
 

1399/10/20    

7/99/1481   

  ك 1481-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 -شالق -قضاص نفس و عضو و جرح دیات -حیات قطع عضو -سلب -نامه نحوه اجراي احکام حدودآیین 6ماده 

) رئیس محترم 1398/3/26هاي معین (مصوب نفی بلد اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل -تبعید

به  الحفظضاییه مقرر داشته با وصول تقاضاي واخواهی قاضی اجراي احکام محکوم را به همراه پرونده تحتقوه ق

هاي واخواهی غالباً از طریق دفاتر خدمات نماید با توجه به اینکه درخواستدادگاه صادرکننده رأي غیابی اعزام می

در جایی  گردد ترتیب اقدامتوسط وکیل تقدیم می شود یا بعضاًالکترونیک قضایی و بدون حضور واخواه ارسال می

  علیه واخواه حضور ندارد یا حاضر به معرفی خود نیست به چه ترتیبی باید باشد.که محکوم

 پاسخ:

الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده در این صورت اجراي رأي متوقف و متهم تحت«مفروض عبارت 

 6و همچنین مفروض ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406ماده  2در تبصره » شودحکم اعزام می

نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی آیین

ت رییس قوه قضاییه مواردي اس 26/3/1398هاي معین مصوب بلد، اقامت اجباري و منع اقامت در محل یا محل

که اجراي رأي کیفري آغاز شده است و مسبوق به حضور یا جلب محکوم است؛ لذا در فرض سؤال که محکوم 

الیحه واخواهی خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال کرده است یا وکیل پیش از جلب و بدون 

ت، اعتراض قابل رسیدگی است و اي نسبت به رأي اعتراض کرده اسحضور محکوم در اجراي احکام، طی الیحه

موجبی براي منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام محکوم واخواه وجود ندارد. پیگیري پرونده 

  توسط وکیل متهم در مراحل دیگر دادرسی (تجدیدنظر و...) نیز بدون حضور متهم، فاقد اشکال قانونی است.

    دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه 



 

1399/10/16    

7/99/1480   

  ح 1480-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

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

ي ذکر شده در ذیل ماده که همگی مربوط به خواهان است، در خصوص مسموع نبودن ادعاي جدید در مرحله

یدنظر؛ آیا طرح ادعاي جدید از ناحیه خوانده در مرحله تجدیدنظر مسموع است؟ براي مثال در دعواي مستند تجد

ي بدوي ادعاي امانی بودن چک یا مشروط بودن دین موضوع به یک فقره چک رسید عادي، خواهان در مرحله

جدیدنظرخواهی با ارائه مدارك کند و با صدور حکم بدوي له خواهان، در دادخواست ترسید عادي را مطرح می

  مطرح می کند؟

 پاسخ:

گونه همان 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 362حکم مقرر در ماده 

شود، ناظر بر طرح ادعاي جدید از سوي خواهان است؛ لذا در مورد سوال که که از استثنائات آن استنباط می

  ه تجدیدنظر ادعایی را در مقام دفاع مطرح کرده است، منافاتی با حکم این ماده ندارد.خوانده در مرحل

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/20    

7/99/1476   

  ك 1476-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دور جلب به دادرسی ص 1392از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  86در کیفرخواست شفاهی موضوع ماده 

  الزم است؟

 پاسخ:

، طرح پرونده در دادگاه کیفري صالح، مستلزم توافق بازپرس 1392قانون آیین دادرسی کیفري  86با توجه به ماده 

و دادستان در احراز بزه کاري متهم است که این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوي بازپرس و موافقت 

  یر است.دادستان با آن امکان پذ

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/13    

7/99/1473   

  ك 1473-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

عنه و نیز در صورتی که در پرونده کیفري با موضوع کالهبرداري دادگاه کیفري حکم غیابی بر محکومیت مشتکی

که رد مال باید عینی باشد نه قیمت تجدیدنظرخواهی نموده رد مال قیمت مال صادر نماید و شاکی از حیث این

خیر؟  علیه غیابی است یاباشد آیا اوالً: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی منوط به ابالغ دادنامه بدوي به محکوم

لیه صورت عثانیاً: در این جهت ابالغ قانونی از طریق سامانه ثنا کافی است و یا این که باید ابالغ واقعی به محکوم

  پذیرد؟

 پاسخ:

هاي کیفري نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوري است و وصف حضوري یا غیابی بودن آراء، آراء دادگاه -1

صرفاً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأي نسبت به متهم تأثیري در حق تجدید نظرخواهی 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  433ماده » پ«مذکور در بند » رأي«شاکی و دادستان ندارد و اطالق عبارت 

شود، مؤید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم که مطلق آراء اعم از حضوري و غیابی را شامل می 1392

، 427، 426دادگاه ابالغ قانونی شده و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد 

د؛ اما کنگفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی میقانون پیش 457، 434بند ب ماده  461و  457

در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساساً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأي صادره تجدید نظرخواهی کند، 

ن که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء قانون آیین دادرسی کیفري و لحاظ ای 406با عنایت به ذیل ماده 

  است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.

و مواد مختلف آیین نامه نحوه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  655ماده  3با عنایت به تبصره  -2

این  15و  14، 13، 12آن)  2(و تبصره  10(تبصره)،  9واد اي و مخابراتی از جمله مهاي رایانهاستفاده از سامانه

ه تبصره که با عنایت بشود؛ مگر آننامه، با رؤیت اوراق در سامانه ثنا، کلیه آثار ابالغ واقعی بر آن مترتب میآیین

 یا سامانهاي نامه یادشده مخاطب ثابت کند که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانهآیین 13ماده  1

مخابراتی قبل از زمانی که اوراق را رؤیت کرده است، امکان مشاهده برایش فراهم نبوده است و یا اصوالً به لحاظ 

این  15رسانی از طریق پست الکترونیکی و تلفن همراه به وي که ناشی از قصور وي (موضوع ماده عدم اطالع



ه در این صورت مبدأ ابالغ حسب مورد اولین زمان رفع مانع یا نامه) نبوده، با تأخیر مراجعه کرده است؛ کآیین 

  اطالع از ارسال اوراق به سامانه ثنا به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/10    

7/99/1466   

  ك 1466-113-99شماره پرونده:  

  استعالم:

و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیر منقول وقتی که قابل گذشت باشند  در دعاوي تصرف عدوانی

  باشد یا خیر؟مالکیت شاکی شرط می

 پاسخ:

که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین  1307قانون مدنی مصوب  29با عنایت به ماده 

قانون مجازات اسالمی  690در ماده » متعلق به«ت؛ عبارت یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته اس

شود؛ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می 1375مصوب 

شده باشد، الذکر داراي حقوق یادقانون فوق 690بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع 

حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  10ه ماده با توجه ب

  شود.مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/14    

7/99/1464   

  ك 1464-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی در صورتی که بر اساس گزارش قاضی اجراي احکام و یا  115ماده با توجه به اطالق 

گزارش واحد اصالح و تربیت زندان و یا به هر جهت دیگر در مرحله اجراي حکم، توبه مرتکب جرم تعزیري براي 

ه به قرینه کلمه قاضی صادر کننده رأي احراز شود، آیا امکان اعمال این ماده ممکن است؟ مستحضرید با توج

که قاعده توبه در حدود را براي متهم  114در متن ماده مذکور بر خالف ماده » اسقاط مجازات«و » مرتکب«

مقید نموده، برخی قضات محترم در اجراي طرح پایش زندانیان برخی از محکومین به حبس را با اعمال قواعد نهاد 

رأي صادر نمودند (پیوست) لکن برخی همکاران پذیرش توبه توبه مستحق اسقاط مجازات و یا تخفیف دانسته و 

  اند.را محدود به مرحله قبل از صدور رأي قطعی نموده

 پاسخ:

این است که در جرایم تعزیري و در اعمال مقررات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  118مستنبط از ماده 

(پیش از قطعیت حکم) توبه کند و ادله مربوط  قانون مذکور، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی 115ماده 

  به توبه را نیز تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند.

قانون مجازات  118چنانچه مرتکب پیش از قطعیت حکم توبه کرده و ادله مربوط به توبه را نیز مطابق ماده 

کننده ارائه کند، در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از ¬مقام قضایی رسیدگیاسالمی تا پیش از قطعیت حکم به 

تواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مکرر درخواست کند. بر این اساس، اعالم ¬بدوي، تجدیدنظر و فرجام می

یی در این بینی نشده است و مرجع قضاتوبه متهم در جرایم مستوجب تعزیر پس از قطعیت حکم در قانون پیش

تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبري درخواست خصوص با تکلیفی مواجه نیست و فقط می

  کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/20    

7/99/1463   

  ك 1463-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري) به موجب ابالغ رئیس  299ذیل ماده  1رئیس حوزه قضایی شهرستان (موضوع تبصره 

هاي در صالحیت دادگاه انقالب البدل جهت رسیدگی به پروندهقوه قضاییه با حفظ سمت  به عنوان دادرس علی

که حوزه قضایی شهرستان مذکور فاقد تشکیالت دادسرا است، اسالمی آن شهرستان منصوب شده و با توجه به این

  شود:اي رسیدگی میمرحلههاي کیفري به صورت یکهاي داخل در صالحیت دادگاهدهپرون

آید یا اي به عمل میمرحلههاي دادگاه کیفري یکهاي دادگاه انقالب نیز همانند پروندهآیا دادرسی پرونده -1

  نیازمند صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است؟

هاي داخل در صالحیت باشد، آیا پروندهاراي حوزه قضایی دادگاه بخش نیز میجا که شهرستان مذکور داز آن -2

  دادگاه انقالب حوزه قضایی بخش مذکور نیز توسط دادرس دادگاه انقالب شهرستان قابل رسیدگی است؟

  

 پاسخ:

  

 1392ب قانون آیین دادرسی کیفري مصو 299ماده  1اوالً، صالحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره  -2و 1

شود، همانند صالحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صالحیت دادگاه بخش در شهرستان تشکیل می

کند؛ و با عنایت به ماده این قانون به تمام جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می 299که مطابق ماده 

قانون مذکور که  302ها در حوزه جرایم موضوع ماده  قانون یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تن 337

تواند به عنوان جانشین  بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش در صالحیت دادگاه کیفري یک است می

یا دادگاه عمومی شهرستان صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در 

  انقالب است را ندارند.صالحیت دادگاه 

، دادگاه انقالب در مرکز هر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  297که مطابق ماده ثانیاً، با توجه به این

ادگاه شود، بنابراین مادام که این دها تشکیل میاستان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان



هاي غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابالغ دادرس هرستانمطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در ش

هاي قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقالب در البدل دادگاه انقالب براي قاضی یکی از حوزهعلی

  آن حوزه قضایی نیست.

م تعزیري درجه هفت و هشت ، جرای1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340ثالثاً، با توجه به تصریح ماده 

این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در  341شود و مطابق قسمت اخیر ماده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می

گیرد، بنابراین در فرض سؤال که رئیس دادگاه عمومی موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می

ابالغ قضایی دادرسی دادگاه  1392آیین دادرسی کیفري مصوب  قانون 299ماده  1شهرستان موضوع تبصره 

انقالب نیز دارد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیري مربوط به صالحیت دادگاه انقالب به طور مستقیم رسیدگی 

این قانون،  302کند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صالحیت دادگاه انقالب غیر از جرایم موضوع ماده می

س یادشده (رئیس دادگاه عمومی شهرستان) در صورت صدور کیفرخواست از سوي دادسراي عمومی و انقالب دادر

کند، در جرایم راجع به حوزه قضایی دادگاه عمومی شهرستانی که در معیت دادگاه انقالب مربوط انجام وظیفه می

  شهرستان یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

  

 رفیعیدکتر احمد 

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/10    

7/99/1462   

  ك 1462-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي حبس تعزیري میزان مجازات برخی از جرائم به درجه که با اجرایی شدن قانون کاهش مجازاتبا توجه به این

گیرد و از طرفی در بسیاري از اوقات جرائم یتقلیل پیدا کرده که تعداد قابل توجهی از جرائم را در برم 8یا  7

شود سوال این است آیا قضات دادسرا امکان رسیدگی و باالتر در دادسرا مطرح می 6با جرائم درجه  8یا  7درجه 

توام با سایر  8یا  7گیري (اعم از صدور قرارهاي منع تعقیب یا جلب به دادرسی) نسبت به جرائم درجه و تصمیم

  ند یا خیر؟جرائم را دار

 پاسخ:

، اصل کلی این است که انجام تحقیقات 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92و  89، 22با توجه به مواد 

باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده مقدماتی در خصوص کلیه جرایم 

رتکاب جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه قابل طرح است، به باشد؛ بنابراین در صورتی که متهم عالوه بر ا

قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید  313ارتکاب دیگر جرایم نیز متهم باشد، با لحاظ ماده 

  پذیرد.توأمان رسیدگی شود، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام می

  

 احمد محمدي باردئیدکتر 

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/14    

7/99/1461   

  ك 1461-219-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که تعیین مجازات برخی از هاي حبس تعزیري و با توجه به اینبا التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات

ها منوط به مشخص شدن ارزش مال یا قابل گذشت بودن آنجرایم مانند سرقت تعزیري و تخریب عمدي اموال 

مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا 

خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم  یا اجراي رأي، مالك ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد 

  وع جرم است یا دادرسی و یا اجراي حکم؟ها وقشده، زمان

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  15ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 

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

ه تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش کارشناس یا به نحو دیگري ب

  مال موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/20    

7/99/1460   

  ك 1460-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات، حکم به  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37 طبق تبصره ماده 

حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رأي داد. حال اگر حداقل مجازات قانونی 

مجازات اسالمی دادگاه باید قانون  18جرمی سه ماه باشد (مانند جرم خیانت در امانت) طبق تبصره الحاقی به ماده 

که در این خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانونی به حداقل مجازات حکم کند و با عنایت به این

سه ماه حبس است آیا امکان حکم بر سه ماه حبس وجود خواهد داشت یا باید نسبت به تعیین مجازات جایگزین 

  حبس اقدام کرد؟

 پاسخ:

ناظر به مواردي است که مجازات قانونی جرم  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37ماده  اوالً، تبصره ذیل

بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود 

ها ه مجازات قانونی آنو یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (ک

  شود که فرض سؤال از این امر خارج است.ماه حبس است) تبدیل می 3حداکثر 

ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع 

قانون وصول برخی  3ماده  2بند قانون مجازات اسالمی و یا مشمول  67و  66تواند مشمول مواد حسب مورد می

باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به  1373از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

(که در  1396بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 

  ه است) حکم صادر کند.نیز تغییر نکرد 1399و  1398و  1397هاي سال

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  674که مجازات قانونی جرم خیانت در امانت موضوع ماده ثالثاً، با توجه به این

(مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر  1399اصالحی و تبصره الحاقی به آن مصوب  104با لحاظ ماده  1375مصوب 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و  3ماده  2مشمول بند مجازات حبس تعزیري درجه چهار تا هشت) 



است، لذا در فرض استعالم چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس  1373مصرف آن در موارد معین مصوب 

  باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

دیرکل حقوقی قوه قضاییهم



 

1399/10/13    

7/99/1459   

  ح 1459-84-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها و مراتع کشور برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56آیا در حال حاضر آراي قطعی صادره از کمیسیون ماده 

دن پاسخ، کدام یک از مراجع با اصالحات و الحاقات بعدي قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بو 1367مصوب 

ی صالح قضایها و یا دیگر مراجع قضایی یا شبهشعب ویژه مستقر در مرکز استان، محاکم عمومی حقوقی شهرستان

  به رسیدگی به این اعتراض هستند؟

 پاسخ:

ها نسبت به آراي قطعی صادره از هیأت مرجع صالح براي رسیدگی به اعتراض اشخاص و مؤسسات و سازمان

با  1367ها و مراتع مصوب قانون جنگل 56ه واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده ماد

هاي عمومی حقوقی یا بخش محل وقوع ملک است و آراء محاکم بدوي مذکور اصالحات و الحاقات بعدي، دادگاه

  هاي تجدید نظر استان مربوطه است.نیز قابل تجدید نظر در دادگاه

 احمد رفیعی دکتر

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/20    

7/99/1457   

  ك 1457-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی اي به دو نفر توهین میشخصی با نوشتن عریضه-1

ابه کرده است در این وضعیت دادسرا و قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مش

که براي یک فعل تعیین دو مجازات صحیح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم دادگاه چه تکلیفی دارند با لحاظ این

  شود؟هم نمی

چنانچه دو ملک به عنوان وثیقه متهم قرار داده شود و بعداً بر اثر ترقی قیمت امالك یک ملک هم تکافوي -2

گذار درخواست فک یک سند را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مرجع قضایی ن صادره را بکند و وثیقهقرار تأمی

  اي دارد؟چه وظیفه

 پاسخ:

تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  22و  11مستند به مواد  -1

امور کیفري، شاکی اصلی دادستان است. بر این اساس در عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه 

 609یا  608اند، از اشخاص یکی از مواد فرض استعالم با مفروض این که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفته

باشند و متهم حسب شکایت یکی از شکات محاکمه و محکوم  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

صول حقوق کیفري، یک فرد براي ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب شده باشد؛ چون طبق ا

نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن شود، طرح شکایت مجدد از سوي دیگر افراد ذينمی

و  وحدت سبب مجدد تعقیب کیفري نیست؛ بنابراین به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع و

قانون آیین دادرسی کیفري  13ماده » چ«در نتیجه حصول امر مختومه کیفري، نسبت به شکایت جدید به استناد بند 

شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می

  دیدگان ممکن خواهد بود.حقوقی براي دیگر زیان

گذار فقط به میزان مذکور تعهد وثیقه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230مستفاد از تبصره ماده  -2

در قرار اخذ وثیقه است؛ به نحوي که در صورت تحقق شرایط ضبط وثیقه نیز صرفاً به میزان وجه قرار صادر شده 

یکی  ها، ارزشاز جمله افزایش قابل توجه قیمتشود. بنابراین چنانچه به هر علت از مال موضوع وثیقه برداشت می



گذار بدین لحاظ درخواست رفع بازداشت از دیگر اموال از اموال موضوع وثیقه بیش از مبلغ قرار شود و وثیقه

گفته، مرجع قضایی پس از جلب نظر کارشناس و اطمینان از قانون پیش 508خود را داشته باشد، با عنایت به ماده 

  کند.ماند، از دیگر اموال بازداشت شده رفع اثر میالی که به عنوان وثیقه باقی میکفایت ارزش م

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/09    

7/99/1456   

  ك1456-1862/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چیست  1392المی مصوب قانون مجازات اس 336مذکور در ماده » خویشاوندان و بستگان«منظور از عبارت 

؟حد و حصر  میزان خویشاوندي و بستگی افراد سوگند خورده با مدعی و اولیاي دم پرونده هاي قتل عمد چگونه 

  است.

 پاسخ:

شامل همه افرادي است که با مدعی رابطه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  336کلمه خویشاوند در ماده 

اي شاوندي نسبی باشد یا سببی؛ و به عالوه خویشاوندان مذکور تا هر درجهکه خویخویشاوندي دارند؛ اعم از این

شود؛ لذا قسم خوردگان، کلیه خویشاوندان مدعی را طبق که از نظر عرف خویشاوند تلقی شوند را شامل می

  گیرد و منحصر به طبقات خویشاوندي و درجه آن به طور معین و مشخص نیست.درجات و طبقات ارث در بر می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/13    

7/99/1455   

  ح1455-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

خوانده دعوي در  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه  303مستند ماده 

سال نکرده و اخطاریه مربوط به جلسات دادرسی یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و الیحه دفاعی هم ار هیچ

هم به صورت قانونی به وي ابالغ شده است و نه به نحو واقعی؛ چنانچه خوانده دعوي فقط در جلسه رسیدگی 

شکلی به دعواي اعسار از هزینه دادرسی بدون ورود در ماهیت دعوي شرکت کند و رأي اعسار به نحو حضوري 

  ر ماهیت دعوي باید در خصوص خوانده دعوي حضوري تلقی شود یا غیابی؟ صادر شود، آیا رأي صادره د

 پاسخ:

حضور خوانده در جلسه دادرسی مربوط به رسیدگی به دعواي خواهان به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 

یک از  شود که رأي دادگاه در خصوص دعواي اصلی که خوانده یا نماینده وي در هیچدعواي اصلی، موجب نمی

اي نیز نداده و اخطاریه مربوط به جلسه رسیدگی به دعواي اصلی نیز به وي جلسات آن شرکت نکرده و الیحه

ابالغ واقعی نشده است، حضوري تلقی شود؛ زیرا دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوایی مستقل از دعواي 

  اصلی است؛ گرچه توأم با آن طرح شده باشد./ت

 محمدي باردئیدکتر احمد 

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/13    

7/99/1447   

  ك  1447-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 تلفن فاضالب و گاز -برق -ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب» الف«نوع مصرف در بند 

شود یا نوع کاربري غیر مجاز میlوع انشعاب مشخص (مصارف خانگی و غیر خانگی) بر اساس ن 1396مصوب 

که متهم انجام داده است؟ مثالً اگر شخصی از انشعاب مربوط به منزل مسکونی جهت ساخت و ساز یا کار تجاري 

استفاده کند موضوع مشمول مصارف خانگی است یا غیر خانگی؟ در مواردي که بدون دریافت انشعاب این کار 

شود یا نوع انشعابی که قانونا باید دریافت بر اساس نوع کاربري غیر مجاز تعیین مجازات میرا انجام داده آیا 

  کرده است؟می

 پاسخ:

کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مصوب قانون مجازات استفاده 1جریمه موضوع ماده 

تعیین » نوع مصرف غیر مجاز«ر اساس این ماده تصریح شده است ب» الف«طور که در بند همان 10/3/1396

که مرتکب بدون داشتن انشعاب قانونی یا با داشتن انشعاب قانونی مبادرت به استفاده غیر مجاز شود. اعم از اینمی

کند. مثالً اگر شخصی که فاقد انشعاب قانونی آب است یا داراي انشعاب قانونی با مصرف خانگی است، آب را 

است، » مصرف غیر خانگی«مان استفاده کند چون این مصرف در هر دو حالت مذکور براي ساخت و ساز ساخت

  شود.ماده یک این قانون تعیین می» الف«جریمه وي بر اساس قسمت آخر بند 

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/08    

7/99/1444   

  ك  1444-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ه اولیه، در کنار جرایم تعزیري با مجازات درجه شش مانند خیانت در امانت، جرم تعزیري با مجازات در شکوایی 

قانون آیین دادرسی  340و  306درجه هفت یا هشت یا جرایم منافی عفت نیز مطرح شده است با عنایت به مواد 

تکلیف به انجام تحقیقات آیا دادسرا  1399و قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1392کیفري مصوب 

مقدماتی در خصوص هر دو جرم را دارد یا باید در مورد جرم با مجازات درجه هفت و یا هشت و یا جرایم منافی 

  عفت موضوع را جهت رسیدگی مستقیم به دادگاه کیفري ارسال کند؟

 پاسخ:

این است که انجام تحقیقات  ، اصل کلی1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92و  89، 22با توجه به مواد 

باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده مقدماتی در خصوص کلیه جرایم 

باشد. بنابراین، در صورتی که متهم عالوه بر ارتکاب جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه قابل طرح است، به 

قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید  313شد، با لحاظ ماده ارتکاب دیگر جرایم نیز متهم با

  پذیرد.توأمان رسیدگی شود، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم توسط دادسرا انجام می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/15    

7/99/1443   

  ح  1443-3/1-99ده:  شماره پرون

  استعالم:

علیه ها تعیین شده و سپس جلب محکومدر مواردي که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن -1

چنان باید از تاریخ ابالغ علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه همصادر شده و محکوم

ماه  علیه مهلت یکاز تاریخ اعالم تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابالغ به محکومکه اجراییه محسوب شود و یا این

به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و شود؟ در مواردي که موضوع محکومشروع می

ول تاي وصعلیه تعهد انجام شود، آیا در راسکند و به دستور دادگاه و به هزینه محکومعلیه استنکاف میمحکوم

) و در صورت استنکاف، 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47علیه (ماده هاي مذکور از اموال محکومهزینه

شود یا جلی وي مستلزم اخطار و اعطاي مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت علیه بالفاصله جلب میمحکوم

  تعهد از فعل به مال است؟

ک قفل توان فده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ، آیا میاگر موضوع تحویل اموال به برن -2

مجري است؟ آیا ماده  1356قانون قانون اجراي احکام مدنی مصوب  85رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجراي ماده 

ي زد حافظ) دعواکه در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نیاد شده در مقام بیان است و یا این

مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیري است؟ برخی معتقدند  ابتدا باید با فک قفل، مال مسترد شود و سپس 

حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی، پیگیري شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون راه

  توان دعواي مسؤولیت مطرح کرد؟نیست و فقط میدر مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن 

  

 پاسخ:

علیه تا چه محکومچنان 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3اوالً، وفق قسمت اخیر ماده  -1

شود؛ بنابراین ابتداي مهلت سی روزه، سی روز پس از ابالغ اجراییه دعواي اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی

به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس غ اجراییه است و در فرض سؤال که محکومتاریخ ابال

شود، تاریخ تعیین قیمت آن مشخص می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46نبودن آن در اجراي ماده 



 موجب افزایش مهلت مزبورتواند قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی

  شود.

این  3به موضوع ماده ، محکوم1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 1ثانیاً، با عنایت به ماده 

قانون باید دادن مالی به دیگري باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف 

علیه توان محکومنمی 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47در اجراي ماده قانون مزبور است و  3از ماده 

  را بازداشت کرد.

در فرض سؤال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل، تحویل مال به برنده  -2

بعد از  1356کام مدنی مصوب قانون اجراي اح 134و  129که وفق مواد مزایده انجام نشده است، نظر به این

مزایده و پرداخت تمام بهاي مال، برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب 

قانون یادشده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک  44است و وفق مالك ماده 

قانون اجراي احکام مدنی حسب مورد با حضور  64حدت مالك از ماده نیست، بنابراین در فرض سؤال با و

  شود.مأمورین کالنتري و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/08    

7/99/1442   

  ك  1442-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

رار منع تعقیب را صرفاً به وکیل شاکی ابالغ کرده که وي نیز در مهلت مقرر به قرار صادره اعتراض دادسرا ق

  نکرده است. چنانچه شاکی به قرار مذکور اعتراض کند، دادگاه چه تکلیفی دارد؟

 پاسخ:

و از جمله در تضمین حقوق اصحاب دعوا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  6و  2اوالً، مستفاد از مواد 

که قواعد و اصول عام این قانون  177حق اطالع از نتیجه دادرسی و حق برخورداري از وکیل و با لحاظ ماده 

مربوط به ابالغ مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به تصمیمات نهایی مراجع قضایی کیفري نیز حاکم است؛ 

الذکر که حکم دیگري در قانون تعیین شده قانون فوق 417و  404، 350بنابراین جز در موارد خاص نظیر مواد 

، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 47است، با توجه به تبصره ماده 

قرارهاي نهایی دادسرا و از جمله قرارهاي موقوفی و منع تعقیب در مواردي که اصحاب دعوا داراي وکیل با حق 

ها و مواعد اعتراض، از تاریخ ابالغ به ها ابالغ شود و مبدأ مهلتباید به وکالي آنمرحله باالتر باشند، وکالت در 

  شود.وکیل محاسبه می

ثانیاً، چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی در خصوص قرار منع تعقیب صادرشده از سوي دادسرا الیحه اعتراض 

که خارج از مهلت باشد، اخذ و ضمیمه پرونده کند و به دادگاه تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را ولو این

صالح ارسال دارد. دادگاه نیز با مالحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر ¬ذي

 440و  432ها و با اتخاذ مالك از مواد ¬کند. قرار رد مذکور با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر آراي دادگاهمی

حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدید نظر استان یا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  دیوان عالی کشور است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/16    

7/99/1438   

  ع 1438-10/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شعبه اول اجراي احکام کیفري دادسراي ارومیه  1399035003652128شماره هاي به پیوست تصویر دو نامه به 

  گردد.سازمان ثبت احوال کشور ارسال می 1392/4/8مورخ  1/7/92/4088و شماره 

هاي فوق حکایت از محرومیت اشخاص از دریافت خدمات سجلی به دلیل نمایند نامههمان طور که مالحظه می

رد این اشخاص و افرادي با وضعیت مشابه در خارج از کشور اقامت دارند وزارت داشتن محکومیت جزایی دا

امور خارجه معتقد است محرومیت اشخاص از ارائه خدمات سجلی  مغایر بخشنامه شماره 

  ریاست محترم قوه قضاییه است 1399/2/29مورخ 9000/28766/100

  ت ذیل اعالم دارند:تقاضا دارد نظریه اداره کل محترم حقوقی را در خصوص سواال

توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم آیا مقامات دادسرا به منظور دستیابی به متهم یا محکوم می-1

  کنند؟

  توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم نمایند؟ها در تعیین مجازات اصلی یا تکمیلی میآیا دادگاه-2

  هاي تبعی باشد؟تواند جزو مجازاتسجلی می آیا محرومیت از دریافت خدمات-3

مورخ  9000/28766/100آیا صدور دستور محرومیت از خدمات سجلی مغایرت با بخشنامه شماره -5

  راجع به ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان خارج از کشور دارد؟ 1399/2/29

 پاسخ:

هر شخص است و اصوالً با توجه به اصل مندي اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی بهره -1

توان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردي که قانون تجویز کند. در بیست و دوم قانون اساسی نمی

قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. 

م تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز احضار یا جلب متهم براي انجا

وظیفه اجراي احکام، صرفاً اجراي مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز 

ست و نی اقانونی است لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعالم آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانو

  اي، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. هاي سلیقهمسلماً اعمال چنین روش



، حکم به 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  13و  12قانون اساسی و مواد  36اوالً، با عنایت به اصل  -2

  مجازات و اجراي آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23نیاً، با توجه به حصري بودن موارد مجازات تکمیلی مذکور در ماده ثا

  هاي تکمیلی نیست.محرومیت اشخاص از خدمات مبتنی بر اسناد سجلی از مصادیق مجازات

علیه به ومکه محک 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  26با توجه به مصادیق حقوق اجتماعی موضوع ماده  -3

شود، محرومیت از دریافت خدمات از آن محروم می» مجازات تبعی«موجب محکومیت قطعی کیفري به عنوان 

  هاي تبعی نیست.سجلی، از موارد مجازات

  پاسخ به این سوال روشن است. 3با توجه به پاسخ سوال  -4

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/13    

7/99/1437   

  ك 1437-54-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کارمند سازمان تأمین اجتماعی به اتهام نگهداري مواد مخدر به تحمل حبس و پرداخت جزاي نقدي و به تجویز 

شود و مراتب اجراي حکم قانون مبارزه با مواد مخدر به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می 8ماده  2تبصره 

اساسنامه صندوق تأمین  4دهد بر اساس ماده شود، سازمان پاسخ میتأمین اجتماعی اعالم می انفصال به سازمان

  1373هیأت وزیران و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب  1389اجتماعی مصوب 

لتی براي صندوق تأمین اجتماعی جزو نهادهاي عمومی غیر دولتی است و تعیین مجازات انفصال از خدمات دو

ماده  2کارمندان آن سازمان صحیح نیست. با توجه به مراتب، آیا کارمند سازمان تأمین اجتماعی مشمول تبصره 

  شود؟ آیا تعیین مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی براي وي صحیح است؟قانون مبارزه با مواد مخدر می 8

 پاسخ:

، سازمان تأمین اجتماعی 1373دهاي عمومی غیردولتی مصوب ماده واحده قانون فهرست نها 10با توجه به بند 

، خدمت 1345شود و نیز مستفاد از ماده یک قانون استخدام کشوري مصوب نهاد عمومی غیردولتی محسوب می

شود؛ بنابراین در فرض استعالم کارکنان سازمان تأمین در سازمان تأمین اجتماعی خدمت دولتی محسوب نمی

با اصالحات و الحاقات بعدي  1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  8ماده  2صره اجتماعی مشمول تب

  شوند.نمی

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/13    

7/99/1435   

  ح 1435-75-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اقبل را در ردیف خواندگان قید نکند، در دعوي الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه خواهان یکی از ایادي متعدد م

  اما مالک ثبتی را طرف دعوي قرار دهد، آیا دعوي به کیفیت مطروحه قابلیت استماع دارد؟

 پاسخ:

دعواي الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وي است؛ اما 

ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشتهاند، با توجه به نسبی بودن  درخصوص دیگر ایادي که در نقل و انتقال

ها از سوي خریدار نهایی نیست؛ مگر اینکه خریدار بخواهد از اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آن

اي برطرف قرار دادن آنها براي خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال موجبی 

  عدم استماع دعوا وجود ندارد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/20    

7/99/1430   

  ح  1430-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دارد که در سند نکاحیه قید شده است حق مسکن با زوجه است زوج دادخواست تمکین داده است و اظهار  می

  م.کنهار داشته است چنانچه زوج در نیاوران تهران منزل تهیه کند از ایشان تمکین میمنزل تهیه کردم زوجه اظ

  حق تعیین مسکن  چه تاثیري در تمکین دارد؟-1

آیا حق مسکن انصراف به شهر محل سکونت دارد یا انصراف به این دارد که محله و خود مسکن هم باید به -2

  تایید زوجه برسد؟

  تهیه کرده باشد آیا زوجه حق دارد در این منزل از تمکین خودداري کند؟ چنانچه زوج منزل دیگري-3

 پاسخ:

قانون مدنی، حق تعیین شهر، روستا و یا حتی  1114تواند در قالب شرط موضوع ماده اوالً، هر چند زوجه می

حل شهر مکشور محل سکونت را نیز تحصیل کند، اما اطالق شرط تعیین محل سکونت و امثال آن، انصراف به 

سکونت مشترك یا سکونت زوجه در زمان ازدواج داشته و در هر حال تفسیر شرط و احراز اراده مشترك و دامنه 

  کننده است.شرط با مرجع رسیدگی

قانون مدنی  1107نفسه به معناي نادیده گرفتن حکم مقرر در ماده ثانیاً، واگذاري اختیار تعیین منزل به زوجه فی

چه دادگاه احراز کند که تعیین شهر محل ل با شؤون زوجه نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، چناناز حیث تناسب منز

سکونت نیز به زوجه واگذار شده است، متعاقب تعیین شهر وي باید با لحاظ ضابطه مندرج در ماده یادشده، منزل 

به تهیه آن نباشد، احکام مقرر  که قادرمورد نظر را تعیین کند و زوج نیز ملتزم به تهیه آن است و در صورتی

  براي عدم قدرت زوج به تأمین نفقه زوجه مجرا خواهد بود.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/13    

7/99/1429   

  ح  1429-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 راد صدمه بدنی غیر عمدي منتهی به ایراددر مواردي اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ای

وي دیگر شوند از سجرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته می

  باشند.نامه و بیمه نامه میفاقد گواهی

ناشی از رانندگی  قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث 34و  21آیا به استناد مواد 

هاي بدنی ملزم صندوق تأمین خسارت 1375قانون تعزیرات مصوب  714و ماده  1395با وسایل نقلیه مصوب 

  باشد یا خیر؟به پرداخت دیه می

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  1ماده » ث«اوالً، به موجب بند 

وسایل نقلیه موتوري زمینی و ریلی شهري و بین شهري و «، منظور از وسیله نقلیه، 1395وب وسایل نقلیه مص

است. بنابراین دوچرخه که نیروي محرك » هاواگن متصل یا غیر متصل به آن و یدك و کفی (تریلر) متصل به آن

د، از شمول تعریف شومحسوب نمی» موتوري«آن، نیروي وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی 

  الذکر خروج موضوعی دارد.مذکور خارج بوده و از شمول قانون صدر

حمایت از «هاي بدنی را این قانون که هدف از تشکیل صندوق تأمین خسارت 21ثانیاً، با توجه به صدر ماده 

، به نحو اطالق فقدان که در این مادهدانسته است و با عنایت به این» دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیهزیان

که راننده مسبب حادثه نظر از ایننامه از موارد پرداخت خسارت از محل این صندوق دانسته شده است، صرفبیمه

قانون یادشده، در فرض  17اهلیت کیفري و شرایط تصدي وسیله نقلیه را دارا بوده است یا خیر و با لحاظ ماده 

، طفل و طبعاً فاقد گواهینامه رانندگی و وسیله نقلیه وي نیز فاقد سؤال که راکب موتورسیکلت مسبب حادثه

  شود.هاي بدنی پرداخت مینامه بوده است، خسارات بدنی وارد شده توسط صندوق تأمین خسارتبیمه

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/15    

7/99/1426   

  ك  1426-168-99شماره پرونده:  

  :استعالم

اي در صالحیت انحصاري بازپرس بوده به اشتباه توسط دادیار مورد رسیدگی قرار چنانچه رسیدگی به پرونده

گیرد و متعاقب آن پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري یک یا دادگاه انقالب در موارد رسیدگی با تعدد 

بایست پرونده به دادسرا ارسال تا به احدي می باشد و آیاقاضی ارسال شود تکلیف دادگاه در این خصوص چه می

از بازپرسین ارجاع تا پس از تفهیم اتهام مجدد و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار نهایی و همچنین کیفرخواست 

که اقدامات صورت گرفته از جمله تفهیم اتهام و قرار نهایی و کیفرخواست مجدد پرونده به دادگاه ارسال شود یا این

  باشد؟سوي دادیار ولو به اشتباه داراي اعتبار بوده و لزومی به اعاده پرونده به دادسرا نمی صادره از

 پاسخ:

باشد،  1392قانون آیین دادرسی کیفري  302هاي مقرر در ماده ¬چنانچه جرم ارتکابی مستوجب یکی از مجازات

ن دادیار قانوناً مجاز به انجام تحقیقات ای تحقیقات الزاماً باید توسط بازپرس صورت گیرد و دادستان، معاون وي یا

جا که اظهارنظر ماهیتی نسبت به جرایم، فرع بر صالحیت رسیدگی و انجام تحقیقات جرایم نیستند، لذا از آن

مقدماتی است، نتیجتاً در فرض سوال انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارنظر ماهوي نسبت به جرایم موضوع ماده 

خواست مستلزم انجام که صدور کیفروسط دادیار فاقد وجاهت قانونی است و با لحاظ اینقانون یاد شده ت 302

تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس است که در فرض سؤال صورت نپذیرفته است، 

قالب با تعدد دادرس) ربط (دادگاه کیفري یک یا اناین قانون، دادگاه کیفري ذي 92و  2بنابراین با توجه به مواد 

اعتباري قرار جلب به دادرسی صادره از سوي دادیار (و مآالً کیفرخواست صادره)، پرونده را جهت با اعالم بی

  کند.ارجاع به بازپرس و رسیدگی مجدد به دادسرا اعاده می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/03    

7/99/1423   

  ح 1423-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اشاره به اجراي احکام قطعی صادره از شوراهاي حل  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  29مفاد ماده 

که در حال حاضر براي قضات شوراي حل اختالف اختالف توسط قاضی شوراي حل اختالف دارد؛ با توجه به این

توان از قضات دادرس اجراي احکام در نشده است، آیا میابالغ قضایی به عنوان قاضی اجراي احکام شورا صا

هاي عمومی و انقالب با ابالغ رئیس کل دادگستري استان به عنوان قاضی اجراي احکام شوراي حل مدنی دادگاه

  اختالف استفاده کرد؟

 پاسخ:

اي مزبور را اجراي آراي قطعی شوراه 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  29قانونگذار به موجب ماده 

بینی کرده است. در ها واحد اجراي احکام (مستقل از دادگستري) پیشبه همین شوراها محول کرده و براي آن

حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهاي مزبور عالوه بر صالحیت رسیدگی، براي اجراي آراي صادره 

 24/7/1397و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  صالحیت اجرایی نیز دارند. از طرفی دستورالعمل ساماندهی

ها و منصرف از اجراي احکام شوراي حل اختالف است. ریاست محترم قوه قضاییه ناظر بر اجراي احکام دادگاه

توان از دادرس اجراي احکام مدنی به عنوان قاضی اجراي احکام شوراي حل اختالف بنابراین در فرض سؤال نمی

  استفاده کرد

 احمد رفیعیدکتر 

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/16    

7/99/1422   

  ك 1422-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

وجوه حاصل از جرائم در این قانون جزء درآمد دولت محسوب « دارد:قانون شکار و صید که بیان می 17طبق  ماده 

ررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به ،  حیواناتی که خالف مق»شودو به خزانه داري کل پرداخت می

شود سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود و  با توجه به حالل یا حرام گوشت بودن حیوان تعیین تکلیف می

هاي مکشوفه قابل استفاده انسانی است توسط اداره کل محیط زیست به مراکز واز جمله در مواردي که الشه

  شود.در صورت کم بودن بین مخبرین و همیاران محیط زیست تقسیم می شود وخیریه تحویل می

 17کند، با توجه به مفاد ماده هاي حیوانات مینظر به اینکه در مواردي دادگاه اقدام به اتخاذ تصمیم راجع به الشه

  هاي مکشوفه دارد؟قانون مذکور، آیا دادگاه تکلیفی در رابطه با الشه

 پاسخ:

قانون شکار و صید، مالکیت حیوانات مذکور در آن ماده است ولی  17از تعلق، در قسمت اخیر ماده اوالً، منظور 

پس از احراز وقوع جرم یعنی صدور حکم محکومیت قطعی، این حیوانات در ملکیت سازمان حفاظت محیط زیست 

  مستقر خواهد شد. 

ف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند قانون شکار و صید حیواناتی که بر خال 17ثانیاً، چون حسب ماده 

 30شوند که حسب ماده متعلق به سازمان حفاظت و محیط زیست خواهند بود لذا در زمره اموال دولتی تلقی می

) هزینه خواهند شد و متعلق به کارمندان محیط زیست نیست که به هر کسی 5/9/1375قانون مذکور(الحاقی 

  صاً استفاده کنند.خواهند بدهند یا شخکه می

با الحاقات و  1346جا که الشه حیوانات شکار شده بر خالف مقررات قانون شکار و صید مصوب ثالثاً، از آن

این قانون، مال تحصیل شده ناشی از ارتکاب جرایم موضوع مواد  17اصالحات بعدي موضوع قسمت اخیر ماده 

قانون مجازات  215ه آن مشمول عمومات مذکور در ماده قانون مذکور است، تعیین تکلیف راجع ب 13و  12، 11

  است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148و ماده  1392اسالمی مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/09    

7/99/1419   

  ك 1419-5-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نسبت به دادسرا از نوع صالحیت  8و  7به جرایم با مجازات درجه  آیا صالحیت دادگاه کیفري دو در رسیدگی

  باشد؟ذاتی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ صالحیت از چه نوعی می

 پاسخ:

، درحوزه قضایی هر 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  22با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 

گردد؛ صدور قرار عدم صالحیت ¬دسراي عمومی و انقالب تشکیل میهاي آن حوزه، دا¬شهرستان در معیت دادگاه

آن و نیز بحث صالحیت ذاتی موضوعیت به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است یا عکس ¬از سوي دادگاه

ندارد؛ لذا اختالف درصالحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیري 

،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوري پرونده به دادگاه  8و 7درجه 

شود و مورد از موارد صدور قرار ¬صالح (حسب مورد دادگاه کیفري دو یا دادگاه انقالب) ارسال میکیفري ذي

ی تشخیص دهد که رسیدگی عدم صالحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه جرم ارتکابی را از جمله جرائم

شود و دادسرا به آن باید در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می

  باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/07    

7/99/1418   

  ع 1418-192-99شماره پرونده:  

  :استعالم

انجام تحقیقات مقدماتی در بزه  1385در زمان تصویب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغات اصالحی  

قانون مذکور در صالحیت دادسرا بوده  و به تبع آن دادستان وظایفی از جمله معرفی نماینده در  3موضوع ماده 

نا را داشته است. حال با توجه به رأي همین قانون در خصوص تخریب و قلع و قمع ب 10ماده  2راستاي تبصره 

هاي کیفري دو هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صالحیت دادگاه 1396/4/20مورخ  759وحدت رویه شماره 

قانون موصوف به عهده دادگاه کیفري دو  10ماده  2در رسیدگی مستقیم به این جرم، آیا وظایف مقرر در تبصره 

  ر این وظیفه است؟دااست  یا همچنان دادستان عهده

 پاسخ:

با اصالحات بعدي آن و ماده  1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10ماده  2آنچه در تبصره 

نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده آیین 13

قانون آیین  484م صادره از مراجع قضایی در این خصوص است که طبق ماده نمایند)، ناظر به چگونگی اجراي حک

و تبصره این ماده بر عهده دادستان است و در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس  1392دادرسی کیفري مصوب 

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

ها، اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزي قرار داده است؛ که و باغ

باید با حضور نماینده دادستان و در حوزه قضایی بخش، با حضور نماینده دادگاه به عمل آید و به هر حال، صالحیت 

مورخ  759جاز که در رأي وحدت رویه شماره دادگاه در رسیدگی مستقیم به جرم تغییر کاربري غیر م

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تصریح شده است، مانع از وظیفه نظارتی دادستان در  20/4/1396

  اجراي حکم قلع و قمع نیست.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/08    

7/99/1415   

  ك 186/3/1415-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از  4قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، آیا ماده  15با توجه به ماده 

  در خصوص معاونت در جرایم موضوع این قانون نسخ شده است؟ 1398دیدگان ناشی از آن مصوب بزه

 پاسخ:

ها براي شروع م مصادیق خاص قانونی که در آنقانون کاهش مجازات حبس تعزیري، تما 15با عنایت به نص ماده 

به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده، نسخ شده است؛ بنابراین در فرض 

دیدگان ناشی از آن مصوب استعالم (معاونت در جرایم موضوع قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه

قانون مذکور) به طور خاص براي معاونت مجازات تعیین کرده است نیز مطابق  4) که قبالً (طبق ماده 1398

  شود.رفتار می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  127مقررات عام مربوط به معاونت در ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/06    

7/99/1413   

  ح  1413-9/2-99شماره پرونده:  

  م:استعال

قانون حمایت  26چنانچه زوجه به عنوان خواهان درخواست طالق به جهت احراز شرایط وکالت موضوع ماده 

را تقدیم کند و دادگاه پس از رسیدگی خواسته خواهان را احراز کند، آیا باید گواهی عدم  1391خانواده مصوب 

  ه مدت اعتبار دارد؟امکان سازش صادر کند یا حکم بر احراز شرط وکالت؟ رأي صادره تا چ

 پاسخ:

موردي که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طالق است، متفاوت از موارد صدور حکم طالق 

گیرد. لذا دادگاه عالوه بر است و این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است که با وکالت زوجه صورت می

کند و مدت اعتبار این گواهی همان است که ن سازش نیز صادر میاحراز شرایط اعمال وکالت، گواهی عدم امکا

  معین شده است. 1391قانون حمایت خانواده مصوب  34در ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/03    

7/99/1412   

  ك  1412-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تأمین پس از شروع حبس و در حالتی که جزاي نقدي تأدیه نگردیده در خصوص باقی بودن یا رفع اثر از قرار 

میان قسمت شروع به اجرا و » و«قانون آیین دادرسی کیفري و وجود حرف عطف  251است با توجه به ماده 

گذار در هر مرحله از تحقیقات و بیان گردیده کفیل یا وثیقه 228که در ماده ها و ایناجراي کامل سایر مجازات

تواند آزادي وثیقه خود را درخواست نماید و در خصوص مرحله اجرا احکام درسی با معرفی و تحویل متهم میدا

توان بیانی ندارد همچنین در بخش پنجم قانون مذکور نیز تصریحی در این خصوص وجود ندارد بنابراین آیا می

قدي یا تعیین تکلیف در آن خصوص گفت قرار تأمین حتی پس از معرفی محکوم به زندان تا پرداخت جزاي ن

پابرجاست؟ خواهشمند است در حالتی که دیه نیز در کنار محکومیت حبس وجود دارد و حبس محکوم شروع 

  گردیده لکن دیه پرداخت نشده نیز این شعبه را ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

 وي به اجراي احکام کیفريگذار (غیر متهم) نسبت به معرفی محکوم و تحویل شده که وثیقهدر فرض مطرح -1

، موجب قانونی جهت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  228اقدام کرده است، با توجه به تصریح ماده 

د گذار تعهد دیگري ندارد و وثیقه بایادامه بازداشت وثیقه وجود ندارد و در واقع با معرفی و تحویل محکوم، وثیقه

گفته نسبت به قانون پیش 251و قرار تامین کیفري موضوع قسمت اخیر ماده آزاد شود؛ اما این امر به معناي لغ

باشد و به تصریح قسمت اخیر ماده محکومی که عالوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي نیز محکوم شده است نمی

اشد؛ بنیز میها و از جمله دیه (غیر از حبس) قانون یادشده، لغو قرار تامین مستلزم اجراي کامل سایر مجازات 251

این قانون  251منصرف از مقررات ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  228بنابراین مقررات ماده 

بوده و در مواردي که وثیقهگذار محکوم را به واحد اجراي احکام معرفی و تحویل داده است، نوع مجازاتهاي 

  محکوم تاثیري در رفع بازداشت از وثیقه ندارد.

با اجراي کامل مجازاتهایی نظیر دیه، قرار تأمین  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  251ماده  مطابق -2

شود؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم محکومیت متهم به حبس و دیه صادر و اجراي مجازات حبس کیفري لغو می

جهت الغاي قرار تأمین کیفري به نیز شروع شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی 

واسطه شروع به اجراي حبس و عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد، ولی چنانچه اجراي مجازات حبس 



د توانخاتمه یافته و موعد پرداخت دیه هم فرا نرسیده است، قاضی اجراي احکام کیفري در صورت اقتضاء می

سازي قرار تأمین کیفري و ایجاد مقدمات آزادي محکوم با متناسب الذکر، نسبت بهقانون فوق 507مطابق ماده 

  تر اقدام کند.اخذ تأمین خفیف

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/15    

7/99/1411   

  ح  1411-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ر فسخ براي متایعین یا وجود اجلی براي قانون مدنی وجود خیا 363گونه که استحضار دارید مطابق ماده همان

تأدیه ثمن مانع انتقال نیست حال چنانچه در مرداد ماه به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک باب منزل مسکونی 

به ثمن معلوم به فروش رسد و خریدار در آبان ماه همان سال آن را به شخص ثالث منتقل نماید مالکین جدید نیز 

عنه را به عقد بیع به دیگري انتقال دهند خریدار اولیه مردادماه در بهمن ماه همان سال و ثدر دي ماه ملک مبحو

  با استفاده از خیار فسخ (غبنی بودن معامله) مبادرت به اعمال خیار در خصوص معامله اول بنماید

  الم فرمایید:با توجه به مقدمه باال استدعا دارم به سواالت ذیل پاسخ و نظریه آن اداره محترم را اع

  که به مانند بطالن اثر قهقهرائی دارد؟آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است؟ یا آن-1

تکلیف قانونی معامالت صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و قبل از فسخ معامله مرداد تا بهمن -2

  ماه از لحاظ حقوقی چیست؟

توان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ به قانون مدنی بنا به وحدت مالك می 286ده آیا از احکام اقاله ما-3

  پذیر است؟عبارت دیگر آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز تسري

آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و قبل از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع محسوب -4

  گردد؟می

فرض مثبت بودن پاسخ تکلیف قانونی مغبون نسبت به غابن چیست؟ در صورت تلقی تلف حکمی مبیع در -5

  مغبون بایستی قیمت چه زمانی را به غابن پرداخت نماید؟

 پاسخ:

حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي -1

ل عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین ها موجب انحالاین

  ها در صورت تلف ضروري است.در صورت وجود و مثل یا قیمت آن



هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده «که قانون مدنی مبنی بر این 454با توجه به حکم مقرر در ماده   -4و  3، 2

اگر پس از عقد بیع «دارد همان قانون که مقرر می 455و ماده ...» شود شود اجاره باطل نمی باشد و بیع فسخ

مشتري تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب 

 364و 363، 287و مواد  286و دیگر مواد قانون مدنی مانند مالك ماده ...» زوال حق شخص مزبور نخواهد شد 

این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به 

که برخالف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا زند؛ مگر اینآن صدمه نمی

غیر را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال ضمناً براي مدت معینی حق انتقال به 

جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی بعدي مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آن

ب شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حس

  مورد مثل یا ثیمت مورد معامله را به فرشنده مسترد کند.

، در فرض 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46با توجه به مراتب یاد شده و با استفاده از مالك ماده  -5

سؤال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر 

  شود.شود و خریدار به پرداخت آن ملزم میت روز مبیع تعیین میاساس قیم

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/01    

7/99/1408   

  ك 1408-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ن شود که سابق بر تصویب قانودر دعاوي ثالث تصرف عدوانی مزاحمت از حق و ممانعت از حق مالحظه می

کاهش مجازات حبس تعزیري دادسرا متهم را احضار و به وي موضوع اتهام را تفهیم کرده و قرار  تأمین کیفري 

صادر و آخرین دفاع متهم را اخذ کرده است و در ادامه با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري دادسرا 

ده است آیا دادگاه در صورتی که تحقیقات اقدام به صدور قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه کیفري دو کر

تواند انشاي رأي مقتضی نماید یا که از طرفین دعوت نماید میمقدماتی دادسرا را کامل تشخیص دهد بدون این

  که بایستی دادگاه مجدداً طرفین را دعوت و اقدامات دادسرا را تکرار نماید؟این

 پاسخ:

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

شود و صدور قرار عدم هاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقالب تشکیل میهر شهرستان و در معیت دادگاه

  عکس، موضوعیت ندارد، صالحیت از سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و به

، چنانچه به تشخیص دادگاه، تحقیقات مقدماتی به نحو کامل از سوي دادسرا انجام پذیرفته ثانیاً، در فرض پرسش

باید نسبت به تعیین وقت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  359و  342، 341باشد، با توجه به مواد 

یین کم بدون تعرسیدگی و احضار طرفین و انجام رسیدگی و متعاقباً صدور حکم مقتضی اقدام شود و صدور ح

  وقت رسیدگی و احضار طرفین مغایر با اصل ترافعی بودن دادرسی و فاقد وجاهت قانونی است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/09    

7/99/1407   

  ك 1407-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

توان حبس درجه هفت رابه جزاي آیا می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  502در راستاي اعمال ماده 

  نقدي درجه یک تبدیل کرد؟

  

 پاسخ:

، دادگاه در صورت احراز شرایط مذکور در این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  502در اعمال ماده 

ب اساي که نسبت به شرایط محکوم و قابلیت تحمل وي منماده، باید مجازات مندرج در حکم قطعی را به گونه

شود، به مجازات دیگر و از جمله جزاي نقدي تبدیل کند و در هر صورت، مجازات جدید نباید نسبت تشخیص می

قانون مجازات اسالمی مصوب  19ها مذکور در ماده بندي مجازاتبه مجازات سابق با لحاظ معیارهایی مانند درجه

قانون آیین دادرسی کیفري  529و  516مواد  این قانون و همچنین 28و نیز معیارهاي موجود در ماده  1392

تواند حبس تعزیري درجه هفت را به جزاي شدیدتر باشد بنابراین در فرض استعالم، دادگاه نمی 1392مصوب 

  نقدي درجه یک تبدیل کند./

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/09    

7/99/1402   

  ك 1402-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تر هست اقرار کرده کند که با همه قیوداتش رخ نداده و به جرمی که مجازاتش خفیفگاه متهم به جرمی اقرار می

  تر تحت تعقیب قرار داد؟توان مرتکب را به اتهام جرم سنگینمی کند. در چنین مواردي، آیا می

انجام جرمی را دارد و به گمان خود همان جرمی  به عنوان مثال موارد زیر قابل طرح است. که در آن مرتکب قصد

تر از آن اي سنگینکه قصد کرده را مرتکب شده است ولی او از ماهیت فعل ارتکابی خود اطالعی نداشته و نتیجه

  چه که قصد کرده به وجود آمده است .

اند. آیا محارم نسبی بودهشود مرتکبان از شوند؛ لیکن بعدا معلوم میدو نفر مرتکب زناي از روي رضایت می -1

  شوند؟توان آنان را به زناي ساده فرض کرد یا از این اتهام تبرئه میمی

کند بیست بسته یک کیلویی تریاك را از محلی به محل دیگر در داخل شهر با دیگري توافق می» الف«شخص  -2

ي وید که جهت انتقال چند بسته کاالگمی» ب«اطالع است به برادرش که از محتویات بسته بی» الف«منتقل کند. 

نیز با خودروي خود به کمک برادرش آمده و بیست بسته را داخل خودروي » ب«خوراکی به ماشین او نیاز دارد 

متعلق  هاگوید بستهمی» الف«شوند. دهند و پس از طی کردن مسافتی توسط مأمورین دستگیر میقرار می» ب«

ها هشود بستاطالعی می کند. پس از بررسی مشخص میها اظهار بیویات بستهاز محت» ب«به او و تریاك است. 

  گردان) بوده است. حاوي شیشه (روان

ها در نوع جرمی که مرتکب قصد کرده (حمل تریاك) و نوع جرمی که بدون قصد با توجه به تفاوت مجازات

  یا حمل شیشه؟  مرتکب جرم حمل تریاك شده است» مرتکب رخ داده است (حمل شیشه) الف

 پاسخ:

، احراز علم متهمان 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  224ماده » الف«در جرم زناي با محارم موضوع بند  -1

حین ارتکاب جرم به داشتن رابطه نسبی ضروري است و در صورت اقرار متهمان به ارتکاب زنا و ادعاي جهل 

ها، صرفاً به مجازات زناي ساده محکوم مال صدق گفتار آنبه رابطه نسبی موجود حین ارتکاب و همچنین احت

  خواهد شد.



، براي تحقق جرایم عمدي، عالوه بر علم مرتکب به 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  144مطابق ماده  -2

موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود و لذا در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگی 

کننده با توجه به دالیل متقن موجود در پرونده، احراز کرده است که متهم قصد حمل تریاك را داشته و قصد حمل 

توان او را به صرف رفتار مادي ارتکابی به لحاظ حمل مواد گردان (شیشه) را نداشته است، نمیمواد روان

الذکر و تبصره آن، قانون فوق 122ررات ماده گردان (شیشه) مجازات کرد؛ لیکن با تطبیق فرض مطروح با مقروان

به نظر عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم (شروع به جرم حمل تریاك به میزان منظور) بوده و مطابق آن قابل 

قانون آیین دادرسی کیفري  148مجازات خواهد بود. ضمنًا در خصوص مواد مکشوفه باید مطابق مقررات ماده 

  لیف شود.تعیین تک 1392مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/01    

7/99/1400   

  ك 1400-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، دادگاه ظرف یک  341به داللت ماده 

کند. در قصی در آن وجود داشته باشد، جهت رفع نقص به دادسرا اعاده میکند و چنانچه نماه پرونده را بررسی می

  این زمینه دو سوال مطرح است:

که موضوع جدیدي کشف شود، دادگاه متوجه شود که پرونده ارسالی با اگر در جلسه رسیدگی بدون این -1

ا باید خود رفع نقص کند؟ براي مثال تواند پرونده را به دادسرا بازگرداند یکیفرخواست داراي نقص بوده، آیا می

دادگاه در جلسه رسیدگی متوجه شود که برگ معاینه مجدد مصدوم یا علت تامه فوت یا گواهی انحصار وراثت اخذ 

  نشده است.

چنانچه در مرحله اجراي حکم کیفري به جهت مبهم بودن جزاي نقدي و مشخص نشدن میزان دقیق آن در حکم  -2

تواند جهت مشخص شدن میزان جزاي نقدي، پرونده را به یفري دو ارسال شود، آیا دادگاه میپرونده به دادگاه ک

اجراي احکام کیفري ارسال کند تا با انجام کارشناسی نسبت به تعیین ارزش مال و نتیجتاً جزاي نقدي اقدام کند، یا 

حکم رفع ابهام و پرونده را به دادسرا اعاده  که دادگاه باید با انجام کارشناسی و تعیین دقیق میزان جزاي نقدي ازاین

  کند؟

 پاسخ:

، مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341تکلیف مقرر در ماده  -1

ماه پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدي پس از پایان تحقیقات کشف شود 

لزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسراي مربوط درخواست یا خود اقدام به که مست

مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوي دادگاه، نقض مقررات اي است براي نظامتکمیل تحقیقات کند، ضابطه

پرونده پس از آن به دادسرا جهت تکمیل  شود، اما درصورت عدم رعایت این مهلت و ارسالقانونی محسوب می

تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف 

  ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.

دیق دعواي ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد اوالً، حکم به رد مال از سوي دادگاه کیفري از مصا -2

مرجع کیفري باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، میزان و  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  19و  15

مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد، با توجه 



یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف کند؛ همچنین نسبت به تعیین میزان دقیق جزاي نقدي معادل به مثلی 

  رد مال در فرض استعالم اقدام کند.

رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادر کننده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  497ثانیاً، مطابق ماده 

این قانون رأساً یا با ارجاع امر به  274عالم، دادگاه یادشده با اتخاذ مالك از ماده رأي قطعی است که در فرض است

  کند.¬دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأي اقدام می

قانون آیین دادرسی کیفري و دیگر مقررات قانونی ذکر شده است و  489ثالثاً، وظایف قاضی اجراي احکام در ماده 

مال موضوع کالهبرداري به کارشناسی جهت تعیین ارزش مال و در نتیجه تعیین جزاي نقدي فرض استعالم (ارجاع 

  بر این اساس) از شرح وظایف وي خارج است./ت

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/03    

7/99/1398   

  ك 1398-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با توجه به تصویب قانون  1375انون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ق 652در مورد بزه موضوع ماده 

  گردد:سواالتی به ذهن متبادر می 99کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب اردیبهشت 

قانون مذکور حداقل مجازات حبس بر  2مندرج در تبصره » حداقل مجازات مقرر در قانون«آیا منظور از عبارت -1

  یا حداقل مجازات حبسی است که در ماده قانونی ذکر شده است؟ حسب درجه جرم است

تواند که حداقل مجازات قانونی حبس آن کمتر از سه ماه و یک روز است دادگاه می 652آیا در بزه موضوع ماده -2

  قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین را اعمال کند؟ 3ماده  2بند 

بخواهد مجازات حبس را به جزاي نقدي تبدیل نماید (مثالً دادگاه  652ر صورتی که دادگاه در بزه موضوع ماده د-3

حکم به سه ماه حبس داده که حداقل حبس قانون این جرم است) آیا مالك دادگاه در تعیین جزاي نقدي بدل از حبس 

ي درجه چهار تعیین نماید یا مالك درجه حبسی طبق درجه مجازات بزه است یعنی جزاي نقدي بدل از حبس تعزیر

  است که در حکم ذکر شده یعنی جزاي نقدي بدل از حبس تعزیري درجه هشت (سه ماه) تعیین نماید؟

این ماده را نسخ » ب«قانون کاهش مجازات حبس تعزیري آمده بند  12که در ذیل ماده  134ماده » خ«آیا بند -4

  ضمنی نکرده است؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی  18مذکور در تبصره الحاقی ماده » حداقل مجازات مقرر در قانون«د مقنن از عبارت ) مرا1

و نه درجه بندي » حداقل مجازات مقرر در قانون براي جرم یا جرایم ارتکابی در موارد شمول است« 1399مصوب 

  این قانون. 19ر ماده هاي تعزیري و حداقل مجازات مقرر در هر یک از درجات مذکور دمجازات

) اوالً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع 3و  2

قانون وصول برخی از  3ماده  2قانون مجازات اسالمی و یا مشمول بند  67و  66تواند مشمول مواد حسب مورد می

باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از  1373د معین مصوب درآمدهاي دولت و مصرف آن در موار

هاي (که در سال 1396سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 

  نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. 1399و  1398و  1397

ناظر به مواردي است که مجازات قانونی جرم بیش  1399می اصالحی قانون مجازات اسال 37ثانیاً، تبصره ذیل ماده 

از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک 



ماه  3کثر ها حداروز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات قانونی آن

  شود که فرض سؤال از این امر خارج است.حبس است) تبدیل می

قانون مجازات  652که مجازات قانونی جرم سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه موضوع ماده ثالثاً، با توجه به این

در قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن  3ماده  2مشمول بند  1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

است، لذا در فرض استعالم چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است  1373موارد معین مصوب 

  حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.

مرتکب را تشدید کند و چنانچه  ) اوالً، در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات4

  استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید با لحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.

ماده » ب«و » خ«جا که مؤدا و محل اعمال و مجراي بندهاي ثانیاً، با عنایت به مراتب مذکور در بند اوالً و از آن

متفاوت است و تعارضی بین این دو مقرره قانونی وجود ندارد موضوع  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134

  نسخ منتفی است

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/01    

7/99/1397   

  ك 1397-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

به جرایم در صالحیت دادگاه  دادگاه بخش رأساً 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  336و  299بر اساس مواد 

نماید آیا کیفري دو حسب مورد یا توسط رئیس شعبه یا دادرس دادگاه همانند سایر شعبات کیفري دو رسیدگی می

در این حوزه قضایی امکان تعیین یکی از روساي شعب دادگاه بخش به عنوان قاضی اجراي احکام کیفري یا مدنی 

  پذیر است؟حسب مورد امکان

 پاسخ:

، اجراي احکام کیفري از وظایف 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  484که مطابق صدر ماده نظر به این   

این قانون، تمام وظایف دادستان در حوزه قضایی بخش به رئیس حوزه قضایی  24ذاتی دادستان است و به موجب ماده 

ماده  3کیفري دادگاه بخش، با لحاظ تبصره  بخش محول شده است، بنابراین در فرض سؤال، وظیفه اجراي احکام

  البدل است.این قانون به عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وي با دادرس علی 484

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/02    

7/99/1396   

  ك 1396-192-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 759بري غیر مجاز اراضی زراعی و کشاورزي با عنایت به رأي وحدت رویه هاي مربوط به تغییر کاردر پرونده

هیئت  عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر درجه هفت تلقی شدن بزه مقرر در این قانون و  1396/4/21مورخ 

همچنین مدت سه سال مرور زمان براي جرائم درجه هفت، در صورت طرح شکایت در محکمه کیفري و صدور قرار 

توانند بر اساس فی تعقیب به دلیل مرور زمان، آیا مأموران اداره جهاد کشاورزي با حضور نماینده دادسرا میموقو

 که به دلیل طرحالذکر رأساً نسبت به  قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام کنند یا اینقانون فوق 10ماده  2تبصره 

ارتی، در فرض سؤال که در مورد بزه تغییر کاربري غیر پرونده محاکماتی سابق، چنین امکانی فراهم نیست؟ به عب

مجاز اراضی کشاورزي زراعی و باغات صرفاً به صورت شکلی و بر اساس مقررات مرور زمان قرار موقوفی تعقیب 

  پذیر است؟قانون یادشده براي قلع و قمع همچنان امکان 10ماده  2صادر شده است، آیا استناد به تبصره 

 پاسخ:

موضوع » قلع و قمع بنا«ها، قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3غییر کاربري غیر مجاز موضوع ماده در بزه ت

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

ها آمده کاربري اراضی زراعی و باغ ) قانون حفظ1/8/1385اصالحی ( 3پذیر است؛ زیرا در ماده کیفري امکان

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

 2/12/1386مورخ  707باشد که مختص دادگاه است. رأي وحدت رویه شماره قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) می

نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربري غیرمجاز را جزء الینفک حکم کیفري دانسته هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا مرتکب بزه مذکور به لحاظ شمول مرور است. بنابراین در مواردي

کم اورزي بدون صدور حزمان قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است. مأمورین جهاد کش

قانون صدرالذکر نیستند و  10ماده  2به قلع و قمع بنا و جزاي نقدي، رأساً مجاز به قلع و قمع بنا بر اساس تبصره 

نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت آنچه در این تبصره و آیین

ظر به چگونگی اجراي حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است و حضور نماینده اولیه اعاده نمایند) نا

نامه آیین 12ماده  1قانون صدرالذکر و تبصره  10ماده  2دادسرا یا دادگاه در اجراي حکم قلع و قمع موضوع تبصره 

  اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجراي حکم مذکور است.

 احمد رفیعی دکتر

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/07    

7/99/1395   

  ك 1395-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تعزیرات  665و  656، 698، 677، 536قانون کاهش مجازات حبس تعزیري جرائم موضوع مواد  11وفق ماده 

  اند:قابل گذشت اعالم شده

قانون کاهش مجازات  11اي صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده هاي رایانهمانهحال چنانچه این جرایم در بستر سا

 اي نیز به قابل گذشت بودن اینحبس تعزیري از قابل گذشت بودن این جرایم ذکري نشده و در قانون جرایم رایانه

قانون مجازات اسالمی سال  103توان براي قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده اي نشده است، آیا میجرایم اشاره

  باشند استناد کرد؟الناس بوده و شرعا قابل گذشت میاز باب اینکه جرایم حق 1392

اي را از جرایم کالهبرداري رایانه 1399/4/25-450/99/7الزم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی 

اي و قانون در حالی که در قانون جرایم رایانه قانون کاهش دانسته است 11قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 

  اي نشده است؟کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کالهبرداري رایانه

 پاسخ:

 اند،انگاري شدهاي جرمرفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و ... در قانون جرایم رایانه

 1375که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسالمی مصوب جرایم خاصی هستند و این جرایم از جرایمی است 

ها متفاوت است و چون مقنن در مقام بیان و احصاء دهنده آناند، کامًال متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیلانگاري شدهجرم

، نه به شماره مواد قانون اشاره نموده است 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104جرایم قابل گذشت در ماده 

عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات 

اي تحت همین عناوین دانست؛ البته چون ماده توان شامل جرایم رایانهطبق ماده مذکور را نمی 1375اسالمی مصوب 

گفته است، لذا جرم قانون پیش 104ءشده در ماده از جمله جرایم احصا 1388قانون مجازات اسالمی مصوب  744

شود و با توجه به عبارات به کار رفته در ماده اي است، قابل گذشت محسوب میموضوع این ماده که از جرایم رایانه

چون عنوان کلی » شود...کلیه جرایم در حکم کالهبرداري ... و یا طبق قانون کالهبرداري محسوب می«اخیرالذکر، 

 1388قانون مجازات اسالمی مصوب  741در این ماده مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ماده » هبرداريکال«

انگاري شده است و این جرم از نظر مقنن، کالهبرداري محسوب جرم» کالهبرداري مرتبط با رایانه«تحت عنوان 

گفته است و در نتیجه قانون پیش 104ماده  شود. بنابراین جرم موضوع ماده اخیرالذکر نیز مشمول احکام مقرر درمی

 103ها مطابق ماده اي به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آنسایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانه

شوند. بدیهی است که قسمت آخر ماده اخیرالذکر، غیر قابل گذشت محسوب می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 



اي از جرایم منصوص ص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم موضوع قانون جرایم رایانهناظر به جرایم منصو

  باشد.مؤید این نظر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  12باشند. تبصره ماده شرعی نمی

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/06    

7/99/1394   

  ك 1394-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم  12که مطابق ماده الف: نظر به این

  شود. حال با توجه به مقرره مذکور اعالم بفرمایید که :مختلف نباشد، صرفاً یک مجازات تعیین می

  مالك و معیار تشخیص جرائم مشابه چیست؟  -1

قانون یادشده صرفاً باید  134ماده » الف«که شخصی مرتکب سه فقره کالهبرداري شده و مطابق بند  در فرضی -2

شود آیا معادل مجموع اموال برده شده یک مجازات تعیین شود، در این مورد میزان جزاي نقدي چگونه برآورده می

که جزاي نقدي مجازات جرم؟ با توجه به ایندر سه فقره کالهبرداري خواهد بود یا صرفاً معادل مال برده شده در یک 

  بوده و قاضی طبق مقرره مذکور باید یک مجازات تعیین کند.

هاي حبس تعزیري قانون کاهش مجازات حبس تعزیري که حداقل و حداکثر مجازات 11ب: با توجه به تبصره ماده 

همان قانون،  2ی مطابق تبصره ماده یابد و از طرفدر خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می 8تا  4درجه 

از  6قاضی در صورت نداشتن توجیه، ملزم به تعیین حداقل مجازات قانونی است و از طرف دیگر مطابق تبصره 

قانون یاد شده حبس کمتر از نود و یک روز جرائمی مثل خیانت در امانت  باید به جایگزین حبس تبدیل شود این 

قانون مجازات اسالمی انطباق ندارد چون در این مواد، مالك حداکثر  67و  66و  65جایگزین با هیچ یک از مواد 

باشد. در این مجازات قانونی به ترتیب سه ماه، شش ماه و یک سال است که مثال یادشده مشمول هیچ کدام نمی

  خصوص توضیح بفرمایید.

 پاسخ:

  شوند:مختلف محسوب میدر موارد زیر جرایم غیر -1

  هاي منطبق با یک ماده مشخص.یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت ارتکاب -

شوند؛ مانند میها، تحت عنوان جرم واحد شناخته رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتجرایمی که به -

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

ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آن -

  مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

  بینی شده است. ها مجازات پیشاي آندو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و بر -



شود؛ ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن -

ها مقرر شده است و یا طبق قانون کالهبرداري آن مانند کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره

  شود.محسوب می

  عاونت و مباشرت در یک جرم.شروع، م -

مورخ   624عالی کشور از قبیل رأي شماره ضمناً در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه دیوان

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

 2شده در استعالم با عنایت به بند هاي اشارهشود. بنابراین بزهمل میاحکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب ع

  شوند.پاسخ، جرایم غیر مختلف محسوب می

شده در آن هاي متعدد، صرفاً یک فقره جزاي نقدي بر اساس بزهی که مال بردهدر صورت ارتکاب کالهبرداري -2

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

ر که شود؛ بنابراین جزاي نقدي بیشت، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می1399اصالحی 

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

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.

االجرا که پس از الزم هاییدر کلیه پرونده 1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  18اوالً، مقررات تبصره ماده  -3

الرعایه است. ثانیاً، تبصره ماده در حال رسیدگی است، الزم 1399شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که «که به موجب آن  1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  37

کم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط یابد، حبه موجب آن مجازات تخفیف می

، به عنوان قانون الحق، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس براي جرایم عمدي با مجازات قانونی »شودتبدیل می

که صورتی قانون مجازات اسالمی را نسخ ضمنی کرده است و بنابراین در 73سال حبس مذکور در ماده بیش از یک

سال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیري مرتکب جرم عمدي با مجازات قانونی بیش از یک

ملزم به  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  6درجه هشت محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده 

  تعیین جایگزین حبس است.

انونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد ثالثاً، چنانچه حداکثر مجازات ق

قانون وصول برخی از  3ماده  2قانون مجازات اسالمی و یا مشمول بند  67و  66تواند مشمول مواد موضوع می

ه بیش از باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است ب 1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هاي (که در سال 1396سه ماه حبس و یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه دکتر احمد رفیعی نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. 1399و  1398و  1397



 

1399/10/15    

7/99/1393   

  ح 1393-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  چنانچه ملکی مورد معامله قرار گیرد و سپس خریدار  آن را به شخص ثالثی منتقل کند

آیا فروشنده اول در صورت مغبون بودن و ثبوت خیار غبن یا تحقق سایر خیارات مانند خیار شرط حق اعمال  -1

  خیار دارد؟

  بعدي چگونه خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول و اعمال خیار وضعیت معامالت -2

شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وضعیت آیا پس از اعمال حق فسخ عین مبیع به فروشنده اول مسترد می -3

  خریدار بعدي چگونه خواهد بود؟

 پاسخ:

 خهرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فس«که قانون مدنی مبنی بر این 454با توجه به حکم مقرر در ماده 

اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتی «دارد همان قانون که مقرر می 455و ماده ...» شود شود اجاره باطل نمی

از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور 

این قانون، تصرف طرفی  364و 363، 287و مواد  286 و دیگر مواد قانون مدنی مانند مالك ماده...» نخواهد شد 

زند؛ مگر که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به آن صدمه نمی

که برخالف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً براي مدت معینی حق انتقال این

را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خریدار، به غیر 

شود، در خصوص استرداد مورد معامله جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیمعامله اول فسخ شده است، از آن

مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به شود (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مانند تلف مبیع رفتار می

  فروشنده مسترد کند.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/09    

7/99/1392   

  ك 1392-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص تعیین تکلیف قرارهاي منتهی به بازداشت 242آیا رعایت مقررات ماده  -1

هاي زمانی یک و دو ماهه در مواردي که پرونده به دادگاه ارسال شده است، براي دادگاه متهم در دادسرا در فرجه

نیز ضرورت دارد،  یا این تکلیف با توجه به صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت 

که در خصوص مورد قبًال قرار نهایی سرا با توجه به اینتکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند، شعبه داد

  هاي مذکور دارد؟صادر کرده، آیا مجدداً تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلت

در مواردي که قاضی اجراي احکام کیفري ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و  -2

ام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام، مجدد قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابه

د تفسیري توانجهت رفع ابهام پرونده به دادگاه  ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد، آیا قاضی جایگزین می

  بر خالف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟

قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع  6و شهرسازي محل در راستاي تبصره ماده  در مواردي که اداره راه -3

مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده 

زي در محل حاضر و نسبت به قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسا 6

قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کنداگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفري براي مورد مذکور مرتکب 

ها بوده است، آیا مسؤولیت جبران خسارت تخلف شده باشد و بعداً ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راه

ه راه و شهرسازي؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف بر عهده مقام قضایی است یا ادار

قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفري براي مورد مذکور  از بابت 

  کند؟خسارت مالی نیز براي قاضی ایجاد مسؤولیت می

خراج عرف محل باشد و عرف محل  قابل استخراج نباشد، (مثالً تعیین در مواردي که اجراي حکم مستلزم است -4

تواند با لحاظ عوامل متعدد رأساً حد معینی هاي پایین دست چشمه) آیا با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه میزمین

  از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟

آبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد، دست حد معینی حقهاي پایینکدام از مالکین زمینمثالً براي هر  

  قانون آیین دادرسی کیفري است؟ 491شود و آیاشمول ماده تکلیف اجراي حکم چه می

 پاسخ:



مقررات ، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  242اوالً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده  -1

مذکور (فک، تخفیف، یا ابقاي قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور 

کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. البته با توجه به تصریح قسمت 

مواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات  شده، در کلیهقانون یاد 341اخیر ماده 

مقدماتی (و از جمله صدور قرار تأمین کیفري ونحوه آن) توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی 

هاي(تأمین کیفري) این قانون، مرجع تجدید نظر قرار 80پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده (در دادسرا) صورت می

قابل اعتراض یاد شده، دادگاه تجدید نظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقاي قرارهاي تأمینی که 

این قانون عمل  242منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت، دادگاه باید مطابق مقررات ماده 

  کند.

عاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است هر چند به لحاظ نقص تحقیقاتی، ثانیاً، درمواردي که پرونده امر مت

پرونده مجدد از سوي دادگاه به دادسرا اعاده شود، تکلیفی از حیث فک، تخفیف یا ابقاي قرار تأمین مذکور در صدر 

  متوجه مقام قضایی دادسرا نیست. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  242ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  497یم دادگاه کیفري در راستاي رفع ابهام و اجمال از رأي موضوع ماده تصم -2

کننده رأي یا قاضی دیگري که فراغ دادرس نیست و عدول از این تصمیم توسط قاضی صادر مشمول قاعده 1392

ی است عدول از تصمیم در فرض استعالم متعاقب رفع ابهام و اجمال، تصدي شعبه را عهده گرفته، جایز است. بدیه

  باید به نحو مستدل و مستند باشد.

با توجه به مصداقی بودن پرسش، احراز ارکان مسوولیت مدنی و توجه مسوولیت قاضی با رعایت تشریفات  -3

ده به نکنقانونی (از جمله احراز وجود تقصیر قاضی از سوي دادگاه عالی انتظامی قضات) با مرجع قضایی رسیدگی

  دعوا است.

قانون اجراي حکام مدنی  27و  3و مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  550و  537مستفاد از مواد  -4

در فرض پرسش، رفع ابهام و اجمال از حکم یا محکوم با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است  1356مصوب 

هی است که رفع ابهام و اجمال و ارائه طریق در اجراي حکم و موضوع از شمول قاعده فراغ دادرس خارج است. بدی

  به را تغییر دهد.اي باشد که محکومنباید به گونه

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/03    

7/99/1391   

  ك 1391-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شود رسیدگی به چه صورت خواهد بود دد قاضی تشکیل میدر جرایم در صالحیت دادگاه انقالب که با وحدت و تع

توانند راسا تحقیقات مقدماتی را انجام داده و پس از تکمیل آن با تشکیل جلسه اقدام آیا دادرس دادگاه انقالب می

به صدور کند؟ آیا ضرورت دارد پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی به دادسراي شهرستان مجاور ارسال شده و 

از صدور کیفرخواست در آن شهرستان جهت رسیدگی در مرحله دادگاهی به دادگاه انقالب محل وقوع جرم پس 

  ارسال شود؟

 پاسخ:

در شهرستان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299ماده  1اوالً، صالحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره 

و با توجه به حوزه صالحیت دادگاه بخش که مطابق شود همانند صالحیت دادگاه عمومی بخش است ¬تشکیل می

این قانون  337کند و با عنایت به ماده این قانون به تمام جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می 299ماده 

قانون مذکور که در صالحیت دادگاه  302که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده  

تواند به عنوان جانشین  بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش و دادگاه عمومی یک است میکیفري 

شهرستان صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صالحیت دادگاه انقالب 

  است را ندارند.

، جرایم تعزیري درجه هفت و هشت (و 1392ی کیفري مصوب قانون آیین دادرس 340ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 

گردان و سایر موارد مربوط به صالحیت دادگاه انقالب که از درجات ¬ازجمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روان

این قانون، انجام تحقیقات  341شود و مطابق قسمت اخیر ماده باشند) به طور مستقیم در دادگاه مطرح میمزبور می

گیرد، بنابراین در فرض سوال که رئیس دماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت میمق

قانون آیین دادرسی کیفري  299حوزه قضایی دادگاه بخش یا دادگاه عمومی شهرستان موضوع تبصره یک ماده 

فت و هشت تعزیري مربوط به ابالغ قضایی دادرسی دادگاه انقالب نیز دارد، در جرائم درجات ه 1392مصوب 

کند و درخصوص سایر جرایم در میصالحیت دادگاه انقالب و از جمله مواد مخدر و روان گردان، مستقیماً رسیدگی 

الذکر، دادرس یاد شده (رئیس دادگاه عمومی قانون فوق 302صالحیت دادگاه انقالب غیر از جرایم موضوع ماده 

داراي ابالغ قضایی دادرس دادگاه انقالب است) در صورت صدور کیفرخواست  بخش یا دادگاه عمومی شهرستان که

از سوي دادسراي عمومی و انقالب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یاد شده، مجاز به رسیدگی 

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی   و صدور حکم خواهد بود.



 

1399/10/07    

7/99/1385   

  ك  1385-133-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخصی سند عادي که راجع به سه ملک بوده را جعل کرده است. احدي از مالکین شکایتی دائر بر جعل و استفاده از 

سند مجعول علیه متهم مطرح کرده که پس از تشخیص جعلی بودن سند، منجر به محکومیت آن به اتهامات مذکور 

که یک فقره سند عادي کند. با توجه به اینرونده به اجراي احکام، شاکی اعالم رضایت میشده و پس از ارسال پ

جعل شده مربوط به امالك دیگري هم بوده و یک بار نسبت به همین سند مجعول رسیدگی و راي قطعی محکومیت 

جعل و استفاده از سند توانند علیه همین متهم (جاعل) شکایت جاعل صادر شده است، آیا مالکین قطعات دیگر می

که یک بار اصل موضوع همین سند رسیدگی و اظهار نظر شده، موضوع که با توجه به اینمجعول مطرح کنند یا این

  قابل رسیدگی مجدد نبوده و از اعتبار امر مختوم بها برخوردار است؟

 پاسخ:

و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی  تعقیب متهم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  22و  11مستند به مواد 

جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفري شاکی اصلی دادستان است. بر این اساس در فرض استعالم 

که متهم حسب شکایت یکی از مالکان به اتهام جعل یک فقره سند عادي مالکیت (که قابل تجزیه نیست) و استفاده 

محکوم شده است، چون طبق اصول حقوق کیفري، یک فرد براي ارتکاب یک رفتار  از سند مجعول، محاکمه و

ر نفع نسبت به همان رفتاشود، طرح شکایت مجدد از سوي دیگر افراد ذيمجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی

هم، وحدت تان) و متمجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفري نیست؛ بنابراین به لحاظ وحدت شاکی (دادس

 13اده م» چ«موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفري، نسبت به شکایت جدید به استناد بند 

شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه قانون آیین دادرسی کیفري قرار موقوفی تعقیب صادر می

  دیدگان ممکن خواهد بود./تجبران آن از طریق دادگاه حقوقی براي سایر زیان

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/01    

7/99/1384   

  ك  1384-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه بازپرس قرار جلب به دادرسی به اتهام قتل عمد صادر و دادستان با نظر وي مخالفت و عقیده به قتل غیر 

اه نیز در مقام حل اختالف نظر دادستان را تائید نماید یا برگشت پرونده به شعبه بازپرسی عمدي داشته باشد و دادگ

  باشد؟وظیفه قانونی بازپرس چه می

الف: آیا باید در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار به شاکی ابالغ شود و در صورت اعتراض 

ادگاه کیفري دو ارسال شود و چنانچه در دادگاه تایئید گردد  قبل شاکی پرونده براي رسیدگی به اعتراض به د

خواهی در دیوان عالی کشور بوده و نیازي نیست که بازپرس در خصوص قتل غیرعمدي اظهارنظر نماید و فرجام

پس از تائید قرار منع تعقیب از سوي دیوان در این حالت دادسرا نسبت به موضوع قتل غیرعمدي تحقیق و بررسی 

که باید صرفاً اتهام قتل غیرعمدي را به متهم تفهیم نماید و نیازي به صدور قرار منع تعقیب در خصوص نماید یا این

  باشد؟اتهام قتل عمدي نمی

ب: در فرض اگر جواب این باشد که بعد از رفع اختالف توسط دادگاه و تائید نظر دادستان در خصوص غیرعمدي 

ال با باشد حعی است و نیازي به صدور قرار منع تعقیب در خصوص قتل عمدي نمیبودن قتل دیگر نظر دادگاه قط

که شاکی قتل عمدي مطرح و بر عمدي بودن قتل اصرار نماید و حتی حاضر به اقامه شکایت بابت قتل توجه به این

یجه تل عمد و در نتباشد آیا در این بین به دلیل عدم صدور قرار منع تعقیب در خصوص قغیرعمد و مطالبه دیه نمی

  گردد.از بین رفتن حق اعتراض شاکی که مدعی قتل عمد بوده حقی از وي از این حیث زایل نمی

  

 پاسخ:

در فرضی که بین دادستان و بازپرس در تشخیص نوع جرم (در فرض سوال، عمدي یا غیر عمدي بودن قتل)  -الف

حل اختالف، نظر دادستان مبنی بر غیر عمدي بودن قتل را اختالف شود و دادگاه مربوط (دادگاه کیفري دو) در مقام 

، نسبت به صدور قرار 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  273و  272تایید کند، بازپرس باید مطابق مواد 

جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدي اقدام کند و موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب نسبت به 

  باشد.میقتل عمدي ن

الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه قانون فوق 279در فرض استعالم، کیفرخواست باید بر اساس ماده  -ب

کیفري دو (دادگاه صالح براي رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیاي دم از حیث عمدي بودن قتل و اصرار 



ند، ندارد. داکه دادستان بر اساس قانون جهت رسیدگی صالح می بر این شکایت، تأثیري در ارسال پرونده به دادگاهی

شود، مانع از تعیین عنوان الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میقانون صدر 280بدیهی است که وفق ماده 

اب بزه کصحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین چنانچه دادگاه کیفري دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارت

قتل عمدي توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدي تشخیص دهد، باید قرار عدم صالحیت 

  به شایستگی دادگاه کیفري یک صادر کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/07    

7/99/1381   

  ح 1381-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دارند بهایی هستند و با توجه به وضعیت رابطه زوجیت ایشان که خواهان و خوانده زوجین اذعان میوجه به اینبا ت-1

  باشد یا خیر؟قانون حمایت خانواده آیا دادگاه خانواده صالح به رسیدگی می 4وفق تبصره ماده 

قانون حمایت خانواده و اصول  4ماده  با فرض احراز صالحیت دادگاه خانواده در مقام رسیدگی با عنایت به تبصره-2

  قانون مدنی دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ 6-5قانون اساسی نیز مواد  13-12

اگر دادگاه مجوز قانونی رسیدگی دارد آیا مقررات مربوط به نکاح و طالق منعکس در قانون مدنی نیز قانون -3

  خیر؟ حمایت خانواده براي طرفین پرونده قابل اعمال است یا

  بایستی اتخاذ نماید؟اگر دادگاه مجوز قانون رسیدگی ندارد در مواجه با خواسته چه تصمیمی می-4

با این قید که در دادخواست عالوه بر خواسته بطالن نکاح دعوي ابطال اقرار نامه محضري و الزام ثبت احوال به ثبت 

  وقف تا تکلیف دعوي بطالن نکاح مشخص گردد.واقعه نکاح نیز طرح شده توسط دادگاه صالح هر دو خواسته مت

  

 پاسخ:

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در «قانون مدنی   5به موجب ماده 

و قوانین مربوط به احوال شخصیه از قببیل نکاح «این قانون   6مطابق ماده » مواردي که قانون استثنا کرده باشد

ر و براب» طالق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجري خواهد بود

ناخته هاي دینی ش¬اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت

ین خودشان هستند. بنابراین ایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده اند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیشده

حکام باشند. بدیهی است انیستند، در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور می

تمام میراث  قانون مدنی (عدم ارث کافر از مسلم و نیز به ارث رسیدن 881خاص مربوط به کفر و اسالم مانند ماده 

قانون  4کافر به وارث مسلم وي)  باید رعایت شود. بنا به مراتب فوق، اشخاص فرض استعالم از شمول تبصره ماده 

  خروج موضوعی دارند. 1391حمایت خانواده مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/13    

7/99/1378   

  ح 1378-9/6-99شماره پرونده:  

  

  عالم:است

شودچنانچه قیم صغیر، قانون مدنی وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل مرتفع می 678 ماده 3با توجه به بند 

سفیه یا مجنون اظهار دارد مرحوم در زمان حیات خود یا محجور در زمان سالمتی خود مالی را فروخته و کل وجه 

نامه تقال مال تنظیم شده است و اکنون با توجه به بطالن وکالتنامه رسمی بالعزل جهت انرا دریافت کرده و وکالت

رسمی، درخواست انتقال مال به خریدار بدون پرداخت وجه را دارد،  در صورتی که دادستان یا دادیار با بررسی 

ند  ر کتواند مجوز انتقال صادمدارك ارائه شده، صحت اظهارات قیم مبنی بر فروش قبلی مال را احراز کند، آیا می

  یا این که خریدار باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کند؟

 پاسخ:

علیه در کلیه امور مربوط به اموال و قانون مدنی، نمایندگی قانونی مولی 1235نظر اکثریت: اوالً، هر چند وفق ماده 

ور و نیز الزامات قانونی از جمله مندرج حقوق مالی او بر عهده قیم است؛ اما اقدامات قیم منوط به رعایت غبطه محج

  است. 1319قانون امور حسبی مصوب  83قانون مدنی و ماده  1242و  1241، 1240در مواد 

ثانیاً، در فرض سؤال که قیم مدعی است مورث فرد محجور در زمان حیات خود و یا محجور در زمان افاقه، مالی را 

آن را دریافت کرده و با تنظیم وکالتنامه رسمی بالعزل، خریدار را در  به عقد بیع به تملک دیگري درآورده و ثمن

انتقال مال به خود وکیل قرار داده است، موضوع راجع به عمل حقوقی صورت گرفته در گذشته و پیش از نصب قیم 

 وسطاست و اتخاذ تصمیم راجع به احراز وقوع یا عدم وقوع آن امري قضایی است که مستلزم رسیدگی ماهوي ت

علیه که فرض سؤال از شمول نمایندگی قیم در اداره اموال و حقوق مالی مولیمرجع صالح قضایی است؛ ضمن آن

تواند به صرف احراز صحت اظهارات قیم مبنی الذکر خارج است؛ لذا دادستان یا دادیار نمیصدر 1235موضوع ماده 

  ت وجه تأیید کند.بر فروش قبلی مال، انتقال مال به خریدار را بدون دریاف

علیه در کلیه اموال و حقوق مالی وي است. قانون مدنی، قیم نماینده قانونی مولی 1235نظر اقلیت: اوالً، مطابق ماده 

ثانیاً، موارد ضرورت طرح دعواي قیم راجع به اموال و حقوق مالی محجور منصوص است و در فرض سؤال، چنین 

این قانون،  1241که قیم وفق مواد مختلف قانون مدنی از جمله با رعایت ماده گونه نصی وجود ندارد. ثالثاً، همان

تواند معامله قبلی محجور در زمان افاقه وي و یا معامله قبلی تواند ابتداً راجع به اموال محجور معامله کند؛ میمی

ر و با تصویب دادستان، مورث فرد محجور در زمان حیات را که مورد انکار خود قیم نیست، با لحاظ غبطه محجو

  الیه را صادر کند.تواند مجوز تنظیم سند رسمی به نام منتقلتأیید کند و بر این اساس دادستان یا دادیار می



 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/16    

7/99/1377   

  ح 1377-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نماید آیا باید پیش از تقدیم دادخواست، ه دلیل جنون زوج را درخواست می کند، میدر زمانی که زوجه فسخ نکاح ب

تواند به طرفیت خود زوجه اقامه دعوي حکم حجر خوانده صادر شود و دعوي به طرفیت قیم اقامه شود و یا زوجه می

 رسی متوقف و حکم حجرکند و سپس دادگاه زوج را به پزشکی قانونی معرفی در صورت اثبات جنون، آیا باید داد

صادر و قیم موقت تعیین شود و سپس دادرسی ادامه پیدا کند؟ در صورتی که نظر پزشکی قانونی بر جنون باشد، آیا 

  تواند رسیدگی را ادامه دهد؟دادگاه بدون صدور حکم حجر و بدون تعیین قیم موقت می

 پاسخ:

ور حکم حجر وي و تعیین قیم براي او است؛ بنابراین رسیدگی به دعواي فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج فرع بر صد

هاي عمومی وانقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 105در فرض سؤال، دادگاه با استفاده از مالك ماده 

مراتب را به  1319قانون امور حسبی مصوب  56باید قرار توقف دادرسی صادر و در اجراي ماده  1379مصوب 

  عکس و پس از صدور حکم حجر زوج و تعیین قیم براي وي، به دعواي فسخ نکاح رسیدگی کند.دادستان من

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/09    

7/99/1374   

  ك 1374-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

» دشوشد یک روز محاسبه میدر صورتی که متهم کمتر از بیست و چهار ساعت بازداشت با«منظور از عبارت  -1

قانون آیین دادرسی کیفري چیست؟ آیا در صورت بازداشت یا تحت نظر به مدت یک ساعت یا  515در تبصره ماده 

  شود؟کمتر از آن نیز یک روز محاسبه می

ت. ، رویکرد قانونگذار محاسبه ایام بازداشت قبلی اس1392قانون مجازات اسالمی مصوب  27با توجه به ماده  -2

در مرحله تحقیقات مقدماتی مدتی را در بازداشت  چنانچه محکومیت از نوع شالق و اقامت اجباري باشد و محکوم

  شود؟بوده باشد، آیا این مدت در اقامت اجباري محاسبه و از آن کسر می

  

 پاسخ:

یا بازداشت متهم ، اگر مدت زمان تحت نظر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  515مطابق تبصره ماده  -1

شود. بنابراین اگر مدت سلب کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می

نامید، موضوع مشمول تبصره ماده یادشده خواهد » بازداشت«آزادي از متهم به میزانی باشد که عرفاً بتوان آن را 

  بود.

حکومیت به مجازات شالق به عنوان مجازات اصلی، به مجازات تکمیلی علیه ضمن مدر فرض پرسش که محکوم -2

نیز محکوم شده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23ماده » الف«موضوع بند » اقامت اجباري در محل معینی«

این قانون که مقنن ضمانت اجراي نهایی تخطی از اجراي مجازات تکمیلی را مجازات حبس  24است، با لحاظ ماده 

یا جزاي نقدي درجه هفت یا هشت اعالم داشته است؛ بنا به مراتب در مواردي که محکوم قبل از قطعیت دادنامه، 

قانون آیین  516مدتی در بازداشت بوده است، پس از استهالك مجازات اصلی (شالق تعزیري) با رعایت ماده 

تکمیلی (اقامت اجباري در محل معینی)  ، احتساب ایام بازداشت قبلی بابت محکومیت1392دادرسی کیفري مصوب 

  هفاقد منع قانونی است./ش

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/10    

7/99/1364   

  ح  1364-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در راستاي  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 84ماده  2با عنایت به بند 

رسیدگی توأمان باید سه رکن وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعوي رعایت شود. با توجه به ماده 

قانون، آیا ارکان مذکور در دعاوي که ارتباط کامل با دعوي طرح شده دارند نیز باید رعایت شود؟ به عبارتی  103

گر ارتباط کامل دارند متفاوت باشند، آیا دعاوي مذکور چنانچه اصحاب دعوي در دو پرونده مستقل که با یکدی

  قابلیت رسیدگی توأمان دارد؟

 پاسخ:

اگر دعاوي دیگري « 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 103مطابق ماده 

» دکنجا رسیدگی میها یکتمامی آن شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه بهکه ارتباط کامل با دعواي طرح

بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک «قانون یادشده  141و به موجب ذیل ماده 

؛ بنابراین وحدت اصحاب دعوا جزو شرایط تحقق ارتباط کامل بین دو دعوا نیست و حکم »مؤثر در دیگري باشد.

این قانون که در مقام تعیین تکلیف دعاوي  89انون یادشده و حکم ناظر بر آن در ماده ق 84مقرر در بند دوم ماده 

باشند، نافی آن نیست تا در صورت وجود ارتباط کامل بین دو دعوا با مرتبط با فرض وحدت اصحاب دعوا می

  کند.نمی صدرالذکر اقدام کند و اثبات شیء نفی ماعدا 103اصحاب متفاوت، دادگاه برابر اطالق ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/03    

7/99/1359   

  ح  1359-88-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، آیا اصول احکام بر اسناد تجاري از 1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  23با توجه به مقررات ماده 

  نیت قابل استناد است؟با حسن جمله وصف تجریدي بودن این اسناد در قبال دارنده

 پاسخ:

در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول  1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  23ماده 

حاکم بر اسناد تجاري نیست. بنابراین اصول حاکم بر این اسناد از جمله وصف تجریدي این اسناد (غیر قابل طرح 

حقوقی مبنا در مقابل شخص ثالث دارنده سند) به قوت خود باقی است و بر این اساس،  بودن ایرادات مربوط به رابطه

نیت به روابط شخصی  خود با ایادي قبلی استناد تواند در برابر دارنده با حسنصادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی

  کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/01    

7/99/1356   

  ك  1356-186/1-99ماره پرونده:  ش

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري تعارض وجود دارد؟ اگر تعارضی  13قانون مجازات اسالمی و ماده  18آیا بین ماده  -1

وجود دارد، با توجه به تأخر زمانی تصویب قانون آیین دادرسی کیفري، کدام یک ناسخ دیگري در قسمت پذیرش 

  ز قطعیت حکم است؟درخواست عفو بعد ا

تعارض ندارد و هر دو قابل اجرا باشد، آیا دادگاه باید رأي به توقف اجراي مجازات  18با ماده  13چنانچه ماده  -2

  صادر کند یا تخفیف مجازات؟ 

قانون مجازات اسالمی مفهوم دارد و در نتیجه درخواست متقاضی عفو بعد از قطعیت حکم پذیرفته  118آیا ماده   -3

تواند در جریان رسیدگی که مفهوم ندارد و ماده مذکور صرفًا درصدد بیان این است که متقاضی میشود؛ یا ایننمی

درخواست خود را به شرح ذکر شده تقدیم کند و در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست بعد از قطعیت حکم 

قانون آیین دادرسی  13ی به صراحت ماده قانون مجازات اسالم 115ساکت است و در نتیجه باید به اطالق ماده 

  پس از قطعیت حکم نیز پذیرفته شود؟ کیفري در این خصوص استناد کرد و درخواست محکوم

قانون مجازات اسالمی حتی بعد از اثبات و قطعیت  114که توبه در حدود حسب صراحت ماده با توجه به این -4

م هاي تعزیري بعد از قطعیت حکاید قائل به پذیرش توبه در مجازاتشود، آیا به حکم قاعده اولویت نبپذیرفته می

  شد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا محکومیت به مجازات تعزیري اسوأ حاالً از محکومین به حدود نخواهد بود؟

  

 پاسخ:

مقررات  این است که در جرایم تعزیري و در اعمال 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  118مستنبط از ماده  -1

قانون آیین  13این قانون، توبه متهم باید پیش از صدور حکم قطعی توسط دادگاه احراز شود و ماده  115ماده 

» ج«فقط در مقام بیان موارد موقوفی تعقیب و موقوفی اجراي مجازات است و بند  1392دادرسی کیفري مصوب 

  ن بین این دو ماده تعارضی نیست.آن داللتی بر پذیرش توبه پس از قطعیت حکم ندارد؛ بنابرای

این است که در جرایم تعزیري و در اعمال  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  118مستنبط از ماده  -3و  2

این قانون، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) توبه کند و ادله مربوط  115مقررات ماده 

  حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند.به توبه را نیز تا پیش از قطعیت 



قانون مجازات اسالمی  118چه مرتکب پیش از قطعیت حکم توبه کند و ادله مربوط به توبه را نیز مطابق ماده چنان

ظر و نکننده ارائه دهد، در هر مرحله دادرسی اعم از بدوي، تجدید ¬تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی رسیدگی

تواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مکرر درخواست کند. بر این اساس، در جرایم مستوجب تعزیر ¬فرجام می

بینی نشده است و مرجع قضایی در این خصوص با تکلیفی ¬اعالم توبه متهم پس از قطعیت حکم در قانون پیش

  یه از مقام رهبري درخواست کند.تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضای¬مواجه نیست و فقط می

که مرتکب پس از اثبات جرم موجب حد توبه کند و جرم هم قانون مجازات اسالمی در صورتی 114مطابق ماده  -4

تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبري درخواست کند. بنابراین با اقرار وي ثابت شده باشد، دادگاه می

ستعالم بیان شده است مفاد این ماده داللت بر پذیرش توبه و سقوط حد پس از قطعیت حکم بر خالف آنچه در فرض ا

  ندارد تا با توسل به قیاس اولویت، قائل به سقوط مجازات در تعزیرات نیز باشیم.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/07    

7/9/1354   

  ح  1354-9/2-99شماره پرونده:  

  

  الم:استع

اند و دادخواست ثبت واقعه در مواردي که زوجین به طریق عادي و خارج از دادگاه خطبه طالق شرعی را جاري کرده

  دهند :طالق به دادگاه می

  قانون حمایت خانواده  تکلیف دادگاه در خصوص مجازات چیست 49با توجه به  ماده  -1

  حکم به ثبت طالق بدهد؟  آیا دادگاه بدون مراحل داوري  و مشاوره باید   -2

لحت ها به مصچنانچه زوجین حین طالق در خصوص حقوق مالی زوجه یا فرزندان  تعیین تکلیف کنند و توافق آن-3

  فرزندان نباشد تکلیف دادگاه چیست؟

 پاسخ:

دگاه، در فرض استعالم که زوجین بدون مراجعه به دادگاه خانواده و بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش از آن دا

  اند و متعاقباً احدي از زوجین دادخواست ثبت واقعه طالق تقدیم کرده است:صیغه طالق را جاري کرده

و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم اجراي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  72مستفاد از ماده  -1

ع کند، مکلف است مراتب وقوق رسیدگی میصیغه طالق بدون ثبت رسمی آن، دادگاه خانواده که به دعواي ثبت طال

  را به دادستان اطالع دهد. 1391قانون حمایت خانواده مصوب  49جرم موضوع ماده 

، ثبت طالق در هر حال الزامی است و ضمانت 1391قانون حمایت خانواده مصوب  20جا که مطابق ماده از آن -2

بینی شده است و حتی در ماده یادشده این قانون پیش  49ده اجراي عدم ثبت انحالل نکاح، مجازاتی است که در ما

بر الزام زوج به ثبت واقعه تصریح شده است، در صورت احراز اجراي صیغه طالق با رعایت جهات شرعی و قانونی، 

 هصدور حکم مبنی بر ثبت واقعه طالق بالمانع است. بدیهی است در این حالت، ارجاع امر به داوري یا انجام مشاور

  منتفی است.

مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف پیرامون حقوق مالی  1391قانون حمایت خانواده مصوب  29حکم مقرر در ماده  -3

هاي با موضوع طالق است و دعواي فرض استعالم (ثبت رسمی واقعه زوجه توسط دادگاه خانواده، مربوط به پرونده

ف، چنانچه دادگاه توافقات زوجین نسبت به فرزندان مشترك طالق) از شمول حکم این ماده خارج است. با این وص

  شده اقدام کندقانون یاد 41تواند وفق ماده را به مصلحت کودك یا نوجوان نداند، می

  



 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/14    

7/99/1353   

   1353-164-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدنی چیست؟ آیا اگر زوجه در جلسه دادگاه  1086کلمه قیام به انجام وظایف در ماده مقصود قانونگذار از 

تمکین اعالم کند که حاضر به تمکین است به معنی قیام است یا تا زمانی که تمکین خاص صورت نگرفته باشد، حق 

ه ن خاص صورت نگیرد، آیا زوجحبس به قوت خود باقی است؟ آیا در صورت اعالم به تمکین، چنانچه متعاقباً تمکی

  تواند از حق حبس خود استفاده کند؟می

 پاسخ:

اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفاي وظایفی «که قانون مدنی مبنی بر آن 1086عبارت مندرج در ماده 

راستاي انجام وظایف  ظهور در آن دارد که چنانچه زوجه با اختیار خود و در» که در مقابل شوهر دارد قیام نمود

رد توان قائل شد فکه تا زمان عدم تحقق تمکین خاص نمیزوجیت اقدام به تمکین کند، حق حبس ندارد و از آنجایی

اجلی و اکمل وظایف ناشی از زوجیت محقق شده است، لذا صرفاً زمانی به استناد ماده یادشده حق زوجه ساقط تلقی 

ارادي و در راستاي انجام وظایف زناشویی تمکین خاص صورت گرفته باشد.  بار و به صورتشود که حداقل یکمی

که در سقوط یا بقاي حق حبس تردید باشد، اصول حقوقی از جمله اصل استصحاب شایسته ذکر است که در مواردي

  کند و سقوط حق باید با ادله شرعی و قانونی اثبات شود.بقاي آن را اثبات می

 دکتر احمد رفیعی

ل حقوقی قوه قضاییهمدیرک



 

1399/10/02    

7/99/1348   

  ح  1348-108-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نظر به اینکه آیا در محاسبه مدت زمان قانونی جهت اعالم نظر هیئت تطبیق نسبت به مصوبات شوراي اسالمی 

  شود؟در نظر گرفته می شهرستان که چهارده روز است،  روز ابالغ و روز اقدام مانند عمومات اوقات قانونی

 پاسخ:

ماده  در» حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابالغ مصوبه«و » پس از دو هفته از تاریخ ابالغ«مستفاد از عبارات 

با اصالحات  1375قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخابات شهرداران مصوب  90

؛ شود و ثانیاًالً؛ شروع مهلت دو هفته براي اعتراض از روز بعد از ابالغ محاسبه میو الحاقات بعدي این است که او

اعتراض به مصوبه شورا باید در ظرف زمانی تعیین شده که دو هفته پس از روز ابالغ مصوبه است مطرح شود و با 

انقضاي دو هفته مذکور و عدم االجرا خواهد بود، بنابراین با حلول روز بعد از انقضاي مهلت یادشده، مصوبه الزم

بعد از مهلت دو هفته یاد شده، داخل در  "روز"االجرا می شود؛ از این رو وصول اعتراض پیش از آن مصوبه الزم

  شود.مهلت براي اعالم اعتراض محسوب نمی

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/01    

7/99/1336   

  ح  1336-139-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کنند؛ اما اي با موضوع انتقال یک باب منزل مسکونی، طرفین در تحریر شماره اصلی پالك ثبتی اشتباه مینامهدر بیع

نشانی و مشخصات مبیع به صورت کامل قید می شود و ابهامی در این خصوص وجود ندارد. فروشنده تعهد می کند 

نام خریدار تنظیم کند.توضیح آنکه مالک رسمی شخص ثالثی بوده و فروشنده نامه رسمی به که در تاریخ معین وکالت

نامه خرید از مالک رسمی و وکالت رسمی مبادرت به فروش نموده است و مبیع را به وي تحویل و در حاضر با بیع

دلیل عدم  صورت تأخیر در انجام تعهد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت قراردادي پرداخت کند. متعاقب آن به

اجراي تعهدات فروشنده با توجه به شرط داوري قید شده در قرارداد، درخواست ارجاع امر به داوري با شماره پالك 

، گونه ایرادي نسبت به مبیع و شماره پالكپذیرد و فروشنده در جریان داوري نیز بدون هیچثبتی اشتباه صورت می

ه نامه بایت با توجه به تعهدات قراردادي رأي داوري با ذکر شماره بیعادعاي فسخ قرارداد را مطرح می کند و د رنه

نامه در خصوص پالك (پالك با شماره ثبتی اشتباه)، تحویل مبیع و پرداخت خسارت الزام فروشنده به تنظیم وکالت

اجراي رأي شود. حال در مقام گونه اعتراضی قطعی میشود و رأي موصوف نیز بدون هیچتأخیر روزانه صادر می

  باشد:داور سواالت ذیل مطرح می

تواند در خصوص مشخصات مالک پالك ثبتی جهت بررسی اوالً، آیا قاضی در مقام صدور اجراییه رأي داوري می

  صحت رأي داوري استعالم کند؟

الك ثبتی شماره پنامه، آیا صرف اشتباه در ثانیاً، با توجه به مشخص بودن مبیع در هنگام عقد و ذکر نشانی آن در بیع

مانع از اجراي رأي داور است؟ به بیانی دیگر، آیا امکان صدور اجراییه بدون ذکر شماره پالك بدین نحو که 

  نامه است، وجود دارد؟نامه در خصوص مبیع موضوع بیععلیه مکلف به تنظیم وکالتمحکوم

یا تجزیه رأي پذیر نباشد، آشماره پالك ثبتی امکاننامه رسمی به دلیل اشتباه بودن ثالثاً، در صورتی که تنظیم وکالت

  و صدور اجراییه در خصوص تحویل مبیع و نیز خسارت تأخیر روزانه مقدور است؟

 پاسخ:

، رأي داور در 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 489اوالً، طبق ماده 

اطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ لذا دادگاه پیش از صدور دستور اجرا، صورت صدق یکی از بندهاي آن ماده ب

صحت رأي داور را بررسی و در این راستا در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد و امالك یا دیگر مراجع استعالم الزم 



ه وجود خارجی نداشتدهد. در فرض سؤال، در صورتی که پالك ثبتی که به اشتباه در رأي داور قید شده، را انجام می

تواند به منظور احراز صحت این امر و عدم ¬باشد و رأي صادره خللی به حقوق شخص ثالث وارد نکند، دادگاه می

مخالفت رأي داور با قوانین موجد حق و عدم مخالفت با مندرجات دفتر امالك از اداره ثبت محل استعالم کند و در 

  اجراي رأي را صادر کند.صورت انطباق پالك ثبتی با مبیع دستور 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 495ثانیاً، با توجه به این که طبق ماده 

مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثیري ندارد، در صورتی که ، رأي داوري بین طرفین و قائم1379

قانون مذکور  487ه شخص ثالث باشد و امکان تصحیح رأي طبق مقررات ماده پالك ثبتی قید شده در رأي متعلق ب

وجود نداشته باشد، اشتباه در پالك ثبتی مانع اجراي رأي خواهد بود؛ اما در صورتی که پالك ثبتی قید شده در رأي، 

شخاص ثالث نداشته همانگونه که در متن سؤال آمده، وجود خارجی نداشته و در نتیجه رأي داور تزاحمی با حقوق ا

  تواند دستور اجراي رأي را بدهد.¬باشد، دادگاه با احراز انطباق پالك ثبتی واقعی با مبیع می

قانون یادشده ممکن است بخشی از رأي داور باطل و غیر قابل اجرا و بخش دیگر  489ماده  3ثالثاً: مستفاد از بند 

واند بخشی از رأي (الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت) ت¬قابل اجرا باشد؛ در نتیجه در فرض سؤال دادگاه می

  را اجرا و بخش دیگر را غیرقابل اجرا اعالم کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/03    

7/99/1332   

  ك 1332-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

زمان راجع به تحقیق و شناسایی امکان اعطاي نیابت هم علیه مقیم حوزه قضایی دیگري باشد آیاچنانچه محکوم-1

  مال و در صورت عدم شناسایی اموال، جلب نامبرده میسر است؟

  امکان جلب سیار ورود به مخفیگاه در طول شبانه روز براي اجراي احکام مدنی مجاز است؟-2

از سوي دادگاه صادر کننده اجرائیه صادر   هاي مالی باید الزاماًقانون نحوه اجراي محکومیت 3دستور اعمال ماده  -3

را  3تواند دستوري صادر کند؟ اگر به فرض دادگاه باید دستور اعمال ماده شود یا قاضی اجراي احکام مدنی هم می

البدل دادگاه باشد بدون ارجاع رئیس حوزه قضایی توانایی زمان دادرس علیصادر کند، چنانچه قاضی اجراي احکام هم

  را دارد؟ 3مال ماده تجویز اع

  

 پاسخ:

علیه خارج از حوزه قضایی دادگاه مجري حکم اقامت داشته و دادگاه مجري حکم در حوزه در فرضی که محکوم -1

اي به را ندهد، اعطعلیه مالی را شناسایی و توقیف نکند و یا اموال توقیف شده کفاف محکومقضایی خود از محکوم

ناسایی اموال وي و در صورت عدم شناسایی، بازداشت محکوم با رعایت احکام مقرر زمان براي بررسی و شنیابت هم

قانونی منعی وجود ندارد. بدیهی است مرجع مجري نیابت بدواً باید نسبت به شناسایی و توقیف مال اقدام و در 

  علیه اقدام نماید.صورت عدم شناسایی مال، نسبت به بازداشت محکوم

، هر اقدام قانونی که الزمه دستگیري 1394هاي مالی ¬قانون نحوه اجراي محکومیت 3پس از اعمال ماده  -2

شود. زیرا ¬گاه با رعایت ترتیبات قانونی انجام میعلیه باشد از جمله جلب سیار و اذن ورود به مخفیمحکوم

  د.باشعلیه از لوازم بازداشت اوست و اذن در شیئی، اذن در لوازم آن نیز می¬دستگیري  محکوم

ریاست محترم  24/7/1398دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  6به موجب ماده  -3

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

 1394هاي مالی مصوب ون نحوه اجراي محکومیتقان 3دار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده ¬عهده

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

قانون یادشده نیز بر عهده  3بنابراین اعمال ماده » باشد.نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمی



چنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، بدل اجراي احکام است. همالدادرس علی

هاي قضایی که واحد شود در امور مذکور در حوزهموجبی براي مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می

باشد، نیست و موجب نقض غرض است. با یالبدل اجراي حکم ممتمرکز اجراي احکام ایجاد و داراي دادرس علی

  عنایت به مراتب مذکور قسمت دوم سؤال سالبه به انتفاء موضوع است

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/03    

7/99/1329   

  ع 1329-58-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه تعلیق کارمند «ن اداره کل آمده است: صادره از سوي آ 1396/8/6مورخ  7/96/1799در نظریه مشورتی 

مجمع تشخیص  1367قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداري مصوب  7در اجراي ماده 

مصلحت نظام و به سبب صدور کیفرخواست باشد، مدت تعلیق وي تا صدور حکم قطعی ولو آن که بیش از یک سال 

با  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  122ماده  4امر تعارضی با بند  باشد ادامه خواهد یافت و این

که مدت زمان آماده به خدمت کارمند این مرجع مبنی بر این 5و پاسخ به سوال » اصالحات و الحاقات بعدي ندارد

خ جه به پاسمتخلف پس از سپري شدن مدت تعلیق و عدم صدور حکم قطعی از چه زمانی شروع خواهد شد؟) را با تو

اید. لذا به منظور رفع ابهام و حل مشکالت کارکنان که حکم برائت ایشان از سوي دادگاه بدوي منتفی دانسته 3سوال 

قانون مدیریت  122ماده  2صادر شده و منتظر صدور رأي قطعی از مرجع تجدید نظر هستند، با توجه به تبصره 

استفاده کرده و در نظر گرفتن »  برائت«بعدي که از کلمه  با اصالحات و الحاقات 1386خدمات کشوري مصوب 

قانون مذکور که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون را لغو اعالم کرده است، در خصوص  127ماده 

  ادامه وضعیت آماده به خدمت کارمند بیش از یک سال و پرداخت حقوق به آنان اعالم نظر فرمایید.

  

 پاسخ:

به تصویب مجمع  1367الً، نظر به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب او

تشخیص مصلحت نظام رسیده است، حال آنکه قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب مجلس شوراي اسالمی است 

اعالم شده است،  24/7/1372مورخ  5318و همانگونه که در نظریه تفسیري شوراي محترم نگهبان به شماره 

گذاري حق رد یا ابطال و نقض و نسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند؛ با یک از مراجع قانونهیچ

با اصالحات و الحاقات بعدي اگر چه مؤخرالتصویب است،  1386این وصف، قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 

  باشد. 1367کبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب تواند ناسخ قانون تشدید مجازات مرتاما نمی

ثانیاً، حالت آماده به خدمت، وضعیت مستخدمی است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوري تصدي شغلی را بر 

قانون تشدید مجازات مرتکبین  7عهده ندارد و در انتظار ارجاع خدمت است؛ در حالیکه حالت تعلیق موضوع ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضع مستخدمی است که در اجراي  1367س و کالهبرداري مصوب ارتشاء، اختال

دار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقام قضایی از ادامه خدمت ممنوع شده قانون، طبق حکم مقامات صالحیت



ه ه از مستخدمانی کاست؛ بنابراین، حالت آماده به خدمت متفاوت از حالت تعلیق است. بنابه مراتب فوق، آن دست

اند، در صورتی که به موجب رأي قطعی برائت حاصل کنند، قانون اخیرالذکر به حالت تعلیق درآمده 7حسب ماده 

 اند، دریافت خواهند کرد وایام تعلیق جزء خدمت آنان محسوب و حقوق و مزایاي مدتی را که به علت تعلیق نگرفته

  ایام تعلیق مشمول دریافت وجهی تحت هیچ عنوان نخواهند شد./ت در صورتی که به هر نحو محکوم شوند، در

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/14    

7/99/1316   

  ح 1316-115-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و یکی  در مواردي که شرکت سهامی خاص داراي چهار نفر سهامدار است و از این تعداد دو نفر آنان غایب هستند

الیحه قانونی اصالح قسمتی از  101از غابیین رئیس هیأت مدیره است،  آیا براي تشکیل مجمع عمومی رعایت ماده 

  در خصوص تعیین یک نفر رئیس و دو نفر ناظر ضروري است؟ 1347قانون تجارت مصوب 

 پاسخ:

رسمیت جلسه مجمع عمومی عادي  ، براي1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  87مطابق ماده 

هاي سهامی، حضور دارندگان اقالً بیش از نصف سهامی که حق رأي دارند، ضروري است و لذا در فرض در شرکت

سؤال که از تعداد چهار نفر سهامدار، دو سنفر از آنان در مجمع حضور دارند، جلسه مجمع عمومی با رعایت مقررات 

اي مرکب از الیحه قانونی یادشده مبنی بر تعیین هیأت رئیسه 101مقرر در ماده  ماده یاد شده رسمیت دارد و حکم

یک رئیس و دو ناظر راجع به مواردي است که سهامداران حاضر در مجمع، کمتر از این تعداد نباشند و به منظور 

کمتر از سه  بینی شده است؛ لکن در مواردي که جلسه مجمع عمومی با حضورنظارت و تنسیق امور مجمع پیش

یادشده مبنی بر لزوم تعیین یک رئیس و دو ناظر، منتفی  101سهامدار، رسمیت یافته است، اجراي حکم مقرر در ماده 

  است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/06    

7/99/1314   

  ك 1314-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

امکان  1376الحاقی به قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45از آن جا که به موجب تبصره ماده 

د از باشها بیش از پنج سال مجازات حبس مندي مرتکبین جرایم موضوع این قانون در مواردي که محکومیت آنبهره

هدف کاهش جمعیت  گذار بانهادهاي ارفاقی از جمله تعلیق اجراي مجازات آزادي مشروط و... وجود ندارد ولی قانون

در مقام توسعه و گسترش  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  9ماده  2ها در تبصره کیفري زندان

را نیز پس از گذراندن  4و درجه  3و درجه  2هاي تعزیري درجه هاي الکترونیکی حبسشمول نظارت تحت سامانه

  سؤال این است:یک چهارم مجازات حبس، قابل اعمال دانسته است. حال 

هاي الکترونیکی از جمله پابند الکترونیکی از نظر ماهیت حقوقی جزء نهادهاي ارفاقی است نظارت تحت سامانه -الف

  یا نوعی از شیوه و روش اجراي مجازات سالب آزادي؟

ز رونیکی اهاي الکتگفته، صدور حکم به نظارت تحت سامانهالحاقی به قانون پیش 45با توجه به تبصره ماده  -ب

جمله پابند درباره محکومیت به حبس بیش از پنج سال در جرایم مرتبط با مواد مخدر موضوع قانون اخیرالذکر ممکن 

  است؟

  

 پاسخ:

  

 45هاي الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده که اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانهبا توجه به این

ها منافات ندارد، بنابراین اعمال ارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجراي مجازاتالحاقی به قانون اصالح قانون مب

ي اجراي مجازات حبس است از قلمرو مصادیق هاي الکترونیکی که ناظر به شیوهنظام آزادي تحت نظارت سامانه

  گفته خارج است.قانون پیش 45نهادهاي ارفاقی موضوع تبصره ماده 

 دکتر احمد رفیعی

ل حقوقی قوه قضاییهمدیرک



 

1399/10/14    

7/99/1307   

  ح 1307-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که موضوع اجرا، دستور فروش مال مشاع به درخواست یکی از مالکان مشاع باشد که یک دانگ را 

شود و پس از تأیید مالک است و از طرفی ملک از طریق مزایده به شخص ثالث به عنوان برنده مزایده فروخته 

اي یک دانگ خود را به دیگري فروخته و مزایده معلوم شد که خواهان فروش مال مشاع سابقا به صورت قولنامه

خریدار یک دانگ دادخواست الزام به انتقال سند یک دانگ و دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال را به دادگاه 

بر منع نقل و انتقال و بازداشت یک دانگ ملک صادر شده است شخص ثالث  ارائه کرده و متعاقباً دستور موقت دایر

(خریدار یک دانگ) ابطال مزایده به علت مالکیت خود به نسبت سه دانگ و عدم حضور در زمان انجام فرایند مزایده 

قدان ده و فرا درخواست و دیگر مالکان مشاعی نیز ابطال مزایده را به سبب فروش قبلی شخصی دامگ موضوع مزای

مبنا براي برگزاري مزایده درخواست کنندو همچنین منافع دو دانگ دیگر از مالکان مشاعی به صورت عمري در 

که با مزایده وفق مقررات انجام شده و در راستاي دستور فروش حق شخص ثالث دیگر قرار گرفته است. توجه به این

مزایده یکی از مالکان مشاعی که خواهان دستور فروش نیز جهت خروج از وضعیت اشاعه بوده و پیش از برگزاري 

بوده است، سهم خود را به ثالث فروخته است، آیا مزایده باید ابطال شود؟ در صورت ابطال مزایده، آیا دستور فروش 

 گسابق که به درخواست مالک مشاعی بوده که سهم خود را به ثالث فروخته و موجب  حکم دادگاه به انتقال یک دان

شود؟  چنانچه خریدار جدید که در ي دیگر و محکوم شده است، کال ملغی میسهم مشاعی به نام خریدار در پرونده

زمان صدور دستور فروش جزء اصحاب دعوا نبوده و بعد از آن موفق به اخذ حکم مبنی بر الزام فروشنده به انتقال 

که د مزایده براي فروش مال مشاع را درخواست کند یا اینتواند تجدیسند رسمی به میزان مالکیت شده است، آیا می

باید پرونده مختومه شود و نامبرده از طریق واحد ثبتی محل اقدامات را شروع کند و مجددا دستور فروش بگیرد؛ 

که یک  دانگ ملک در اجراي دستور موقت، چنانچه که نظر آن اداره بکل برد تایید مزایده باشد، با توجه به این

توان فقط پنج دانگ را انتقال داد و یک دانگ باقی مانده به صورت اشاعه به نام خریدار توقیف شده است، آیا می

که خریدار جدید یک دانگ، جانشین جدید باقی بماند تا نامبردگان با دیگر از طریق دستور فروش اخذ کند؟ یا این

ال مشاع را دارد و اجراي احکام باید سند شش دانگ را مالک قبلی شده و صرفاً حق مطالبه ثمن ناشی از فروش م

به نام برنده مزایده انتقال دهد؛ با این فرض که حکم قطعی دائر برالزام به انتقال سند یک دانگ صادر شده است؛ اما 

هنوز اجراییه براي انتقال سند صادر نشده و خواهان یک دانگ تقاضاي اجراییه ندارد و ملک را در قسمت یک 

چنان به صورت بازداشت از طریق دستور موقت نگه داشته است در صورتی که منافع دو دانگ ملک به انگ همد



اشخاص ثالث تا زمان عمر خود انتقال پیدا کند، آیا اجراي دستور فروش و مزایده امکان پذیر است؟ در صورت مثبت 

  که مدت عمر معلوم نیست، محاسبه کند؟  به این بودن پاسخ کارشناس چگونه باید ارزش مالکان منافع عمري با توجه

 پاسخ:

  

اوالً، چنانچه بعد از دستور فروش و انجام مزایده مال مشاع کاشف به عمل آید که متقاضی دستور فروش در واقع 

مالک نبوده است و سهم مالکیت خود را قبالً به شخص ثالث منتقل کرده است و انتقال احراز شود، مزایده و فروش 

  عتبر نیست و دستور فروش و مزایده و اقدامات بعدي قابل عدول است و نیازي به طرح دعواي ابطال مزایده نیست.م

ثانیاً، در فرض فوق و احراز انتقال سهم مشاع پیش از تقاضا و صدور دستور فروش به شخص ثالث، نظر به اینکه 

ور نفع نبوده است، دستو دستور فروش مالک، ذي کاشف به عمل آمده است که متقاضی حین درخواست تقاضاي افراز

الیه و شخص ثالث در خصوص تقاضاي دستور فروش و واکنش نسبت که منتقلجا فروش مذکور ملغی است و از آن

اس نفع است، صدور دستور فروش بر اسبه تصمیم واحد ثبتی در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت درخواست افراز ذي

 تواند با مراجعه به واحد ثبتی ابالغ تصمیم این واحد ثبتینفع جدید مینتفی است و مالک و ذيتقاضاي مالک قبلی م

  به وي را درخواست شود و متعاقب آن حسب مورد دستور فروش را درخواست کند.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/13    

7/99/1287   

  ك  1287-30-99شماره پرونده:  

  الم:استع

انجام عمل جراحی به رغم تشخیص ضرورت آن توسط پزشکان که منتهی به آیا عدم رضایت بستگان بیمار به -1

  فوت بیمار در بیمارستان به لحاظ عدم انجام عمل جراحی شود، موجب رفع مسؤولیت و ضمان پزشکان است؟

رونده در شعبه قضایی رسیدگی کننده به پشاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوي دادسراي نظام پزشکی،  -2

کند که شاکی در کند.  با ارسال رونوشت اعتراض شاکی به سازمان نظام پزشکی، سازمان اعالم میاعتراض می

هاي انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی آیین رسیدگی دادسراها و هیأت 70و  14و  3راستاي تبصره ماده 

کند در صورت عدم پرداخت ي عالی نظام پزشکی جهت پرداخت هزینه اعتراض مراجعه نمیشورا 1390ایران مصوب 

  هاي موصوف مرجع قضایی با چه تکلیفی مواجه است؟ هزینه

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران و  35ماده  5و تبصره  33که در مواد با توجه به این -3

هاي انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران ن رسیدگی دادسرها و هیأتآیی 88و  61و  59و  32مواد 

شود و همچنین باید شوراي عالی نظام پزشکی مقرر شده است که رأي صادره به طرفین ابالغ می 1390مصوب 

ایی رجع قضتقاضاي اعتراض یا تجدید نظرخواهی خود را به سازمان نظام پزشکی تقدیم کنند. در این فرض آیا م

قانون آیین دادرسی کیفري، رأي صادره از  161مکلف است عالوه بر تکالیف سازمان نظام پزشکی بر اساس ماده 

  سوي نظام پزشکی را همانند نظریه کارشناس رسمی به طرفین ابالغ و اعتراض احتمالی طرفین پرونده را اخذ کند؟

  

 پاسخ:

بیمار ضرورت و فوریت داشته باشد و عدم اقدام پزشک موجب چنانچه انجام عمل جراحی براي نجات جان  -1

قانون مجازات اسالمی آن است که اگر پزشک وظیفه قانونی خود  295مرگ وي شود، مستفاد از قسمت اخیر ماده 

در معالجه را ترك کند و مرگ بیمار نیز به رفتار پزشک (ترك فعل) مستند باشد، عدم رضایت بستگان بیمار رافع 

  ست.کننده ایت وي در انجام تکلیف قانونی و ضمان نیست. در هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگیمسؤول

هاي انتظامی سازمان نظام آیین رسیدگی دادسراها و هیأت«که با بررسی به عمل آمده، اوالً، با توجه به این -3و  2

دستورالعمل نحوه  2این اداره کل با توجه به ماده که در استعالم به آن اشاره شده، رسماً منتشر نشده است، » پزشکی

رئیس قوه قضاییه، از اظهار نظر بر مبناي آن  19/9/1398استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 

  معذور است.



 کههاي بدوي انتظامی عالوه بر این، هیأت1383قانون سازمان نظام پزشکی مصوب  35ماده  3ثانیاً، طبق تبصره 

اي شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را به عهده دارند، مرجع مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه

و  باشندربط میدر امر رسیدگی به جرایم پزشکی به مراجع قضایی ذي» نظر کارشناسی«دار در اعالم صالحیت

هاي بدوي انتظامی ظر به مواردي است که هیأتقانون مذکور ناظر به این موضوع یعنی نا 35ماده  5مقررات تبصره 

اند که این نظر مطابق عمومات قانون آیین دادرسی خود را اعالم کرده» نظر کارشناسی«با استعالم مراجع قضایی، 

شود و منصرف این قانون، توسط مرجع قضایی به طرفین پرونده ابالغ می 161از جمله ماده  1392کیفري مصوب 

 اي شاغلین حرف پزشکی و وابستهاي بدوي انتظامی است که در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفههاز آراي هیأت

  کنند.به پزشکی صادر می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/07    

7/99/1284   

  ح  1284-155-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ت ها ومؤسساو اعتبار و شوراي عالی هماهنگی اقتصادي،بانک که بر اساس مصوبات شوراي پولبا عنایت به این

هاي مهر شوند و تاکنون بانکاعتباري  وابسته به نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در بانک سپه ادغام می

  اند.العاده در بانک سپه ادغام شدهجلسه مجمع عمومی فوقاقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس صورت

 اند، طرحهاي مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شدهنچه در خصوص یکی از بانکالف) چنا -1

  دعوي شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوي ؛تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟

تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر  هاي مذکور مطرح شده باشد وب) چنانچه دعوي پیش از ادغام به طرفیت بانک

  که به طرفیت بانک سپه اقامه دعوي نشده  تکلیف دادگاه چیست؟ نشده باشد با عنایت به این

هاي ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است حکم چگونه ج) در مواردي که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانک 

  شود؟اجرا می

دهند اند امااصحاب دعوي بانک سپه را نیز طرف دعوي قرار میادغام نشدهاکنون هایی که تدر خصوص بانک -2

  کند آیا دعوي متوجه بانک سپه است؟شود و دفاع میو نماینده بانک سپه در دعوي حاضر می

  

 پاسخ:

اهان، شرکت هاي ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خودر فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانک -الف -1

جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن

کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می

  دهد.دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه میپذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، 

شونده (مثالً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغام -ب

قانون برنامه پنج ساله  105هاي تجاري از جمله ماده صورت گیرد، با توجه به قوانین ومقررات راجع به ادغام شرکت

قانون اجراي  1ماده  16و بند  1389پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

با اصالحات و الحاقات بعدي، کلیه حقوق و  1386) قانون اساسی مصوب 44وچهارم (هاي کلی اصل چهلسیاست



رکت مقام شجه شرکت پذیرنده ادغام، قائمشود؛ در نتیشونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل میتعهدات شرکت ادغام

  شود.شونده میادغام

به طرفیت  1356هاي فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب با توجه به پاسخ -ج

  یابد.شرکت پذیرنده ادغام ادامه می

ها تا توجه به بقا و استقالل شخصیت آن اند، باهاي نظامی که در بانک سپه ادغام نشدهدر خصوص دیگر بانک -2

ها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آن

  نخواهد بود.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 

1399/10/14    

7/99/1279   

  ح 1279-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که ملک در بازداشت باشد، آیا دعواي ابطال سند انتقال مالکیت پیش از رفع بازداشت با در نظر گرفتن 

  قابلیت استماع دارد؟ 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  56مناط اعتبار ماده 

 پاسخ:

ر دعواي ابطال سند، حق یا حقوقی است که در نتیجه عمل حقوقی منتهی به تنظیم که سبب استحقاق دبا توجه به این

وقیف پذیرد و تکننده دعوا وجود داشته یا ایجاد شده است، این حقوق از توقیف ملک تأثیر نمیسند رسمی براي اقامه

ذکور به هر دلیلی از ملک تأثیري در رسیدگی دادگاه نسبت به دعواي ابطال سند رسمی ندارد و چانچه دعواي م

دگی به توان رسیاي که سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است، قابلیت طرح داشته باشد، نمیجمله بطالن معامله

دعواي ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد؛ زیرا پذیرش چنین امري مستلزم تحقق دور است؛  به 

فع بازداشت صرفاً از ناحیه شخصی قابل استماع است که مالک رسمی تلقی شود این معنی که از یک طرف الزام به ر

و از سوي دیگر ابطال سند رسمی انتقال نیز منوط به رفع بازداشت شده است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی براي 

  عدم استماع دعواي طرح شده وجود ندارد.

 دکتر احمد رفیعی



مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/02    

7/99/1278   

  ح 1278-58-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از تاریخ ابالغ این قانون به کارگیري «دارد: اشعار می 1395قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگان مصوب 

ع هاي اجرایی موضوافرادي که در اجراي قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه

هایی که به نحوي از انحاء از بودجه و کلیه  دستگاه 1386/7/8قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5اده م

این قانون به طور خاص به موضوع ممنوعیت به کارگیري ». باشدکنند ممنوع میعمومی کل کشور استفاده می

ده دارد مقامات مذکور در مابیان میبازنشستگان اختصاص دارد و تبصره یک این قانون که استثناء بر اصل است، 

ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و باالتر ترازان آنقانون مدیریت خدمات کشوري و هم 71

د. باشننیروهاي مسلح، وزارت اطالعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول این قانون مستثنی می

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي،  87ماده » چ«گذار بار دیگر به موجب بند ون فوق، قانونرغم صراحت قانعلی

مقرر کرده است جانبازانی که قبل از تصویب این قانون  1395اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

شرط سنی کمتر از شصت و اند، با رعایت به صورت پیش از موعد یا عادي و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده

توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج سال خود و با رعایت شرط عمومی به بازنشستگی پنج سال می

نائل آیند. بر اساس مفاد این قانون، کلیه جانبازان با هر میزان درصد جانبازي با رعایت شرایط مصرح در این قانون 

؛ لیکن با توجه به تبصره یک اصالحی قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگان توانند اعاده به خدمت شوندمی

دارد جانبازان باالي پنجاه درصد، آزادگان باالي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از که اشعار می 1397مصوب 

ي پنجاه زان باالاالشعار بیان داشته که جانباگذار ضمن تخصیص قانون فوقشمول این قانون مستثنی هستند، قانون

رنامه ششم که قانون بباشند. با عنایت به ایندرصد از شمول قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگان مستثنی  می

توسعه قانون عام و قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگان و اصالحیه آن قانون خاص است و تاریخ اصالح قانون 

قانون اصالح قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگان  1ست و تبصره خاص مؤخر از قانون برنامه ششم توسعه ا

کارگیري جانبازان بازنشسته است، خواهشمند است در خصوص آخرین اراده قانونگذار در خصوص به 1397مصوب 

  تغایر این دو قانون اظهار نظر فرمایید.

 پاسخ:

با اصالحات بعدي، ناظر بر ممنوعیت  1395کارگیري بازنشستگان مصوب قانون ممنوعیت به کهبا عنایت به این

ساله قانون برنامه پنج 87ماده » چ«کارگیري بازنشستگان است که امري متفاوت از اعاده به خدمت موضوع بند به



براین بین دو قانون است؛ بنا 1395ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  موصوف مغایرتی متصور نیست و هر یک در محل خود قابل اجرا است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/08    

7/99/1275   

  ح 1275-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کومیت قطعی یافته است؛ در رساند در پرونده اجراي احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محبه استحضار می

شود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقباً زوجه با طرح دعوا فرآیند اجراي حکم زوجه متوجه می

ا کند. آیدر دادگاه حقوقی به خواسته بطالن معامله به جهت فرار از اداي دین، حکم قطعی در این خصوص صادر می

که زوجه باید بطالن معامله، براي توقیف ملک و مزایده آن کافی است و یا اینصرف ارایه رأي قطعی مبنی بر 

دادخواست بطالن سندي که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطالن سند، اجراي احکام ملک را توقیف و 

  مزایده کند.

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، مالک شخصی  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  22که وفق ماده نظر به این

ش ه است، در فرض سؤال که زوج پیاست که ملک به وي منتقل شده و انتقال در دفتر امالك اداره ثبت به ثبت رسید

از توقیف و مزایده ملک، آن را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و سند مالکیت به نام ثالث تنظیم شده است، تا 

پیش از انعکاس رأي دادگاه مبنی بر بطالن معامله موضوع سند رسمی در دفتر امالك و اعاده مالکیت رسمی زوج 

  )، امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.1356انون اجراي احکام مدنی مصوب ق 100و  99(مطابق مواد 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/02    

7/99/1264   

  ح 1264-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  دارد:در خصوص عدم معافیت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی از پرداخت هزینه دادرسی اعالم می

  منشاء اختالف:

چنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف دولت و هم: «1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  690مطابق ماده 

در خصوص معافیت دولت از  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه» هستند

االجرا شدن این قانون از تاریخ الزم«که این قانون با اعالم این 529 پرداخت هزینه دادرسی سکوت کرده و در ماده

، قوانین »گردد... و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر تلقی می 1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 

دادخواستی «که همین قانون مبنی بر این 383و ماده  54مغایر را نسخ کرده است. حکم کلی مذکور در بند یک ماده 

» افتدکه برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی

هاي اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی اختالف در بقاي در خصوص معافیت  دستگاه 1379و سکوت قانون مصوب 

هاي اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی را موجب شده است که از جمله این قوانین سابق موجد معافیت برخی دستگاه

الیحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب «قوانین 

ن خود دگاتواند نماینبنیاد مستضعفان می«است که مقرر داشته است: » شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران 1358

را براي اقامه دعوي یا دفاع از دعوي به عنوان وکالت از طرف خود به مراجع قضایی معرفی نماید. بنیاد مستضعفان 

 1369/10/17مورخ  543؛ رأي وحدت رویه شماره »از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی معاف است

اد مستضعفان را که داراي شخصیت حقوقی مستقل از هاي تحت پوشش بنیعالی کشور شرکتهیأت عمومی دیوان 

  شخصیت بنیاد هستند، از شمول این مصوبه خارج دانسته است.

هاي عمومی و انقالب ، قانون آیین دادرسی دادگاه»کندعام الحق خاص سابق را نسخ نمی«اي با تمسک به قاعده عده

  اي با استداللی دیگر نظري مغایر دارند.دانند و عدهینم 1358را ناسخ ماده واحده سال  1379در امور مدنی مصوب 

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 529که قضات شاغل در شعب حقوقی این دادگستري کل با توجه به ماده نظر به این

پرداخت هزینه دادرسی معاف ، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی را از 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

مورخ  7/99/662دانند؛ این در حالی است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره ینم



پرداخت هزینه دادرسی معاف دانسته است؛ خواهشمند است نظر آن معاونت محترم بنیاد مذکور را از  1399/5/22

  ی به این حوزه اعالم فرمایید.پرداخت هزینه دادرسرا در خصوص معافیت یا عدم معافیت بنیاد مستضعفان از 

 پاسخ:

اند؛ اشخاص متعدد از جمله دولت هر کدام در گذشته به اعتبار یک مقرره قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده

فان و جانبازان به و بنیاد مستضع 1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  690که دولت به اعتبار ماده از جمله آن

الیحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب «اعتبار 

به موجب  1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  690اند؛ نسخ ماده از پرداخت هزینه مذکور معاف شده» 1358

، در وضعیت بنیاد مذکور 1379و انقالب در امور مدنی مصوب  هاي عمومیقانون آیین دادرسی دادگاه 529ماده 

توان با به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی تأثیري ندارد و اصل عدم نسخ نیز بر فرض سؤال جاري است؛ بنابراین نمی

  پوشی کرد.اجتهاد در مقابل نص از حکم صریح الیحه قانونی یادشده چشم

 دکتر احمد رفیعی

قضاییه مدیرکل حقوقی قوه



 

1399/10/01    

7/99/1248   

  ح 1248-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون اجراي احکام مدنی است (مثًال ابطال مزایده  142دعواي ابطال مزایده که خارج از مواعد قضایی و موارد ماده 

طالن، بعدي سبب فسخ یا ببه جهت مستحق للغیر درآمدن یا فسخ مزایده به علت معیوب بودن مبیع) و به جهت کشف 

خارج از یک هفته طرح دعوا شود، رسیدگی به این دعوا در صالحیت کدام مرجع است؛ دادگاه صادر کننده حکم 

  نخستین یا دادگاه مجري و یا هر دادگاهی که هم  درجه یا دادگاه صادرکننده اجراییه باشد؟

 پاسخ:

قانون اجراي احکام مدنی  147چه شخص ثالث مدعی مالکیت بر مال مورد مزایده باشد، موضوع مشمول ماده چنان 

که برنده مزایده شود، صالحیت رسیدگی دارد؛ لیکن در صورتیاست و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می

این خصوص از جمله طرح دعواي فسخ للغیر بودن مال مورد مزایده باشد، هرگونه ادعا در مدعی معیوب یا مستحق

سازد فرض سؤال منصرف از موارد مندرج در یا بطالن مزایده تابع قواعد عمومی صالحیت است. خاطرنشان می

  قانون اجراي احکام مدنی است که ناظر بر تشریفات قانونی مزایده است. 142ماده 

 کتر احمد رفیعید

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  
  

 

1399/10/06    

7/99/1210   

  ح  1210-7/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:



یک ملک خاص به شرط » الف«صادر شود و سهم یکی از ورثه » تقسیم به دستور رد«اگر در دعوي تقسیم ترکه 

ته این مبلغ را نداش» الف«باشد مثالً صد میلیون تومان و براي اجراي حکم ورثه » ب«پرداخت وجهی به ورثه دیگر 

  چیست؟» لف«د تا حکم اجرا تکلیف باش

  ق. م 277تواند دعواي اعسار مطرح کند؟ یا تقسیط؟ یا مهلت؟ ماده ¬آیا می-1

تواند حق ورثه در بخش نقدي را نوعی رهن ¬چنانچه اعسار نسبی ممکن نیست آیا دادگاه براي اجراي حکم می-2

  ید کند؟با قید حق نقدي ورثه دیگر ق» الف«قال سند ملک براي قضایی تلقی کند و در سند بیاورد یعنی در دستور انت

تواند درخواست اجرائیه براي بخش نقدي بنماید؟ و آیا در صورت ¬می» ب«آیا ورثه صاحب حق وجه نقد -3

اجرائیه باید صادر شود اگر اجرائیه ممکن نیست چون ممکن است پرداخت طوالنی و وجه » الف«استنکاف ورثه 

  چه راهکاري وجود دارد؟ ارزش شود¬بی

 پاسخ:

اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به « 1319قانون امور حسبی مصوب  316وفق قسمت اخیر ماده  -1

مستقل سهم خود  هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک«این قانون  325و مطابق ماده » شودضمیمه آن تعدیل می

بنابراین در فرض سؤال که احد از ورثه باید وجهی به ورثه دیگر بدهد، اوالً، مفروض آن است که وجه ». خواهد بود

را باید هنگام تقسیم پرداخت کند و لذا پرداخت آن به اقساط یا در زمان دیگري موجب نقض غرض و مستلزم اضرار 

که دعواي اعسار مستلزم طرح دعواي مطالبه دین یا حکم محکومیت به ه اینبه دیگر ورثه است. ثانیاً، با عنایت ب

  که تقسیم به رد صرفاً جنبه اعالمی دارد، دعواي فرض سؤال قابلیت استماع ندارد.پرداخت دین است و با توجه به این

 ه براي بخش نقدي و یا انتقالکه تقسیم به رد جنبه اعالمی دارد، امکان درخواست اجراییاوالً، با توجه به این -3و  2

حصه اختصاصی هر یک از ورثه وجود ندارد. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه که باید مبلغی را به وراث دیگر رد نماید، 

  نفع باید با طرح دعواي مستقل، مبلغ مزبور را مطالبه کند.رسد ذياز این کار خودداري کند، به نظر می

 دکتر احمد رفیعی

ی قوه قضاییهمدیرکل حقوق



 

1399/10/13    

7/99/1163   

  ح  1163-75-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند و متعهد میشود تا تاریخ معینی مبادرت به ساخت فروش آپارتمان را به طور عادي تنظیم میشخصی قرارداد پیش

انچه تا ه خریدار نماید و چنمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع بکار و صورتو تکمیلملک، اخذ پایان

تاریخ مقرر هر یک از تعهدات را انجام ندهد، روزانه مبلغ معینی را به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد به خریدار 

  بپردازد

که زمان انجام تعهد فرا رسیده و سپري شده چنانچه پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد متعهد فوت کند و یا این

کاره باشد و خریدار دعاوي الزام به متعهد به تعهد خود عمل نکرده و بعد از آن فوت کند و آپارتمان نیمهباشد، اما 

مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و انجام تعهدات مذکور شامل الزام به تکمیل و ساخت، اخذ پایان کار و صورت

ح کند، آیا الزام ورثه به تعهدات قراردادي تحویل مبیع و نیز خسارت تاخیر انجام تعهد را به طرفیت وراث مطر

  پذیر است؟ مورث آنان و نیز محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه امکان

  

 پاسخ:

  

مبادرت  ینیفروش ساختمان تنظیم کرده و متعهد شده است تا تاریخ معدر فرض سؤال که شخصی قرارداد عادي پیش

مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی نماید و به ازاي به ساخت، تکمیل و تحویل ساختمان و اخذ پایان کار و صورت

هر روز تأخیر در انجام تعهد، مبلغ مشخصی را پرداخت کند؛ اوالً، در صورت فوت متعهد پیش از مهلت مقرر، چنانچه 

 قانون مدنی نباشد، 268نا شرط نشده باشد و مشمول ماده مباشرت وي در انجام تعهد جهت ساخت و تکمیل ب

مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی تعهدات وي در این زمینه و نیز متفرعات آن از حیث اخذ پایان کار و صورت

شود؛ اما از آن جا که متعهد به ورثه منتقل می 1319قانون امور حسبی مصوب  250و  248انتقال با رعایت مواد 

  ز مهلت مقرر فوت کرده است، فرض پرداخت خسارت بابت تأخیر در انجام تعهد منتفی است. پیش ا

ثانیاً، در فرض فوت متعهد پس از مهلت مقرر تعهدات وي در این زمینه و متفرعات آن از حیث اخذ پایان کار و 

به  1319حسبی مصوب قانون امور  250و  248مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت مواد صورت

  شود.این قانون رفتار می 248شود و خسارت متعلقه به ترکه تعلق گرفته و برابر ماده ورثه منتقل می



  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/01    

7/99/1147   

  ح 1147-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دارد، در مواردي مقرر می 1381کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب قانون  19که تبصره ماده با عنایت به این

که انجام معامالت مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه اعالم شده تا شش ماه از 

مچنین هتاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپري شدن اعتبار شش ماهه نظریه کارشناس ارزیاب ملک و 

علیه در مهلت هفت روزه، دادگاه به اعتراض رسیدگی نکرده و  دستور تنظیم سند رسمی در با وجود اعتراض محکوم

  له را صادر کند:حق محکوم

له، آیا این امر از موارد ابطال مزایده در صورت مثبت بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم -1

  است؟

علیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح دادخواست بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم در صورت مثبت-2

  اي قابل رسیدگی خواهد بود؟که با درخواست از اجراي احکام مدنی چنین خواستهجدید و اثبات آن است و یا این

  

 پاسخ:

ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که  اوالً، طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله

شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد این دعوا نزد آن مطرح می

  م کند.، آن را مردود اعال1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 2ماده 

اي مذکور مقید به مهلت یک هفته 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  142ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 

این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه  143در این ماده است، اما با عنایت به ماده 

نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذي

مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداري کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقبًا 

  تواند از این دستور عدول کند.متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می

علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاري مزایده، عنوان الثاً، با توجه به توضیحات فوق اصوالً بر شکایت محکومث

  کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.صدق نمی» دعوا«

  



 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/14    

7/99/1119   

  ح 1119-8-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون امور حسبی مصوب  279تا  277شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادي فاقد شرایط مندرج در مواد 

اند و در و به نفع یکی از وراث انجام داده است. بعد از فوت دیگر وراث دعواي تقسیم ترکه مطرح کرده 1319

باشد، ارائه و در دفاع تقاضا کرده نامه مورد اشاره را که به نفع خودش میوارث وصیتجلسه اول رسیدگی یکی از 

  به از ترکه خارج شود:که موصی

 به ازنامه عادي مورد اشاره تا ثلث اموال باشد، براي اعتبار و پذیرش آن در دادگاه و کسر موصیاگر وصیت -1

که قانون امور حسبی) یا این 291ط دادگاه کافی است (ماده نامه توسترکه، آیا صرف احراز صحت و اصالت وصیت

نامه یتنامه ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دعواي تنفیذ وصمستلزم تنفیذ ورثه است و باید حکمی دایر بر تنفیذ وصیت

ث قانون مدنی) و در خصوص وصیت تا ثل 843صرفاً در خصوص وصیت به بیش از ثلث اموال مسموع است (ماده 

  اموال نیازي به حکم تنفیذ ندارد و احراز صحت وصیت براي اعتبار آن کافی است؟

اگر وصیت مورد اشاره بیش از ثلث اموال باشد و در جلسه اول از طرف یکی از خواندگان ارائه شود، آیا نسبت  -2

نفیذ جداگانه دعواي تاي نفع وصیت در پروندهبه موضوع تقسیم ترکه باید قرار توقف رسیدگی صادر شود تا ذي

نامه را مطرح و نتیجه آن را متعاقباً جهت درج در پرونده تقسیم ترکه ارائه کند و به ادامه به تقسیم ترکه وصیت

نامه به این علت که حکمی دایر بر تنفیذ آن ارائه نشده است، رسیدگی شود یا دادگاه باید بدون در نظر گرفتن وصیت

  تصمیم کند؟راجع به تقسیم ترکه اتخاذ 

  

 پاسخ:

اشد که تا ثلث ترکه بنامه تملیکی عادي صادر نشده باشد؛ اعم از اینکه حکم قطعی بر تنفیذ وصیتمادامی -2و  1

تواند در دعواي تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد. دیگر کننده به دعواي تقسیم نمیبیش از آن، دادگاه رسیدگییا 

نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند. اشخاص ذي 1319قانون امور حسبی مصوب  291که برابر ذیل ماده این

ل نامه را به عنوان دعواي متقاباي تنفیذ وصیتنفع وصیت برابر مقررات دعوبدیهی است در صورتی که خوانده ذي

  کند.نامه رسیدگی میطرح کند، دادگاه وفق مقررات دعواي تقسیم ترکه و تنفیذ وصیت

 دکتر احمد رفیعی



مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/13    

7/99/1115   

  ح 1115-192-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با اصالحات  1366قانون زمین شهري مصوب  12ی مترتب بر رأي کمیسیون ماده نظر به اینکه در خصوص آثار حقوق

هاي حقوقی متفاوتی وجود دارد؛ به نحوي و الحاقات بعدي در تعیین نوعیت زمین و بایر اعالم شدن زمین استنباط

ث میسیون از حیهاي اجرایی دولتی و عمومی اصوالً معتقد به اثر انشایی و ایجادي رأي ککه بخش حقوقی دستگاه

زایل شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت از زمان قطعیت رأي کمیسیون هستند و در نتیجه اقدامات و 

تشریفات قانونی پس از صدور رأي کمیسیون در تفکیک ثبتی و صدور سند رسمی انتقال مالکیت به نام دولت را 

ت و در مقابل، برداشت دیگري از قانون وجود دارد که به موجب صرفاً موجب تثبیت مالکیت دانسته و نه ایجاد مالکی

قانون یادشده در تعیین بایر بودن نوعیت زمین را به تنهایی سبب زایل  12آن اثر حقوقی رأي کمیسیون موضوع ماده 

انونی ق شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت ندانسته و انتقال مالکیت به دولت را مستلزم تکمیل تشریفات

  شود:دانند؛ سؤاالت ذیل مطرح میو تملکی به ویژه صدور سند مالکیت به نام دولت می

قانون زمین شهري بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام  12چنانچه رأي قطعی کمیسیون ماده  -1

ه ي مالک به خواسته خلع ید دستگادولت صادر نشده باشد، اما زمین در تصرف دستگاه اجرایی دولتی باشد، آیا دعوا

  یادشده قابل استماع است؟ 12اجرایی یا مطالبه قیمت زمین پیش از ابطال رأي کمیسیون موضوع ماده 

در فرض مذکور و در صورت قابل استماع بودن دعوي از نظر ماهیتی، آیا مالک مستحق مطالبه عین یا قیمت  -2

  شود؟ زمین شناخته می

  

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي که صرف تشخیص  1366قانون زمین شهري مصوب  12و  9مستفاد از مواد  -1

داند را موجب سلب مالکیت از مالک آن نمی» بایر بودن زمین«نوعیت زمین از سوي وزارت راه و شهرسازي دایر بر 

قانون  30اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده  و با لحاظ اصول بیست و دوم، سی و چهارم و چهل و هفتم قانون

مدنی در بیان حق دادخواهی و حرمت مالکیت اشخاص، دعواي خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوي مالک اراضی 

بایر به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازي در خصوص بایر بودن ملک مورد 

  الذکر) نیست.قانون فوق 12تنازع (موضوع ماده 



با اصالحات و الحاقات  1366تملک اراضی بایر شهري از سوي دولت در اجراي قانون زمین شهري مصوب  -2

قانون مزبور، نیازمند صدور حکم از سوي دادگاه نیست  9ماده  9بعدي و پرداخت قیمت آن با لحاظ مقررات تبصره 

پذیرد و در فرض استعالم صدور حکم بر خلع ید یا نین مرتبط انجام میو مطابق تشریفات مقرر در این قانون و قوا

  پرداخت قیمت آن (حسب مورد) باید با توجه به قواعد عام و با لحاظ مقررات قانون زمین شهري صورت پذیرد.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/10    

7/99/1106   

  ح  1106-76-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  در  قرارداد مشارکت مدنی:

چه سود قطعی براي یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد چنان-1

  مشارکت مدنی؟

در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به  -2

مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت بانکی متناسب با نرخ  قانون 575مفاد ماده 

که مقرر داشته:  1385هاي مختلف اقتصادي (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب بازدهی در بخش

انکی بر اساس مفاد قانون عملیات بها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک"

؛ آیا این شروط  که شریک ضامن سرمایه باشد یا "بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادي مورد قرارداد شریک شوند

خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی براي یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطالن 

  عقد است؟

مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و  1363رایی مشارکت مدنی مصوب دستورالعمل اج 3در ماده -3

الشرکه نقدي خود را به حساب مخصوص که در بانک براي شرکت محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم

 تالشرکه غیرنقدي باشد، طبق مقررات مشارکشود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهمافتتاح می

نامه فصل سوم قانون عملیات آیین 20الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده مدنی این سهم

شرکت مدنی در صورتی تشکیل و "هیئت وزیران مقرر شده:  88620نامه شماره بانکی بدون ربا (بهره) تصویب

اب مخصوصی که در بانک براي شرکت افتتاح الشرکه نقدي خود با به حستحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم

الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک براي شرکت افتتاح چنانچه یک طرف سهم "گردد وازیر نمایند.می

  شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟

الحاقی  1362قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب  15ماده   2و  1هاي آیا تکالیف مقرر در تبصره-4

در راستاي قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداري اسالمی و در صورت مطابق بودن قرارداد با  1376/11/29

که به هاي عقود اسالمی مفروض گرفته شده است  یا آنشود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوبشرع تفسیر می

  چون و چرا به قراردادهاي بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟اي اعتبار بخشیدن بیمعن



  

 پاسخ:

در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت  -1

هاي این عقد است؛ از سوي دیگر با توجه به این که رین ویژگیتطرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم

توانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هر گونه شرط برخالف ها نمیضوابط بانک مرکزي جنبه آمره دارد و بانک

 21/5/99- 794ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به مالك رأي وحدت رویه شماره 

  اي وارد نمی کند.أت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمههی

گذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود قانون مدنی قانون 575که در ماده نظر به این -2

، سکوت کرده است، لذا در قرارداد طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان

توانند در خصوص میزان ضرر برخالف ماده یاد شده توافق کنند از سوي دیگر، با توجه به مشارکت مدنی شرکا نمی

این که قانونگذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطالن عقد برشمرده است، موجبی 

این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل  558در ماده براي تسري حکم مقرر 

  است؛ اما موجبات بطالن عقد را فراهم نخواهد کرد.

مورخ  88620نامه شماره نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویبآیین 20توجه به ماده  -3

العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق دستور 3هیأت وزیران) و ماده  12/10/1362

الشرکه نقدي خود را به حساب مخصوص که در بانک براي شرکت افتتاح خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم

شود، واریز کنند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت است، اما عدم رعایت آن موجب بطالن قرارداد می

قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد بین طرفین مطابق  10ممکن است مشمول مقررات ماده  نبوده و

قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزي است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه  10ماده 

  است.

شود و تا زمانی که ابطال نی در حکم سند رسمی تلقی میهرچند قراردادهاي بانکی با توجه به مصوبات قانو -4

قانون عملیات بانکی بدون ربا  15ماده  2و  1هاي نشده باشد قابلیت اجرایی دارد، با این حال احکام مقرر در تبصره

ف لبا اصالحات و الحاقات بعدي که کلیه مراجع قضایی و دوایر اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مک 1362مصوب 

به صدور حکم، اجراییه و وصول مطالبات بانک نموده و نیز عالوه بر استرداد وجوه، اشخاص را به پرداخت خسارت 

مقرر در قراردادهاي بانکی ملزم کرده است، مانع از آن نیست تا حسب مورد ابطال قرارداد و یا اجراییه با ادعاي عدم 

ه گذار آن است کفرض قانونو لحوق حکم قرار گیرد و پیش رعایت مقررات مربوط در محاکم صالح مورد رسیدگی

هاي یاد شده مفید این معنا نیست که قراردادهاي بانکی مصون از بانک مقررات را اجرا خواهد کرد و تبصره



مورخ  794هاي قضایی و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شایسته ذکر است که رأي وحدت رویه شماره رسیدگی

  الخطاب است.أت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فرض سؤال فصلهی 21/5/1399

ثانیاً، چنانچه منظور سؤال کننده انطباق مقررات قانونی با شرع باشد، تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات برعهده 

  شرع با فقهاي محترم شوراي نگهبان است و از وظایف این اداره کل خارج است

  

 دکتر احمد رفیعی

حقوقی قوه قضاییه مدیرکل



 

1399/10/15    

7/99/1003   

  ح  1003-155-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رساند سوال اینجانب به استحضار می 1399/7/1مورخه  7/99/769عطف به پاسخ آن اداره محترم به شماره 

 که ناظر به تسهیالتیناظر به تسهیالت جریانی نیست؛ بل 1399/5/21مورخ  794راجع به رأي وحدت رویه شماره  

گیرنده وام را بدون مراجعه به دادگاه است که بانک طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت کرده و یا تسهیالت

هایی مجدد پرونده گیرندهو طرح دعوي و اخذ رأي تسویه کرده و پرونده تسهیالتی مختومه شده است؛ اما تسهیالت

طالبه وجوه اضافی بابت استیفاء ناروا مازاد بر نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مطرح تحت عنوان ابطال قرارداد و م

  باشد؟ اکند آیا رأي وحدت رویه یاد شده مجوزرسیدگی مجدد به قراردادهاي تسویه شده، میمی

 پاسخ:

یأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات ه 21/5/1399مورخ  794که وفق رأي وحدت رویه شماره با توجه به این

ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره بانک مرکزي راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک

توانند بر خالف آن عمل کنند و در صورتی که بر خالف این مقررات سود اضافی از تسهیالت ها نمیدارد؛ لذا بانک

، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، اعطایی دریافت کنند

نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده دعواي ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیالت و استرداد مبلغ اضافی، صرف

، برابر رأي وحدت رویه مزبوراعطاي تسهیالت در بانک یا مؤسسه اعتباري، قابل استماع است و دادگاه مکلف است 

تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع 

  قانون مدنی خروج موضوعی دارد./ 266ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/15    

7/99/782   

  ح  782-155-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تسویه کرده است و پرونده بانکی وي بایگانی شده  1378تسهیالت دریافت کرده و در سال  1377شخصی در سال  

است  مقررات بانک مرکزي در آن سال سود را بیست درصد اعالم کرده است؛ اما در قرارداد چهل درصد قید شده 

کشور، عالی هیأت عمومی دیوان 26/5/1399مورخ 794و پس از رأي وحدت رویه شماره  1399است در سال 

  دعوایی در این خصوص مطرح شده است:

در صورت طرح دعواي ابطال شرط نامشروع اضافه مبلغ مازاد بانک مرکزي و استرداد آن، آیا این دعوا به علت  -1

  تسویه شدن قرارداد قابل استماع است؟

توان با صدور قرار عدم استماع دعوا را شود و میمانت اجرا تلقی میآیا این امر استرداد دین طبیعی و فاقد ض -2

  مختومه کرد؟

در صورتی که دعوا را قابل استماع بدانیم، آیا صرف پرداخت سود مانع از ورود در ماهیت براي بررسی ابطال -3

  شرط سوددهی بودن عقد تسهیالت مشارکتی است؟

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات  21/5/1399مورخ  794که وفق رأي وحدت رویه شماره با توجه به این

ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره بانک مرکزي راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک

صورتی که بر خالف این مقررات سود اضافی از تسهیالت توانند بر خالف آن عمل کنند و در ها نمیدارد؛ لذا بانک

اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، 

نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده دعواي ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیالت و استرداد مبلغ اضافی، صرف

سهیالت در بانک یا مؤسسه اعتباري، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأي وحدت رویه مزبور، اعطاي ت

تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع 

  قانون مدنی خروج موضوعی دارد./ 266ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

ل حقوقی قوه قضاییهمدیرک



 

1399/10/16    

7/99/611   

  ح611-76-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه بطالن قرارداد دوم را بپذیریم و مدتی طوالنی از قرارداد اول بگذرد، آیا تسهیالت اول جهت محاسبه سود 

ت که تا زمان سررسید قابلییا اینتأخیر و وجه التزام تا زمانی که بانک بخواهد دعوي طرح کند، قابل محاسبه است 

  محاسبه دارد؟

 پاسخ:

که تشخیص صحت یا بطالن قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوري بودن آن یا به نظر از اینصرف

کننده است، در فرض سؤال که عقد هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی

شود و بانک وجوه موضوع این تسهیالت را دوم با هدف تسویه تسهیالت اعطایی قبلی منعقد می مشارکت مدنی

کند: اوالً، چنانچه قرارداد دوم در اجراي بدون تحقق مشارکت مدنی صرفًا براي تسویه تسهیالت قبلی برداشت می

ایط مقرر در این قانون و با و مطابق شر 1398قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب  2ماده 

هیأت عامل بانک مرکزي منعقد شده باشد، مبلغی که  28/11/1398رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 

گیرنده باید براي استفاده از مزایاي این قانون به صورت نقدي به بانک یا مؤسسه اعتباري پرداخت کند، بر تسهیالت

  شود.اسبه میقانون یادشده مح 3اساس ماده 

الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطالن این ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق

کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون قرارداد امري موضوعی و برعهده مقام قضایی رسیدگی

دستورالعمل مشارکت مدنی،  3با اصالحات و الحاقات بعدي، ماده  1362عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 

هیأت وزیران و با لحاظ  10/12/1362نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب آیین 20ماده 

  گیرد.هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می 21/5/1399مورخ  794رأي وحدت رویه شماره 

  

 دکتر احمد رفیعی

دیرکل حقوقی قوه قضاییهم



 

 

1399/10/23    

7/99/1682   

  ك1682-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با توجه به پذیرش مسئوولیت کیفري اشخاص حقوقی و پیش بینی چند ماده مختصر در مورد مسئوولیت کیفري و 

  ارشاد فرمایید. آیین دادرسی کیفري اشخاص حقوقی تقاضا دارد نسبت به ابهام در خصوص سواالت زیر

ق.آ.د.ك و وجود دلیل کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی  690با توجه به عبارت در صورت اقتضا در ماده -1

تواند بدون تبیین اتهام مبادرت به ¬صدور قرار تأمین براي شخص حقوقی اختیاري است یا اجباري آیا قاضی می

  صدور قرار تأمین خاص براي اشخاص حقوقی کند؟

شود و موجب توجه اتهام به شخص حقوقی ر حوادث ناشی از کار و سوانح که منتهی به فوت یا صدمه مید-2

 14گردد معیار و مالك قضایی براي برقراري رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده می

  ین زمینه وجود دارد؟ق.م.ا صرفاً نظریه کارشناس رسمی دادگستري است یا معیار دیگري نیز در ا

  

 پاسخ:
 

1399/10/21    

7/99/1621   

   1621-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  ؟باشدقانون مجازات اسالمی بیان فرمایید که منظور از جنایت برگونه چه چیز می 709ماده  3ه تبصره با توجه ب-1

  قانون مذکور با جنایت فرق دارند یا خیر؟  709آیا جراحت مندرج در ماده -2

  گردد یا خیر؟وقوع یکی از جراحات مذکور بر گونه جنایت مصوب می-3

  

 پاسخ:



جنایت خاصی را نسبت به گونه  1392انون مجازات اسالمی مصوب ق 709ماده  3حکم مقرر در تبصره  - 3و  2،1

نماید. این جنایت دو حالت دارد: چنانچه داخل دهان را نمایان نسازد، دیه آن یک با شرایط مذکور در آن بیان می

، ینبیستم دیه کامل و اگر به نحوي باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. بنابرا

شود، منصرف از جنایات مذکور در تبصره ماده که بر روي گونه واقع می» خ «تا » الف« جراحات مذکور در بندهاي 

  فوق الذکر است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/22    

7/99/1617   

   1617-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ت حبس تعزیري در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاري قانون کاهش مجازا 7مطابق ماده 

قانون  81موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی متهمان تعلیق بخشی از مجازات بالمانع است از طرفی هم در ماده 

... دادستان که مجازات آنها قابل تعلیق است و   8و -7-6آیین دادرسی کیفري اشاره شده در جرایم کیفري درجه 

  ماه تا دو سال معلق کند. 6تواند تعقیب وي را از می

قانون مجازات اسالمی تعزیرات فعالیت تبلیغی علیه نظام و همانند آن که مجازات حبس  500آیا در جرم ماده -1

از  قانون کاهش مجازات حبس تعزیري تعلیق بخشی 7سه ماه تا یک سال دارد با توجه به اینکه در تبصره ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري معلق نمودن تعقیب  81مجازات را بالمانع دانسته است امکان تسري این ماده به ماده 

  توسط دادستان وجود دارد یا خیر؟

  

 پاسخ:

مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  47ماده » الف«با توجه به اطالق بند 

قانون کاهش مجازات  7که ماده و خارجی کشور؛ و با عنایت به ایناجراي مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی 

قانون مجازات اسالمی الحاق شده است، صرفًا  47که بر اساس آن یک تبصره به ماده  1399حبس تعزیري مصوب 

 81 هتواند مستند به ماداین دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمی» بخشی از مجازات«تعلیق 

  متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.» تعقیب« 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/23    

7/99/1589   

  ح  1589-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  شود؟وام به مأخذ قانونی توقیف می از حقوق و مزایاي کارکنان، آیا خالص دریافتی پس از کسر -1

  کند؟اگر ادعاي خواهان متقابل نباشد یا خارج از مهلت تقدیم شود، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می -2

  

 پاسخ:

سوم حقوق مستخدم پس از کسر چهارم یا یک، یک1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96مستفاد از ماده  -1

سوري مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم شود و مقصود از کسور قانونی، ککسور قانونی محاسبه می

شود؛ اما مبلغ اقساط تسهیالت بانکی دریافتی و دیگر تعهداتی قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وي کسر می

  سوم حقوق ندارد.چهارم و یا یکشود، تأثیري در محاسبه یککه با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وي کسر می

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 142در فرضی که ادعاي خواهان متقابل نباشد، وفق نص ماده  اوالً، -2

  در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

ي نبوده و باید ثانیاً، در صورتی که دعواي تقابل خارج از مهلت مقرر طرح شود، دیگر مشمول مقررات دعاوي طار

قانون یادشده با دعواي اصلی ارتباط  103که برابر ماده جداي از دعواي اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر آن

  کامل داشته باشد که در این صورت، در هر حال باید توأم با دعواي اصلی رسیدگی شود.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/22    

7/99/1525   

  ك 1525-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند؛ پس از اجراي تشریفات قانونی و در راستاي پرداخت جزاي نقدي اقدام به معرفی مال غیر منقول می  محکوم

تملک مال معرفی شده در قبال جزاي نقدي را به  رسد و محکومبرگزاري دو مرحله مزایده ملک به فروش نمی

از قانون آیین دادرسی کیفري امکان اعمال این  529کند. آیا در راستاي ماده لیکی درخواست میسازمان اموال تم

  امر در جهت وصول جزاي نقدي مقدور است؟

 پاسخ:

رد، گیآوري و فروش اموال تملیکی و اموالی که در اختیار این سازمان قرار میکه، وظایف سازمان جمعبا تذکر این

و اساسنامه  1370آوري و فروش اموال تملیکی مصوب زمان جمعقانون تأسیس سا 3و  1همان موارد مصرح در مواد 

شود؛ در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، پالك ثبتی که محکوم براي آن است که جزاي نقدي را شامل نمی

 روش آنشود؛ زیرا توقیف و فرسد، از پالك ثبتی رفع توقیف نمیتأمین جزاي نقدي معرفی کرده است به فروش نمی

قانون اجراي  132در راستاي اجراي حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزاي نقدي بوده است و لذا از شمول مقررات ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري  529چنین تقسیط جزاي نقدي موضوع ماده خارج است. هم 1356احکام مدنی مصوب 

عالم که پالك ثبتی از محکوم یافت شده است و فرض است» فقدان مال یا عدم شناسایی آن« در فرض 1392مصوب 

رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت پالك شود. راهکاري که به نظر میاست را شامل نمی

ثبتی مورد نظر، با توجه به میان جزاي نقدي نسبت به قیمت پالك ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن 

  ک دولت درآورده شود.تا مبلغ جزاي نقدي به تمل

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/23    

7/99/1524   

  ح  1524-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اند و شرکت یا در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شده

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 3توان در راستاي ماده است، آیا میشخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف 

  اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وي را جلب کرد؟ 1394مصوب 

  

 پاسخ:

با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و با توجه به این که قانون نحوه اجراي 

است، ناظر به اجراي احکام  1356مدنی مصوب که از لواحق قانون اجراي احکام  1394هاي مالی مصوب محکومیت

علیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال علیه است، در فرض سؤال که محکومراجع به محکوم

به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأي وجود مدیر عامل و جلب وي بابت محکوم

که منصرف از  1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  142قررات ماده ندارد. بدیهی است م

  فرض سؤال است، در جاي خود قابل اعمال خواهد بود.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/21    

7/99/1522   

  ح  1522-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رسمی  دادگاه، زوجه قسمتی یا تمام از حقوق مالی خود را بذل و در مقابل زوج وکالت متعاقب توافق طرفین خارج از

نامه وکیل دادگستري براي زوج استخدام و دهد. زوجه با استفاده از آن وکالتو بالعزل براي طالق به زوجه می

رسیدگی حاضر و اعالم کند. زوج در جلسه مبادرت به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش طالق توافقی می

دارد؟ آیا با توجه به توافقات طرفین، زوج اختیار حضور در جلسه رسیدگی کند که اصالتاً دعوي خود را مسترد میمی

  و استرداد دعوي را دارد؟ 

 پاسخ:

که زوج وکالت در طالق را به صورت بالعزل به زوجه داده است و اعمال این وکالت در فرض سؤال، با توجه به این

دعوا و در نهایت اجراي صیغه طالق توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، بنابراین استرداد  مستلزم طرح

تواند دادخواست تقدیمی از دادخواست از سوي زوج، مغایر وکالت بالعزل اعطایی است و به همین علت زوج نمی

  ناحیه زوجه را مسترد نماید.

 دکتر احمد محمدي باردئی

قوه قضاییه معاون اداره کل حقوقی



 

1399/10/23    

7/99/1500   

  ك  1500-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شده و این قرار در دادگاه قطعیت یافته است. پس از آن مشخص می پرونده

قانون آیین  381یست وفق ماده باراجع به یکی از متهمان یا شکایت احدي از شکات اظهار نظر نشده است. آیا می

  عمل کرد یا این که رسیدگی مجدد و قرار جدید صادر شود؟ 1392دادرسی کیفري مصوب 

 پاسخ:

مقام قضایی مکلف است در مورد شکایت هر یک از شکات یا اتهام هر یک از متهمان به طور جداگانه و مستقل 

ارج است. حکم این ماده ناظر به حالتی قانون آیین دادرسی کیفري خ 381اتخاذ تصمیم کند و مورد از شمول ماده 

د که شواست که مقام قضایی در اتخاذ تصمیم مرتکب یکی از اشتباهات موضوع ماده شده است و شامل مواردي نمی

تصمیمی اتخاذ نشده است. بنابراین در فرض پرسش، دادسرا مکلف است نسبت به مواردي که تصمیم گرفته نشده 

  ضی را اتخاذ کند./تاست، وفق مقررات تصمیم مقت

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/23    

7/99/1469   

  ك 1469-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 »مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد«... فرماید از قانون مجازات اسالمی می 362قسمت اخیر ماده 

بدون حق فسخ براي اولیاي دم تنظیم شده باشد یا مقید به زمان خاصی نباشد آیا این امر  لذا چنانچه مصالحه و توافق

  نماید یا خیر؟توافق و مصالحه را داخل در این قسمت از ماده مذکور می

که منظور این است چنانچه در قرارداد صلح میان اولیاي دم با جانی شرطی قید نشده باشد که با آن فرض توضیح این

حه باطل گردد یا حق فسخ براي اولیاي دم قرار داده نشده باشد و اصوالً عقد صلح مطلق تنظیم شده باشد آن مصال

  عقد مشمول این قسمت از ماده است یا خیر؟

  

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی مصوب  362علیه یا اولیاي دم مذکور در ماده میان جانی و مجنی» مصالحه«مقصود مقنن از 

جمیع شرایط و آثار آن مقرر در فصل هفدهم از باب سوم قانون مدنی نیست و به همین جهت، ، عقد صلح با 1392

این قانون (صلح عقد الزم است ... و به هم نمیخورد مگر در  760بر خالف ماهیت لزوم عقد صلح مذکور در ماده 

دم انجام تعهد از سوي جانی و در اعتباري مصالحه در صورت عگذار قائل به بیموارد فسخ به خیار یا اقاله)، قانون

قانون مجازات اسالمی، در  362پی آن، محفوظ ماندن حق قصاص در این فرض شده است؛ بنابراین طبق صدر ماده 

که المصالحه یا از ایفاي تعهد، حق قصاص محفوظ خواهد بود؛ مگر آنصورت امتناع یا عجز جانی از پرداخت وجه

صاحب حق قصاص و جانی حین مصالحه بر نتیجه عدم انجام تعهد از سوي جانی نیز  مطابق قسمت اخیر همین ماده،

تواند امر دیگري غیر از بازگشت حق قصاص باشد، قابل اجرا توافق کرده باشند که در این صورت مفاد توافق که می

  است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/23    

7/99/1465   

  ح 1465-26-99ونده:  شماره پر

  

  استعالم:

علیه از ناحیه قاضی اجراي محکوم 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3چنانچه در اجراي ماده 

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري ریاست  16احکام مدنی به زندان معرفی شود به موجب ماده 

  علیه مرخصی اعطا می کند:حقاق، قاضی اجراي احکام کیفري به محکوممحترم قوه قضاییه در صورت است

الذکر، قاضی اجراي احکام مدنی است که حکم زیر نظر وي منظور از قاضی اجراي احکام در دستورالعمل فوق -1

  شود یا قاضی اجراي احکام کیفري؟اجرا می

ري شود، در جهت ضبط قرار تأمین کیفري، علیه متوادر صورت اعطاء مرخصی وفق بند اول، چنانچه محکوم-2

باید دستور  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3قاضی اجراي احکام مدنی بر حسب مالك ماده 

  ضبط بدهد یا دادستان؟

  رسیدگی به رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط تأمین در دادگاه حقوقی به عمل می آید یا دادگاه کیفري دو؟ -3

  

 خ:پاس

ریاست محترم  24/7/98دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  6ماده  با عنایت به -2و  1

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري  16قوه قضاییه، منظور از قاضی اجراي احکام در ماده 

حت نظر وي اجرا ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراي احکام مدنی است که حکم ت 1398ها مصوب زندان

باشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز شود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میمی

  با دادرس اجراي احکام مدنی است.

، دادرس اجراي احکام »دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی «  6که وفق ماده با عنایت به این – 3

 3ماده  1که به موجب تبصره کند و با توجه به اینالبدل دادگاه مجري حکم عمل میبه عنوان دادرس علی مدنی

هاي به و هزینه، دستور دادگاه در خصوص استیفاي محکوم1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت

است، بنابراین دستور دادرس اجراي احکام  الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراجرایی از محل وثیقه یا وجه

  الکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.مدنی مبنی بر اخذ وجه

 دکتر احمد رفیعی



مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/23    

7/99/1450   

  ك 1450-141-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به تاریخ غیر واقعی تنظیم کنند که به ضرر شخص است تا با آن ملک ثالث را تصاحب  نامه عادياگر دو نفر مبایعه

ها، عالوه جرم بر تبانی بر بردن مال غیر، جرایم جعل  و استفاده از سند مجعول هم محقق شده کنند، آیا با اقدام آن

  است؟

 پاسخ:

در » قصد تقلب«ن مال غیر، با توجه به تصریح به نظر از ابهام موجود در سؤال از حیث جرم تبانی براي بردصرف

، در فرض سؤال چنانچه درج تاریخ مقدم بر 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  523قسمت آخر ماده 

نامه به نحوي که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به تاریخ واقعی در مبایعه

قانون یادشده باشد و در  536تواند از مصادیق جعل موضوع ماده ضر یا در آتیه) باشد، موضوع میغیر (در حال حا

  کننده است.هر حال، تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/22    

7/99/1448   

  ك 1448-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ف قرارهاي تأمین کیفري (به غیر از بازداشت موقت) توسط دادیار در فرضی که متهم به لحاظ عدم در خصوص تخفی

برد و در اثناي رسیدگی موردي جهت تخفیف قرار تأمین تودیع وثیقه یا عجز از معرفی کفیل در بازداشت به سر می

 اند، آیا تخفیف قرار تأمین دادیار نیازيمآید به رغم تخفیف قرار تأمین کیفري کماکان در بازداشت میبه وجود می

قانون آیین دادرسی کیفري فک یا تخفیف قرار تأمین  242که به تصریح ماده به موافقت دادستان دارد؟ توضیح این

همین قانون، قرار تأمین منتهی به بازداشت صادرشده  92کیفري نیازي به موافقت دادستان ندارد؛ لیکن مطابق ماده 

  دیار باید در همان روز به نظر دادستان برسد.از ناحیه دا

 پاسخ:

ه مذکور در ماد» قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد«اطالق عبارت 

که قرار آنشامل کلیه قرارهاي تأمین منتهی به بازداشت است؛ اعم از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92

از ابتدا و یا ضمن تخفیف قرار سابق و صدور قرار جدید به بازداشت متهم منتهی شود. بنابراین عدم نیاز به موافقت 

الذکر، نافی نظارت دادستان بر تصمیمات دادیار در قانون فوق 242دادستان در تخفیف قرار تأمین مذکور در ماده 

  باشد.قانون یادشده نمی 92ماده  قرارهاي تأمین منتهی به بازداشت مطابق

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  
 

1399/10/23    

7/99/1436   

  ك 1436-84-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:



ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 42آیا قطع و حمل و قاچاق درختان جنگلی فقط مشمول ماده 

گفته، که عالوه بر نصوص پیشاست یا این 1395/1/24مورخ  749ات بعدي و رأي وحدت رویه با اصالح 1346

المال بوده و  قطع و حمل آن همانند اموال مردم و نیز وسایل و که درختان جنگلی جزء انفال و بیتبا عنایت به این

ات اسالمی (تعزیرات) مصوب قانون مجاز 661یا  659، 656متعلقات مربوط به تأسیسات دولتی مشمول مواد 

  نیزخواهد بود؟  1375

 پاسخ:

ها و مراتع و هاي کشور تصریح شده است، عرصه و اعیان کلیه جنگلقانون ملی شدن جنگل 1طور که در ماده همان

ظ فشود و متعلق به دولت است. مقنن نیز به لحاظ حهاي طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب میبیشه

با اصالحات  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلالمال قوانینی از جمله قانون حفاظت و بهرهحقوق عمومی و بیت

را تصویب کرده است  1371و الحاقات بعدي و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 

کن کردن و حمل از قانون مؤخرالذکر، براي بریدن و ریشه الذکر و ماده یک و تبصره آنقانون مقدم 42و طبق ماده 

درختان جنگلی بدون اخذ پروانه از اداره منابع طبیعی، مجازات مشخصی را تعیین کرده است؛ بنابراین اعمال مجازات 

انون ق 661و  659، 656دیگري براي رفتارهاي مذکور به استناد موادي که در استعالم به آن اشاره شده است (مواد 

  ) جایز نیست.1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/22    

7/99/1432   

  ح  1432-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ده تواند به استناد مازوجه پیش از ازدواج بیماري صرع داشته است و آن را از زوج مخفی کرده است؛ آیا زوج می

  شود؟قانون مدنی نکاح را فسخ کند و آیا شرط سالمت از بیماري صرع، شرط بنایی محسوب می 1128

 پاسخ:

ک از که کدام یمورد استناد قرار گیرد؛ اما اینتواند به عنوان شرط بنایی طرفین عقد نکاح هرچند وصف سالمت می

شود امر مصداقی و احراز آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ها، تخلف از این شرط تلقی میبیماري

هاي جسمانی زوجین، شدت بیماري زوجه، میزان تأثیر آن در زندگی بنابراین در فرض سؤال با توجه به ویژگی

مل مؤثر دادگاه باید احراز کند فقدان بیماري فرض سؤال (صرع) شرط بنایی و مشمول ذیل ماده مشترك و دیگر عوا

  گیرد یا خیر.قانون مدنی قرار می 1128

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/23    

7/99/1357   

  ح  1357-3/5-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اند رسط مهریه را دریافت کرده است، سه دانگ منزل مشاعی خود را به فروض میعلیه مهریه که حکم تقسیمحکوم

  کند.و با وجه آن منزل مستقل دیگري تهیه می

اي از زمان محکومیت به وجه نقد تبدیل شده است، منزل از مستثنیات دین که منزل در برههآیا با توجه به این -الف

  شود؟خارج می

  نیات دین است؟آیا ثمن منزل جزء مستث -ب

  آیا منزلی که جدید تهیه شده است، جزء مستثنیات دین است؟ -ج

  تواند مستثنیات دین تهیه کند؟به طور کلی آیا مدیون پیش از اداي دین می -د

  علیه منزل دیگري ندارد و حکم مهریه در مرحله اجرا است.که محکومتوضیح این

  

 پاسخ:

  

علیه خارج شده است، لذا بحث مستثنیات که منزل مسکونی در نتیجه فروش، از مالکیت محکومبا توجه به این -الف

  دین در مورد آن نسبت به وي منتفی است.

، وجه حاصل از فروش منزل که براي تهیه علیه فاقد منزل متناسب با شأن در حالت اعسار باشدچنانچه محکوم -ب

  مسکن در نظر گرفته شده و متناسب با شأن وي در حالت اعسار باشد، مشمول مستثنیات دین است.

، منزل جدید جزء مستثنیات 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » الف«با رعایت بند  -ج

  دین است.

علیه و افراد تحت تکفل وي یادشده براي شخص محکوم 24نیات دین در حدود ماده چنانچه تهیه و تدارك مستث -د

 25که به تشخیص مرجع قضایی مربوط، موضوع مشمول ماده باشد، تهیه آن پیش از اداي دین بالمانع است؛ مگر آن

  قانون یادشده باشد.

  



 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/23    

7/99/1351   

  ح  1351-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، سند 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  146آیا مراد و مقصود مقنن از عبارت سند رسمی مقرر در ماده  -1

  شود؟نامه رسمی فروش را هم شامل میرسمی مالکیت است یا هر نوع سند رسمی از جمله وکالت

، چنانچه قراردادهاي اجاره در دو نسخه تنظیم شده 1376مستاجر مصوب  طبق ماده یک قانون روابط موجر و -2

تواند دستور تخلیه را باشد و موجر و دو گواه آن را امضا کرده باشند، به محض انقضاي مدت اجاره موجر می

براي یک  درخواست کند. حال چنانچه در پایان مدت قرارداد موجر و مستأجر در ظهر قرارداد اولیه به تمدید اجاره

یا دو سال دیگر به نحو کتبی تراضی کنند، لیکن این تمدید اجاره به امضاي گواهان نرسد، آیا در پایان مدت تمدید 

تواند از امتیازات قانون یادشده استفاده و دستور تخلیه را تقاضا کند و یا به سبب امضا نکردن شده باز هم موجر می

تواند دعواي صدور حکم به تخلیه مورد اجاره را مطرح کند و به آن به می تمدید اجاره توسط دو گواه، موجر فقط

  صورت ترافعی باید رسیدگی شود؟

  

 پاسخ:

  

، سند رسمی مالکیت یا سند 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  146منظور از سند رسمی مذکور در ماده  -1

نامه رسمی فروش، در نفس وکالت معتبر است و دلیل بر رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است. وکالت

  مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست.

ماده  موکول به این است که وفق 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  3امکان تخلیه ملک براساس ماده  -2

که تمدید قرارداد اجاره  قرارداد جدیدي این قانون، قرارداد اجاره با امضاء دو شاهد منعقد شده باشد و  نظر به این 2

  است، در مورد تمدید آن نیز رعایت شرط مذکور ضروري است.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/30    

7/99/1778   

  ك 1778-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در فرضی که بازپرس رسیدگی کننده به پرونده در اثناي رسیدگی علیه یکی از اصحاب پرونده شکایت کیفري افترا 

  آیین دادرسی کیفري است؟ 421مطرح می کند، آیا از موجبات رد دادرسی موضوع ماده 

 پاسخ:

ی این چنانچه قاضی علیه یککه تعقیب کیفري آغاز شود؛ بنابرصرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود؛ مگر آن

از طرفین پرونده دعواي کیفري اقامه کند، به محض شروع تعقیب کیفري، جهت رد حادث و قاضی باید از رسیدگی 

  امتناع کند./ت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1750   

  ك 1750-24-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، چنانچه قاضی دادگاه کیفري دو که پرونده  510در صدور حکم تجمیعی موضوع ماده 

 ها سمت دادیار داشته و قرار نهاییاز سوي اجراي احکام کیفري به آن شعبه ارسال شده است، سابقاً در یکی از پرونده

  شود؟که از موارد رد دادرس محسوب میرا صادر کرده است، آیا جایز به صدور حکم است یا این 

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري ناظر به صدور  510نیست؛ زیرا مقررات ماده » رد دادرس« مورد مطروحه از موارد 

حکم تجمیعی در موارد مذکور در این ماده است و شامل رسیدگی مجدد و صدور حکم ابتدایی نیست تا بحث اظهار 

اي که حکم تجمیعی صادر که در هر حال شعبهیننظر ماهوي قبلی صادق باشد و مجوز خاص قانون است؛ کما ا

  کند، قبالً داراي سابقه رسیدگی ماهوي بوده است.می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1747   

  ح 1747-98-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به کلیه کسانی که  1373/4/15ستري اصالحی الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگ 8ماده » د«به موجب بند 

داراي لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیالت سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار 

هاي دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهاي مسلح هاي حقوقی در دستگاهمتوالی یاده سال متناوب در سمت

سال سابقه خدمت بازنشسته شوند؛ بدون رعایت شرط سن با انجام نصف  30اجراي آن قانون با داشتن هستند، بعد از 

شود خواهشمند است در هاي وکال اعطا میمدت مقرر کارآموزي پروانه وکالت پایه یک دادگستري از طرف کانون

  شوند ؟ت محسوب میهاي دولتی و وابسته به دولها جزء دستگاهپاسخ اعالم فرمایید آیا شهرداري

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، و تبصره  1373با توجه به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 

با  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5و  3و مواد  1366قانون محاسبات عمومی مصوب  5ماده 

» نهادها«استفاده شده است و با عنایت به اطالق کلمه » دولتینهادهاي عمومی غیر«اصالحات بعدي که از اصطالح 

، به 15/4/1373قانون اصالح الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب  8ماده » د«مذکور در بند 

 ینظر میرسد نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها که مطابق بند یک ماده واحده قانون صدرالذکر نهاد عموم

قانون اصالح الیحه قانونی استقالل کانون  8ماده » د«غیردولتی محسوب میشوند، نیز مشمول حکم مقرر در بند 

  هستند./  15/4/1373وکالي دادگستري مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1700   

  ك 1700-168-99شماره پرونده:  

  

  الم:استع

اي هم زمان امکان صدور رأي برائت یا موقوفی تعقیب وجود داشته باشد دادگاه چه تصمیمی باید اگر در پرونده-2

  بگیرد؟

 پاسخ:

که قرار موقوفی تعقیب قراري شکلی است و اصوالً صدور آن بر رأي برائت مقدم است؛ بنابراین نظر به این -2سؤال 

ار ارتکابی که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است گاه رفتنظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم، هرصرف 

یا دیگر  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13مشمول یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده 

  کند.مواد و قوانین شود، مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1399/10/24    

7/99/1679   

  ك 1679-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی  299ماده  1اند ولی در اجراي تبصره هایی که به شهرستان ارتقا پیدا کردهدر خصوص بخش

 ها فاقد ابالغ براي رسیدگی بهشوند و رئیس آنهاي بخش اداره میهمچنان با سیستم دادگاه 13969کیفري مصوب 

 بایستها همچنان میهاي در صالحیت دادگاه انقالب مربوط به این حوزههاي دادگاه انقالب است، آیا پروندهپرونده

هاي تابعه آن بوده و هم اکنون از آن منتزع شده است به دادگاه انقالب شهرستانی که شهرستان جدید قبالً از بخش

تر تانی که از نظر جغرافیایی به شهرستان جدید التاسیس نزدیکارسال شود یا به دادگاه انقالب حوزه قضایی شهرس

  است؟

 پاسخ:

در شهرستان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299ماده  1اوالً، صالحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره 

شود، همانند صالحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صالحیت دادگاه بخش که مطابق ماده تشکیل می

قانون  337کند و با عنایت به ماده این قانون به تمام جرایم داخل در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می 299

قانون مذکور که در صالحیت  302یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده  

ند، بنابراین قضات دادگاه بخش یا دادگاه عمومی تواند به عنوان جانشین  بازپرس اقدام کدادگاه کیفري یک است می

شهرستان صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صالحیت دادگاه انقالب 

الذکر به صالحیت قانون فوق 297است را ندارند و در صورت وقوع جرایم در صالحیت این دادگاه، باید با لحاظ ماده 

انقالب مرکز استان یا دادگاه انقالبی که شهرستان یادشده در حوزه قضایی آن قرار دارد، قرار عدم صالحیت  دادگاه

  ترین حوزه قضایی منتفی است.صادر کنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزدیک

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1678   

  ح 1678-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به چنانچه موضوع اجراییه پرداخت مبلغی محکومٌ به و سود حاصل از مشارکت ذکر شود، آیا به این قسمت از محکومٌ

  گیرد؟ که خود سود مشارکت است نیز خسارت تأخیر در تأدیه تعلق می

 پاسخ:

که در فرض سؤال، سود دوران مشارکت منشاء قراردادي داشته و جزئی از اصل خواسته و طلب با عنایت به این

نی هاي عمومی و انقالب در امور مدقانون آیین دادرسی دادگاه 522خواهان است و نه متفرعات دعوا: لذا برابر ماده 

گیرد و واحد اجراي احکام مدنی با توجه به مقررات و درخواست ، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می1379مصوب 

  کند.علیه وصول میبه (سود دوران مشارکت) را محاسبه و از محکومله، خسارت تأخیر تأدیه کل محکوممحکوم

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1664   

  ح 1664-26-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گیرنده عالم به موضوع را در که انتقال 1394هاي مالیمصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21با توجه به ذیل ماده 

حکم شریک جرم قرار داده است؛ اما در ادامه ماده قید کرده است که در این صورت عین مال و در صورت تلف یا 

به از محل آن استیفاء خواهد شد، آیا گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومیا قیمت آن از اموال انتقال انتقال، مثل

  دادگاه کیفري تکلیفی به ذکر جریمه مذکور در رأي خود دارد یا رسیدگی به آن نیازمند تقدیم دادخواست است؟

  

 پاسخ:

، قانونگذار انتقال مال به 1394ب هاي مالی مصوقانون نحوه اجراي محکومیت 21در خصوص بزه موضوع ماده 

دیگري به انگیزه فرار از اداي دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیري یا جزاي 

دادرسی کیفري، رسیدگی به بزه مزبور و صدور حکم است. بنابراین، با توجه به عمومات قانون آیین نقدي دانسته 

ت. اما صالح اسگیرنده، در صالحیت دادگاه کیفري ذيدهنده یا انتقالي مرتکب، اعم از انتقالبه مجازات کیفري برا

در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال «دارد ذیل این ماده که مقرر می

ده است گیرن، ناظر بر مسؤولیت انتقال»هد شدبه از محل آن استیفاء خواگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومانتقال

و با صرف محکومیت قطعی کیفري وي، اجراي احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجراي حکم از 

گیرنده اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از دیگر اموال انتقال

این مسؤولیت، حکم قانون است و در متن ماده یاد شده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده کیفري نیست؛ زیرا 

یرنده گصرفاً در مقام بیان مبناي حکم قانون درباره مسؤولیت انتقال» به عنوان جریمه«که عبارت است، ضمن این

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/29    

7/99/1626   

  ك  1626-113-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا در بزه تصرف عدوانی براي قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم کیفري است؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  690اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 

و قمع بنا و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از ید مستلزم قلع  1375مصوب 

ماده یادشده منوط به  2دهد و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره محکوم خارج و تحویل شاکی می

  تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

ون اداره کل حقوقی قوه قضاییهمعا



 

1399/10/29    

7/99/1623   

  1623-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که مطابق و با توجه به این 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  488هاي پرداخت دیه در  ماده با توجه به مهلت -1

 12یا ضمان را دارد، و نظر به تبصره ماده قانون مجازات اسالمی دیه احکام و آثار مسؤولیت مدنی  452ماده 

هاي مالی، آیا ارسال  پرونده از شعبه کیفري صادر کننده رأي  به صرف نامه قانون نحوه اجراي  محکومیتآیین

ها صحیح است؟ آیا شعبه اجراي احکام کیفري مکلف به ثبت پرونده و قطعیت رأي و پیش از سپري شدن  این مهلت

  ي پرداخت دیه است؟برا احضار محکوم

که دیه احکام و آثار مسئوولیت مدنی یا ضمان را قانون مجازات اسالمی مبنی بر این 452با توجه به مفاد ماده  -2

هاي مالی دیه نیز مشمول آن قانون خواهد بود، قانون نحوه اجراي محکومیت 22که مطابق ماده دارد و با توجه به این

توان قانون مجازات اسالمی می 488هاي مذکور در ماده داخت دیه و رعایت مهلتآیا پس از قطعیت حکم مبه پر

  له به شعبه اجراي احکام کیفري ارسال کرد؟پرونده را بدون درخواست محکوم

  

 پاسخ:

با قطعی شدن حکم به پرداخت دیه، باید پرونده جهت اجراي مفاد حکم به دادسرا ارسال شود و این امر مستلزم  -2و1

از جانب شاکی دیه مطالبه شده که منجر به صدور حکم گردیده است. اجراي احکام نیز  درخواست نیست؛ زیرا قبالً

به محض وصول پرونده مکلف به ثبت آن در اجراي احکام است و این امر نیز نیازي به درخواست ندارد و چنانچه 

قانون مجازات اسالمی  488 هاي مقرر در قانون طبق بندهاي ذیل مادهاجراي مفاد حکم (دیه) موکول به انقضاي مهلت

که پرونده از نظر دور نماند، اجراي احکام باید وقت نظارت تعیین ومراتب را به باشد، براي این 1392مصوب 

  محکوم اعالم تا نسبت به پرداخت دیه اقدام کند./ق.ا

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1620   

  ح  1620-3/9-99ماره پرونده:  ش

  

  استعالم:

ظرف بیست روز بعد از ابالغ واقعی از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406چنانچه واخوه مطابق ماده 

  کند؟دادنامه غیابی صادره واخواهی کند؛  یعنی خارج از مهلت مقرر  واخواهی کند، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می

  کند؟از درخواست واخواهی، درخواست خود را مسترد کند، دادگاه خصوص چه تصمیمی اتخاذ میچنانچه واخواه بعد 

  

 پاسخ:

چنین خارج از مهلت تجدید نظرخواهی و بدون اعالم عذر چنانچه تقاضاي واخواهی خارج از مهلت واخواهی و هم-1

اه صادرکننده رأي شود، دادگموجه ارائه شود، چون از موارد تلقی واخواهی به تجدید نظرخواهی نیز محسوب نمی

قرار رد درخواست واخواهی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427ماده  2غیابی با اتخاذ مالك از تبصره 

  کند.صادر می

قانون آیین دادرسی  406گاه واجد اثر است که وي مطابق ماده استرداد درخواست واخواهی از سوي محکوم آن-2

ته باشد. به هر حال چنانچه درخواست واخواهی خارج از مهلت قانونی و حق واخواهی داش 1392کیفري مصوب 

بدون اعالم عذر موجه ارائه شود، همچنین در صورت استرداد چنین درخواستی از سوي محکوم، دادگاه صادرکننده 

این  427ماده  2و لحاظ تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  441رأي غیابی با اتخاذ مالك از ماده 

  کند.قانون، قرار رد درخواست واخواهی صادر می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1615   

  ح1615-3/5-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1393/12/4قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب  24ماده » ج«آیا بند 

به دولت و عدم تأمین و توقیف ها و مؤسسات دولتی مندرج در قانون نحوه پرداخت محکومشمول وزارتخانهقلمرو 

قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5هاي اجرایی مشمول ماده را به کلیه دستگاه 1365اموال دولتی مصوب 

هاي دولتی و مؤسسات عمومی با اصالحات بعدي تسري و گسترش داده است ؟ به عبارت دیگر آیا شرکت 1386

ماهه مذکور در ماده  18هاي دولتی مشمول مهلت غیر دولتی مانند هالل احمر بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک

  شود؟واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و  عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می

 پاسخ:

صرفاً ناظر  1365توقیف اموال دولتی مصوب به دولت و عدم تأمین و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم -1

  ها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون یاد شده نیستند.به وزارتخانه

صرفاً ناظر بر  1365اوالً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  -2

  هاي دولتی مشمول این قانون نیستند.مؤسسات دولتی است و شرکتها و وزارتخانه

) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24ماده » ج«ثانیاً، هرچند بند  

را به طور مطلق  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5، دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 4/12/1393

  ر برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطالق منصرف از شرکتهاي دولتی است:به کا

و  1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم 

نهادها در بودجه کل ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و اعطاي مهلت به وزارتخانه

ید پرداخت علیه بابینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومشود و بالطبع براي پیشکشور منظور می

  یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ 24ماده » ج«کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند 

) مصوب 2انون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (قانون الحاق برخی مواد به ق 24ماده » ج«دوم، بند 

ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامه 4/12/1393

که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهاي دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این 

به را ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومزمان مدیریت و برنامهشرکتها در اختیار سا



ها کسر و به محکومله یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت از بودجه سنواتی آن

مذکور در » مدیریت خدمات کشوري قانون 5دستگاههاي اجرایی موضوع ماده «که اطالق عبارت گونهکند؛ همان

قانون مدیریت خدمات کشوري  5یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی که در ماده  24ماده » ج«بند 

گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و اند را در برنمیقید شده 1386مصوب 

امه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهاي دولتی تحت عنوان ریزي کشور (سازمان برنبرنامه

  کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. 

مورخ  160507ریزي کشور طی نامه شماره شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه

اجراي تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده «ت اعالم داشته است خطاب به این اداره کل به صراح 1/7/1394

علیه داراي ردیف در دستگاه اجرایی محکوم -1قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است.  24

وده ذیر نبپقانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی عمالً امکان

شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه هاي دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب میبنا به مراتب فوق بانک...». و 

  اند./ق.اخارج 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب پرداخت محکوم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/93/1591   

   1591-93-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  اگردعوي جلب ثالث قانوناً جلب نداشته و یا خارج از موعد مقرر تقدیم شود دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟-1

  آیا ادعاي اعسار اصل است یا خالف اصل و بار اثبات بر عهده چه کسی است؟-2

 پاسخ:

در  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب اهقانون آیین دادرسی دادگ 135با توجه به صراحت ماده  -1

صورت عدم اظهار جهات و دالیل تا پایان جلسه اول دادرسی و عدم تقدیم دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز پس 

از آن، دادگاه نمیتواند دادخواست تقدیم شده را به عنوان دادخواست جلب ثالث بپذیرد؛ بلکه با فرض رعایت شرایط 

  باید به عنوان دعواي مستقل به آن رسیدگی کند.قانونی 

  داده شده است. 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 7پاسخ به این سؤال در ماده  -2

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/24    

7/99/1583   

  ك  1583-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا در حق اهللا قضاوت غیابی جایز است؟ -هللا همان جنبه عمومی جرم است؟ بآیا حق ا -الف -19

 پاسخ:

  اوالً، تعریف و تبیین اصطالحات فقهی از وظایف این اداره کل خارج است.

، آن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406در ماده » الهی دارندفقط جنبه حق«ثانیاً، منظور از جرایمی که 

  ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است. که منشأ آندسته از جرایمی است 

الهی دارند چنانچه قانون آیین دادرسی کیفري، در جرایمی که فقط جنبه حق 406ماده  3ثالثاً، به استناد تبصره 

محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات کند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد؛ ولی چنانچه محتویات پرونده مثبت 

رمیت متهم نبوده و تحقیق از متهم ضروري نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع مج

  قانونی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/24    

7/99/1577   

  ك 1577-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند اه تجدید نظر برائت متهم را احراز کند، آیا دادگاه تجدید نظر میاگر محکوم تجدید نظرخواهی نکرده و دادگ-3

  رأي صادره را نقض و رأي برائت صادر کند؟

  

 پاسخ:

و لحاظ وحدت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  455ماده » ب«با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند 

علیه)، حکم مذکور در نظرخواهی محکوم مالك و الغاء خصوصیت از آن (از حیث عدم ضرورت درخواست تجدید

علیه، استثناء این قانون از جهت عدم ضرورت تجدید نظرخواهی محکوم 450ماده » ت«و بند  455ماده » ب«بند 

این قانون است. به عبارت دیگر، حکم مقرر در بندهاي مذکور از مواد موصوف از حیث  435بر حکم مقرر در ماده 

علیهی که درخواست تجدید نظر نکرده باشد را نیز شامل ، داراي اثر مطلق بوده و محکومتجدید نظرخواهی از آراء

  شود.می

هاي متعدد راجع به شود. لطفاً پرسشهاي دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال میضمناً پرسش« 

  ت»./هاي جداگانه استعالم شودهاي گوناگون در برگموضوع

  

 دکتر احمد رفیعی

  یرکل حقوقی قوه قضاییهمد

  

 

  

  

  
  

 

1399/10/27    

7/99/1576   



  ح 1576-145-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که درخواست تأمین دلیل در دادخواست نوشته نشود، آیا دادگاه مکلف به پذیرش آن است یا به لحاظ -1

  که در دادخواست نوشته نشده، باید قرار رد درخواست  صادر شود؟این

  آیا طرح درخواست تأمین دلیل ضمن دادخواست اصلی مسموع است؟-2

  آیا قرار رد درخواست تأمین دلیل قابل اعتراض است؟-3

 پاسخ:

که درخواست  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 151با توجه به ماده  -1

  تلزم رعایت تشریفات مربوط به دادخواست نیست.شفاهی تأمین دلیل را نیز اجازه داده است، طرح این درخواست مس

الذکر که درخواست تأمین دلیل پیش از طرح دعوا در اثناي رسیدگی را اجازه قانون فوق 150با توجه به ماده  -2

  داده است، طرح این درخواست ضمن دادخواست اصلی منعی ندارد.

رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع که قراري تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا صرف نظر از آن -3

قانون شوراهاي حل  27به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از حکم آراء مذکور در ماده 

هاي عمومی حقوقی نیست قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاه 31(ماده  1394اختالف مصوب 

  کننده هم قابل اعتراض نیست.ر برخالف قرار تأمین خواسته قانون تصریح نشده است در مرجع صادرجا که دو از آن

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/30    

7/99/1565   

  ك 1565-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ایگزین حبس در قانون مجازات اسالمی و ها  استناد به مقررات جدر خصوص جرایمی که براي تعیین مجازات آن

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین ممکن است، کدام  چنین امکان استناد به قانون نحوههم

  قانون ارجح است؟

 پاسخ:

در  1392رح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسالمی مصوب اعمال مجازات جایگزین حبس به ش

قانون نحوه وصول برخی  3ماده  1است. در جرایم مشمول بند » حبس«مواردي است که مجازات قانونی جرم لزوماً 

ل از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزاي نقدي تبدی

که جزاي نقدي موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی شده است؛ بنابراین با عنایت به این

براي تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزاي نقدي موضوع بند مذکور در جرایم مشمول آن مطابق قانون 

  حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است.

قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین، در هر مورد که  3ماده  2اد بند حسب مف

در قوانین حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش 

دي که جزاي نقن جزاي نقدي باشد، با توجه به اینچه نظر دادگاه تعییاز سه ماه حبس یا جزاي نقدي صادر کند. چنان

است (مجازات قانونی جرم ممکن » مجازات قانونی جرایم مشمول این بند«قانون صدرالذکر  3ماده  2موضوع بند 

قانون نحوه وصول برخی از  3ماده  2و  1بینی شده باشد یا در مواد دیگري نظیر بندهاي است در ماده خاصی پیش

قانون مذکور  3ماده  2لت و مصرف آن در موارد معین)، دادگاه باید بر اساس جزاي نقدي موضوع بند درآمدهاي دو

منتفی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  86مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزاي نقدي بر اساس ماده 

  است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1564   

  ك 1564-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري است،  302ماده » پ«ها مشمول بند که در جرایمی که مجازات آنبا توجه به این -الف

ر د گذار حبس تعیین نکرده است تا بتوان معیاري براي پایان بازداشت موقت متهم در نظر گرفت؛ از طرفی همقانون

  سطر آخر این ماده، فقط به جرایم موجب سلب حیات اشاره شده است:

آیا براي خاتمه بازداشت متهم در جرایم حدي اشاره شده که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، راهکاري  -1

  وجود دارد؟

کرد و به جرایمی  توان از وحدت مالك مدت بازداشت موقت دو سال جرایم موجب سلب حیات استفادهآیا می -2

  که مجازات آن قطع عضو است، تسري داد؟

قانون آیین دادرسی کیفري  430آیا در خصوص اعتراض به صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده مطابق ماده  -ب

رأي باید در موعد بیست روز پس از ابالغ رأي اعتراض کرد یا این که در این گونه موارد، موعد بیست روز مد 

  گیرد؟نمی نظر قرار

  

 پاسخ:

  

، در خصوص قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهاي 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  242ماده  -2و 1 -الف

  شود:بینی کرده است که در فروض زیر ارائه میمنتهی به بازداشت احکامی را پیش

سال  حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در دیگر جرایم یک -الف  

است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدي، پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه 

  بازداشت متهم با قرارهاي کفالت و وثیقه وجود دارد.

در مواردي که مجازات قانونی جرم حبس باشد و حبس نیز داراي حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم  -ب  

ر بازداشت موقت یا دیگر قرارهاي تأمین کیفري بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با قرا

سال نیست؛ بنابراین اگر مجازات جرمی دو تا ده سال فوق، مدت بازداشت موقت بیش از یک» الف«با توجه به بند 



سال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه در بازداشت کسال با قرار بازداشت موقت و یتوان متهم را یک¬حبس باشد، می

  نگه داشت.

مواردي مانند فرض استعالم که مجازات قانونی جرم غیر از حبس است یا مجازات حبس فاقد حداقل است، از  –پ 

خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع  قرار تأمین  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  242شمول ماده 

  لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهاي تأمین کیفري و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود. کیفري با

قانون آیین دادرسی کیفري مهلت درخواست یا دادخواست تجدید نظر و فرجام صرف نظر از  431مطابق ماده  -ب

اص مقیم خارج از کشور دو ماه خواهی، براي اشخاص مقیم ایران بیست روز و براي اشخجهت تجدید نظر یا فرجام

این قانون با توافق  430از تاریخ ابالغ رأي یا انقضاي مهلت واخواهی است؛ بنابراین اگر طرفین دعوي مطابق ماده 

خواهی آنان در خصوص صالحیت دادگاه خواهی خود را ساقط کنند، تجدید نظر یا فرجامکتبی حق تجدید نظر یا فرجام

  ي نیز باید در مهلت بیست روزه تقدیم شود.یا قاضی صادرکننده رأ

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/24    

7/99/1563   

  ك 1563-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه پس از صدور قرار تامین کیفري و اخذ آخرین دفاع از متهم، بر اساس درخواست شاکی قرار  ترك تعقیب 

  اکی در کمتر از یک سال تعقیب مجدد متهم را درخواست نموده استکند؛ صادر شود و ش

  آیا تعقیب مجدد نیاز به احضار مجدد متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مجدد  است؟-1

تواند یگذار مدر صورتی که قرار تامین صادرشده از نوع وثیقه باشد، آیا پس از صدور قرار ترك تعقیب وثیقه -2

  ت آزادي وثیقه را کند؟درخواس

  

 پاسخ:

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  79اوالً، با درخواست شاکی به تعقیب مجدد متهم، بر اساس ماده  -1

یابد و با فرض تفهیم اتهام به متهم و اخذ آخرین دفاع، موجب قانونی جهت تفهیم مجدد اتهام و ¬تعقیب ادامه می

  اخذ آخرین دفاع نیست.

و الغاي قرار تأمین کیفري با صدور قرار ترك  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  251نیاً، با لحاظ ماده ثا

  تعقیب، در صورت درخواست شاکی دائر بر تعقیب مجدد، باید براي متهم قرار تأمین کیفري مجدد صادر شود.

ه ري (وثیقه)، از وثیقه مأخوذه نیز رفع توقیف بچه در بند یک گفته شد، با الغاي قرار تأمین کیفبا توجه به آن -2

  آید.عمل می

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  
 



1399/10/27    

7/99/1517   

   1517-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مردود  ح یا دادرساي که زیر سه میلیون ریال باشد توسط دادگاه غیر صالچنانچه احکام مستند به اقرار در خواسته-1

  صادر شود رأي صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

  باشد یا نه؟آیا قرار عدم صالحیت و قرار عدم اهلیت و قرار رد درخواست در امور حسبی قابل تجدیدنظرمی-3

  

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 331اوالً، با توجه به قسمت اول تبصره ماده  -1

در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر در مورد صالحیت دادگاه یا  ، احکام مستند به اقرار1379مصوب 

قاضی مربوطه؛ اطالق این حکم، اعم از آن است که خواسته یا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال یا بیش از آن باشد. 

نده رأي از جهات قانون یاد شده، ادعاي عدم صالحیت قاضی یا دادگاه صادر کن 248ماده » د«ثانیاً، وفق بند 

درخواست تجدیدنظر است؛ اطالق این بند اعم از آن است که رأي صادره در زمره احکام یا قرارهاي قابل تجدیدنظر 

قانون مذکور باشد یا خیر؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم مستند به اقرار در دعواي با  332و  331موضوع مواد 

ادگاه غیرصالح یا دادرس مردود صادر شده است، مشمول اطالق تبصره خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط د

  گیرد و قابل تجدید نظر است.یاد شده قرار می 332ماده 

شود و با که در امور حسبی صادر شود و یا غیر آن، قرار نهایی تلقی نمیاوالً، قرار عدم صالحیت؛ اعم از آن -3

الذکر قانون صدر 30تا  26الف در صالحیت و حل آن، مذکور در مواد بینی شده در خصوص اختتوجه به فرایند پیش

  قابل تجدیدنظر خواهی نیست.

که مقررات  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ثانیاً، با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه

فرض عدم اهلیت خواهان، به لحاظ سکوت  این قانون را در مقام رسیدگی به امور حسبی نیز حاکم دانسته است؛ در

الذکر است و دادگاه وفق قانون صدر 84ماده  3نسبت به این امر، موضوع تابع بند  1319قانون امور حسبی مصوب 

کند و موجب و محملی براي صدور قرار عدم اهلیت نیست؛ اما در خصوص این قانون، قرار رد دعوا صادر می 89ماده 

آن، این قرار در صورتی قابل تجدیدنظر است که » د«قانون یادشده و بند   332انده، وفق ماده قرار عدم اهلیت خو



حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد و تفاوتی در این نیست که این قرار در امور حسبی صادر شده باشد یا 

  غیر آن.

که سؤال ابهام دارد و مشخص نیست که این قرار ننظر از ایثالثاً، در مورد قرار رد درخواست در امور حسبی، صرف

اي صادر شده است؛ چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست در امور حسبی در مقام رسیدگی به چه خواسته

شود؛ وارد رسیدگی ماهوي شود و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کند، این تصمیمات در قالب حکم اتخاذ و صادر می

  368ماده » الف«چنان که در بند گیرد؛ هممعناي خاص آن نیست و در معناي عام حکم قرار میهر چند حکم در 

 72و ماده  66ماده  2و  1و بندهاي  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

  حکم اطالق شده است.بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان  1319قانون امور حسبی مصوب 

بر این اساس، در مقام قابل تجدید نظر دانستن یا ندانستن این تصمیمات، حسب مورد باید به مواد قانونی حاکم از 

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب و یا قانون آیین دادرسی دادگاه 1319قانون امور حسبی مصوب 

الذکر، احکام راجع به رد درخواست بقاي حجر یا قانون اخیر 368ماده » الف«د مراجعه کرد،. براي مثال، در اجراي بن

  خواهی استگیرد و قابل تجدیدنظر و فرجامرد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  
  

 

1399/10/24    

7/99/1508   

  ح  1508-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا صدور دستور موقت تأمین خواسته درمرحله تجدید نظر مجاز است؟ -1



صالحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی به دعوي طالق رسیدگی  -2

  قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟ 371کند، آیا رأي صادره طبق بند یک ماده 

منظور از اصول دادرسی و تشریفات دادرسی و قواعد آمره چیست و کدام یک از مقررات قانونی آیین دادرسی  -3

  مدنی جزء اصول دادرسی و کدام یک جزء تشریفات دادرسی و کدام یک جزء قواعد آمره است؟

  

 پاسخ:

، قبل از صدور 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 108مطابق ماده  -1

نچه اصل دعوي در این قانون، چنا 311خواسته کند. مطابق ماده تواند درخواست تأمین هان میحکم قطعی خوا

دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأي، صدور 

راتی که در دادرسی بدوي رعایت شده، مقرقانون یاد 356رسد. وفق ماده نظر می دستور موقت در شرایطی موجه به

خواسته و دستور موقت در شود، در مرحله تجدید نظر نیز جاري است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین می

که با نظر، نظر به اینمرحله واخواهی از مرجع بدوي وجود دارد و پس از صدور رأي و تقدیم دادخواست تجدید 

یابد، دادگاه تجدید نظر مرجع قانون مذکور صالحیت مرجع بدوي پایان می 309ده خواهی مطابق مالك ماتجدید نظر

خواسته و دستور موقت است. در خصوص صالحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق، نظر به صدور قرار تأمین 

یدگی خواهی، رسجامکه فرخواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأي است و نظر به اینکه صدور قرار تأمین این

 له است، بنابراین موجبی جهتکار اجراي حکم نزد محکومالعاده و بعد از قطعیت رأي است و با قطعیت رأي، سازفوق

  خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد.صدور قرار تأمین 

نامه اجرایی قانون مذکور آیین 3و 2د و موا 1391قانون حمایت خانواده مصوب  4و  2، 1اوالً، با توجه به مواد  -2

رئیس قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صالحیت آن ذاتی  1393مصوب 

  باشد.می

  ، پاسخ به این سؤال مثبت است.»اوالً«ثانیاً، با توجه به پاسخ بند 

، با عنایت به مفاد 1391قانون حمایت خانواده مصوب  8منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده  -3

، مقررات ناظر به نحوه ابالغ و اوقات دادرسی و 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  19تبصره یک ماده 

شود و لذا رعایت مانند آن است و به واقع، اموري مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی

رسیدگی به ادله اثبات دعوي در قانون مقرر شده است، براي قاضی دادگاه خانواده الزامی است و شرایطی که براي 

قانون آیین دادرسی مدنی، اجراي معاینه و تحقیقات محلی منحصراً  250در فرض استعالم، با توجه به مقررات ماده 

  باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد.

 دکتر احمد رفیعی



قوه قضاییهمدیرکل حقوقی 



 

1399/10/27    

7/99/1506   

  ح  1506-15/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي خوانده به طور واقعی ابالغ شده باشد، اما او یا وکیل وي چنانچه در مرحله بدوي یا تجدیدنظر یکی از اخطاریه

شود، در هر ه علیه خوانده صادر میدر دادرسی حاضر نشده و یا الیحه دفاعیه یا اعتراضیه نداده باشد، آیا حکمی ک

قانون آیین دادرسی  364یک از مراحل تجدیدنظر یا بدوي از حیث غیابی یا حضوري بودن تفاوت دارد ماده 

قانون مذکور  303و  364مدنی؟ آیا از این حیث بین مواد  1379هاي عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

  تفاوت است؟

 پاسخ:

و  303وي و چه در مرحله تجدیدنظر در مواد بی بودن رأي دادگاه چه در مرحله بدمالك تشخیص حضوري یا غیا

بیان شده است و در فرض سوال  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 364

حقی خواهان صادر شده است؛ اما دادگاه تجدیدنظر که خوانده در مرحله رسیدگی بدوي حضور داشته و حکم بر بی

ی خواهان بدوي، رأي مذکور را نقض و حکم بر محکومیت خوانده، (تجدیدنظر خوانده ) صادر متعاقب تجدیدنظرخواه

شود؛ زیرا کرده است، با توجه به نص مواد یاد شده، رأي صادره از دادگاه تجدیدنظر حضوري و قطعی محسوب می

ه تجدیدنظر فقط در صورتی قانون یاد شده رأي دادگا 364خوانده در مرحله بدوي حضور داشته است و برابر ماده 

اي نداده و اخطاریه نیز به یک از مراحل دادرسی حضور نداشته و الیحهشود که خوانده در هیچغیابی محسوب می

  وي ابالغ واقعی نشده باشد که فرض سؤال منصرف از آن است./

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1504   

  ح  1504-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه رأي  1379قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  423با عنایت به ماده 

در دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته باشد و دادخواست اعاده دادرسی خطاب به دادگاه بدوي صادر کننده رأي 

باشد، آیا دادگاه بدوي باید قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر صادر کند  یا این که با   ارسال شده

  توجه به عدم طرح صحیح دادخواست، از موارد صدور  قرار عدم استماع دعوي است؟

 پاسخ:

دادخواست اعاده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 433با توجه به ماده 

کننده همان حکم بوده و این دادگاه حسب مورد دادگاه نخستین یا تجدید شود که صادررسی به دادگاهی داده میداد

نظر است که رسیدگی و حکم قطعی صادر کرده است. در فرض استعالم که حکم قطعی را دادگاه تجدید نظر صادر 

که به دادگاه نخستین داده شده است، نظر به این کرده است، اما دادخواست اعاده دادرسی با قید شماره دادگاه بدوي

دادگاه بدوي حق رسیدگی نسبت به حکمی که در دادگاه تجدید نظر صادر شده است و در صورت لزوم نقض آن را 

ندارد؛ و از آن جا که عدم اطالع خواهان اعاده دادرسی از مقررات مربوط به صالحیت نباید موجب تضییع حق وي 

  دادگاه بدوي باید با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال کند.شود، بنابراین 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1501   

  ك  1501-24-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  یدگی وجود دارد؟ چنانچه قاضی بدوي فرزند رئیس دادگاه تجدید نظر باشد آیا جهت رد براي رس

 پاسخ:

قانون  421ماده » ج«و بند  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه» و«بند 

ناظر به فرضی است که دادرس یا همسر و فرزند او در موضوع پرونده نفع  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

که رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر استان پدر قاضی صادرکننده رأي دادگاه بدوي  شخصی داشته باشد و فرض استعالم

  خروج موضوعی دارد.» رد دادرس«(که مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته) است، از موارد 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/24    

7/99/1498   

  ك  1498-25-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گردد در ایام مرخصی سال حبس محکوم می 5گردد و به مدت شخصی مرتکب جرم در صالحیت دادگاه کیفري دو می

گردد با توجه به این که ارتکاب جرم سال حبس محکوم می 5مجدداً مرتکب جرم حمل و نگهداري مواد مخدر و به 

قانون مجازات  135بوده آیا مشمول ماده در صالحیت دادگاه انقالب بعد از صدور حکم قطعی دادگاه کیفري دو 

  شود یا خیر؟اسالمی (تکرار) می

 پاسخ:

هذا االصول باید در کلیه جرایم رعایت شود. مععام است وعلی 1392اوال، مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب 

حکم قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات والحاقات بعدي، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد که 

خاصی دراین قانون وجود دارد، باید بر اساس همین قانون عمل شود و در مواردي که قانون مذکور ساکت است، 

و  2، 5، 6، 9، 14شود. در خصوص تکرار جرم، چون  طبق مواد طبق مقررات عام قانون مجازات اسالمی عمل می

، لذا در تکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق بینی شده استقانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی پیش  39

  همین مقررات عمل شود.

هاي تعزیري درجه یک تا پنج غیر از جرایم ثانیا، در فرض سؤال که فرد واجد سابقه محکومیت به یکی از مجازات

ا اده حیثیت یموضوع قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر است و متعاقباً از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اع

شود، مشمول مقررات شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب جرم مربوط به مواد مخدر از درجه یک تا شش می

  قانون مجازات اسالمی است. 137تکرار جرم بر اساس ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/24    

7/99/1493   

  ح  1493-16/10-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نامه باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گیرد در در صورتی که خودرو فاقد بیمه-1

صورتی که به شخص ثالث خسارت بدنی وارد نشده باشد و فقط به مسبب حادثه خسارت بدنی وارد شده باشد با 

خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  قانون بیمه اجباري 4ماده » پ«توجه به بند 

  باشد یا خیر؟موضوع داراي وصف کیفري می 1395/2/29مصوب 

نامه رانندگی نماید و مسبب حادثه باشد و به شخص ثالث در صورتی که خود مالک یا وسیله نقلیه فاقد بیمه-2

  کر موضوع وصف کیفري دارد یا خیر؟الذصدمه بدنی وارد شود با توجه به ماده فوق

  

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  4با توجه به صدر ماده  -1

» پ«و » ب«، »الف«در موارد بندهاي » ایجاد خسارت بدنی یا مالی براي شخص ثالث«که به  1395نقلیه مصوب 

معطوف است، با توجه به لزوم تفسیر » خسارات بدنی«ماده که صرفاً به » پ«با لحاظ بند این ماده تصریح دارد و 

، در فرض سؤال که به شخص ثالث 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2مضیق قوانین کیفري و با عنایت به ماده 

الذکر قانون صدر 4ماده » پ«الذکر) خسارت بدنی است و از شمول بند ماده یک قانون صدر» ت«(موضوع بند 

  حارج است..

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث   3ماده » پ«با توجه به قیود مندرج در بند  -2

نامه و ایراد خسارت بدنی بر ثالث، ، فرض رانندگی مالک با وسیله نقلیه فاقد بیمه1395ناشی ار وسایل نقلیه مصوب 

 714تواند مشمول ضمانت اجراهاي کیفري مندرج در مواد ج موضوعی دارد و حسب مورد میاز شمول این بند خرو

  قرار گیرد. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  719تا 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/24    

7/99/1486   

  ك  1486-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود، معترض نقلیه به نفع دولت از سوي دادگاه  انقالب اسالمی صادر می که حکم به ضبط وسیله در موضوع قاچاق

از قانون مجازات اسالمی و از آن  215از قانون آیین دادرسی کیفري و  148ثالث نسبت به آن با لحاظ مفاد مواد 

آن در چه قالبی باید اقدام کند؟ آیا  418 سو مقررات فصل دوم از باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی خصوصاً ماده

صادرشده از سوي محاکم  صرفاً داللت دارد بر تجویز امکان اعتراض ثالث در دادنامه 418با این استدالل که ماده  

بدوي کیفري و انقالب اسالمی در خصوص ضبط اموالی که اشخاص ثالث در آن حقی دارند لیکن تشریفات رسیدگی 

باشد معترض (متضرر) باید از حکم بدوي در دادگاه تجدید می 215و  148اعتراض تابع مواد  وهاز حیث شیوه و نح

نظر تجدید نظر خواهی کند، چرا که استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی که در امور حقوقی حاکمیت دارد در 

نی است و یا دادخواست اعتراض موضوعی که در قانون آیین دادرسی کیفري حکم آن وجود دارد فاقد محمل قانو

  بدوي تقدیم کند؟ ثالث به محکمه

 پاسخ:

در تبصره » متضرر«است و کلمه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148ماده  2فرض سؤال مشمول تبصره 

شود و با لحاظ ل شخص ثالثی که از حکم کیفري صادر شده از دادگاه انقالب زیان دیده است نیز میمذکور، شام

که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفري است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. این

ض نسبت به تصمیم دادگاه انقالب در خصوص گفته، مرجع اعتراقانون پیش 148ماده  2بنابراین با استناد به تبصره 

  ضبط اموال و اشیاي موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدید نظر  استان است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/24    

7/99/1483   

  ك 1483-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آن، پس از ارجاع پرونده به  1و تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  339که حسب ماده ننظر به ای

 الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع داد مگر به تجویز قانون؛ چنانچه پروندهتوان آن را از شعبه مرجوعشعب بازپرسی نمی

یم خاص داخل در صالحیت  بازپرس  نباشد، آیا با سبق ارجاع در شعبه دادیاري ثبت شود و موضوع پرونده از جرا

  با توجه به سبق ارجاع،  اخذ پرونده از شعبع بازپرسی و ارجاع آن به شعبه دادیاري داراي سبق ارجاع ممکن است؟

 پاسخ:

ي ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پرونده دیگري تشکیل و به در فرض استعالم که پرونده بدواً به شعبه دادیار

شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفري و لزوم رسیدگی توأمان 

قانون  313و  218به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري واحد نسبت به وي مطابق مواد 

ها لزوماً باید در یکی از شعب دادیاري یا بازپرسی دادسرا رسیدگی شود و لذا در این فرض، یادشده، کلیه پرونده

اي که پرونده متعاقبًا به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال کند تا وي با لحاظ سبق ارجاع، آن شعبه

که پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم ده است، ارجاع کند؛ مگر ایناي که در ابتدا رسیدگی را شروع کررا به شعبه

قانون آیین دادرسی کیفري باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد  302موضوع ماده 

  کرد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/24    

7/99/1482   

  ح 1482-88-99ه:  شماره پروند

  

  استعالم:

(چک صیاد) که مسبوق به 1397قانون صدور چک اصالحی  23آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده  -1

االجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم توان حقتوان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا میمحکومیت قبلی نیست، می

  کرد؟عشر) در مرحله اجراي احکام دریافت 

کننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک باید محکوم شود هاي مطالبه وجه چک، آیا صادردر پرونده-2

  با الحاقات و اصالحات بعدي) 1355قانون صدور چک مصوب  12و  2یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟ (مواد 

  ل بوده است در دادگاه مطرح کرد؟توان دعواي اثبات بیع نسبت به بیعی که اساساً باطآیا  می -3

تواند تقاضاي خلع ید کند؟ با توجه آیا زوجه نسبت به مال غیر منقول که همسر موتوفایش،فوت کرده است می -4

برد، و در اصل ملک مالکیتی برد بلکه از  قیمت آن ارث میکه  زوجه از عین مال غیر منقول ملک ارث نمیبه این

که زوجه از عین مال مالکیتی ندارد، آیا زوجه نسبت به مال غیرمنقول همسر متوفایش، نداردف با توجه به این 

  تواند تقاضاي خلع ید کند؟می

  

 پاسخ:

) و با عنایت به 23/8/1397قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی  23با توجه به تصریح ذیل ماده  -الف -1

این  3؛ از جمله مقررات ماده 1394هاي مالی مصوب قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجراي محکومیت 19ماده 

  هاي صادره در اجراي قانون اصالحی یاد شده، قابلیت اعمال دارد.قانون، نسبت به اجراییه

کرده است که اجراییه طبق ) تصریح 13/8/1397قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی  23مقنن در ماده  -ب

به وسیله اجراي احکام دادگستري به مورد اجرا گذاشته  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت

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

به تصریح هاي اجرایی عالوه بر محکومآن به استیفاي هزینه 3کام مدنی و در تبصره یک ماده مطابق قانون اجراي اح

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

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



با اصالحات و الحاقات بعدي و  1355قانون صدور چک مصوب  2به ماده  1379نبط از تبصره الحاقی مست -2

مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت  1377صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 

ق ستثنایی بر اصل تعلشود و این اتأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بالمحل باشد، با توجه به اطالق تبصره موصوف 

  گیرد.خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می

باطل است؛ لذا در  قانون مدنی، بیع فاسد اثري در تملک ندارد و این معامله 265که مطابق ماده نظر به این – 3

چه بطالن بیع به نحوي از قبیل حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد، طرح دعواي اثبات بیع عملی فرض سؤال چنان

لغو و بیهوده است و قابلیت استماع ندارد؛ اما اگر فساد بیع احراز نشده باشد، با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 

یوان عالی کشور، دعواي اثبات بیع نسبت به امالك ثبت نشده قابل هیأت عمومی د 10/10/1370مورخ  569

قانون ثبت اسناد و امالك  48و  42، 22استماع است و در مورد امالك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 

ان با اصالحات و الحاقات بعدي بوده و قابل استماع نیست. شایسته ذکر است در این حالت خواه 1310مصوب 

  تواند به جاي خواسته اثبات بیع، دعواي الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند.می

، زوجه از 25/5/1389قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب  6/11/1387اصالحی  946مطابق ماده  -4

ثه از اداي هرگاه ور«این قانون   6/11/1387اصالحی  948برد و به موجب ماده قیمت اموال غیرمنقول ارث می

واند با تبنابراین در صورت امتناع ورثه، زن می». تواند حق خود را از عین اموال استیفا کندقیمت امتناع کند زن می

االرث زوجه فروخته شده و االرث آن را از اعیان استیفا کند؛ یعنی اعیان از ترکه بابت سهماقامه دعواي مطالبه سهم

الذکر، در صورت امتناع در ماده اخیر» استیفا«شود. لذا با توجه به عبارت اخت میاالرث پرداز محل فروش آن سهم

االرث نخواهد شد. در نتیجه دعواي خلع ید که فرع بر مالکیت رسمی است، قابل ورثه، زن مالک اعیان به میزان سهم

و  34از جمله ماده  1356در مواد مختلف قانون اجراي احکام مدنی مصوب » استیفا«استماع نیست. قید عبارت 

  مؤید این برداشت است. 52و ماده  35ماده  1تبصره آن، تبصره 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1475   

  ك 1475-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یدگی در محاکم کیفريُ چنانچه قانون آیین دادرسی کیفري و اصل ترافعی بودن رس 359و  192با توجه به مواد -1

رجع شود به ممتهمی در شهر دیگر حضور داشته باشد و با ابالغ وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر نشود آیا می

یابت شود نقضایی محل اقامت متهم جهت رسیدگی و یا تفهیم اتهام در جرایمی که مستقیما در دادگاه رسیدگی می

اتهام یا محکومیت دیگري در زندان شهر دیگر بازداشت باشد و از آن زندان خواسته  چنانچه متهم به علت -2داد ي؟ 

کند، شود که زندانی را جهت رسیدگی اعزام کند و زندان به هر دلیل و با چند بار درخواست زندانی را اعزام نمی

  یدگی کند؟شود با اعطاي نیابت از دادگاه کیفري محل زندان متهم خواست که به موضوع رسآیا می

 پاسخ:

، در مواردي که 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341و قسمت اخیر ماده  340و  306مستفاد از مواد 

رحله که رسیدگی داراي دو مشود، با توجه به اینربط انجام میرسیدگی به امرکیفري مستقیماً در دادگاه کیفري ذي

ه معناي اخص) است، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط (تحقیقات مقدماتی و دادرسی ب

این قانون اعطاي نیابت قضایی در مورد اقدامات تحقیقی و  121و  120، 119صورت گیرد؛ بنابراین با لحاظ مواد 

کننده به موضوع پذیر است؛ ولی دادرسی به معناي اخص که از خصایص دادگاه رسیدگی مقدماتی پرونده امکان

است، قابل نیابت نیست و زندانی بودن متهم در حوزه قضایی دیگر و مشکالت اجرایی مربوط به اعزام وي، نافی 

  اجراي قانون نبوده و در هر صورت باید مطابق مقررات یاد شده رفتار شود

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1474   

  ك 1474-168-99نده:  شماره پرو

  

  استعالم:

 قانون آیین دادرسی کیفري که بر اساس آن در صورت امکان دسترسی و احضار محکوم 229مستنبط از ماده -1

هاي صرفاً مالی از جمله دیه که گذار) اخطار شود و ایضاً در خصوص مجازاتبایست به ضامن (کفیل یا وثیقهنمی

این  3بایست بر اساس مفاد قانون مذکور (مشخصًا ماده هاي مالی میمحکومیتقانون نحوه اجراي  22وفق ماده 

و عدم حضور وي  اقدام الزم صورت پذیرد،  آیا  پس از احضار محکوم قانون) نسبت به شناسایی اموال محکوم

اخطاریه   ارسال  اقدام کرد و پس از عدم شناسایی اموال، براي ضامن بایست ابتدا نسبت به توقیف اموال محکوممی

توان بدوأ نسبت قانون آیین دادرسی کیفري و  عدم رعایت قید ضرورت می 229شود؛ یا آن که بدون لحاظ ماده 

  اقدام شود. و شناسایی اموال محکوم به احضار توأمان کفیل  و محکوم

ایست بدوأ نسبت به بمی» قید ضرورت«قانون آیین دادرسی کیفري و  229در صورتی که با توجه به ماده -2

تواند رأساً دستور برگزاري شناسایی اموال محکوم اقدام شود آیا  دادیار اجراي احکام  در فرض شناسایی  اموال می

قانون آیین  230له را  صادر نکند یا آن که با وحدت مالك از ماده مزایده اموال و تودیع وجه آن را به محکوم

راي احکام براي مزایده اموال محکوم  نیازمند تأیید دادستان  یا صدور دستور ضبط دادرسی کیفري ، اقدام دادیار اج

  است.

  

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  540و  537دیه به استثناي جزاي نقدي مطابق مواد هاي مالی از جمله نحوه اجراي محکومیت -1

هاي مالی و قانون اجراي احکام مدنی است. بنابراین در تابع قانون نحوه اجراي محکومیت 1392کیفري مصوب 

 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3و  2فرض استعالم، قاضی اجراي احکام کیفري مطابق مواد 

ابتدا باید به محکوم اخطار کند ظرف مهلت مقرر نسبت به  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34و ماده 

پرداخت دیه اقدام نماید و چنانچه محکوم از اجراي حکم استنکاف کرد، نسبت ثبت به شناسایی اموال وي اقدام و 

قانون نحوه  3با حصول شرایط مذکور در ماده دیه از این محل پرداخت شود، اگر مالی از محکوم شناسایی نشود 

گذار و در صورت عدم حضور، احضار وي از طریق کفیل یا وثیقه هاي مالی نسبت به احضار محکوماجراي محکومیت

با رعایت ترتیبات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  229(غیر از متهم) اقدام شود. بر این اساس اعمال ماده 

  د.فوق خواهد بو



شود، در اموري که از سوي دادستان به دادیار ارجاع می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  88مطابق ماده  -2

الکفاله،  ضبط وثیقه و صدور دستور اجراي دادیار تمام وظایف و اختیارات دادستان از جمله صدور دستور اخذ وجه

استعالم نیز با توجه به ارجاع دادستان، دادیار باید نسبت به  باشد. در فرضاالجراي کیفري را دارا میاحکام الزم

به اقدام کند و به کسب اجازه موردي از دادستان نیاز صدور دستور انجام مزایده، فروش اموال و پرداخت محکومٌ

  نیست.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1452   

  ح 1452-2/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دعواي ابطال اجرائیه چک به مبلغ یک میلیارد ریال صادره از سوي محاکم عمومی حقوقی به صورت  دستور -1

با اصالحات و  1355اصالحی قانون اصالح قانون صدور مصوب  23اجراي وصول وجه چک در راستاي ماده 

  شود یا غیرمالی؟الحاقات بعدي،  چک دعواي مالی محسوب می

تواند از جهت پرداخت هزینه دادرسی آن را به مقدار در صورتی که این دعوي مالی محسوب شود؛ آیا خواهان می-2

دار که مقدویست و ده میلیون ریال حد نصاب صالحیت دادگاه در خصوص ارزش گذاري خواسته تقویم کند یا این

  تقویم خواسته باید به میزان مبلغ مندرج در اجرائیه باشد؟

  

 :پاسخ

تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، خواسته صدور براي  -1

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

یر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را ز

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

  با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به سؤال دوم منتفی است. -2

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1449   

  ك 1449-168-99  شماره پرونده:

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري آیا تکلیف دادستان ارزیابی ادله و  278در بررسی تقاضاي شاکی مبنی بر اعمال ماده 

ف کند و به صربررسی تأثیر این ادله در اثبات موضوع از لحاظ ماهوي است؛ یا صرفاً از لحاظ شکلی بررسی می

چند از لحاظ ماهوي تأثیري در اثبات ادعاي شاکی نداشته باشد، مکلف به پذیرش  ارائه ادله جدید از سوي شاکی هر

  تقاضا است؟

 پاسخ:

در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل،  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  278مستنبط از ماده 

تهم کشف شود، دادستان باید احراز کند: اوالً، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدي علیه م

ا برخوردار است؛ ثانیاً، آی» دلیل«آنچه که با نام دلیل کشف و ارائه شده است آیا از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان 

این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است مورد رسیدگی قرار 

ب در شود و اگر قرار منع تعقیاست. با احراز این دو امر، براي یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می نگرفته

یل شود. در این راستا ارزیابی دلدادگاه قطعی شده باشد، به درخواست دادستان و تجویز دادگاه، متهم مجددا تعقیب می

هی است کننده است. بدیتساب اتهام به متهم با دادگاه صالح رسیدگییا ادله جدید و بررسی میزان تأثیر این ادله در ان

  کند.صرف اعالم شاکی براي دادستان تکلیفی ایجاد نمی

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1414   

  ح  1414-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یافته عالی کشور در خصوص احکام قطعیتصادره از دیوان 1399/3/27مورخ  788آیا رأي وحدت رویه به شماره 

  که در حال سیر مراحل اجرا در اجراي احکام مدنی است نیز جاري خواهد بود؟

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، رأي وحدت رویه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  471اوالً، برابر ماده 

اثر است؛ بنابراین اصل بر اجراي حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثناي قسمت اخیر ماده بت به رأي قطعی بینس

مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل «یاد شده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت 

  است.، ناظر به احکام کیفري بوده ومنصرف از آراي حقوقی »شودمی

 788اي جز اجراي حکم قطعی ندارد و در فرض سؤال، رأي وحدت رویه شماره ثانیاً، اجراي احکام مدنی وظیفه 

عالی کشور  مبنی بر عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف هیأت عمومی دیوان 27/3/1399مورخ 

  طعی یا قطعیت یافته باشد.تواند مانعی براي اجراي حکم قتاجر ورشکسته از ضامن وي، نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/24    

7/99/1406   

  ح  1406-97-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي رسمی که معموالً نامهنامه رسمی اختیارات بسیاري به وکیل داده شده است؛ مانند وکالتبه موجب وکالت

قانون مدنی، دعواي الزام  668دهند.چنانچه خواهان  بر اساس ماده ان به خریدار میفروشندگان عادي ملک و ساختم

  خوانده وکیل به ارائه حساب مدت وکالت را مطرح کنر:

جداگانه در دادخواست یا تا جلسه اولی دادرسی احصاء م موارد موضوع وکالت را به صورت آیا خواهان باید تما -1

در دادخواست اعالم کند خواستار صدور حکم به الزام خوانده به ارائه حساب مدت که اگر خواهان کند و یا این

  کند؟نامه رسمی است، کفایت میوکالت موضوع وکالت

  آیا دعوي فوق مصداق دعواي مالی است یا دعوي غیرمالی؟ -2

سمی محکوم کند، آیا نامه راگر دادگاه خوانده را به ارائه حساب مدت وکالت بابت تمام موارد موضوع وکالت -3

که حکم فوق مصداق حکم این حکم مصداق حکم اجرایی است و براي اجراي آن باید اجراییه صادر شود و یا این

  اعالمی است و دادگاه الزامی به صدور اجراییه ندارد؟

  

 پاسخ:

  

 ت؛ در اجراي بنددر فرض سؤال که موکل به موجب وکالتنامه رسمی اختیارات متعددي به وکیل اعطاء کرده اس -1

طرح دعواي الزام وکیل به  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 51ماده  3

وع که موضکند و با توجه به اینارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالتنامه تنظیمی به عنوان خواسته کفایت می

ضرورتی به این نیست که خواهان در دادخواست تقدیمی یا تا جلسه اول وکالت در وکالتنامه استنادي قید شده است، 

  دادرسی موارد موضوع وکالت را احصاء کند.

ه پذیرد. چنانچه نتیجتمیز دعاوي مالی و غیرمالی از یکدیگر با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت می -2

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

  دعواي ارائه حساب ایام وکالت غیرمالی است.



قانون مدنی، صرفاً جنبه  648جا که اجراي حکم الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت موضوع ماده از آن -3

قانون اجراي  4قرر در صدر ماده علیه است؛ مشمول حکم ماعالمی ندارد و مستلزم انجام عمل و اقدام توسط محکوم

  و مستلزم صدور اجراییه است. 1356احکام مدنی مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/27    

7/99/1404   

   1404-76-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

داخته ولیکن به جاي شرکت قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پر 571که ماده رغم اینبه -

بایست مقنن آن را در بخش مدنی از تعریف اشاعه یاد کرده است، در حالی گه اشاعه نوعی از مالکیت است که می

قانون مدنی، آیا قانونگذار شرکت  577و  573گنجاند. با توجه به مفاد مواد اموال و مالکیت در قانون مزبور می

مملک به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا قانونگذار  در  مدنی را به عنوان عقدي مستقل و

  این قانون، چنین تصریحی دارد؟ 571ماده 

هاي با موضوع اختالفات در شرکت مدنی، محاکم باید تحت عنوان اختالفات قراردادي ناشی از آیا در پرونده -2

  ی صرف مبنی بر اشاعه و مزج مادي و فیزیکی در اموال؟عقد شرکت مدنی به این دغعاوي بپردازند یا صرف توافق

کند آیا بر استحکام عقد داللت می اللزوم و آیاتی کهمدنی و اصاله قانون 587و  586، 578نظر به مفاد مواد  -3

که آن اکه این عقد تابعی از وکالت بوده و عقدي جایز تلقی شود و یباید بر لزوم عقد شرکت مدنی قائل باشیم یا این

  طبیعتی دو سویه دارد و در بخش ایجاد مالکیت مشاعی، عقدي الزم و در بخش اذن در تصرف، عقدي جایز است؟

هاي خدماتی، آیا باید در بدو رسیدگی نظر به اطالق مقنن در در صورت طرح دعواي احد از شرکا در شرکت -4

به رفع اختالف بپردازیم یا  صحیح تلقی کرده ورا قانون مدنی و عدم اشاره به صحت و سقم این قسم از عقد، آن 

  که به تبع بطالن شرکت ابدان در فقه امامیه، این نوع از شرکت را باطل بپنداریم؟این

قانون مدنی، سهیم شدن احد از شرکا در سود بیشتر یا انتفاع در سود بدون سهیم شدن  575آیا با توجه به ماده  -5

  نجام عملی صحیح است؟گونه ادر ضرر و بدون هیچ

تصرفات حقوقی شرکا در مال مشاع بدون امکان تصرفات  قانون مدنی، آیا 582و  581با توجه به مفاد مواد  -6

  فیزیکی ؛ مانند بیع مال مشاع بدون امکان تسلیم مبیع، امري متعارف است؟

 پاسخ:

که ذکري از عقد بودن شرکت به میان آورد، شرکت قانون مدنی، بدون آن 571ذار ایران در ماده قانونگ -3و 2، 1

شود؛ عدم تصریح به عقد بودن کند که به نحو قهري یا ارادي یا مزج اموال حاصل میرا نوعی مالکیت معرفی می

و ذکر » در عقود معینه مختلف«شرکت و در عین حال، درج آن ذیل باب سوم از کتاب دوم این قانون با عنوان 

 588و ماده  580تا  577احکامی پیرامون توافق طرفین بر شرکت و شرایط و موارد از بین رفتن آن به موجب مواد 



این قانون، اختالف نظراتی را پیرامون عقد بودن یا نبودن آن به وجود آورده است که در آراء نویسندگان حقوق و 

ز یافته است؛ اختالف نظري که در آراء فقها نیز به خوبی مشهود است. قائلین به عقد رویه قضایی نیز نمود و برو

بودن شرکت در معین یا غیرمعین بودن این عقد و نیز الزم یا جایز بودن آن اختالف عقیده دارند؛ به نحوي که برخی 

رکت را در قسمتی که موجب اي شآن را به نحو اطالق، عقدي جایز و در مقابل گروهی آن را عقدي الزم و عده

شود، عقدي الزم و در بخشی که سبب اذن هر شریک به شریک دیگر بایت تصرف در مال موضوع ایجاد اشاعه می

دانند. برخی نیز به وجود مفاهیم مختلف معاوضی، اذنی و تجاري براي عقد شرکت قائل شود، جایز میشرکت می

  هستند.

هاي اول تا سوم مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی که پاسخ به پرسشتوجه به این الذکر و بابا عنابت به مراتب فوق

العمل نحوه استعالم حقوقی و دستور 9و  3است و در قالب سؤال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجراي مواد 

ین اداره کل ها از وظایف اریاست قوه قضاییه، پاسخ به این پرسش 19/9/1398پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 

  خارج است.

ها و گونه شرکتتوان اینهاي خدماتی، به نحو اطالق نمیدر مورد طرح دعوا از سوي یکی از شرکاي شرکت -4

شاغلین در آن را مشمول عنوان شرکت اعمال (ابدان) و قراردادهاي منعقده را باطل دانست؛ چراکه بر اساس ماهیت 

و نوع خدمات ارائه شده و وجود یا فقدان شخصیت حقوقی شرکت و تجاري قراداد منعقده و قصد و اراده طرفین 

هاي تجاري و یا تواند حسب مورد مشمول احکام و مقررات شرکتبودن یا نبودن آن، موضوع متفاوت است و می

  تابع عقد اجاره اشخاص قرار گیرد.

ن نیز میان فقها و به تبع، نویسندگادر خصوص شرط برخورداري یکی از شرکا از سود بیشتر بدون عمل اضافه  -5

هاي بطالن عقد و شرط؛ بطالن شرط و صحت عقد؛ و در حقوق اختالف نظر است و در میان فقها هر یک از دیدگاه

اي مانند مخالفت شرط با مقتضاي عقد، مخالفت شرط با نهایت، صحت شرط قائلینی دارد و گروه نخست به ادله

اي چون نامشروع بودن شرط، عدم لزوم شرط و سفهی الن شرط و صحت عقد به ادلهکتاب و اجماع و قائلین به بط

تجاره عن «و آیه شریفه » اوفوا بالعقود«و » المؤمنون عند شروطهم«اي مانند عموم بودن آن و گروه سوم به ادله

ه حسب مورد ب کنند. نویسندگان حقوقی نیز حسب مورد بر صحت یا بطالن این شرط از جملهاستناد می» تراض

ها در کنند. همین اختالف دیدگاهقانون مدنی و یا اصل آزادي قراردادها ابراز عقیده می 575استناد مفهوم ماده 

  خصوص شرط عدم تعلق زیان به یکی از شرکا وجود دارد.

در قالب  و که پاسخ به این پرسش نیز مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی استبنا به مراتب یادشده و با توجه به این

ها از وظایف الذکر، پاسخ به این پرسشالعمل فوقدستور 9و  3سؤال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجراي مواد 

  این اداره کل خارج است.



قانون  583با توجه به نظر قانونگذار مبنی بر جواز تصرفات حقوقی هر یک از شرکا در مال مشاع (موضوع ماده  -6

ر هایی براي تصرفات فیزیکی هبینی محدودیتهم خود جزئاً یا کالً به ثالث و در عین حال، پیشمدنی) و واگذاري س

این قانون، اظهارنظر پیرامون متعارف بودن یا نبودن  582و  581یک از شرکا در مال مشاع از جمله مذکور در مواد 

ی، از وظایف اداره کل حقوقی خارج هاي راجع به تصرفات فیزیکتصرفات حقوقی در مال مشاع با لحاظ محدودیت

  است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/24    

7/99/1390   

  ح1390-96-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و مؤسسات و خانهکلیه وزارت 1363قانون محاسبات عمومی مصوب  90با توجه به مفاد قانون لغو ماده  -1

ها پرداخت ادهاي انقالب اسالمی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداريهاي دولتی و نهشرکت

  کنند.

به صراحت قوانین و مقررات مربوط به اعطاي  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50ماده  3تبصره  -2

ی کرده است و این قانون از حیث ها را ملغها و دهیاريتخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداري

ها را از پرداخت است که کتابخانه 1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  26زمان تصویب مؤخر بر ماده 

  عوارض معاف کرده است.

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  181به بعد نیز به موجب تبصره ذیل ماده  1391/1/1از تاریخ  -3

ها توسط هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداري« 1395مهوري اسالمی ایران مصوب فرهنگی ج

دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی 

امه ششم توسعه قانون برن 95ماده » الف«همچنین وفق تبصره بند » تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است

ه هاي علمیهاي دینی مصرح در قانون اساسی و حوزهها و اماکن صرفاً مذهبی اقلیتفقط مساجد، مصلی 1395مصوب 

هاي حق انشعاب آب، برق، گاز، فاضالب و عوارض ساخت شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداري از پرداخت هزینه

  و ساز براي فضاي اصلی معاف هستند.

نظر به ماده «دارد: مقرر می 1381/12/18مورخ  81/461ت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره رأي هیأ -4

که به موجب آن سازمان صدا و سیما در اجراي  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه  138

ق حکم مقرر در ماده واحده هاي دولتی عنوان و اعالم گردیده و با عنایت به عموم و اطالقانون مزبور در حکم شرکت

ها و مؤسسات و خانهمشعر بر الزام کلیه وزارت 1363قانون محاسبات عمومی مصوب سال  90قانون لغو ماده 

ها، مفاد هاي دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و بنیادها به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداريشرکت

ین حکم مقنن در خصوص تکلیف سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی هاي مورد اعتراض در حدي که مببخشنامه

باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی ایران به پرداخت عوارض قانونی به شهرداري می

  ».باشدمربوط  نمی



گونه سال جاري کل کشور، هیچ هاي سنوات قبل و بودجهکه در بودجهبا توجه به توضیحات یادشده و با عنایت به این

بینی نشده است، آیا هاي عمومی و سازمان صدا و سیما از پرداخت عوارض شهرداري پیشمعافیتی براي کتابخانه

  اماکن و سازمان مذکور از پرداخت عوارض قانونی شهرداري معاف هستند؟ 

  

 پاسخ:

قانون مالیات بر ارزش  50اده م 3و تبصره  1363قانون محاسبات عمومی مصوب  90با عنایت به قانون لغو ماده 

قانون  26ماده قانونی مذکور و نسخ ماده  2با الحاقات و اصالحات بعدي و لحاظ تبصره  1387افزوده مصوب 

هاي عمومی از پرداخت عوارض قانونی شهرداریها ، صدا و سیما و کتابخانه1347نوسازي و عمران شهري مصوب 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي،  95ماده » الف«ع تبصره ذیل بند معاف نیستند. ضمناً موارد معافیت موضو

  در محل خود قابل اعمال است./ت 1395اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  
 

1399/10/24    

7/99/1380   

  ع  1380-1/11-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها قانون مدنی چه افرادي است که اسناد تنظیمی توسط آن 1287در ماده » سایر مامورین رسمی«نظور از م -1

  باشد؟رسمی می

  باشد؟که فرد تنظیم کننده سند، مامور رسمی است، چه میضابطه تعیین این -2

 پاسخ:



و  7، 5هاي اجرایی موضوع مواد مدنی، کارمندان دستگاه قانون 1287مذکور در ماده » مامورین رسمی«منظور از 

قانون مدیریت خدمات کشوري هستند که در حدود صالحیت خود و طبق مقررات قانونی سندي را تنظیم  124

الذکر کنند. بدیهی است چنانچه به موجب قوانین و مقررات خاص، وظیفه تنظیم سند به افرادي غیر از اشخاص فوقمی

در محدوده قوانین و مقررات » مأمور رسمی«دستگاه اجرایی) واگذار شده باشد، این اشخاص نیز به عنوان  (کارمندان

قانون  29هاي اجرایی مطابق تبصره ماده شوند؛ مانند مواردي که اشخاصی غیر از کارمندان دستگاهخاص شناخته می

  شوند.خته میبه عنوان ضابط خاص دادگستري شنا 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

و  شودمشخص می» مأمورین رسمی«با توجه به آنچه در بند یک پاسخ گفته شد، ضابطه و معیار شناسایی  -2

  کننده است./ت تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/24    

7/99/1340   

  ح  1345-93-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي اعسار چنانچه از اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره ثبت اسناد و امالك استعالم مشخص رسیدگی به پرونده در

شود که خودرو و ملک به نام خواهان اعسار است؛ اما داراي سابقه توقیف از چند مرجع از جمله بابت دیون دیگر 

ک بابت آن توقیف است، به صورت غیر قطعی است و معلوم که دیونی که خودرو یا ملتوقیف است، با عنایت به این

د این شود؟ آیا بایانجامد، و آیا بابت آن دیون محاسبه مینیست که تکلیف رفع توقیف آن تا چه زمانی به طول می

  که نباید جز دارایی محاسبه شود؟اموال را جز دارایی خواهان اعسار محاسبه کرد و اعسار رد شود یا آن

 پاسخ:

هاي ، عدم دسترسی به مال از جمله مالك1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 6برابر تبصره ماده 

اند توشود؛ لذا میمحدودیت یا سلب تصرفات مالک نسبت به مال میاعسار مدعی اعسار است و توقیف مال موجب 

از موجبات و مصادیق عدم دسترسی به مال تلقی شود؛ اما از آنجایی که در رسیدگی به ادعاي اعسار، میزان بدهی 

که  ندو توانمندي مدعی اعسار براي مرتفع کردن موجبات توقیف و در دسترس قرار دادن مال، اوضاع و احوالی هست

 کننده به ادعاي اعساردر احراز اعسار یا ایسار مؤثر هستند، لذا تشخیص اعسار در مصداق معین با دادگاه رسیدگی

  است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/10/24    

7/99/1341   

  ع 1341-33-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي از هاي آب  منطقهمبنی بر معافیت شرکت 1361دالنه آب مصوب قانون توزیع عا 32با عنایت به ماده  -1

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 529پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به ماده 

اي از پرداخت هزینه دادرسی هاي آب  منطقهمبنی بر نسخ قوانین مغایر، در حال حاضر آیا شرکت 1379مصوب 

مذکور نسخ شده است؟  در خصوص هزینه  529اندیا مقرره خاص قانون توزیع عادالنه آب با عموم ماده معاف

  شکایت کیفري وضعیت چگونه است؟

ها نهرها و مجاري قانون شهرداري مبنی بر مالکیت شهرداري نسبت به بستر رودخانه 96ماده  6آیا تبصره  -2

نسخ شده است، در حال حاضر متولی قانونی  1361زیع عادالنه آب مصوب قانون تو 2و  1فاضالب شهري با مواد 

ها؟ در صورتی که مسؤولیت قانونی با وزرات هاي شهري وزارت نیرو است یا شهردارينسبت به بستر رودخانه

  هاي آب و فاضالب؟اي صورت گیرد یا شرکتهاي آب منطقهنیرو باشد، طرح دعوي باید توسط شرکت

که در دعواي ابطال سند مالکیت و خلع ید به لحاظ تداخل سند صادره با بستر و حریم رودخانه که  در صورتی -3

توسط وزارت نیرو اقامه شده است، خوانده ادعا کند که تصرفات وي در محدوده سند مالکیت او است و سند رسمی 

یده است ولی در هر حال واقع صادر گرد 1347به تاریخی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 

  در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است، آیا صدور حکم به ابطال سند رسمی قانوناً امکان دارد؟

در فرض پرسش قبل، در صورتی که سند صادره به تاریخ قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب  -4

یم ارتفاقی وزارت نیرو است ولی سند مفروزي که به موجب رأي باشد اما در هر حال واقع در بستر یا حر 1347

قانون اصالح قانون ثبت صادر شده است بدون رعایت میزان بستر و حریم رودخانه و  147هیات حل اختالف ماده 

 که سند مادر ملک قبل از سالبدون استعالم از وزارت نیرو باشد، آیا امکان ابطال سند مفروزي با عنایت به این

  صادر شده وجود دارد؟ 1347

در صورتی که براي قسمتی از ملک مثالً پنجاه متر معارض با بستر و حریم و بدون اخذ استعالم از وزارت نیرو -5

طال که تجزیه در ابسند صادر شده باشد، آیا امکان ابطال سند رسمی ملک به میزان صرفاً پنجاه متر وجود دارد یا این

  کل سند ابطال شود؟  سند ممکن نیست و باید



ها بدون اخذ استعالم از وزارت نیرو اقدام به صدور پروانه ساختمانی در بستر و حریم در صورتی که دهیاري -6

هاي ها، برکهها، مرداب، مسیلها، انهارنامه مربوط به بستر و حریم رودخانهآیین 13رودخانه کنند، آیا به استناد ماده 

امکان صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی وجود  1379آبیاري و زهکشی مصوب  -رسانیهاي آبطبیعی و شبکه

  دارد؟ در این صورت صالحیت با دیوان عدالت اداري است یا محاکم عمومی؟

  

 پاسخ:

اشخاص متعدد از جمله دولت، هر یک در گذشته به اعتبار یک مقرره قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف  -1

اي هاي آب منطقهو شرکت 1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  690به اعتبار ماده که دولت اند؛ از جمله آنشده

از پرداخت هزینه مذکور » با اصالحات و الحاقات بعدي 1361قانون توزیع عادالنه مصوب « 32به اعتبار ماده 

آیین دادرسی قانون  529به موجب ماده  1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  690اند؛ نسخ ماده معاف شده

هاي مذکور تأثیري ندارد و اصل عدم نسخ نیز ، در شرکت1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

  باشند.هاي یادشده همچنان از پرداخت هزینه دادرسی معاف میبر فرض سؤال جاري است؛ بنابراین شرکت

قانون توزیع  2و  1که مواد ی ایران و نظر به اینبا توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوري اسالم -2

ها و ... در داخل شهر یا خارج از حریم و بستر رودخانه» مطلق«به طور  1361هاي آن مصوب عادالنه آب و تبصره

که شخصیت حقوقی شهرداري مجزا از آن را در اختیار دولت (وزارت نیرو)  قرار داده است؛  و با عنایت به این

قانون توزیع عادالنه آب نیز کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از  52قوقی دولت است و ماده شخصیت ح

با اصالحات بعدي در حد  1334قانون شهرداري مصوب  96ماده  6تاریخ تصویب فاقد اعالم کرده است، لذا تبصره 

ها و انهار و با مالکیت حریم و بستر رودخانهمغایرت با قانون توزیع عادالنه آب منسوخ است. و چون متولی امر 

اي) است، بنابراین مرجع اخیرالذکر باید توجه به قانون توزیع عادالنه آب، وزارت نیرو (از طریق شرکت آب منطقه

  نسبت به موضوع مطروحه در قسمت اخیر استعالم اقدام کند. 

ون توزیع عادالنه آب جزء مشترکات و اموال عمومی بوده قان 2و  1ها با توجه به مواد اوالً، بستر رودخانه -4و  3

  کند.و دولت جمهوري اسالمی ایران وفق مقررات قانونی نسبت به اداره آن اقدام می

ها است ولی با توجه به اجراي مقررات ها متعلق به مالکان امالك واقع در محدوده رودخانهحریم رودخانه -ثانیاً،

ها، هآهن و جادوانین مختلف از قبیل قانون توزیع عادالنه آب، یا مقررات مربوط به راهمربوط به تعیین حریم در ق

  شود. تصرف مالکان در آن محدوده و دولت به نوعی داراي حق ارتفاق محسوب می

ثالثاً، بستر در هردو قانون جزء مشترکات عمومی است ولی بستر در قانون ملی شدن آب متعلق به دولت ذکر شده و 

ی، هاي طبیعها، انهار و برکهر قانون توزیع عادالنه آب، در اختیار دولت قرار گرفته است. اما در مورد حریم رودخانهد

ها و نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهآیین 1گر چه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند ((خ)) ماده 



ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع  وزارت نیرو داراي حق 11/8/1379انهار مصوب 

  استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است.

ها و انهار به ثبت رسیده و مالک داراي سند رسمی است چنانچه در ثالثاً، رابعاً، ً، ملکی که در بستر و حریم رودخانه

تخلیه و قلع بناي موجود را طبق  1361کر شده باشد، قانون توزیع عادالنه آب مصوب سند مالکیت مستحدثات نیز ذ

این قانون در صورتیکه اعیانی موجود مزاحم آب یا برق باشد به وزارت نیرو اجازه داده است که با  2ماده  4تبصره 

هاي موجود با چنانچه اعیانی اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بناي موجود اقدام کند. در این صورت

این قانون به مالک  44و  43صالح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی هاي قلع شده طبق مواد اجازه مقامات ذي

امه نماند. بدیهی است رعایت مفاد آئینپرداخت خواهد شد. ولی سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی می

  هیئت وزیران ضرورت خواهد داشت . 11/08/1379ها و انهار مصوب ودخانهمربوط به بستر و حریم ر

و قانون ملی شدن آب  1361خامساً، با توجه به مقررات هر دو قانون یادشده ( قانون توزیع عادالنه آب مصوب 

سبق و این قانون،  44و  43قانون توزیع عادالنه آب و مواد  2ماده  4) و به خصوص اطالق تبصره  1347مصوب 

لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادي تاثیري در موضوع نخواهد داشت 

  بایست احراز شود.ولی به هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق می

یوه ش شود کهدر خصوص تعارض سند مالکیت با بستر رودخانه، اصوالً حکم بر خروج مساحت مورد تعارض می -5

اجرایی، حسب قوانین و مقررات ثبتی و آخرین ضوابط صدور اسناد تک برگی است، اما اصوالً تداخل قسمتی از 

  ملک با بستر رودخانه، موجبی براي ابطال کل سند مالکیت نیست.

 13 و ماده 2ماده  1382قانون نحوه توزیع عادالنه آب و تبصره اصالحی مصوب  2ماده  3با توجه به تبصره  -6

 رسانی، آبیاري وهاي آبهاي طبیعی و شبکهها، برکهها، مردابها، مسیلنامه مربوط به بستر و حریم رودخانهآیین

اي؛ مبنی بر لزوم استعالم کلیه مراجع صادرکننده پروانه از وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه 1379زهکشی مصوب 

هیأت وزیران مشعر  21/11/1380مصوب » هاو سازمان دهیارياساسنامه تشکیالت «مصوبه  10ماده  33و نیز بند 

ها در صدور پروانه ساختمانی در محدوده قانونی روستا وفق مقررات، امکان صدور حکم به ابطال بر وظیفه دهیاري

  پروانه ساختمانی وجود دارد.

، صالحیت شعب 1392مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري  10ماده  1چنین مطابق بند هم

ها و سازمان تأمین ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی محدود به موارد مصرح یعنی شهرداريدیوان در خصوص نهاد

وان ها به عنها، نهاد انقالبی نیز باشند. لذا نظر به شناسایی دهیارياجتماعی و مواردي است که این مؤسسات یا نهاد

و  1377هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب قانون ماده واحده تأسیس دهیاري هاي عمومی غیر دولتی درنهاد

ها با تعریف نهاد انقالبی موضوع الیحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان عدم انطباق دهیاري

  مومی است.ها در صالحیت محاکم عشوراي انقالب، طرح دعوا علیه دهیاري 1359هاي انقالبی مصوب نهاد
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  ح 1330-26-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده چه محکومچنان-1

عرفی خود استنکاف کند،  آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و م 1356

  تواند عملیات ضبط را آغاز کند؟الراس میله است و یا اجراي احکام علیدرخواست قبلی از محکوم

له یا ثالث مالی را معرفی کند که کل آن در توقیف اولیه باشد و اجراي احکام مازاد علیه یا محکوماگر محکوم -2

کند، چنانچه ارزش مورد توقیفی ابتدایی کمتر از ارزش واقعی و فعلی کل مال باشد، آیا امکان مزایده و را توقیف 

وجود  لهبه به محکومالرهانه اولیه نزد صندوق دولت و تودیع مابقی ثمن به عنوان محکومفروش آن مال و تودیع وجه

  دارد؟

ر له میسل توقیفی (با حفظ حقوق مرتهن) توسط محکومدر صورت عدم وجود خریدار، آیا تملک سهم مشاعی از ما

  است؟

  

 پاسخ:

  

شود؛ ، وثیقه ضبط نمی1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده  1اوالً، در اجراي ذیل تبصره  -1

  شود.یفا میهاي اجرایی از محل آن استبه و هزینهبلکه محکوم

ر له نیست؛ مگر داالصول تداوم عملیات اجرایی نیازمند درخواست محکومثانیاً، پس از توقیف مال یا وثیقه علی

یاد شده وجود ندارد. لذا در فرض  3ماده  1مواردي که در قانون تصریح شده باشد که چنین تصریحی در تبصره 

له دادرس اجراي احکام مدنی بدون نیاز به درخواست مجدد محکوم علیه، دادگاه یاسؤال در صورت عدم تسلیم محکوم

هاي اجرایی از محل وثیقه را صادر خواهد کرد و در این خصوص تفاوتی بین وثیقه به و هزینهدستور استیفاي محکوم

  قانون یاد شده وجود ندارد. 3ماده  1جهت مرخصی زندانی یا وثیقه در راستاي تبصره 

، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  55ماده  به صراحت -الف -2

تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق له میطلبی توقیف شده باشد، محکوم

که ند. بنابراین در صورتیثبت یا دادگستري تودیع کند و توقیف مال و استیفاء حقوق خود از آن را درخواست ک



متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبالً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را 

  کننده اول را جلب کند.تودیع یا رضایت توقیف

دولت را تودیع  یاد شده، دیون و خسارات قانونی و حقوق 55که متقاضی فروش برابر بند ب ماده در صورتی -ب

کننده اول را جلب کند، امکان مزایده و فروش مال توقیفی به تقاضاي ایشان وجود دارد و در نماید یا رضایت توقیف

تواند له می، محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  135و  131که خریداري نباشد با توجه به ماده صورتی

ادل طلب اوست، در قبال آن قبول و تملک کند؛ اما تملک سهم مشاعی از شده را که معسهم مشاعی از مال توقیف

  پذیر نیست.کننده مقدم یا پرداخت دیون امکانشده بدون رضایت توقیفمال توقیف
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