستان رامهرمز 103رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1328به شماره ثبت وارده  1399/9/12مورخ  9026/126/721834بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري(1399/9/12

در فرض استعالم که پس از رسیدگی ماهوي نسبت به دعواي کیفري در دادگاه عمومی سابق، حکم بر برائت متهم 

المال پرداخت شده و سپس دالیل جدید علیه متهم (دایر بر اثبات صادر و قطعی شده است و دیه مقتول نیز از بیت

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  278بزهکاري وي) کشف گردیده است؛ موضوع از شمول مقررات ماده 

قانون مذکور  477است خارج بوده و در صورت وجود شرایط قانونی مطابق ماده » قرار منع تعقیب«که ناظر بر 

  شود.اقدام می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/19    

7/99/1375   

  ح 1375-10/6-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه قانون اساسی و آیین 43اصل  8و بند  153) و اصل 967-966-961-8نظر به مقررات قانون مدنی (مواد 

هاي نامه آن و الیحه استمالك اتباع و دولتو آیین 1342نامه قانون و تصویب 1328استمالك اتباع بیگانه مصوب 

هاي ثبتی بخشنامه 11ت عمومی دیوان عدالت اداري و بند اصالحی قانون ثبت و رأي هیا 148ماده  7خارجی و بند 

آیا در حال حاضر   1374/9/19نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم مصوب و آیین

اتباع خارجی مقیم یا غیر مقیم حق استمالك اموال غیر منقول عین یا منفعت یا حقوق راجع به آن با سند رسمی یا 

  را دارند یا خیر؟ عدي

 پاسخ:

  جناب آقاي فروتنی

  معاون  محترم قضایی رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

  با سالم و دعاي خیر؛

در  1399/9/18مورخ  1375به شماره ثبت وارده  15/9/1399/د مورخ 39204بازگشت به نامه شماره        

دادگاه تجدید نظر  29رئیس محترم شعبه  7/12/1398مورخ  1398025003774181رابطه با استعالم شماره 

  شود:استان خراسان رضوي، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ها از جمله وظایف اداره هرچند احصاء قوانین و مقررات حاکم بر موضوع  و اعالم نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آن

کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه  کل حقوقی قوه قضاییه نیست؛ اما به طور

در قلمرو جمهوري اسالمی ایران دانست؛ زیرا اوالً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور 

آن را توان نمی 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  8ماده » و«حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند 

مند دانست. بر این اساس، هرچند جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطالق از این حق بهره

انه این گهاي سهتوانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بندقانون مدنی اتباع بیگانه می 961وفق ماده 

اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوري ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم 

  اسالمی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استمالك اتباع بیگانه در ایران اعمال شود.



نامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، ناظر بر ابطال آیین 12/10/1378مورخ  362ثانیاً، هرچند دادنامه شماره 

نامه ی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوري اسالمی ایران (موضوع تصویباجرای

) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأي که به نحو اطالق 3/11/1374ه مورخ 13996/ت 13235شماره 

در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم  هرگونه اعطاي امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول

نامه راجع به استمالك اتباع خارجه گذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیینتصویب قانون

  نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست.و آیین 13/7/1342نامه قانونی مورخ و تصویب 1328مصوب 

ه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در ثالثاً، با توج

  توان به شرح زیر بر شمرد؛قلمرو جغرافیایی جمهوري اسالمی ایران را از جمله می

پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچاي (عهدنامه بازرگانی  5نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده 

و نیز با توجه  1328نامه استمالك اتباع خارجه مصوب هاي ایران و روسیه) و مستفاد از ماده یک آیینمیان دولت

قانون راجع به جلب و  3و تبصره یک ماده  1310به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 

گذاري خارجی مصوب قانون تشویق و حمایت سرمایه 2و تبصره ماده  1334هاي خارجی مصوب ایت سرمایهحم

، باید به نحو اطالق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و 1380

ن است به تملک منجر شود را نیز شامل متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممک

  ).1310می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 

شود قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی      می 987ماده  2و تبصره  986دوم. با توجه به ماده 

و بعد از طالق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی 

  کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت.تحصیل می

قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون  989ماده  3 سوم. با توجه به حکم مقرر در بند

  رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند.

ران صنعتی جمهوري اسالمی ای -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 24چهارم. بر اساس تبصره یک ماده 

  اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است. 1372مصوب 

 نامه شمارهگذاري خارجی (موضوع تصویبنامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهآیین 24پنجم. بر اساس ماده 

گذاري خارجی به تشکیل هیأت وزیران) در مواردي که انجام سرمایه 23/8/1371مورخ  27032/ت 32556

آزاد گذاري به تشخیص سازمان منطقهشرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه

نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد آیین 9تجاري، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده 



، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و 10/12/1373وب صنعتی جمهوري اسالمی ایران مص -تجاري

  ها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است.هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنهمچنین شرکت

هاي فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازي و نوسازي بافت

با اصالحات بعدي، صدور مجوز خرید و استمالك و همچنین  1384و حضرت معصومه (س) مصوب امام رضا (ع) 

هاي بعدي به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیري وزارت مسکن و شهرسازي (راه نقل و انتقال

و شهرسازي، وزارت و شهرسازي) و متشکل از نمایندگان وزارت اطالعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن 

  کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوي یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز است.

هاي خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع الذکر، برخی معاهدات منعقده با کشورهفتم. عالوه بر قوانین و مقررات فوق

رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است  هاي طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرطکشور

و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط  1353کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب  30و ماده  2بند یک ماده 

  .1343به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب 

ؤسسات وابسته به آن در ایران گري یا مهاي خارجه براي محل سفارتخانه یا کنسولهشتم. خرید ملک توسط دولت

  نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/25    

7/99/1325   

  ح  1325-139-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي تابعه، شوراي حل اختالف تعدادي از همکاران اداري حوزه ستادي قوه قضاییه، سازمان نظر به تمایل و درخواست

و دیوان عدالت اداري به امر داوري در محاکم، خواهشمند است از نظر قانونی و حقوقی بررسی و تبیین فرمایید آیا 

  ؟توانند در امر داوري محاکم همکاري و اشتغال داشته باشندکارکنان مذکور می

 پاسخ:

  جناب آقاي مهدوي

  مقام محترم مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییهقائم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1325به شماره ثبت وارده  1399/09/11مورخ  110/م/342813/950بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/12

، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 470با توجه به صراحت ماده  -1

هاي ستادي قوه قضاییه و یا شوراهاي حل اختالف ها، دیوان عدالت اداري، بخشکه در دادگاهکلیه قضات اعم از این

عم از بدوي و تجدید نظر) و دادسراهاي عمومی و شاغل باشند، همچنین کلیه کارمندان اداري شاغل در محاکم (ا

قانون آیین دادرسی کیفري، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل  22که طبق ماده انقالب و دادسراهاي نظامی، با لحاظ این

  ها، هرچند با تراضی طرفین باشد، ممنوع هستند.شود، از داوري در پروندهمی

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 469ماده  8بند مذکور در » کارمندان«اوالً، واژه  -2

در معناي اعم آن به کار رفته است؛ زیرا فلسفه وضع این بند که جلوگیري از عواقب احتمالی ناشی  1379مصوب 

جمله شوراهاي حل  از ارجاع امر داوري به کارمندان دولت است، شامل تمامی کارکنان دولت (در معناي اعم آن) از

شود و از این جهت کارمند به معناي مصطلح خصوصیتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که کارمندان شاغل ¬اختالف می

  الذکر بوده و از داوري ممنوع هستند.قانون فوق 470در محاکم در هر حال مشمول ماده 

، مرجع قضایی 1392ین دادرسی کیفري مصوب قانون آی 477ثانیاً، گرچه شوراهاي حل اختالف با عنایت به ماده 

قانون آیین  470باشد؛ بنابراین اعضا و کارکنان شوراي حل اختالف از شمول ماده نمی» محکمه قضایی«است، اما 

  اند.خارج 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه



قانون صدرالذکر، حوزه جغرافیایی محل خدمت  469ماده  8مذکور در بند » حوزه مأموریت«ثالثاً، مقصود از عبارت 

کارمندان دولت است. بنابراین پذیرش داوري در خارج از شهرستان محل خدمت از سوي کارمندان مشمول این بند 

  بالمانع است.

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 470از آنجا که محاکم قضایی مذکور در ماده  -3

کننده به دعاوي ترافعی و صدور حکم است، بنابراین اصوالً ناظر به دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی 1379مصوب 

دیوان عدالت اداري از شمول عنوان محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خالف 

ل است، در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود و در نتیجه ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اص

  شود.اداري نمی

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/23    

7/99/1324   

  ك  1324-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

گذار شود و وثیقهمیلیارد ریال صادر می 22در پرونده کیفري براي متهم قرار تأمین کیفري از نوع وثیقه به مبلغ 

میلیارد ریال در  18میلیارد ریال ارزیابی کرده است و ملک به ازاي  18کند که کارشناس آن را ملکی را معرفی می

کند. حال در میلیارد ریال تنظیم و امضا می 22ثیقه را به مبلغ شود، ولی قاضی قرار قبولی واداره ثبت بازداشت می

قانون  230و  224و  223و  217مرحله اجراي حکم که محکوم حضور نیافته، آیا بایستی با در نظر گرفتن مواد 

میلیارد ریالی که دستور بازداشت  18میلیارد ریال صادر شود یا به مبلغ  22آیین دادرس کیفري، دستور ضبط به مبلغ 

  آن صادر شده و اداره ثبت نیز به همین میزان توقیف کرده است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي الواري

  دادسراي عمومی و انقالب تهران 3معاون محترم دادستان و جانشین  سرپرست ناحیه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1324به شماره ثبت وارده  1399/09/11مورخ  9001/455/23بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/09/12

شود. در فرض استعالم که در اثر اشتباه قاضی، مالی به گذار به مال مورد وثیقه محدود میاصوالً مسؤولیت وثیقه

هد به مبلغ گذار با امضاي قرار قبولی، متعار قبولی وثیقه توقیف شده است، با لحاظ اینکه وثیقهارزش کمتر از مبلغ قر

وثیقه (در فرض سؤال به میزان بیست و سه میلیارد ریال) است، بنابراین اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از 

التفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی گذار نسبت به مابهمبلغ قرار قبولی صادره موجب انتفاي تعهد وثیقه

  وي نیست.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/25    

7/99/1320   

  ك  1320-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در این زمین، اقدام ، به منظور ساخت تعدادي واحد مسکونی »ب«پس از خرید یک قطعه زمین از آقاي » الف«آقاي 

فروشد. کند؛ لیکن قبل از هر گونه عملیات ساختمانی، زمین مورد نظر را به شخص ثالث میفروش واحدها میبه پیش

شود؟ به عبارت دیگر، آیا پیش خریداران واحدها در این حالت مالک انتقال مال غیر محسوب می» الف«آیا این اقدام 

  شوند؟عرصه نیز تلقی می

یدار، خرو تنظیم قراردادهاي پیش فروش واحدها با افراد پیش» ب«پس از خرید زمین از آقاي » الف«نچه آقاي چنا -2

شود یا بزه دیگري است و یا جرم نیست؟ را اقاله کند، آیا این اقدام نیز انتقال مال غیر محسوب می» ب«معامله خود با 

نیز  یابد، آیا در قالب اقاله یا فسخلب بیع، صلح، هبه و ... تحقق میطور که انتقال مال غیر در قابه عبارت دیگر، همان

در پیش فروش ساختمان به معناي تلف حکمی عرصه نیز » الف«قابل تحقق است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا اقدام 

کان آن جرم و ار یابد و در تحققباشد که گفته شود در چنین جائی اقاله با استرداد اصل مبیع اساساً تحقق نمیمی

  اثرگذار خواهد بود؟

 پاسخ:

  نسبجناب آقاي  لطفی

  معاون قضایی محترم رییس کل دادگستري استان قم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1320به شماره ثبت وارده  1399/09/10مورخ  9020/100/5002بازگشت به استعالم شماره       

  شود:خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت 1399/09/11

 10اوالً، قرارداد پیش فروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادي منعقد شده است، بر اساس ماده  -1

ي بینی ضمانت اجراي کیفري براباشد و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیشاالجرا میقانون مدنی، معتبر و الزم

موجب بطالن یا عدم نفوذ این قرارداد نیست و  1389یم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب عدم تنظ

  فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهاي عادي پیش فروش قابل اعمال نیست.



 مصادیق فروش مال غیر محسوب تواند ازثانیاً، انتقال موضوع معامله (عرصه ملک) به غیر بدون اذن پیشخریداران می

  شود و به هر حال، تشخیص موضوع با قاضی رسیدگیکننده است.

ها، فروش آپارتمانقانون مدنی، در فرض استعالم که پس از پیش 454و  286، 283اوالً، مستفاد از مواد  -2

عامله که این امر موجب فسخ مجاییفروشنده نسبت به اقاله قرارداد خرید زمین با ید ماقبل اقدام کرده است، از آنپیش

ه) فروشندشود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله (تلف حکمی) است و خریدار (پیشدوم نمی

  مکلف است قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.

  انتقال مال غیر منتفی است.ثانیاً، با توجه به پاسخ بند اوالً، در فرض این قسمت از استعالم وقوع بزه 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/23    

7/99/1309   

  ك 1309-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در جرایم تعزیري قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی 

باشد یا خیر؟ ب) اثبات عدم عدم اطالع از وقوع جرم باشد الف) آیا اصل بر اطالع شاکی از تاریخ وقوع جرم  می

تواند ادعاي عدم اطالع شاکی که قاضی می اطالع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟ پ) در فرض سوال مواردي

موارد حصري تحت سلطه بودن متهم  1392از قانون مجازات اسالمی مصوب  106از وقوع جرم را بپذیرد وفق ماده 

  باشد یا خیر؟یا به دلیل خارج از اختیار بودن متهم از طرح شکایت می

مرتکب کالهبرداري شده که ارزش  1386 فردي در سال 1399/9/5مورخ  1595/634ضمن عدول از استعالم 

ملک در آن سال کمتر از صد میلیون تومان است شاکی ازآن تاریخ اطالع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال 

از قانون کاهش مجازات حبس  11اقدام به طرح شکایت کالهبرداري کرده است. الف) آیا وفق ماده  1399جاري 

از قانون مجازات اسالمی  106ع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده موضو 1399/2/23تعزیري مصوب 

شده است؟ ب) براي بررسی این امر که کالهبرداري مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان 

  باشد؟وقوع جرم مالك است یا در زمان طرح شکایت مالك می

 پاسخ:

  زادهجناب آقاي حسن 

  دادگاه کیفري دو دادگستري شهرستان رباط کریم مستقر در پرند 104رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/9/8مورخ  1309به شماره ثبت وارده  1399/9/5مورخ  1607/634بازگشت به استعالم شماره       

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

دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می -الف و ب

قانون  106لحاظ فاصله زمانیِ اطالع وي و اعالم جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده 

ع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب باشد و در واقع شاکی منکر اطالنمی 1392مجازات اسالمی مصوب 

آن است؛ نافی را نفی کافی است و لذا چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطالع شاکی در تاریخی 

  پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.



، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  106اطالع شاکی از وقوع بزه مذکور در ماده  موارد توجیه کننده عدم -پ

  حصري است و تشخیص مصادیق این دو عذر با قاضی رسیدگی کننده است.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/24    

7/99/1306   

  ح 1306-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در خصوص قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمت و در جهت رفع ابهام ایجاد شده منظور از مواد 

قانون مدنی در قانون مذکور مواد منسوخ سابق است که با توجه به مواد جایگزین نسخ آنها روشن  1130و  1122

  اند؟باشد و یا اینکه مواد معتبر فعلی نسخ شدهاست می

 پاسخ:

  جناب آقاي فصیحی رامندي

  رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تاکستان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1306به شماره ثبت وارده  1399/09/06مورخ  9031/44601/1بازگشت به استعالم شماره       

  :شودح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده وامور حسبی این اداره کل به شر1399/09/08

در مقام وضع مقررات  5/8/1399گذار در قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمت مصوب قانون

االجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده که سابق تأسیسی و نسخ قانون الزم

سخ شده یا مدت اجراي آن منقضی شده و یا اجراي آن موضوعاً منتفی شده است. بر وضع این قانون به طور ضمنی ن

قانون مدنی مصوب  1130و  1122جدول پیوست این قانون ناظر بر مواد  70لذا عبارت مندرج در ردیف 

هاي زمانی سابق بر وضع  قانون فهرست قوانین و احکام است که به موجب قوانین بعدي در برهه 20/1/1314

قانون  1130و  1122نسخ شده است و ردیف یاد شده منصرف از مواد  5/8/1399معتبر در حوزه سالمت مصوب نا

و تبصره الحاقی  1370قانون مدنی مصوب  1130و  1122است بنابه مراتب فوق مواد  14/8/1370مدنی مصوب 

  ماده اخیرالذکر به قوت و اعتبار خود باقی است. 29/4/1381

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/26    

7/99/1297   

  ع 1297-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی قانون شهرداري 55ماده  14که حسب بند با عنایت به این

که به لحاظ فرسودگی و عدم استحکام و احتمال سقوط یا ریزش آوار موجب بروز خطرات جانی یا مالی براي 

ها داراي يگردد که ابنیه مذکور در شهردارباشد گاهاً مشاهده  میها میگردد از وظایف ذاتی شهرداريشهروندان می

باشد و به همین سبب در شهرداري محل وقوع ملک اقدام به صدور مفاصا حساب سوابق تجاري و کسب پیشه می

الذکر و در صورت استنکاف مالک از تخریب پس از ابالغ قانونی مراتب گردیده است حال با لحاظ تکلیف معینه فوق

باشد آیا مالک مستحق دریافت تخریب کامل بنا همراه میو انجام رفع خطر توسط شهرداري که غالبا با امحاء و 

رسد بر اساس ظاهر نص قانونی که به نظر میباشد یا خیر؟ توضیحًا اینخسارت یا غرامت بابت سوابق مذکور می

تکلیف مذکور به عنوان اقدام فورس ماژور از سوي شهرداري که به نیابت از مالک و  55ماده  14الذکر بند فوق

تواند موجب ادعاي مالک بنا بر دایر بر ایت از حقوق عمومی و دفاع از جان و مال شهروندان اقدام نموده نمیدر حم

وصول غرامت یا خسارت گردد چرا که حتی تبصره بند مذکور اشعار داشته در صورت رفع خطر توسط شهرداري 

اي بر عدم گردد که خود امارهول میدرصد از مالک وص 15هاي تخریب به عالوه مربوطه حتی خسارات و هزینه

که این امر بدواً تکلیف مالک بوده که به لحاظ استنکاف و باشد مضافاً اینلزوم پرداخت خسارت به مالک می

  گردد.ضرورت محافظت از جان و مال شهروندان متعاقباً توسط شهرداري اجرا می

 پاسخ:

  حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي دکتر مصدق

  ون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییهمعا

  سالم علیکم؛

مورخ  1297به شماره ثبت وارده  1399/9/3مورخ  9000/16331/500احتراماً، بازگشت به نامه شماره      

مدیر محترم منطقه سه شهرداري همدان،  15/8/1399مورخ  203993205، درباره استعالم شماره 1399/9/4

  شود:ه کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی این ادار



ماده  14اوالً، تکلیف صاحب بناي مشرف به خرابی به رفع خطر و یا تخریب بنا، حکمی عام است که عالوه بر بند 

)، در ماده 27/11/1345با اصالحات و الحاقات بعدي و تبصره الحاقی به آن ( 1334قانون شهرداري مصوب 55

  بینی شده است.قانون مدنی نیز پیش 122

دار متناسبی گذار شهرداري را مکلف کرده است که ابتدا ابالغ مدتمذکور، قانون 55ماده  14ثانیاً، در خصوص بند  

به مالکان ابنیه و مستحدثات فرسوده و در معرض خطر سقوط یا ریزش آوار جهت رفع خطر صادر و ارسال کند و 

 تواند عنداالقتضاء با تخریبتور، شهرداري را مکلف به رفع خطر دانسته است که این امر میدر فرض عدم اجراي دس

جزئی و یا کلی بنا همراه باشد. این حکم به عنوان وظیفه ذاتی شهرداري و با هدف رفع و پیشگیري از خطرات بدنی 

  بینی شده است. و مالی شهروندان پیش

الک پانزده خسارت از محاقی مقررکرده است که هزینه مصروف به اضافه صدي ثالثاً، مقنن در قسمت اخیر تبصره ال

یا صاحب ملک دریافت خواهد شد. این جریمه به سبب اهمال مالک یا صاحب بنا در رفع خطر از ملک وعدم توجه 

  به ابالغیه شهرداري است.

رابعاً، تخریب اعیانی به معناي تلف کلی عین مستأجره نیست؛ زیرا در اموال غیر منقول، عین مستأجره اعم از عرصه 

توان از عرصه استفاده کرد، در مواردي که مستأجر در عین و اعیان است و در برخی موارد حتی بدون بازسازي می

ل رسد با تخریب اعیانی، حق مذکور (الاقاست، به نظر می مستأجره داراي حق کسب، پیشه یا تجارت و یا حق سرقفلی

د؛ شورود و در صورت تردید، بقاء این حق استصحاب میدر حد اولویت در استفاده از عین مستأجره) از بین نمی

هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور بر همین اساس صادر شده است. بنا  1377-6چنانچه رأي اصراري شماره 

نظر از بند اخیرالذکر، شهرداري تکلیفی به پرداخت حقوق ادعایی مستأجر اعم از سرقفلی و مذکور و صرف به مراتب

  یا حق کسب، پیشه و تجارت ندارد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/22    

7/99/1295   

  ح  1295-188-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مجمع  1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از  قانون تجارت مصوب  204و ماده  199ماده  4چنانچه بر طبق بند 

د الزحمه مدیر تصفیه با توافق ده درصالعاده رأي به انحالل شرکت بدهد و مدیر تصفیه را معین کند و حقعمومی فوق

هاي طلبکاران از شرکت ول طلب و پرداخت بدهیاز عواید شرکت از اموال منقول و غیر منقول شرکت پس از وص

ها، انتقال ده ها و پیش از اعالم ختم عملیات تصفیه به مرجع ثبت شرکتتعیین شود.آیا پس از تصفیه طلب و بدهی

  درصد مورد توافق به مدیر تصفیه و اقارب امکان پذیر است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي صادقی راد

  عمومی حقوقی شهرستان یزدرئیس محترم شعبه  چهارم دادگاه 

مورخ  1295به شماره ثبت وارده  1399/9/4مورخ  9030/20044/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/4

دارایی شرکت در انتقال « 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  213به موجب ماده  -2و  1

ها ... ممنوع است. هر نقل و انتقالی که بر خالف مفاد حال تصفیه کالً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا اقارب آن

مدیران تصفیه مکلفند ظرف «الیحه قانونی یاد شده  227همچنین مطابق ماده ». این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود

تا پیش  بنابراین...». ها اعالم دارند تا به ثبت برسد فیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتمدت یک ماه پس از ختم تص

الزحمه الزحمه مدیر تصفیه و انتقال قسمتی از دارایی شرکت به مدیر تصفیه بابت حقاز ختم تصفیه امکان پرداخت حق

 تعهدات و بدهی شرکت پرداخت شده باشد، وي وجود ندارد؛ و اما چنانچه عملیات تصفیه خاتمه یافته باشد، یعنی تمام

الزحمه خود را دریافت کند و این امر منوط به اعالم عملیات ختم تصفیه به اداره ثبت تواند حقمدیر تصفیه می

جاري ها و دفتر ثبت تها از جهت حذف نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها نیست، چرا که اعالم به ثبت شرکتشرکت

  است. 

الزحمه مدیر تصفیه از وجوه باقی مانده الیحه قانونی یادشده، دریافت حق 228ست مستفاد از ماده شایسته ذکر ا

  شرکت نیازمند تشریفات خاصی نیست.

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/09/22    

7/99/1290   

  ك  1290-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه زندانی داراي دو فقره محکومیت کیفري باشد و پیش از شروع به اجراي حکم دوم، مرتکب غیبت از مرخصی 

قانون مجازات اسالمی  110و  108شود و از تاریخ غیبت از مرخصی، مدت مرور زمان سپري شود، آیا از جمع مواد 

  توان گفت که محکومیت دوم مشمول مرور زمان شده است؟ می

 پاسخ:

  جناب آقاي الواري

  تهران 3معاون محترم دادستان و جانشین سرپرست دادسراي عمومی و انقالب ناحیه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1290به شماره ثبت وارده  1399/09/03مورخ  9001/445/23بازگشت به نامه شماره       

در رابطه با استعالم دادیار محترم شعبه سوم اجراي احکام کیفري آن دادسرا، نظریه مشورتی کمیسیون  1399/09/03

  شود:قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی « 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  110بنا به تصریح ماده 

 ها قاطعها نسبت به دیگر محکومیتی متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر یک از محکومیتهاي قطعمحکومیت

ی جزء که مرخص؛ بنابراین موضوع سؤال به اعتبار شروع به اجراي محکومیت قبلی (با توجه به این»مرور زمان است.

ن تحمل محکومیت به خاطر شود) و اعالم مراتب محکومیت موخر به زندان در زمادوره تحمل مجازات تلقی می

  همین قانون است. 110قانون مجازات اسالمی خارج و مشمول ماده  108محکومیت سابق، از شمول ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/22    

7/99/1282   

  ك  1282-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

که کنترل  1384ها مصوب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعیین آن 3با توجه به ماده 

و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را از وظایف دهیاري دانسته است اوالً، دهیاري 

اي آن وجود دارد ؟ ثانیاً، چنانچه دهیاري در اجراي این ماده قانونی به چه نحو باید رفتار کند و آیا ضمانت اجرایی بر

گونه تمرد و مقاومت در برابر آن مشمول ماده در اجراي این قانون جهت جلوگیري از ساخت و ساز اقدام کند، آیا هر

شود ؟ ثالثاً، آیا دهیاري در اجراي وظیفه قانونی جلوگیري می 1375قانون مجازات اسالمی تعزیرات مصوب  607

قانون  543تواند محل را پلمپ کند به نحوي که در صورت شکستن پلمپ موضوع مشمول ماده از میاز ساخت و س

قانون شهرداري مصوب  99اخیرالذکر شود؟ رابعاً، چنانچه موضوع ساخت و ساز غیر مجاز روستا در کمیسیون ماده 

ضمانت اجراي چنین آرائی  با اصالحات و الحاقات بعدي طرح و منتهی به صدور رأي شود، نحوه اجرا و 1334

  چگونه است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي دانیالی

  رئیس محترم حوزه قضایی بخش آفتاب

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1282به شماره ثبت وارده  1399/8/28مورخ  9001/77/511بازگشت به استعالم شماره       

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم می الملل این، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1399/9/3

ها مصوب قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعیین آن 3با توجه به مقررات ماده  -1

ها است و به موجب ، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاري1384

به  1372ها مصوب قانون شهرداري 99به ماده  3تبصره به عنوان بند 3ن الحاق یک بند وماده واحده قانو 2تبصره 

منظور جلوگیري از ساخت وسازهاي غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، 

ها ستانداريکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوه قضاییه و وزارت مسکن(راه) و شهرسازي در ا

نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و آیین 4شود و با رعایت ماده تشکیل می



درصد قیمت اعیانی صادر خواهد  70تا  50رأي بر قلع بنا یا جریمه معادل  10/2/1391محدوده روستاها مصوب 

  کرد.

هاي خودکفا در روستاهاي ده و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاريها داراي شخصیت حقوقی مستقل بودهیاري -2

 که وظیفه جلوگیرينظر از اینشود بنابراین، صرفجزء نهادهاي عمومی غیر دولتی محسوب می 1377کشور مصوب 

 »ولتمأمورین د«ها نیست، با توجه به عبارت از ساخت و ساز غیر مجاز در داخل محدوده روستا از وظایف دهیاري

و لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفري و تفسیر به نفع  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  607در ماده 

  گفته نخواهد بود.پیش 607ها مشمول ماده متهم، تمرد در مقابل مأموران به خدمات عمومی از قبیل کارکنان دهیاري

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  543ه در صدر ماد» مقامات صالح رسمی«هر چند که عبارت  -3

هایی که بدون جا که در قوانین موجود جوازي براي پلمپ محلگیرد، لیکن از آنکارکنان دهیاري را هم در بر می

بینی نشده است، لذا شمول شوند توسط مأموران دهیاري پیشپروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمانی احداث می

  اي مذکور در این ماده بر عملکرد کارکنان دهیاري از حیث موضوع منتفی است.ضمانت اجر

ها در خارج از محدوده شهرها و که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیرزراعی و باغبا توجه به این -4

قانون شهرداري  99 تبصره به ماده 3ماده واحده قانون الحاق یک بند و 2ها بر عهده کمیسیون مقرر در تبصره شهرك

ها است، لذا اجراي آراء کمیسیون بر عهده استانداري است که از طریق است و مقر این کمیسیون در استانداري

ها و به همین اعتبار زیرمجموعه وزارت کشور هستند، فرمانداري و بخشداري و دهیاري که زیر مجموعه استانداري

در صورتی که متخلف به جریمه محکوم شود، اجراي رأي مزبور به  گیرد وبا همکاري نیروي انتظامی صورت می

قانون شهرداري مصوب  100ماده  2الذکر خواهد بود و مجوز قانونی جهت تسري حکم مقرر در تبصره شرح فوق

  الذکر وجود ندارد.با اصالحات و الحاقات بعدي (صدور حکم به تخریب) نسبت به آراي کمیسیون صدر 1334

  

 احمد رفیعیدکتر 

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/24    

7/99/1277   

  ك 1277-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  690قانون کاهش مجازات تعزیري که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بعد از ماده  11با توجه به ماده 

را اضافه کرده است، ». در مواردي که امالك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد« مجازات اسالمی عبارت 

شود ي؟ قانون فوق غیر قابل گذشت محسوب می 690آیا جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی موضوع ماده 

  و مراتع کشور نسخ شده است؟ ها¬برداري از جنگل¬قانون حفاظت و بهره 59در این صورت آیا ماده 

 پاسخ:

  جناب آقاي حسینی

  معاون قضایی محترم دادسراي عمومی و انقالب تهران

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1277به شماره ثبت وارده  1399/9/1مورخ  9001/2851/201بازگشت به استعالم شماره       

  شود:این اداره کل به شرح زیر اعالم می) 2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/9/2

بزه تصرف عدوانی فقط نسبت به  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11اوالً، با عنایت به ماده 

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

  منابع طبیعی غیر قابل گذشت است.اشخاص دولتی و عمومی و از جمله 

ها و برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 59ثانیاً، با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به سؤال دوم در خصوص ماده 

  مراتع کشور منتفی است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/23    

7/99/1274   

  ك 1274-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت ارسال پرونده از سوي دادگاه کیفري دو جهت رفع نقص تحقیقات به دادسرا، آیا اقداماتی مانند رفع توقیف 

  خودرو یا پذیرش تأمین کیفري بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟

 پاسخ:

  جناب آقاي جاللوند

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1274به شماره ثبت وارده  1399/8/27مورخ  9031/42689/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/9/1

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

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

قرار قبولی  بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور 242و  240، 226، 186یادشده از جمله مواد 

وثیقه یا کفالت، در فرض سؤال ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی (متعاقب 

صدور قرار نهایی و کیفرخواست) مانع یا رافع تکلیف مقام قضایی دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات 

یم پیرامون شده از سوي متهم و اتخاذ تصم(مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفیمقدماتی در اختیار ایشان قرار گرفته 

  قبولی یا عدم پذیرش آن) نیست.

جهت رفع نقص  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  274ثانیاً، در فرض سؤال که پرونده در اجراي ماده 

قانون  215الذکر (ماده قانون فوق 148ر در ماده تحقیقات از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، در غیر موارد مذکو

) که تعیین تکلیف نسبت به اموال با مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است، 1392مجازات اسالمی مصوب 

  دار رفع نواقص تحقیقاتی است مجاز به اتخاذ تصمیم خواهد بود.مقام قضایی دادسرا که عهده

 دکتر احمد رفیعی

دیرکل حقوقی قوه قضاییهم



 

1399/09/23    

7/99/1269    

   1269-25-99شماره پرونده:  

  استعالم:

وط هاي مربتواند صرفاً نسبت به یکی از  مجازاتقانون آیین دادرسی کیفري می 442آیا دادگاه بدوي در اعمال ماده 

  به یک جرم اعمال تخفیف کند یا در تعدد جرایم، تنها مجازات یکی از جرایم ماده فوق را تخفیف دهد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي حسینی

  دبیر محترم کمیسیون  عفو دادگستري استان قم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1269به شماره ثبت وارده  1399/08/27مورخ  9020/197/2505بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/08/28

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

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

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

ردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض استعالم که محکومیت نظر از سوي نامب

هاي متعدد نظیر حبس، شالق و جزاي نقدي است، اسقاط حق تجدید نظرخواهی نسبت به رأي ¬متهم به مجازات

شده خواهد ي تعیینهاچهارم همه مجازاتصادره و تقاضاي تخفیف مجازات در این خصوص، موجب کاهش تا یک

  شد.

قانون یادشده، شامل همه  442مذکور در ماده » هاي تعزیريتمام محکومیت«ثانیاً، اطالق و عموم عبارت 

قانون مجازات اسالمی اصالحی  134هاي متعدد متهم در راستاي اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده محکومیت

  شود.که قابل تجدید نظر باشند نیز می 1399

 تر احمد رفیعیدک

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/23    

7/99/1259   

   1259-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی چنانچه قسمتی از موي سر زن در اثر جنایت دیگر نروید باید به همان  578با توجه به ماده 

نسبت دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید به همان نسبت به مهرالمثل دیه پرداخت می شود. حال چنانچه طبق نظر 

 وییدن مو باشد یعنی دیه با احتسابکارشناس میزان مهرالمثل در زمانی که مو روییده بیشتر از دیه آن بر فرض نر

مهرالمثل با روییدن مو بیشتر از دیه آن با نروییدن مو باشد تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می تواند طبق تبصره ماده 

  قانون مجازات اسالمی رفتار کندیا این که بایستی طبق نظر کارشناس تعیین مهرالمثل رأي دهد؟ 577

 پاسخ:

  جناب آقاي رضوانی 

  دادگاه کیفري دو شهرستان اراك 106محترم شعبه رئیس 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1259به شماره ثبت وارده  1399/08/26مورخ  9012/2004/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/08/27

، کندن یا از بین بردن تمام موي سر زن، در صورتی که نروید، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  577طبق ماده 

موجب دیه کامل است و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است و چنانچه قسمتی از موي سر زن از بین رفته دوباره 

ل باید دیه پرداخت شود. بنابراین مهرالمثل قانون مذکور به همان نسبت از مهرالمث 578بروید، مطابق قسمت آخر ماده 

، شود و تا زمانی که بیش از دیه کامل زن نباشدشده براي قسمتی از موي سر زن نیز با دیه کامل زن سنجیده میتعیین

شده (توسط کارشناس) براي قسمتی از موي سر زن بیش از دیه پرداخت آن الزم است؛ ولی چنانچه مهرالمثل تعیین

  شود.قانون یادشده، فقط به مقدار دیه کامل زن پرداخت می 577باشد، طبق تبصره ماده کامل زن 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/26    

7/99/1243   

  ح 1243-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در پرونده اي خواهان که قصد ابطال توثیق وثیقه ملکی را با استناد به احکام قطعی احراز مالکیتش  داشته اقدام -1

قانون اجراي احکام مدنی می  147و  146به طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی و با استناد به مواد 

توثیق وثیقه و نیز ابطال قرار قبولی وثیقه و البته با طرف  نماید در حالی که باید اقدام به طرح دعواي اعالم بطالن

  قرار دادن دادستان مربوطه می نمود.

آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان با توجه به استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس  -الف

ف به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به از جلسه رسیدگی توسط دادگاه و در مرحله واخواهی از حکم به رفع توقی

ها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معناي تغییر جهت خواسته می باشد ¬طور کل اختیارات دادگاه

  تا چه اندازه است خصوصاً در مواردي که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟

  ا به طرفیت دادستان مربوطه مطرح گردد صحیح است؟آیا زعم این دادگاه در مورد این که باید دعو-ب

دادگاه صالح به رسیدگی دعواي مزبور تحت خواسته اعالم بطالن و ابطال توثیق وثیقه دادگاه صادرکننده قرار و -ج

  هاي حقوقی محل وقوع و توقیف ملک ( مجري نیابت)؟¬قبول وثیقه است یا دادگاه

ارد یا طریقیت آیا وقتی در صورت لزوم دادگاه اخطار  می نماید که در دعاوي اعسار استشهادیه موضوعیت د-2

شهود قبل استشهادیه معرفی و حاصل گردد خواهان اعسار می توان اشخاص دیگري را جایگزین ایشان نماید؟ در 

  صورت مثبت بودن پاسخ با این که استشهادیه موضوعیت دارد منافاتی ندارد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي خانی

  رم شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهانرئیس محت

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1243به شماره ثبت وارده  1399/8/14مورخ  9016/1041/721بازگشت به استعالم شماره       

االجراي این اداره کل به شرح زیر ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزم1399/8/24

  شود:اعالم می



که شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق در صورتی -الف -1

کننده برابر ماده یاد است و مرجع توقیف 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  146است، موضوع مشمول ماده 

این قانون است و در فرض سؤال نیازي به طرح  147ماده  کند. در غیر این صورت موضوع مشمولشده رفتار می

  دعوایی با خواسته بطالن توثیق یا ابطال قرار قبولی وثیقه نیست.

  باتوجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤاالت منتفی است. -ب و ج

ور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالب در امقانون آیین دادرسی دادگاه 51ماده  6که طبق بند نظر از آنصرف -3

طور صحیح ، اگر دلیل خواهان گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به 1379

د از توانشود و میترتیب، خوانده دعوا با ابالغ دادخواست و ضمایم آن، از هویت گواهان آگاه میاینمعین کند و به 

به و نیز اعسار از هزینه گذار در خصوص دعواي اعسار از محکومقانون حق خود براي جرح گواهان استفاده کند،

قانون آیین دادرسی  506و ماده  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 9و  8دادرسی در مواد 

ن ، عالوه بر ذکر مشخصات کامل دو نفر شاهد، پیوست کرد1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

ها را نیز ضروري دانسته است، بنابراین، در فرض سؤال که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین شهادت کتبی آن

که شده براي استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آناستشهادیه را صادر کرده است، خواهان باید ایشان را در جلسه معین

گاه درخواست کند که به سبب ممکن نبودن حضور مسجلین به لحاظ معاذیري مانند فوت، بیماري و مسافرت از داد

تواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی استشهادیه، از شهود دیگر وي استماع شهادت  شود که در این صورت دادگاه می

  قانون اخیرالذکر) از شهود دیگر استماع شهادت کند. 234بر جرح شهود (تبصره ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/25    

7/99/1240   

  ع 1240-145-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه دادگاه پس از صدور قرار تأمین خواسته، به نحو علی الراس یا در نتیجه اعتراض ذي نفع احراز کند که صدور 

نداشته است و یا بدون تودیع خسارت احتمالی که دادگاه صالحیت قرار تأمین خواسته صحیح نبوده است؛ مانند آن

  قرار تأمین خواسته صادر شده است و یا  متقاضی درخواست تأمین خواسته ذي نفع نبوده است:

تواند از قرار تأمین خواسته عدول و آن را الغا کند؟ و یا مادامی که ذي نفع در مهلت قانونی به آیا دادگاه می -1

نکند، دادگاه به موجب حاکمیت قاعده فراغ دادرس مجاز نیست از این قرار عدول و آن قرار تأمین خواسته اعتراض 

  را الغاء کند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي صلحی 

  رئیس محترم شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی قم 

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/08/24مورخ  1240به شماره ثبت وارده  1399/08/10مورخ  23بازگشت به استعالم شماره       

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

در فرضی که دادگاه احراز کند به هر علت اعم از عدم تودیع خسارت احتمالی یا ذینفع نبودن خواهان یا عدم صالحیت 

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 119که وفق ماده ینخود، صدور قرار تأمین خواسته صحیح نبوده است، با توجه به ا

، قرار قبول تأمین خواسته یا رد آن، قابل تجدید نظر نیست، لذا دادگاه 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

غ تواند از تصمیم خود در مورد قرار تأمین خواسته عدول و قرار الغاء آن را صادر کند و در این مورد قاعده فرامی

  دادرس حاکم نیست.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/23    

7/99/1173   

  ح 1173-138-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  در دعوي استرداد مال منقول چنانچه خواهان قصد توقیف مال منقول مذکور را داشته باشد آیا 

  خواسته نسبت به مال منقول مذکور را دارد؟خواهان منحصرا حق درخواست تامین -1

  یا خواهان منحصرا حق درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف مال منقول مذکور را دارد؟-2

  یا این که اختیار با خواهان است و خواهان مختار است هر یک از آنها را انتخاب و درخواست نماید؟-3

 پاسخ:

  جناب آقاي صلحی 

  چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی قمرییس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

، نظریه 1399/08/06مورخ  1173به شماره ثبت وارده  1399/07/22مورخ  19بازگشت به استعالم شماره       

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

قانون آیین  124و 122،121ال منقول معین است، با توجه به مواد درفرض سوال خواسته که دعوا استرداد م – 1

ممنوعیتی براي خواهان جهت درخواست تأمین  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

خواسته از دیگر اموال خوانده به میزان مال منقول موضوع خواسته وجود ندارد. تشخیص این که توقیف عین مال 

پذیر است یا خیر، با لحاظ مستندات ابرازي خواهان برعهده مرجع رسیدگی کننده است و در فرض امکان توقیف امکان

  پذیر نیست.قانون یاد شده، توقیف دیگر اموال امکان 123ه آن با لحاظ ماد

در فرض سوال با توجه به مجموع مقررات حاکم بر دو نهاد حقوقی دستور موقت و قرار تأمین خواسته که  -2

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب هاي ششم و یازدهم باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاهدرفصل

د توانکه این دو نهاد داراي وجوه اشتراك و افتراق متعددي هستند؛ خواهان میشده است و با لحاظ آن پیش بینی

ند کننده درخواست کتوقیف مال معین موضوع خواسته را در قالب تأمین خواسته یا دستور موقت از مرجع رسیدگی



د شده وجود ندارد. بدیهی است درخواست و دلیلی بر انحصار حق خواهان فرض سوال در یکی از نهادهاي حقوقی یا

  گیرد که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد.به عمل آمده در صورتی مورد پذیرش قرارمی

  پاسخ به این سؤال منتفی است. 2و 1هاي با توجه به پاسخ پرسش -3

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/24    

7/99/1149   

  ك 1149-187/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اولیاي دم مقتول  1398کند. در سال گیرد و بعد از ده روز فوت میمورد شلیک گلوله قرار می 1394فردي در سال 

کنند. بعد از فوت زوج و قبل از اعالم رضایت اولیاي دم، زوجه از طریق بدون دریافت دیه یا وجهی قاتل را عفو می

اداره ثبت، مهریه خود را مطالبه کرده که  به نتیجه مثبت منتهی نشده است. زوجه مقتول با این استدالل که وفق ماده 

وجود دین اولیاي دم حق گذشت مجانی یا اخذ تضمین نداشتند و ضمان آنها برقرار  قانون مجازات اسالمی با 432

آیا این  -1است به طرفیت اولیاي دم دادخواست مطالبه مهریه چهارصد سکه طال را داده است. در فرض حاضر: 

مان تا میزان در فرض داشتن ضمان مسؤولیت، آیا ض -2ضمان مطلق است یا مشروط به مالئت قاتل در زمان عفو؟ 

میزان ضمان هر کدام از اولیاي دم با توجه به صغیر بودن احدي از  -3دیه سال عفو است یا دیه زمان صدور رأي؟ 

  آنها چقدر است؟ 

 پاسخ:

  زادهجناب آقاي حسینی

  دادرس محترم شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان آزادشهر 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1149به شماره ثبت وارده  1399/07/29مورخ  9021/901/38000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/07/30

نسبت به حکم مقرر در ذیل آن نیز  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  432شده در صدر ماده قیود مطرح -1

ي گوي دیون ومجرا است؛ بنابراین اولیاي دم فرض سؤال، در صورتی حق گذشت ندارند که ماترك متوفی پاسخ

  نباشد.

علیه) براي اداي دیون ، در صورتی که ترکه متوفی (مجنی1392قانون مجازات اسالمی مصوب  432ماده  -3و  2

 361انی را از اولیاي دم (صاحبان حق قصاص)  سلب کرده است و لذا با لحاظ مواد او کافی نباشد، حق گذشت مج

الذکر، در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا تضمین دیون وي به طور مجانی اعالم قانون فوق 362و 



د و در وگذشت کنند، گذشت قابل ترتیب اثر نیست و موضوع مشمول احکام عام مربوط به گذشت مشروط خواهد ب

  اولیاي دم در صورت گذشت مجانی منتفی است.» ضمان«هر صورت، بحث 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/23    

7/99/1135   

  ح 1135-62-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی وانقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 522رسد مفاد اصلی ماده جا که به نظر میاز آن

امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و با ماهیت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد  1379مصوب 

قانون قبلی آیین دادرسی مدنی که طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان مغایر با موازین شرعی اعالم شد،  719و  712

مذکور در واقع همان شاخص میزان کاهش  522دارد؛ زیرا نرخ تورم تغییر شاخص ساالنه مذکور در ماده  تفاوت

درصدي موضوع قانون قبلی دارد و بر همین اساس  12ارزش پول است و تفاوت ماهوي با خسارت تأخیر تأدیه 

پرداخت اصل دین ندارد؛ به عبارت افزودن مبلغی بر اساس نرخ تورم و کاهش ارزش پول در حکم دادگاه ماهیتی جز 

 دهد و به عبارت دیگریابد به عنوان خسارت مورد حکم قرار نمیدیگر دادگاه مبلغی را که در اثر تورم افزایش می

به از این حیث قابل تفکیک نیست تا بخشی از آن به عنوان اصل دین و بخشی دیگر به عنوان خسارت تأخیر محکوم

یز اگرچه شود و به همین جهت نشود، تماماً اصل دین تلقی میبه تعیین میی که به عنوان محکومتأدیه باشد؛ بلکه مبلغ

کارگیري اصطالح خسارت تأخیر تأدیه موصوف در فصل خسارات آورده شده است؛ اما قانونگذار از به 522ماده 

  در ماده مذکور خودداري کرده است.

  سوال این است: 

  قانون یاد شده صحیح است و در غیر این صورت تفسیر صحیح آن چیست؟ 522ماده  اوالً، آیا برداشت فوق از

ثانیاً، آیا در مواردي که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت موضوع این 

ت تمکن به پرداخت تواند در صورعلیه میماده  از زمان سررسید تا زمان اجراء حکم صادر کرده است، آیا محکوم

که از دادورز اجراي احکام بخواهد 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  35قسمتی از بدهی در چارچوب ماده 

ود و وسیله اصل بدهی وي تصفیه شمبلغ پرداختی وي بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تأخیر تأدیه تا بدین

  م و استمرار تعلق خسارت تأخیر جلوگیري شود؟دیگر خسارت تأخیر به آن تعلق نگیرد و از تداو

دهد یرا معلیه حق تعیین اینقانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم 282ثالثاً، آیا مقرره موضوع ماده 

 چه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتسابکه آنبه بوده است  و یا آنکه تأدیه وي بابت کدام قسمت از محکوم



نرخ تورم ساالنه کالً یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن 

تا  522مذکور موضوعاً منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده  282نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 

  ت؟به ولو با پرداخت دیه اولیه ادامه خواهد داشتصفیه کامل محکوم

و دیگر دیون یکسان است » ثمن مبیع«، »مهریه«، »وجه چک«جا موضوعفوق در دیون مختلف از جمله رابعاً، از آن

  اي است؟که در برخی دیون، داراي  خصوصیات ویژهو یا این

 پاسخ:

  جناب آقاي پورعبداله 

  قضایی عدالت هاي عمومی و انقالب تهران و سرپرست مجتمعمعاون قضایی محترم رئیس کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1135به شماره ثبت وارده  1399/7/27مورخ  9001/45/31بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/7/29

خسارت  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522گذار در ماده اوالً، قانون

بینی کرده است که مبناي محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن خاصی را پیش

  فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.

را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ 

ه کند کخسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می

نون قا 282اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 

  مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است.

 2ثالثاً، هر چند در خصوص چک، خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام است،  1377قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 

قانون یادشده احکام مقرر براي دیون ناشی از مهریه  522ارزش پول موضوع ماده  اما از حیث ماهیت خسارت کاهش

  کند.و چک تفاوتی نمی

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/23    

7/99/1051   

  ح 1051-113-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  مرجع را ارشاد فرمایید: با توجه به سکوت قانونی در خصوص ابهام ذیل این

  در خصوص یک ملک علیه یک شخص دو حکم مختلف و به نفع دو نفر صادر شده است:

  حکم بر محکومیت پرویز... به نفع مهدي ... به رفع تصرف عدوانی که اجرا نشده و در حال اجراست.-1

م می که اجرا شده است و ملک هحکم بر محکومیت پرویز... به نفع معصومه... به تسلیم مبیع و تنظیم سند رس-2

  باشد.اکنون در تصرف معصومه می

آیا اجراي راي تصرف عدوانی علیه معصومه... که هم اکنون متصرف و مالک است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ اگر 

  باید اجراء گردد تکلیف اجراي دادنامه تسلیم مبیع به نفع معصومه چیست؟ و چگونه باید اجرا گردد؟

 پاسخ:

  ناب آقاي اکبري ج

  هاي عمومی و انقالب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید محالتیمعاون قضایی محترم رئیس کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1051به شماره ثبت وارده  1399/7/14مورخ  9001/187/314بازگشت به نامه شماره       

دادگاه عمومی حقوقی تهران نظریه  156رئیس محترم شعبه  970128، در خصوص استعالم شماره 1399/7/14

  شود:مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزم االجرا این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ارکان دعواي تصرف عدوانی با دعواي مالکیت متفاوت است؛ لذا تصرف شخص ثالث در ملکی که حکم به رفع 

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  44که برابر ماده است، مانع اجراي حکم نیست؛ مگر این تصرف آن صادر شده

  متصرف با ارائه اسناد و مدارك قرار تأخیر اجراي حکم را از مرجع صالحیتدار درخواست کند. 1356

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/30    

7/99/1410   

  ك  1410-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ماده » ب«اي یک یا چند متهم یک یا چند شاکی را مورد ضرب و جرح قرار دهند، با توجه به بند اگر در پرونده

قانون آیین دادرسی کیفري، آیا مالك قابل تجدیدنظر بودن رأي، رسیدن مقدار دیه به یک دهم دیه کامل مربوط  427

که دیه همه شکات؟ و اگر دیه بعضی از شکات کمتر از یک دهم دیه و دیه بعضی دیگر به یکی از شکات است یا این

اش کمتر از یک دهم است، رأي قطعی و نسبت به آن شود نسبت به آن شاکی که دیهبیشتر از یک دهم باشد، آیا می

  اش بیشتر است، رأي قابل تجدیدنظر در یک دادنامه صادر کرد؟که دیه

 پاسخ:

  جناب آقاي رضوانی

  دادگاه کیفري دو شهرستان اراك 106رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1410به شماره ثبت وارده  1399/09/25مورخ  9012/2328/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/26

چه افرادي به نحو جداگانه ضرب چنان 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427و  302اوالً، مستفاد از مواد 

ه مقرر براي تجدیدنظرخواهی نسبت به رأي صادره، و جرح عمدي نسبت به فرد واحدي وارد آورند، نصاب و ضابط

اند و نه مجموع دیات متعلقه. ضمنا چنانچه ضرب و جرح عمدي میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده

علیه، نصاب و ضابطه تجدید وارده ناشی از رفتار مشترك (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی

  د بود.نظرخواهی خواه

اي شود، میزان دیه هر یک از آنان، نصاب و ¬ثانیاً و ثالثاً، چنانچه فردي مرتکب ضرب و جرح عمدي نسبت به عده

است، نه مجموع دیه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427و  302، 237، 203ضابطه مقرر در مواد 

  صدمات وارده به مصدومین.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/30    

7/99/1401   

  ك 1401-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه دادگاه بدوي در خصوص اتهام متهم حکم به برائت  -قانون آیین داردسی کیفري الف 251با توجه به ماده 

صادر نماید آیا قرار تأمین و دادگاه تجدیدنظر عقیده به محکومیت متهم داشته باشد آیا دادگاه تجدینظر باید قرار 

  کند؟تأمین جدید صادر نماید یا همان قرار تأمین قبلی کفایت می

ی که دادسرا به متهمی تفهیم اتهام کند و قرار تأمین هم صادر نماید ولی در آخر نسبت به متهم به هر در صورت-ب

دلیل قرار منع تعقیب صادر کند و شاکی به آن قرار اعتراض نماید و دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کند و قرار جلب 

ی کیفري پرونده را به دادسرا اعاده کند آیا دادسرا قانون آیین دادرس 276به دادرسی صادر کند و در راستاي ماده 

  کند؟بایستی قرار تأمین جدید صادر نماید یا همان قرار صادره قبلی کفایت می

 پاسخ:

  جناب آقاي رضوانی

  دادگاه کیفري دو شهرستان اراك 106رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1401به شماره ثبت وارده  1399/9/23مورخ  9012/2302/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/23

با صدور حکم برائت متهم،  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  456و  246، 251، 376مستفاد از مواد  -1

راض کند، با توجه به منتفی شدن قرار تأمین اولیه، دادگاه شود و چنانچه شاکی به رأي اعتقرار تأمین کیفري لغو می

  تجدید نظر در صورت اقتضاء باید قرار تأمین متناسب اخذ کند.

، درصورت موافقت با قرار منع تعقیب، بازپرس 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  267باتوجه به ماده  -2

ق شود. همچنین مطابار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میمراتب را به طرفین ابالغ می کند و در این صورت قر

این قانون؛ درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس  276و  274مواد 

مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع وتأمین مناسب، پرونده را به 



دادگاه ارسال کند. بنابراین، پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور 

  قرار تأمین مناسب از سوي دادسرا ضرورت دارد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/29    

7/99/1386   

  ك  1386-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با 

اده م» ت«توجه به میزان خسارت، قرار عدم صالحیت به شوراي حل اختالف صادر می کنند  در حالی که مطابق بند 

ریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات بزه تخ

جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزاي نقدي نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید 

  نظریه مشورتی آن اداره محترم اعالم گردد.

 پاسخ:

  محمديجناب آقاي ملک

  ریزي دادگستري کل استان مرکزيهمعاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست معاونت برنام

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1386به شماره ثبت وارده  1399/9/19مورخ  9012/914/630بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/22

، اصل کلی این است که انجام تحقیقات 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  92و  89، 22با توجه به مواد  -اوالً

باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده مقدماتی درخصوص کلیه جرائم 

ه ارتکاب است، متهم بباشد. بنابراین، در صورتی که متهم عالوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه 

قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید  313سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 

  توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد. 

زاي نقدي نسبی است و در مواردي که جرم فقط داراي مجازات مجازات بزه تخریب در فرض سؤال صرفًا ج -ثانیاً

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

شود و موجب قانونی جهت رسیدگی ، جرم درجه هفت محسوب می1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  3

  اختالف وجود ندارد. به آن در شوراي حل

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد محمدي باردئی



 

1399/09/29    

7/99/1382   

  ع 1382-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  80ماده  12به استناد بند 

با اصالحات و الحاقات بعدي: تصویب بودجه اصالح و متمم بودجه و تفریغ بودجه ساالنه شهرداري و مؤسسات  1375

تصویب «قانون یادشده 80ماده 14ها به استناد بند نامه مالی شهرداريهاي وابسته به شهرداري با رعایت آیینو شرکت

عه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداري صورت ها اعم از خرید، فروش، مقاطمعامالت و نظارت بر آن

نامه مالی و معامالت شهرداري از وظایف شوراي پذیرد با در نظر گرفتن صرف و صالح و با رعایت مقررات آیینمی

به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداري «قانون مذکور  80ماده  14و به استناد تبصره بند » اسالمی شهر است

نامه معامالت شهرداري به شهردار واگذار تواند اختیار انجام معامالت را تا میزان معینی با رعایت آیینمی شورا

نامه داخلی شوراي اسالمی شهر: مسئوولیت امور اداري و مالی شورا و به استناد آیین 6ماده  1به استناد بند ». نماید

تراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تنظیم شده نامه ابالغ کتبی موارد اعاین آیین 6ماده  9بند 

است، به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابالغی آن در جلسه شورا 

  از وظایف رئیس شورا اسالمی شهر است.

بینی یب بودجه درآمد حاصل از معامالت پیشبینی درآمد و هزینه بدیهی است که در تصوبا نظر به تعریف بودجه پیش

  شود که قطعی نیست؛ چرا که در متمم قابل تغییر است و معامله تأیید و تصویب نشده است.و تصویب می

  ها به شرح زیر مطرح است:در تفسیر قانون مذکور برخی پرسش

  معامالت شهرداري اعم از خرید، اجاره و ... مستلزم تصویب است؟ -1

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  80ماده  14رد بند کارب -2

  با اصالحات و الحاقات بعدي چیست؟ 1375

  آیا ابالغ کتبی تذکر رئیس شورا به شهردار مستلزم تصویب در شورا است؟ -3

یر از موضوعات مستلزم تصویب در صحن شورا هاي اداري شورا توسط رئیس شورا به غآیا پاسخگویی به نامه-4

  مستلزم تصویب در صحن شورا، است؟



آیا معامالت شهرداري که در غیاب نماینده ناظر بر معامالت شهرداري و نظارت سازمان بازرسی سامانه انجام  -5

  گرفته است، مشروعیت قانونی دارد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي آقایی

  امور اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري استان گیالنمعاون قضایی محترم رئیس کل در 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1382به شماره ثبت وارده  1399/09/18مورخ  9027/15688/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1399/09/19

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  80ماده  14به صراحت بند  -1

با اصالحات و الحاقات بعدي، انجام اقسام معامالت شهرداري مستلزم تصویب شوراي شهر است. تنها  1375مصوب 

رو به جز آنچه تا سقف معینی این صالحیت با مصوبه استثناي امر نیز در تبصره بند مذکور بیان شده است. از این 

  شود، تصویب در شوراي شهر ضروري است.شوراي شهر به شهرداري تفویض می

بینی یادشده بر رعایت صرفه و صالح شهر و شهرداري نظر دارد و بر همین اساس با پیش 80ماده  14بند  -2

ده است. از سوي دیگر نظر به کثرت معامالت شهرداري و تمهیداتی به شوراي شهر صالحیت تصویب معامالت را دا

بنا به حجم این معامالت در تبصره بند مذکور براي شوراي شهر، صالحیت تخییري تفویض انجام برخی معامالت تا 

بینی شده است؛ از این رو گاه شوراي شهر این اختیار را به صورت پسینی و رأساً بر سقف معینی به شهرداري پیش

  گذارد.گیرد و گاهی نیز این اختیار را پیشینی و نیابتی بر عهده شهرداري         میمی عهده

الذکر، اعتراض و ایراد به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداري توسط هر یک قانون فوق 83مستند به متن ماده  -3

نامه داخلی قانون یادشده و آیین 83 از اعضاي شورا قابل انجام است و این مورد با رعایت ترتیبات مذکور در ماده

  شورا نیازي به تصویب در صحن شورا ندارد.

نامه اجرایی، تشکیالت و انتخابات داخلی و امور مالی شوراي اسالمی شهر مصوب آیین 6مطابق بند یک ماده  -4

هیأت وزیران، مسئولیت امور اداري  1384نامه داخلی شوراي اسالمی شهر مصوب هیأت وزیران و نیز آیین 1378

و مالی شورا با رئیس شورا است؛ اما آنچه مطابق قوانین و مقررات منوط به رأي اعضا است، در صحن شورا مطرح 

ري گیپذیرد. در مورد دیگر مسایل که الزامی به رأيگیري صورت میهاي قانونی مربوطه رأيو مطابق حد نصاب

  گیري نخواهد بود.دارد و داخل در مسائل اداري و شورا است، نیازي به رأيدر موضوعات مربوطه وجود ن



گر ها و دینامه مالی شهرداريرعایت قوانین و مقررات ناظر بر تصویب معامالت در شهرداري مطابق قانون آیین -5

ردي براي نظارت سازمان ها موالرعایه است. از آنجا که در ترتیبات و تشریفات انجام معامالت شهرداريمقررات الزم

و  بینی نشده است، لذا طرحبازرسی کل کشور (به عنوان عضو کمیسیون معامالت و یا عناوین مشابه دیگر) پیش

تصویب معامالت شهرداري در هیأت عالی معامالت و یا کمیسیون معامالت شهرداري با ترتیبات ذکرشده در قوانین 

هاي مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی بر امور سازمان واجد نظارت و مقررات مربوطه خواهد بود (هرچند این

مربوطه خواهد بود). از سوي دیگر با عنایت به عضویت نماینده شوراي شهر در هیأت عالی معامالت، رعایت ترتیبات 

صورت  هاي الزم قانونی ضروري است. بدیهی است درگیري و حضور کلیه اعضا و کسب حد نصابالزم در رأي

  عدم رعایت تشریفات یادشده، مراتب حسب مورد، قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع ذیربط را خواهد داشت.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/30    

7/99/1379   

  ح 1379-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

، آیا امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوري 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96با لحاظ تبصره یک ماده 

و لشگري در مواردي که  به عنوان ضامن تسهیالت بانکی از سوي محاکم حقوقی به پرداخت تضامنی تسهیالت و 

  ي اجرایی وجود دارد؟له پروندهشوند به نفع محکوممتفرعات آن محکوم می

 پاسخ:

  فروتنیجناب آقاي 

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

  با سالم و دعاي خیر؛

 1399/09/18مورخ  1379به شماره ثبت وارده  1399/09/15/د مورخ 392204بازگشت به نامه شماره       

مشورتی رئیس محترم دادگستري شهرستان سبزوار، نظریه  30/11/1397مورخ  695در خصوص استعالم شماره 

  شود:این اداره کل به شرح زیر اعالم می

چهارم حقوق بازنشستگی  ، توقیف و کسر یک1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96مطابق تبصره یک ماده 

مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته باشد و ضامنی که پرداخت دین شخص دیگري را ضمانت 

نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و  که بهکند، اعم از آنمی

توان گفت، دین متعلق به شخص دیگري است، در نتیجه فرض مذکور ¬محکومیت ضامن از سوي دادگاه دیگر نمی

عی دارد. صدرالذکر خروج موضو 96از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی مذکور در تبصره یک ماده 

  علیه فاقد منع قانونی است.بنابراین در فرض سؤال توقیف حقوق محکوم

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/29    

7/99/1370   

  ك  1370-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در این خصوص که آیا دادگاه عمومی بخش صالحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرایم در صالحیت دادگاه 

انقالب را دارد یا خیر؟ و در صورتی که رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ابالغ رسیدگی به جرایم در صالحیت 

ه جرایم در صالحیت دادگاه انقالب با دادگاه انقالب داشته باشد تکلیف دادگاه عمومی بخش در خصوص رسیدگی ب

  تعدد قاضی چیست؟ 

 پاسخ:

  جناب آقاي فرهمند

  معاون محترم دادستان عمومی و انقالب اصفهان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1370به شماره ثبت وارده  1399/09/16مورخ  9016/16095/3005بازگشت به استعالم شماره       

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی این1399/09/18

، به تمام جرایم 1392قانون آیین دادرسی کیفري  299اوالً، با توجه به حوزه صالحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 

این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس  337کند و با عنایت به ماده ¬در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می

قانون مذکور که در صالحیت دادگاه کیفري یک است، به عنوان جانشین   302آن، تنها در جرایم موضوع ماده 

کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی بازپرس اقدام می

هایی در دادگاه عمومی ¬صالحیت دادگاه انقالب است، ندارند و در صورت طرح چنین پروندهرا در جرایمی که در 

بخش، دادگاه مذکور باید قرار عدم صالحیت صادر کند؛ لیکن عدم صالحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و 

حقیقات ضروري با اتخاذ مالك اقدامات الزم براي جلوگیري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام ت

  باشد.¬الذکر در جرایم مشهود نمی¬قانون فوق 78از ماده 

، جرایم تعزیري درجه هفت و هشت (و 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 

گاه انقالب که از درجات گردان و دیگر موارد داخل در صالحیت داد¬از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روان

الذکر، انجام تحقیقات قانون فوق 341شود و مطابق قسمت اخیر ماده باشد) به طور مستقیم در دادگاه مطرح میمزبور 



گیرد؛ بنابراین در فرض سوال که رئیس مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می

باشد، در جرایم درجات هفت و هشت غ قضایی دادرس دادگاه انقالب نیز میحوزه قضایی دادگاه بخش داراي ابال

و در  کندمیگردان به طور مستقیم رسیدگی تعزیر مربوط به صالحیت دادگاه انقالب و از جمله مواد مخدر و روان

کر، دادرس یاد الذقانون فوق 302خصوص دیگر جرایم داخل در صالحیت دادگاه انقالب غیر از جرایم موضوع ماده 

شده (رئیس دادگا عمومی بخش که داراي ابالغ قضایی دادرس دادگاه انقالب است) در صورت صدور کیفرخواست 

ی به رسیدگشده، مجاز از سوي دادسراي عمومی و انقالب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یاد

  و صدور حکم خواهد بود.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/29    

7/99/1369   

  ك  1369-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ربایی تهدید و نگهداري بیست گرم هروئین چنانچه در حوزه قضایی بخش فردي مرتکب جرم زناي محصنه، آدم 

  شود، دادگاه بخش چگونه باید رسیدگی کند؟

 پاسخ:

  فرهمندجناب آقاي 

  معاون محترم دادستان عمومی و انقالب اصفهان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ 1369به شماره ثبت وارده  1399/9/16مورخ  9016/16096/3005بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/18

جرایمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفري یک است (نظیر زناي  در فرض سؤال که متهم عالوه بر ارتکاب

) متهم به ارتکاب جرایم متعدد دیگري در حوزه قضایی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  225موضوع ماده 

ربایی و تهدید مذکور در فرض استعالم) در صالحیت دادگاه ها (نظیر آدمبخش است که رسیدگی به بعضی از آن

قانون مبارزه با مواد مخدر) از صالحیت  8ماده  5بخش و بعضی دیگر (نظیر نگهداري بیست گرم هرویین موضوع بند 

با لحاظ مواد » ربایی و تهدیداتهامات زناي محصنه و آدم«بخش خارج است، قاضی دادگاه بخش در خصوص دادگاه 

ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد «و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  313و  337، 92، 89

زد قرار نهایی اقدام و پرونده را ن به جانشینی از بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت صدور» متهم

جا که کند و در خصوص اتهام دیگر (نگهداري بیست گرم هرویین)، از آنربط ارسال میدادستان مرکز شهرستان ذي

قضات دادگاه بخش اصوًال صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به جرایمی که در 

 صالح ارسالبه مرجع قضایی ذي» قرار عدم صالحیت«ست را ندارند، پرونده را با صدور صالحیت دادگاه انقالب ا

  کند.می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/29    

7/99/1360   

  ح  1360-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

خیار غبن و خیار تخلف شرط مطرح شود یا دعواي ابطال در صورتی که دعواي فسخ قرارداد با جهات مختلف مانند 

قرارداد به جهات مختلف از قبیل فقدان قصد، مجهول بودن موضوع تعهد و جنون طرف قرارداد آیا یک خواسته تلقی 

اید شود و بشود و پرداخت یک هزینه دادرسی کافی است یا به جهت مستقل بودن جهات، تعدد خواسته تلقی میمی

  ادرسی متعدد پرداخت شود؟هزینه د

 پاسخ:

  آباديجناب آقاي دهقانی فیروز

  معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1360به شماره ثبت وارده  1399/9/17مورخ  500/2809/9030بازگشت به استعالم شماره       

  شود:شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به 1399/9/17

در مواردي که خواسته خواهان حسب مورد اعالم فسخ و یا بطالن قرارداد است، تعدد جهاتی که خواهان بر مبناي آن 

حق در فسخ اعالم بطالن قرارداد را درخواست و یا به جهات متعدد از قبیل وقوع غبن یا تخلف از شرط خود را ذي

شده به تعداد جهات مذکور در دادخواست به دعاوي متعدد تبدیل شود تا دعواي اقامهکند، موجب نمیمعامله تلقی می

شده یک دعوا تلقی و هزینه دادرسی مربوط بر این مبنا محاسبه و اخذ شود. بنابراین در فرض سؤال دعواي مطرح

  شود.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/29    

7/99/1358   

  ح  1358-108-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شود و مستقیما مطالبه آیا دعواي فک پالك خودرو که عمدتا به منظور جلوگیري از سوء استفاده خوانده اقامه می

قانون شوراهاي حل اختالف  9مال مورد نظر خواهان نیست،  غیر مالی است؟ آیا دعواي فک پالك و از مصادیق ماده 

  خارج و در صالحیت محاکم عمومی است؟ 

 پاسخ:

  جناب آقاي فروتنی

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

  با سالم و دعاي خیر؛

،در 1399/9/17مورخ  1358به شماره ثبت وارده  15/9/1399/د مورخ 39204بازگشت به نامه شماره       

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان  31/3/1399/ د مورخ 2816خصوص استعالم شماره 

رضوي در امور اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضاییه نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم 

  شود:می

ی آثار و نتایج حاصل شده از آن صورت پذیرد. تمیز دعاوي مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررس -1

چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این 

  اساس، دعواي الزام به فک پالك خودرو، غیر مالی است.

قانون شوراهاي حل اختالف  9در ماده  کند،مواردي که قاضی شوراي حل اختالف مبادرت به صدور رأي می -2

جا که دعاوي غیر مالی از جمله دعواي الزام به فک پالك نصب شده بر احصاء شده است و از آن 1394مصوب 

روي خودروي موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شوراي حل اختالف صالحیت رسیدگی به این 

  دعوا را ندارد

 باردئیدکتر احمد محمدي 

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/29    

7/99/1352   

  ح  1352-3/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

منزلی در راستاي اجراي دستور تخلیه فوري شوراي حل اختالف تخلیه شده است و متعاقبًا به وسیله آراي قطعی 

بودن اجاره نامه مذکور اثبات گردیده است و قاضی صادرکننده کیفري جعلیت و نیز آراي قطعی حقوقی صوري 

 اند ولی در زمان اجراي دستوردستور تخلیه فوري دستور خود را لغو نموده است و دستور اعاده به وضع سابق نموده

ست انفع دستور تخلیه نموده اعاده به وضع سابق دستور تخلیه شخص ثالث ادعاي خریدن منزل موضوع تخلیه از ذي

نماید و واحدي از منزل را به مستاجرین اجاره و متصرف منزل فوق شده است و ثالث از تخلیه منزل خودداري می

  داده است.

با توجه به شرایط فوق آیا اجراي دستور اعاده به وضع سابق باید اجرا گردد و ثالث اگر مدعی حقی است از مراجع 

نفع دستور اجراي اعاده وضع سابق از ¬به وضع سابق متوقف شود و ذيقضایی اقدام نماید یا اجراي دستور اعاده 

  مراجع قضایی احقاق حق کند.

  

 پاسخ:

  جناب آقاي فروتنی

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

  با سالم و دعاي خیر؛

موضوع  1399/9/16مورخ  1352به شماره ثبت وارده  15/9/1399/د مورخ 39204بازگشت به نامه شماره 

رئیس محترم دادگستري شهرستان سبزوار نظریه مشورتی این اداره کل  11/5/1399مورخ  1605استعالم شماره 

  شود:به شرح زیر اعالم می

نامه اجرایی قانون روابط آیین 17و 16و مواد  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39با توجه به مالك ماده 

هیأت وزیران با اصالحات بعدي، درصورتی که دستور تخلیه به موقع اجرا  19/2/1378مصوب موجر و مستأجر 

گذاشته شود و پس از آن جعلی بودن قرارداد اجاره به موجب رأي قطعی دادگاه اثبات شود، به دلیل ناصواب بودن 



به  تقل شده یا تخلیه شده وکه ملکِ موضوع دستور به دیگري مندستور و منتفی بودن آثار آن و صرف نظر از این

عنوان اجاره در اختیار دیگري قرار گرفته باشد، با دستور قاضی شوراي حل اختالف وضعیت به حالت پیش از اجراي 

  شود.دستور اعاده می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/30    

7/99/1346   

  ك  1346-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

باشد و طبق حکم غیر قطعی صرفاً محکوم به در مواردي که شخصی با قرار تأمین کیفري در زندان بازداشت می

شود چنانچه زندانی به حکم صادره اعتراضی نداشته و حتی تقاضاي اجراي حکم یا تعزیري) می -شالق (اعم از حدي

قانون آیین دادرسی  490یت رأي و احراز موارد مذکور در ماده و آزادي خود از زندان را داشته باشد قبل از قطع

توان حکم را به موقع اجرا کیفري و به جهت جلوگیري از تالی فاسدهایی که بر ادامه حبس وي وجود دارد آیا می

  گذاشت؟

 پاسخ:

  جناب آقاي فروتنی

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

  خیر؛با سالم و دعاي 

، در 1399/9/16مورخ  1346به شماره ثبت وارده  1399/7/23مورخ  30961بازگشت به نامه شماره       

معاون محترم قضایی دادستان عمومی و انقالب مرکز استان  22/7/1399/ م د مورخ 16720مورد استعالم شماره 

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم می) این 2خراسان رضوي نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

، هر چند اجراي رأي بعد از قطعیت آن است، با این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  490مستفاد از ماده 

علیه با اسقاط حق تجدید نظرخواهی الذکر در فرض سؤال که محکومقانون فوق 493و  377، 376وجود با لحاظ مواد 

که اجراي رأي قبل از قطعیت دارد، با توجه به زندانی بودن وي (در بازداشت بودن) و این درخواست اجراي رأي را

  علیه بالمانع است.کند، اجراي مجازات شالق نسبت به محکومموجبات آزادي وي را فراهم می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/29    

7/99/1340   

  ع 1340-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاست، چنانچه اجراي این آراء قانون شهرداري بر عهده شهرداري 100که اجراي آراي کمیسیون ماده با توجه به این

وي بام کننده و تهویه بر رهاي خنکنیازمند ورود به اماکن بسته و برچیدن تأسیسات متعلق به اشخاص مانند دستگاه

  باشد، آیا دادستان با تکلیفی مواجه است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي کریمی

  انقالب شهرستان امیدیهدادستان محترم  دادسراي عمومی و 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1340به شماره ثبت وارده  1399/09/16مورخ  9026/242/3000824بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/09/16

قانون شهرداري مبنی بر تخریب یا قلع و قمع بناي غیر مجاز از وظایف  100ه هرچند اجراي آراي کمیسیون ماد

کنند؛ لیکن با توجه به وظایف و اختیارات شهرداري است و مأمورین اجرایی شهرداري در این خصوص رأساً اقدام می

به ویژه در امور حسبی و نیز دیگر وظایف  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  22و  1دادستان در مواد 

، در مواردي که براي 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  64دادستان مصرح در قوانین مختلف از جمله ماده 

هاي اجرایی به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قانونی، به دستور ورود مأموران دستگاه

  هادستان دستور مقتضی صادر خواهد کرد./شدادستان نیاز باشد، د

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/29    

7/99/1339   

  ك 1339-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا ایجاد و سر و صدا و دویدن و کشیدن مبل روي کف آپارتمان در ساعات مختلف شب و روز مصداق جرم  -1

شود آیا به نظر شما چنین سلب آسایش و محسوب می 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  618موضوع ماده 

  شامل این رفتار شود؟ دیگري هست که گردد و آیا مادهقانون مجازات اسالمی می 618آرامش مشمول ماده 

کند بفروشد، آیا ورثه دیگر اگر یکی از فرزندان مال مورث خود را که در کما است و در همان وضعیت فوت می -2

  توانند علیه فروشنده مال مورث شکایت انتقال مال غیر کنند؟می

ده نشینی صادر شدار قبلی با رعایت حریم و عقبشخصی تقاضاي صدور سند تک برگ کرده و سند منگوله -3

متر را به عنوان حریم در نظر گیرد و  1690است؛ منتها اداره منابع طبیعی شهرستان به اداره ثبت اسناد نامه زده که 

متر مربع به سند تک برگی مراجعه  1690حاق سپس سند تک برگی صادر کند. مالک هر چه به اداره ثبت جهت ال

متر  1690هاي منابع طبیعی و ثبت دعوي مطالبه قیمت روز تواند علیه ادارهکنند. آیا مالک میکند قبول نمیمی

  مربع زمین بال جهت کسر شده را کند؟ 

 پاسخ:

  جناب آقاي رضائی 

  دادیار محترم دادسراي دیوان عالی کشور

  خیر؛با سالم و دعاي 

 1339به شماره ثبت وارده  1399/9/16مورخ  9000/55314/1399/140بازگشت به استعالم شماره      

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/9/16مورخ 

وب قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مص 690صرف ایجاد صدا از سوي ساکنان یک واحد آپارتمان مشمول ماده  -1

شده و یا ماده قانون یاد 618نیست؛ لیکن در صورت جمع بودن شرایط الزم براي تحقق جرایم موضوع ماده  1375

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

وي به دیگري بدون داشتن سمت قانونی، مشمول  رفتار فرزند فردي که در حالت کما است دایر بر فروش ملک -2

است و چنانچه  1308قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب  1عنوان مجرمانه انتقال مال غیر موضوع ماده 



مالک در همین وضعیت فوت کند، مالکیت بعدي انتقال دهنده مانع از حق دیگر وراث دایر بر شکایت علیه وي در 

  این خصوص نیست.

دستورالعمل نحوه « 3شده، موردي و ناظر به مصداق یا پرونده خاص است و با توجه به ماده سؤال به نحو مطرح -3

رئیس محترم قوه قضاییه، این اداره کل از » 19/9/1398قضاییه مصوب استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه 

ر است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع هاي مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذوگویی به سؤالپاسخ

  کننده است.رسیدگی

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/30    

7/99/1337   

  ع  1337-3/8-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري است؟ 3آیا کارشناس فنی دهیاري مشمول ماده 

 پاسخ:

  جناب آقاي ابراهیمی آتانی

  رئیس محترم  دادگاه عمومی بخش کجور استان مازندران 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1337به شماره ثبت وارده  1399/09/10مورخ  9018/62/738بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/15

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا  3ماده 

ها ¬هیاريهاي خودکفا در روستاهاي کشور، د¬غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاري

قانون  5اند و با لحاظ ماده ¬داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومی غیر دولتی محسوب شده

مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  30محاسبات عمومی کشور و ماده 

هادهاي عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی دار خدمات عمومی هستند و افرادي که در این مؤسسات یا نعهده

ها نیز که در چنین نهادي شوند و در نتیجه کارکنان دهیاريیا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می

کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجراي ¬فعالیت می

قانون تشدید مجازات مرتکبین  3ربوط به آن، رفتار ارتکابی وي ممکن است مشمول مقررات ماده وظایف قانونی و م

ارتشاء و اختالس و کالهبرداري شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی 

  کننده است.رسیدگی

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/30    

7/99/1334   

  ك 1334-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي مالی که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک قانون نحوه اجراي محکومیت 21با توجه به ذیل ماده 

در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن «جرم قرار داده و در ادامه ماده قید کرده است: 

  »:خواهد شداز اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء 

ن است یا ای» در این صورت«آیا مجازات انتقال گیرنده عالم به موضوع، صرفاً مجازات قید شده بعد از عبارت  -1

  باشد؟مجازات عالوه بر مجازات شریک جرم می

  »:در این صورت«در مورد مجازات مقرر شده بعد از عبارت  -2

  منظور از جریمه چه چیست؟ -الف

محل آن  به ازکه باید به صندوق دولت واریز شود، استیفاي محکومنظور باشد، با توجه به ایناگر جزاي نقدي م -ب

  چگونه ممکن است؟

  به از عین مال، در صورتی که مازاد باقی بماند باید به نفع دولت ضبط شود؟آیا بعد از استیفاي محکوم -پ

 پاسخ:

  جناب آقاي درزي رامندي

  دادگاه کیفري دو شهرستان قزوین 107رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1334به شماره ثبت وارده  1399/09/13مورخ  9031/45926/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/15

الیه، وي در ، در فرض علم منتقل1394الی مصوب هاي م¬قانون نحوه اجراي محکومیت 21با عنایت به ماده  -1

، مجازات شریک، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  125که برابر ماده حکم شریک جرم است و با توجه به این

د و شوعلیه) محکوم می¬الیه به مجازات مقرر براي ناقل (محکوممجازات فاعل مستقل جرم است؛ بنابراین منتقل

  کند.¬، وي را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم میمرجع کیفري مربوط



هاي مالی، مدنی قانون نحوه اجراي محکومیت 21مذکور در ماده » جریمه«که اصطالح با توجه به این -الف و ب -2

الیه، ل اخذشده از منتقلها است، وجوه یا اموااست و نه کیفري و متفاوت از جزاي نقدي به عنوان یکی از انواع مجازات

شود و لذا واریز آن به خزانه کل یا له به وي پرداخت میبه و به تقاضاي محکومصرفاً در راستاي وصول محکوم

  تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است.

الیه که با علم به موضوع اقدام کرده در فرض سؤال، مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی (نه کیفري) منتقل -پ

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

طور که در بند قبلی اعالم شد، شود و همانسترد میالیه ماجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل

  واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/30    

7/99/1323   

  ك  1323-113-99شماره پرونده:  

  استعالم:

بایست عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق نسبت به اموال غیر منقول، شاکی الزاماً میدر دعاوي تصرف 

  مالک ملک یا مستاجر باشد تا به شکایت وي رسیدگی شود؛ یا  متصرف ملک به اذن مالک را هم در بر می گیرد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي حسن زاده

  دادگاه کیفري دو شهرستان رباط کریم مستقر در پرند 104رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/9/11مورخ  1323به شماره ثبت وارده  1399/9/10مورخ  1646/634بازگشت به استعالم شماره       

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

منحصر به مالکیت عین یا منفعت  1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  690در ماده » متعلق به«عبارت 

تواند موضوع تعلق قرار گیرد. بنابراین مأذون در انتفاع و به طور کلی هر شخصی که نیست و اذن به انتفاع نیز می

گفته اعالم شکایت کند و به تواند با استناد به ماده قانونی پیشهر حق قانونی دیگري غیر از مالکیت داشته باشد می

  تبع حق اعالم شکایت، حق گذشت نیز خواهد داشت.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/29    

7/99/1301   

  ك 1301-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کنند، پژاك مبالغی را به آنان پرداخت میسوال: آیا مرزنشینان یا قاچاقچیانی که پس از درخواست اعضاي گروهک 

  شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه را نیز بیان کنید.مجرم محسوب می

  

 پاسخ:

  جناب آقاي میرفاطمی

  رئیس محترم دادگستري شهرستان چالدران

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1301به شماره ثبت وارده  1399/09/05مورخ  9022/987/5600بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/09/05

، استعالم حقوقی 19/9/1398دستورالعمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب  2برابر ماده 

هاي ه پرسشکست. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنباید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده ا

ی گویمطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده بلکه دائرمدار احراز یا عدم احراز رکن معنوي جرم است، پاسخ

  به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است./ت

 دکتر احمد محمدي باردئی

یهمعاون اداره کل حقوقی قوه قضای



 

1399/09/29    

7/99/1270   

  ك 1270-19-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ثمر نخل) دعوایی مطرح نموده است که پس  -در پرونده اجراي احکام، شاکی به جهت فروش مال غیر (فروش منافع

از صدور کیفرخواست دادگاه بدوي بر اساس قیمت خرما، متهم را به همان میزان به رد مال در حق شاکی و جزاي 

اض، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان نقدي و تحمل یک سال حبس تعزیري محکوم نموده است که پس از اعتر

که ارسال و آن مرجع نیز صرفاً با اصالح مبلغ رد مال و جزاي نقدي، دادنامه را تأیید کرده است.  حال با عنایت به این

در قانون حکم به رد مال مطرح شده ردد و نه مبلغ آن؛ و از طرفی، مبلغ تعیین شده جهت رد مال با خود مال تفاوت 

بایست عین مفاد دادنامه تجدیدنظر هر چند در دادنامه در کیفیت رد مال اشتباه توجهی دارد،آیا اجراي احکام می قابل

که، مقامات محترم صادرکننده تواند رد عین مال را به مورد اجرا گذارد. توضیح آنکه میوجود دارد را اجرا کند؛ یا این

اند که در قسمت رد مال مبلغ قید شده و در مقام رفع ابهام بیان داشتهدر دادگاه تجدید نظر پس از صدور رأي قطعی 

که چون خرما یک مال قیمی است و بایستی عین آن رد له غیابی ادعایی مبنی بر اینابهامی ندارد و چنانچه محکوم

  تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام کند. شود و نه بهاي آن، می

 پاسخ:

  جناب آقاي میرزائی

  س محترم دادسراي عمومی و انقالب شهرستان تنگستانرئی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1270به شماره ثبت وارده  1399/8/27مورخ  9034/27710/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1399/8/28

 19اوالً، حکم به رد مال از سوي دادگاه کیفري از مصادیق دعواي ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق ماده 

، مرجع قضایی کیفري میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

به مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص  کند و چنانچه امکان رد عین مال نباشد، با توجهصادره مشخص می

شده، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قانون یاد19کند. ضمناً وفق تبصره ماده تعیین تکلیف می

  قیمت زمان اجراي حکم مالك است.



، این است که 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  493و  490و مواد  489ماده » الف«ثانیاً، مستنبط از بند 

االجرا هستند. بدیهی است چنانچه قاضی ها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، الزمآراي قطعی دادگاه

  کند.این قانون عمل می 497مطابق ماده  اجراي احکام در اجراي حکم با اشکال یا ابهامی مواجه شود

  

 دکتر احمد رفیعی

قضاییه مدیرکل حقوقی قوه



 

1399/09/29    

7/99/1246   

  ك 1246-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی چنانچه  215ماده  1قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره  148ماده  2با عنایت به مفاد تبصره 

رأي دادگاه بدوي بر محکومیت متهم باشد و دادگاه تجدید نظر آن را عیناً تائید کند و یا در صورتی که رأي دادگاه 

بدوي بر برائت باشد لیکن دادگاه تجدید نظر با نقض رأي آن، متهم را محکوم کرده باشد، پاسخ هر یک فروض ذیل 

  سیدگی به اعتراض کیست؟چه خواهد بود و مرجع ر

کند و حکم بدوي عینًا دادگاه بدوي حکم به محکومیت متهم داده باشد و متهم به رأي دادگاه بدوي اعتراض می -1

  شود:در دادگاه تجدیدنظر تائید می

نخست، متهم پس از رأي قطعی به عنوان معترض ثالث نسبت به مالی (ضبط، معدوم شدن، رد مال و ...) اعتراض 

  کند؛یدي میجد

  کند.دوم، شخص ثالثی اعتراض می

دادگاه بدوي حکم بر برائت متهم صادر می کند و این رأي پس از اعتراض شاکی در دادگاه تجدیدنظر نقض شده  -2

  و حکم به محکومیت متهم صادر می شود که متضمن حکم به رد مال یا ضبط مال و ... هم هست):

قانون آیین دادرسی کیفري قابل واخواهی بوده،  461تجدید نظر که مطابق ماده نخست، محکوم پس از تصمیم دادگاه 

نسبت به تصمیم دادگاه تجدید نظر واخواهی می کند و پس از صدور رأي قطعی مجدد به عنوان معترض ثالث نسبت 

  به موضوع مالی اعتراض می کند.

ب قطعیت رأي شده است، به عنوان معترض دوم، محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که حضوري است و موج

  ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند.

  اعتراض می کند. 2و  1شخص ثالث نسبت به موارد  -3

نکته اساسی: آیا متهم علی رغم این که در برخی موارد فوق نسبت به اصل حکم اعتراض کرده و اعتراضش رد شده 

  به رد مال و ... اعتراض ثالث کند؟تواند براي بار دیگر  نسبت است، می



 پاسخ:

  نسبجناب آقاي لطفی

  معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1246به شماره ثبت وارده  1399/08/24مورخ  9020/92/5002بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1کیفري (، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی 1399/08/26

قانون آیین دادرسی کیفري به رأي دادگاه کیفري در خصوص  148ماده  2شخص ثالثی که در اجراي تبصره  -1

علیه اصلی است که در فرایند دادرسی حضور ضبط، معدوم شدن، رد مال و ... معترض باشد، کسی غیر از محکوم

شود؛ بنابراین رسیدگی قبلی این ماده شامل طرفین و اشخاص ثالث می 2در تبصره » متضرر« داشته است و واژه

 148ماده  2دادگاه تجدید نظر به اعتراض طرفین دعوي، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجراي مقررات تبصره 

  ) نیست.1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215قانون یادشده (تبصره یک ماده 

ماده » پ«و » الف«و بندهاي  433ماده » ب«و » الف«سؤال که دادگاه تجدید نظر در اجراي بندهاي  در فرض -2

(پس از تجدید نظرخواهی شاکی به رأي برائت متهم، رأي تجدید نظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به  455

رأي محکومیت خود را رد و رأي  صدور رأي محکومیت کیفري و رد مال کرده و یا تجدید نظرخواهی متهم نسبت به

 443تجدید نظرخواسته را تأیید کرده است)، با عنایت به قطعیت آراء صادره از مرحله تجدید نظر (موضوع ماده 

) و حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفري و اصل قانونی بودن دادرسی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

موصوف، اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی قانون  2کیفري موضوع صدر ماده 

  است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/09/29    

7/99/1204   

  ع  1204-162-99شماره پرونده:  

  استعالم:

الیحه قانونی راجع به منع مداخله ورزاء و نمایندگان مجلسین و کارمندان  2همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده 

اشخاصی که برخالف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام  و یا  1337دولت در معامالت دولتی و کشوري مصوب 

شد و همین  واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند، به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند

ماده اول نیز مقرر است که با علم و اطالع  8و  7ها و مؤسسات مذکور در بندهاي مجازات براي مسئوولین شرکت

بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار نکنند و معامالت مزبور باطل بوده 

  شند.بامسئول پرداخت خسارات ناشی از معامله یا داوري و ابطال آن می و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً

با عنایت به حکم این ماده و ابهامات مطرح شده در خصوص بطالن قراردادهاي مربوط، خواهشمند است اعالم نظر 

  فرمایید:

داد کشف شود، آیا چنانچه پس از انعقاد قرارداد با شخصی شمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق بر طرف قرار -1

دستگاه دولتی به تشخیص خود و بدون مراجعه به محاکم قضایی از حیث احراز ارتکاب جرم  موضوع ممنوعیت 

تواند قرارداد مذکور را باطل محسوب کند و بر مبناي بطالن قرارداد با طرف مربوط رفتار مذکور در این قانون می

  کند؟

واند قرارداد تدولتی تا پیش از احراز شمول ممنوعیت قانون توسط دادگاه نمیچنانچه نظر بر این باشد که دستگاه  -2

را باطل محسوب کند، در فاصله زمانی میان کشف شمول ممنوعیت مندرج در قانون مذکور و طرح شکایت در 

ارداد ردادگستري تا صدور حکم قطعی مبنی بر احراز شمول ممنوعیت قانون یاد شده به لحاظ حقوقی چه اثري بر ق

  شود؟مترتب می

چنانچه طرف قرارداد اقداماتی را در اجراي موضوع قرارداد انجام داده باشد، آیا مستحق دریافت بهاي آن خواهد  -3

  بود؟ نحوه محاسبه و پرداخت هزینه اقدامات انجام شده به طرف قرارداد چگونه است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي توازنی زاده

  مدیر کل محترم دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردي 



  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/08/14مورخ  1204به شماره ثبت وارده  1399/08/07/ص مورخ 129بازگشت به استعالم شماره       

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

الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان  2رر در ماده گذار در صورت احراز شرایط مققانون -2و  1

، معامالت موضوع این قانون را باطل و فاقد 1337مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري مصوب 

هاي موضوع اثر قانونی دانسته است؛ بنابراین اقدامات طرفین بر مبناي معامله باطل فاقد اثر قانونی است و دستگاه

قانون مذکور پیش از اعالم جرم و پیگیري قضایی نیز نباید به معامالت مذکور ترتیب اثر دهند. به هر حال،  1ماده 

ربط به جبران خسارت طبق قواعد عمومی به هاي ذيدر صورت احراز خالف آن در مرجع قضایی، مسؤولیت دستگاه

  قوت خود باقی است.

ه در فرض سؤال و فقدان وجاهت قانونی آن، تصرف طرف قرارداد در مال موضوع معامله، با توجه به بطالن معامل -3

باطل و مشمول قواعد ضمان قهري است و از حیث اقدامات طرف قرارداد در موضوع و یا در اجراي قرارداد و 

مدنی است.  قانون 314استحقاق دریافت بهاي آن، مشمول قواعد یادشده از جمله احکام غصب مذکور در ماده 

همچنین موضوع جبران خسارت طرف قرارداد برحسب علم یا جهل وي نسبت به بطالن معامله، متفاوت و مشمول 

  این قانون است. 325حکم مقرر در ماده 

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه


