
 
 
 

1398/11/28 

7/98/1855   

  ك1855-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فاصله میان « قانون آیین دادرسی کیفري در مبحث اول موضوع احضار جلب و تحقیق از متهم  171مطابق ماده 

موعد پنج روز مذکور صرفاً در ». ابالغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد

مطلع جز تابعین نظامی با  خصوص متهم مورد اشاره قرار گرفته لیکن در رابطه با دعوت شاکی یا احضار شاهد و

باشیم. آیا مدت زمان مرتبط با افراد اخیر به تشخیص مقام قضایی و در زمره  سکوت قانونگذار مواجه می

قانون مرقوم، موعد پنج روز قابل تسري به اشخاص موصوف  171هاي قضایی است یا با مالك از ماده  مهلت

  باشد؟  نیز می

 پاسخ:

در قانون مشخص نشده باشد، الجرم باید توسط قاضی تعیین شود (موعد قضایی) و  اصوالً در مواردي که موعد

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی در راستاي همین اصل است. بنابراین  قانون آیین دادرسی دادگاه 442ماده 

ود. بدیهی در مواردي مانند احضار شاهد، مطلع و شاکی، موعد حضور افراد موصوف باید توسط قاضی تعیین ش

قانون  171است قاضی در فرض سؤال قاضی، رویکرد مقنن در تعیین مهلت پنج روزه براي احضار متهم در ماده 

 دهد. اخیرالذکر را براي تعیین موعد حضور این افراد مورد نظر قرار می

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/28    

7/98/1432   

  ح1432-26-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت که در سند نکاحیه مهریه عنداالستطاعه قید شده است،آیا امکان جلب و همچنین ممنوع الخروجی فرد 

وجود دارد ؟ آیا زن در مهریه عنداالستطاعه حق حبس دارد؟ در صورتی که داشتن مال و به اندازه مهریه براي 

کان استفاده از حق حبس وجود دارد و آیا در مهریه عنداالستطاعه امکان اعسار و دادگاه مسجل باشد، آیا ام

  پذیر است؟ ، صدور حکم جلب امکانتقسیط است؟ آیا در صورت نپرداختن اقساط دادگاه

 پاسخ:

اوالً، در صورتی که حکم به پرداخت مهریه از سوي دادگاه صادر شده باشد، ذکر عنداالستطاعه بودن مهریه در 

سند نکاحیه تأثیري در اجراي حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجراي مربوط به اجراي آن، از جمله اعمال مفاد مواد 

؛ البته در صورت طرح دعواي اعسار، مفاد ندارد 1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت  23و  3

  قانون یادشده باید لحاظ شود. 7ماده 

قانون مدنی آن است که حق حبس زوجه مقید به آن است که مهریه زوجه  1102و  1085ثانیاً، مستفاد از مواد 

قد قادر به ظهور در آن دارد که زوج در زمان ع» االستطاعه عند«در زمان عقد حال باشد؛ از سوي دیگر قید 

چه زوجه ثابت  پرداخت مهریه نبوده و پرداخت مهریه را موکول به زمان استطاعت نموده است. با این حال چنان

کند که زوج در زمان عقد نسبت به پرداخت تمام یا جزئی از مهریه استطاعت داشته است، حسب مورد حق حبس 

  ت.وي نسبت به تمام یا بخشی از مهریه به قوت خود باقی اس

ثالثاً، در خصوص آراء قضایی، رفع ابهام از رأي بر عهده دادگاه صادرکننده است و چنانچه پرداخت مهریه در 

ابتدا با لحاظ شرایط مالی زوج و قید عنداالستطاعه به صورت اقساطی تعیین شده باشد و یا متعاقب درخواست 

  شود. دادگاه مربوط اقدام می به را تقسیط کرده باشد برابر نظر علیه، دادگاه محکوم محکوم

 هاي مطرح شده با توجه به پاسخ بندهاي فوق منتفی است. رابعا، دیگر پرسش

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/29    

7/98/1477   

  ع  1477-214-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي انتخابیه با  هیأت اجرایی در حوزه 1395قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی اصالحی  31حسب ماده 

حضور هیأت نظارت شوراي نگهبان به ریاست فرماندار و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال شهرستان 

قانون آیین دادرسی کیفري: اوال،آیا عضویت دادستان در  88شود با توجه به ضوابط مقرر در ماده  تشکیل می

  باشد ؟ هیأت اجرایی قائم به شخص است یا قابل تفویض می

  ثانیا، در صورت قابلیت تفویض آیا نماینده معرفی شده از سوي دادستان باید داراي ابالغ قضایی باشد؟

  شرکت دادستان چگونه خواهد بود؟نحوه هاي فرعی انتخابیه متعدد است  ثالثا، در استان هایی که  حوزه

 پاسخ:

قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی  31اوالً، عضویت دادستان در هیأت اجرایی انتخابات موضوع ماده 

  قائم به شخص بوده و قابلیت تفویض به غیر را ندارد. 3/3/1395اصالحی 

  ل منتفی است.چه در بند اوالً آمد، پاسخ به این سؤا ثانیاً، با توجه به آن

هاي فرعی انتخابیه متعدد است، حسب مورد دادستان شهرستان و رئیس حوزه  هایی که حوزه ثالثاً، در شهرستان

وظایف دادستان را در حوزه قضایی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  24قضایی بخش (که وفق ماده 

  ت.بخش بر عهده دارد) در هیأت اجرایی مربوط عضویت خواهد داش

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/27    

7/98/1039   

  ع  1039-66-98شماره پرونده:  

  استعالم:

اصالحی قانون کیفر عمومی به  19ها و ماده  قانون شهرداري 91خواهشمند است در خصوص فسخ یا عدم فسخ ماده 

  قوت خود باقی است اعالم نظر فرمایید. 

 پاسخ:

هرگاه اعضاي انجمن یا شهرداران «با اصالحات و الحاقات بعدي 1334ها مصوب قانون شهرداري 91برابر صدر ماده 

قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره  19غیرکارمند دولت مرتکب جرایم مذکور در قانون اصالح ماده 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و  83هرچند با توجه به ماده ». ها عمل خواهد شدآن

نامه اجرایی شرایط احراز تصدي سمت شهردار مصوب  با اصالحات بعدي و آیین 1375انتخاب شهرداران مصوب 

انتخاب فرد غیرکارمند دولت به عنوان شهردار و عضو شوراهاي اسالمی شهر و روستا (انجمن سابق) ، امکان 1379

اصالحی آن قانون،  19و به تبع آن ماده  1304رغم نسخ صریح قانون مجازات عمومی مصوب  وجود دارد؛ اگرچه به

) به دلیل ارجاع قانون دیگر به آن مواد 19 امکان استناد به جرایم یادشده در آن قانون (مانند جرایم استنادي در ماده

ها) وجود دارد؛ چون همان عناوین ولو با تغبیر جزئی در قوانین دیگر قرار  قانون شهرداري 19(مانند ارجاع ماده 

اصالحی قانون کیفر عمومی  19وجود ندارد؛ زیرا ماده   ها قانون شهرداري 91اند؛ لکن امکان استناد به ماده هـگرفت

مقررات مجازات تکمیلی و تبعی است که در خصوص کارمندان دولت نسبت به چهار جرم، دو حکم را بیان کرده  حاوي

است: الف) محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی به مدت پنج سال و دو سال؛ ب) تعلیق از شغل از تاریخ اعالم 

عی ـیلی و تبـهاي تکممستقلی براي مجازاتمقررات  1392کیفرخواست. با تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب 

مقررات مربوط را بیان کرده » چ«و » ت«هاي این قانون در بند 26بینی شده است. در خصوص حکم اول، ماده پیش

اصالحی قانون کیفر عمومی، تعلیق از شغل از تاریخ اعالم کیفرخواست  19است و در خصوص حکم دوم، بر خالف ماده 

، انفصال از خدمت، حسب مورد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  26) ماده 1بلکه مطابق تبصره (شود؛ اعمال نمی

 19در مدت مقرر در حکم یا قانون است. با توجه به مراتب فوق، با انتفاي مقررات مربوط به کارمندان دولت در ماده 

ها) سالبه به انتفاي موضوع قانون شهرداري 91قانون کیفر عمومی، اعمال مقررات مذکور نسبت به غیرکارمندان (ماده 

  قانون شهرداري فاقد مصداق است. 91است و از این حیث ماده 
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/27    

7/98/1873   

  ك  1873-51-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي قاچاق کاالي  در پرونده 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  48که در ماده  با عنایت به این

هایی که ارزش کاالي قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال است،  اي و یا پرونده یافته، حرفه ممنوع سازمان

اده مذکور که کننده مکلف به دستور شناسایی و توقیف اموال متهم شده است، با توجه به ظاهر م مرجع رسیدگی

هاي با موضوع حمل و نگهداري و فروش کاالي قاچاق  اي به پرونده هاي قاچاق را ذکر نموده و اشاره پرونده

هاي حمل و نگهداري و  هاي قاچاق است یا شامل پرونده ننموده است، آیا ضرورت استعالم مذکور مختص پرونده

  شود؟ فروش کاالي قاچاق نیز می

 پاسخ:

(مبنی بر تکلیف مرجع  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  48حکم موضوع ماده نظر به این که 

رسیدگی نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم از طرق مقتضی به منظور تأمین 

موضوع است نه جرایم » هاي قاچاق کاال پرونده«پرداخت جزاي نقدي موضوع محکومیت احتمالی) ناظر به 

قاچاق، لذا حکم مقرر در ماده موصوف اعم از جرم قاچاق و جرایم مرتبط با آن (حمل و نگهداري و فروش) 

  است.

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/28    

7/98/1549   

  ك1549-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  10احتراما نظر به ماده 

  باشد؟ ، در تعدد دیات راننده مسبب حادثه آیا قابل پرداخت می1395مصوب 

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  3برابر ماده 

ي مسبب  هاي بدنی وارد شده به راننده دارنده وسیله نقلیه مکلف است براي پوشش خسارت 20/2/1395

ي میزان خسارت  حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبناي محاسبه

د خسارت بدنی به مرد قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و ارش جرح در فرض ورو

گذار در خصوص میزان خسارت بدنی قابل جبران  باشد. لذا قانون مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می

قانون یادشده نسبت به وي  9ي ماده  راننده مسبب حادثه، حکم خاص مقرر کرده است و حکم مقرر در تبصره

 باشد. مجرا نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

    اداره کل حقوقی قوه قضاییهسرپرست 

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/29    

7/98/1309   

  ك  1309-54-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، آیا افعال مجرمانه موضوع 1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45ماده » ت«با توجه به بند 

هاي بیش از  هاي کمتر از دو کیلوگرم، داراي تعدد مادي هستند یا تعدد معنوي؟ در وزن این قانون با وزن 8ماده 

  دو کیلوگرم چگونه است؟ 

 پاسخ:

چه میزان مواد مکشوفه دو کیلوگرم یا کمتر از آن باشد، بر اساس مجموع میزان مواد  در فرض سؤال چنان

قانون مبارزه با مواد مخدر  8چه مواد موضوع ماده  شود و چنان می مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین

الحاقی به قانون  45ماده » ت«بیش از دو کیلوگرم باشد با توجه به رفتارهاي موضوع فراز دوم و سوم بند 

  مبارزه با مواد مخدر، امکان تحقق تعدد مادي جرم و احکام ناظر به آن وجود دارد.

  

 حیدري پوردکتر محمد علی شاه 

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/30    

7/98/1022   

  ح  1022-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چه خواهان ضمن طرح دعوا در خصوص اصل خواسته صدور قرار تأمین خواسته را نیز از دادگاه مطالبه کند  چنان

و دادگاه پس از تودیع خسارت احتمالی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید، اما در نهایت خواهان 

هاي عمومی و  نون آیین دادرسی دادگاهقا 120حقی شودو خوانده نیز در موعد مقرر در ماده  محکوم به بی

خسارت ناشی از صدور قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید؛ در این فرض  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

قانون مذکور  120آیا رسیدگی به موضوع مطالبه خسارت ناشی از صدور قرار تأمین خواسته به صراحت ماده 

است و یا مراجعه به دادگاه صادرکننده قرار تأمین خواسته صرفاً امتیازي در صالحیت دادگاه صادرکننده قرار 

یا دادگاه  تواند از این امتیاز بهره نبرد و بر اساس میزان خواسته در شوراي حل اختالف براي خوانده بوده و او می

  حقوقی طرح دعوا کند؟

 پاسخ:

، امتیازي براي خوانده ایجاد 1379امور مدنی  هاي عمومی و انقالب درقانون آیین دادرسی دادگاه 120ماده 

تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی مبنی بر بطالن دعواي کرده است که براساس آن خوانده می

خواهان، با تسلیم دالیل خسارت ناشی از قرار تأمین خواسته را از دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند؛ در این 

مذکور بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی به درخواست او رسیدگی صورت دادگاه 

شود. بدیهی است کند. این رأي قطعی است و از محل تأمین سپرده شده توسط خواهان اجرا میو رأي صادر می

طرح کند؛ اما در تواند دعواي مطالبه خسارت خود را حسب مورد در شوراي حل اختالف یا دادگاه خوانده می

این قانون برخوردار نخواهد شد و به دعواي مطالبه خسارت  120بینی شده در ماده این صورت از مزایاي پیش

به عنوان دعوایی جداگانه با رعایت تمام تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی خواهد 

  و ... تابع مقررات قانونی است. شد و از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی و اجراي حکم

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/30    

7/98/1691   

  ك  1691-187/3-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نی پا هشت درصد دیه کامل است یا شش درصد دیه کامل  نی یا درشت دیه ترك خوردگی استخوان نازك -1

دیه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم  569ماده » پ«زیرا بعضا همکاران محترم معتقدند بر اساس بند 

یعنی چهارم پنجم  دیه شکستن آن عضو است دیه شکستن استخوان پا هشت درصد است و دیه ترك خوردن

نمایند که دیه ترك برداشتن هر عضو چهارپنجم  شود شش درصد؛ و عده دیگر استدالل می هشت درصد که می

باشد در  ماده مرقوم هشت درصد می» الف»دیه شکستن هر عضو است، دیه شکستن استخوان پا با توجه به بند 

د ندارد و دیه ترك برداشتن هشت درصد از دیه واقع بین دیه شکستن بدون عیب با ترك خوردگی تفاوتی وجو

  کامل است.

چنانچه شخصی براي یک روز کارگري را براي کار در باغچه خانه خود بیاورد و کارگر در حین کار دچار  -2

حادثه صدمه بدنی بدون نقص شود، آیا: اوال صاحب کار و کارگر که هیچ گونه قراردادي فی ما بین آنها 

د؟ ثانیا آیا صاحب کار مسئوول پرداخت دیه حادثه است و در حادثه ناشی از کار در صورت گردن باشد می نمی

  باشد. وع حائز جنبه عمومی هم میعدم نقص عضو، آیا موض

 پاسخ:

دیوان عالی کشور که در آن تصریح شده  19/9/1398مورخ  782با توجه به رأي وحدت رویه شماره -1

دیه ترك برداشتن استخوان هر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  569مطابق مقررات بند پ ماده «است: 

یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون  عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام

لذا در فرض سؤال که دیه پا نصف دیه کامل ...» عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است 

  دیه ترك برداشتن استخوان ساق پا چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامل خواهد بود. باشد، مقدار می

قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار  1369قانون کار مصوب  188و  7، 3، 2اوالً، مستفاد از مواد  -3

معین می تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد و لذا در صورت وجود رابطه کارگري و کارفرمایی، مقررات این 

  باشد. قانون حاکم خواهد بود و روزمزد بودن کارگر موجب خروج وي از شمول مقررات قانون کار نمی

نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق  1369قانون کار مصوب  171اخیر ماده به تصریح قسمت  -ثانیاً، الف

اي است که  باشد و شامل هرگونه عارضه عوارض موضوع این ماده است و لذا عوارض منحصر در این دو نمی

یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسؤول  171شود و این حادثه وفق ماده  در اثر حادثه ناشی از کار ایجاد می

  کارگاه از انجام تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛ 
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ها مکلف هستند بر اساس  کلیه کارفرمایان و مسؤوالن کارگاه 1369قانون کار مصوب  91مطابق ماده  -ب

مصوبات شوراي عالی حفاظت فنی، در راستاي تأمین حفاظت و سالمت کارگران در محیط کار اقدام نمایند. 

اي که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به  نیز در صورت وقوع هرگونه حادثهقانون مذکور  171ماده 

هاي مندرج در فصل یازدهم این  عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، موضوع را مطابق مجازات

حیث عمدي، ) قابل مجازات دانسته است. بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از 186الی  171قانون (مواد 

غیرعمدي و یا خطاي محض بودن آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسالمی خواهد 

با لحاظ مرجع وضع آن قانون  1369که قانون کار مصوب  بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیري، با توجه به این

باشد، قانون خاص مقدم را  قانون عام مؤخر می 1375خاص بوده و قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

کند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین  نسخ نمی

  خواهد شد.

هاي مندرج در  ، دادگاه مکلف شده است عالوه بر مجازات1369قانون کار مصوب  171وفق قسمت پایانی ماده 

هاي  ، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید. مقصود، همان دیه و خسارتفصل یازدهم

ویژه با در نظر گرفتن  قانونی است. بنابراین براي رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به

  عزیري تعیین کرد.توان از دو جهت مجازات ت قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار)، نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/29    

7/98/1785   

  ك  1785-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین  337چند سوال در خصوص قانون آیین دادرسی کیفري به حضور ارسال می گردد: بر اساس ماده 

رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط  1392دادرسی کیفري مصوب 

قانون یاد شده شروع به  89کند و طبق ماده  به صالحیت دادگاه کیفري یک به عنوان جانشین بازپرس اقدام می

حوزه  تحقیقات مقدماتی از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است حال با توجه به این مطلب، اوالً، در

گیرد؛ ثانیاً، در  قضایی بخش ارجاع پرونده به جانشین بازپرس رئیس یا دادرس توسط چه مقامی صورت می

صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس بخواهد به پرونده رسیدگی کند از دو حال خارج 

ز دارد، در فرض اول که دادگاه بخش که عالوه بر رئیس دادرس نی نیست یا دادگاه بخش فاقد رئیس است یا این

تواند به عنوان جانشین بازپرس شروع به رسیدگی کند؟ در فرض  فاقد رئیس است آیا دادرس بدون ارجاع می

دوم که عالوه بر دادرس رئیس دادگاه نیز حضور دارد اگر معتقد باشیم که رئیس به دادرس ارجاع کند این سوال 

نشین بازپرس به جانشین دیگر بازپرس ارجاع نماید؟ چرا که هر دو مقام مطرح است که چگونه ممکن است جا

قانون یاد شده جانشین بازپرس هستند ثالثاً، در صورتی که رئیس و دادرس هر دو حاضر  337مذکور طبق ماده 

رض تواند به عنوان جانشین دادستان پرونده را به رئیس دادگاه بخش ارجاع نماید در ف باشند آیا دادرس می

امکان آیا این امر باعث جمع دو مقام جانشین بازپرس و جانشین دادستان در یک مقام نیست؟  در صورتی که 

جرمی در صالحیت دادگاه کیفري یک باشد و تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه بخش انجام شود، در صورت 

ستان مرجع حل اختالف کجاست؟ اختالف بین جانشین و بازپرس رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل و داد

مرجع حل اختالف بین دادستان و بازپرس در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  271بر اساس ماده 

رسیدگی به قرارهاي قابل اعتراض در حوزه قضایی که دادسرا وجود ندارد حوزه قضایی دادگاه بخش دادگاه 

این قانون دادگاه عمومی بخش همان صالحیت  299ماده کیفري دو محل اعالم شده است و از طرف دیگر طبق 

دادگاه کیفري دو را دارد حال با توجه به مراتب یاد شده منظور از دادگاه کیفري دو محل کجاست؟ آیا منظور از 

محل محل صدور قرار است یعنی دادگاه عمومی بخش یا منظور از محل، محل استقرار دادستان است؛ یعنی 

قانون آیین دادرسی کیفري  299و  294شهرستان محل استقرار دادستان با عنایت به مواد  دادگاه کیفري دو

آیا امکان رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش وجود دارد؛ با توجه به  1392مصوب 

ش فقط به جرایم که دادگاه بخ که دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی است و از طرف دیگر این این

  نماید. دگاه کیفري دو رسیدگی میداخل در صالحیت دا

 
 

https://t.me/ekhtebar


 پاسخ:

این  302، در جرایم موضوع ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري  337اوال، ثانیا و ثالثا، به صراحت ماده  -1

باشد، رییس چه در حوزه قضایی بخش، صرفا یک شعبه دادگاه با تصدي رییس شعبه وجود داشته قانون، چنان

کند. دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط انجام وظیفه می

کند و در صورت تعدد البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام میهرگاه دادگاه فاقد رییس باشد، دادرس علی

االشعار آن یفه هستند. مستفاد از ماده فوقدار این وظشعب، با ارجاع رییس حوزه قضایی، رؤساي شعب عهده

است که در صورت حضور رییس دادگاه عمومی بخش یا رؤساي سایر شعب، موجب قانونی جهت ارجاع 

البدل به عنوان جانشین بازپرس وجود قانون آیین دادرسی کیفري به دادرس علی 302هاي موضوع ماده پرونده

  ندارد.

  و نیز مستفاد از صدر ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري  341  اخیر مادهنظر به حکم مندرج در قسمت  -2

کند، در مقام انجام تحقیقات  این قانون، در مواردي که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل می 337

ف بین نماید؛ بنابراین در فرض سوال، درصورت حدوث اختال مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت می

ي انجام تحقیقات مقدماتی توسط  که در مرحله 272و  271جانشین بازپرس و دادستان، مطابق مفاد مواد 

  شود.جانشین بازپرس حاکمیت دارد، حل اختالف می

دادگاه کیفري «قانون آیین دادرسی کیفري، منظور از  271در ماده » حوزه قضایی دادسرا«به قرینه عبارت  -3

  کند.در ذیل این ماده، دادگاه کیفري دو شهرستانی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می» دو محل

که دادگاه اطفال و و لحاظ این 1392قانون آیین دادرسی کیفري  299و ماده  298با توجه به تبصره ماده  -4

شود و دادگاه عمومی بخش صالحیت رسیدگی به تمام جرایم داخل زه قضایی بخش تشکیل نمینوجوانان در حو

الذکر،  قانون فوق 310که مطابق ماده باشد و با در نظر گرفتن این در صالحیت دادگاه کیفري دو را دارا می

  تیجه دادگاه شود که جرم در حوزه آن واقع شده است، در ناصوالً متهم در دادگاهی باید محاکمه می

عمومی بخش صالحیت رسیدگی به تمام جرایم اطفال و نوجوانان را که در صالحیت دادگاه کیفري دو است دارا 

  این قانون رفتار خواهد شد. 315باشد. بدیهی است که در خصوص سایر جرایم اطفال و نوجوانان مطابق ماده  می

محترم  رییس 19/9/1398قررات دستورالعمل مصوب گردد که در انجام استعالم، رعایت مضمنا متذکر می«

  قوه قضاییه الزامی است.

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/28    

7/98/1823   

  ح  1823-218-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که دعاوي تا سقف بیست میلیون تومان را در  1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  9با توجه به ماده 

که در دعاوي مطالبه نفقه، شوراي حل اختالف از  صالحیت (خویش) این شوراها قرار داده است و با عنایت به این

باب الزم و ملزوم باید ابتدا به تمکین زوجه بپردازد و سپس در صورت احراز آن مبادرت به صدور حکم بر 

تواند به دعواي تمکین بپردازد؛  دادگاه خانواده با توجه به رأي مطالبه نفقه قاعدتاً دیگر نمیپرداخت نفقه نماید، 

  آیا رسیدگی شوراي حل اختالف با این ترتیب صحیح و موافق قانون است؟

 پاسخ:

قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و  1106و  1102مطابق مواد 

شود؛ از جمله این حقوق و تکالیف نفقه زن دائم است که بر عهده  تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می

این  1108که مشمول حکم مقرر در ماده  شوهر است؛ لذا اصل بر استحقاق زوجه دائم بر نفقه است؛ مگر آن

قانون باشد. در فرض سؤال که دعواي مطالبه نفقه در شوراي حل اختالف مطرح است، شوراي مذکور مانعی 

صالح مطرح  که زوج دعواي نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذي براي رسیدگی و صدور حکم ندارد؛ مگر آن

رسیدگی به دعواي  1391نواده مصوب قانون حمایت خا 4ماده  8جا که وفق بند نماید که در این صورت از آن

تمکین و نشوز در صالحیت دادگاه خانواده است، به علت ارتباط دعواي نشوز و تمکین با دعواي نفقه،  شوراي 

صالح صادر  قانون صدرالذکر باید قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه ذي 21حل اختالف در اجراي ماده 

و دعواي نشوز و تمکین از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر نماید و تشخیص ارتباط دعواي نفقه 

  کننده است.عهده مقام قضایی رسیدگی

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/28    

7/98/633   

  ح  633-118-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسالمی ایران و با نظارت وزارت هاي تعاونی بر اساس قانون  که شرکت نظر به این

ها  ها در ادارات تعاون و اداره ثبت شرکت شوند و پرونده و سوابق آن تعاون کار و رفاه اجتماعی تأسیس می

هاي ثبتی و تغییرات ثبتی به همراه صورتجلسات و ... به دیگر  باشد آیا ارسال رونوشتی از آگهی موجود می

ها ارسال  هاي غیرمرتبط از جمله اداره امور مالیاتی و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی که اداره ثبت شرکت دستگاه

  نمایند، از لحاظ قانونی واجد ایراد است؟ می

 پاسخ:

ادارات ثبت «با اصالحات و الحاقات بعدي  1366هاي مستقیم مصوب  قانون مالیات 184برابر اطالق ماده 

رسند و تغییرات حاصله  ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می ه فهرست کامل شرکتمکلفند در آخر هر ما

اند  ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در دفتر قانونی به ثبت رسانده در مورد شرکت

همچنین به » سسه ارسال دارندهاي آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤ شده و شماره با ذکر تعداد دفاتر ثبت

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است بانک اطالعات «مکرر قانون یادشده،  169ماده  6موجب تبصره 

ها را طراحی و سامانه اطالعاتی آن را به نحوي ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور  ثبتی شرکت

شرکت را از طریق هاي تعاونی مکلفند تغییرات حاصله در  ؛ لذا شرکت»مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید

جلسات ضروري  سامانه اطالعاتی برخط براي سازمان امور مالیاتی فراهم و اعالم نمایند؛ اما ارسال صورت

  نیست.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/29    

7/98/1584   

  ح  1584-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

زمین به مساحت تقریبی دو هکتار است. این ملک حدواً بیش از صد متر با خیابان شخصی داراي یک قطعه 

اي که در هر نقطه از بر ملک خویش با خیابان اصلی قادر به احداث و تعبیه جاده و کوچه  اصلی بر دارد؛ به گونه

بر جاده اصلی ملک و رو رو به اندازه و عرض دلخواه است؛ اما به لحاظ عدم احداث معبر و جاده ماشینماشین

نموده است. با توجه به وضعیت  سال تردد و استفاده می 40به هر دلیلی از ملک همسایه مجاور به مدت بیش از 

متر بر با خیابان اصلی، آیا عبور این شخص از ملک همسایه مجاور جهت ورود به  100ملک و داشتن بیش از 

  اش است؟ ونیقان  مقام ي و قائمملک موجب حق ارتفاق براي و

 پاسخ:

توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگري قرار  قانون مدنی صاحبان امالك می 94وفق ماده 

چه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگري حق مرور داشته باشد،  همین قانون چنان 97دهند و به موجب ماده 

خود شود. در فرض سؤال که امکان احداث جاده و کوچه  تواند مانع عبور او از ملک صاحب خانه یا ملک نمی

جهت تردد در ملک وجود دارد و با وجود این، مالک از ملک مجاور براي مدت زمان طوالنی تردد نموده است، 

الذکر و به لحاظ سابقه تردد اصل بر این است که فرد، داراي حق ارتفاق جهت تردد از ملک  مستند به مواد فوق

که مالک ملک مجاور ثابت کند که تصرف و تردد در این ملک غاصبانه و یا ناشی از  شد؛ مگر آنبا مجاور می

قانون مدنی منوط به  108و  98اذن محض بوده است. در صورت احراز اذن محض، عدول از این اذن وفق مواد 

وجود نداشته باشد. در آن است که مالک حق رجوع را از خود سلب نکرده باشد و یا منع قانونی در این زمینه 

  کننده است. هر صورت تشخیص موضوع بر اساس محتویات پرونده بر عهده مرجع قضایی رسیدگی

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/28    

7/98/751   

  ك  751-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در دوران خدمت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب   308، 307چنانچه یکی از مقامات مندرج در مواد 

مرتکب جرم شود و بزه ارتکابی توسط آنان پس از بازنشستگی، بازخریدي، یا تغییر سمت کشف شود، رسیدگی 

  به آن در صالحیت کدام دادگاه است.

 پاسخ:

همین قانون حکم  597ماده  3 و مالك تبصره 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  309مستنبط از ماده 

شده که رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع این مواد را حسب مورد در  قانون یاد 308و  307موضوع مواد 

هاي کیفري مرکز استان محل وقوع جرم دانسته است، مربوط به جرایمی  هاي کیفري تهران و یا دادگاه دادگاه

چنان در سمت مذکور ادامه خدمت  که در زمان تعقیب هم ز ایناند؛ اعم ا است که در زمان اشتغال مرتکب شده

  شده و یا تغییر سمت داده باشند. دهند یا آن که به جهاتی چون بازنشستگی و بازخریدي از خدمت منفک

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/30    

7/98/1851   

  ك1851-192-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ها  یک جرم آنی  ها موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ آیا جرم تغییر کاربري غیر مجاز اراضی و باغ - 1

  شود یا مستمر؟ محسوب می

که آن را جرم درجه  759چنانچه جرم تغییر کاربري غیر مجاز یک جرم آنی باشد، با توجه به راي وحدت رویه  - 2

  هفت محسوب کرده است، مبدأ محاسبه مرور زمان آن  چه تاریخی  است؛ زمان شروع یا اتهام ساخت ؟

  شود ؟ شود و  مشمول مرور زمان می قانون فوق الذکر، مجازات محسوب می 3در ماده »  قلع و قمع«آیا  - 3

فرض مرور زمان، تکلیف محاکم حقوقی دو در ارتباط که قلع و قمع مجازات محسوب نشود، حتی با  در صورتی این- 4

  با آن چیست؟ آیا باید حکم به قلع و قمع دهند یا مستلزم طرح دادخواست حقوقی توسط اداره جهاد کشاورزي است؟

 پاسخ:

با  1374ها مصوب  ها موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ -2و  1

ات بعدي، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادي جرم مذکور در همان زمان که کاربري تغییر داده شده، واقع شده اصالح

تواند مشمول مرور زمان باشد. مبدأ احتساب مرور زمان، هنگامی است  است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می

  یی، با توجه به مقررات مربوط است.که تغییر کاربري محقق شده است که تشخیص آن با مرجع قضا

قانون حفظ کاربري اراضی زراعی  3صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده  -4و  3

با اصالحات بعدي صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب  1374ها مصوب  و باغ

کند یا به لحاظ  است. بنابراین، در مواردي که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میپذیر  توسط مرجع قضایی امکان

شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم 

حکم به هر علتی اجرا نشده  محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی شود و با انقضاي مدت پنج سال از تاریخ قطعیت

، مشمول مرور زمان است لکن قلع و قمع بنا 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  107ماده » ث«باشد، با توجه به بند 

که جزء الینفک حکم کیفري است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امري حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع 

  گردد. قانون اخیرالذکر نمی 107ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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7/98/640   

  ك  640-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح  134و  132قانون آیین دادرسی کیفري آیا مواد  575با توجه به ماده  -1

درباره اقدام دادگاه نظامی به صدور حکم به جبران خسارات بدون تقدیم دادخواست نسخ شده باشد؟ الزم به 

قانون آیین  15رسد با توجه به ماده  ذکر است اگر قایل به نسخ مواد ذکر شده باشیم آن وقت ظاهراً به نظر می

قانون تعزیرات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و  667دادرسی کیفري بایستی قائل به نسخ ماده 

اي که بر اساس آن دادگاه کیفري ملزم است حکم به جبران خسارات ضمن  اختالس و کالهبرداري و یا هر مقرره

در جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه با توجه به -2صدور حکم و بدون تقدیم دادخواست صادر کند باشیم. 

توان گفت که اراده قانونگذار بر این بوده که اصوال  قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره آن، آیا می 611ماده 

گزارش فرار از خدمت کارکنان وظیفه تا زمانی که منجر به شناسایی و دستگیري آنان نشده است، نبایستی به 

کند که متهم  ها و ثبت آن در دادسرا می شود و دادسرا زمانی ورود به رسیدگی اینگونه گزارش دادسرا ارسال

قانون آیین دادرسی کیفري،  630و  620و مواد  616با توجه به تبصره ماده -3شناسایی و دستگیر شده باشد؟ 

صل نشده است، دادسرا در مواردي که به متهم فرار از خدمت به رغم احضار و صدور دستور جلب دسترسی حا

تواند با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کند؟ در صورت ارسال  می

تواند به طور غیابی  قانون آیین دادرسی کیفري می 630پرونده با این کیفیت، آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 

  ین گونه موارد چیست؟حکم محکومیت صادر کند؟ تکلیف دادگاه در ا

 پاسخ:

که جبران خسارت  مبنی بر این 1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  132قسمت اخیر ماده  -1

با ماده  132هاي نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، با توجه به وحدت موضوع ماده  ناشی از جرم در دادگاه

، مطالبه ضرر و زیان مادي وارد شده به 132که به عکس ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  575

نیروهاي مسلح ناشی از جرم را منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان و بدون پرداخت هزینه دادرسی دانسته 

  است، نسخ ضمنی گردیده است.

مت نظام وظیفه جرم قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح این است که فرار از خد 60و  59مستفاد از مواد  -2

هاي نظامی و  ، مسئولین یگان1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  72شود که با لحاظ ماده محسوب می

شوند، مکلفند به محض اطالع از وقوع یکی از جرایم  انتظامی که از جمله مقامات و اشخاص رسمی محسوب می

ا فوري به دادستان مربوطه گزارش نمایند و لذا غیرقابل گذشت (نظیر فرار از خدمت نظام وظیفه) موضوع ر

شده در گزارش وقوع جرم  قانون اخیرالذکر و تبصره آن، نافی تکالیف مقامات و اشخاص یاد 611مقررات ماده 

  باشد. به مقام قضایی نمی
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این است که تحقیقات مقدماتی در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  581و  94، 2مستفاد از مواد  -3

دادسراي نظامی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور 

متهم (در فرض سؤال متهم به فرار از خدمت) یا وکیل وي مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام الزم 

الذکر، تحقیقات مقدماتی را ولو به طور  قانون فوق 616متهم و با رعایت تبصره ماده را معمول دارد و با احضار 

این قانون مربوط به مرحله دادرسی به معناي اخص است و ناظر به  630غیابی انجام دهد و مقررات ماده 

که  ظامی در صورتیباشد و دادگاه ن رسیدگی به اتهام در دادگاه نظامی بوده و قابل تسري به دادسراي نظامی نمی

شده (فرار از خدمت)  اعتقاد به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نداشته باشد، تا زمانی که استمرار جرم یاد

  پذیر نیست. قطع نشده باشد، مجاز به رسیدگی نبوده و ماالً تعیین مجازات امکان

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/29    

7/98/531   

  ك  531-51-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

» ب«نماید. شخص  خارج از ضوابط و مقررات قانونی در بازار، اقدام به خرید و فروش دالر  می» الف«شخص 

شماره حساب شخص دیگري » الف«کند. شخص  مراجعه و دالر خریداري می» الف«جهت خرید دالر به شخص 

پس از واریز قیمت دالر خریداري به حساب » ب«دهد و شخص  می» ب«واریز قیمت دالر به شخص را جهت 

ضمن انکار » الف«نماید که شخص  مراجعه و تقاضاي دالر خریداري شده را می» الف«شخص ثالث، به شخص 

ده و به ایشان ربطی نماید اساساً پول واریزشده به حساب ایشان نبو موضوع، از تحویل دالر خودداري و اعالم می

اقدام به » ب«شخص » الف«که با شهادت شهود مشخص شود که بنا به گفته شخص ندارد. حال با فرض این

شود؟ در صورت  واریز وجه به حساب شخص ثالث نموده، آیا خودداري از دادن دالر خریداري جرم محسوب می

  توان رسیدگی کرد؟ جرم بودن، تحت چه عنوانی می

 پاسخ:

ض استعالم که فروشنده دالر (الف)، حساب بانکی شخص دیگري را براي واریز وجه به خریدار اعالم در فر

نموده و پس از واریز وجه توسط خریدار به حساب بانکی اعالمی، فروشنده از تحویل دالرها امتناع کرده است، 

اق مانور متقلبانه نباشد تا تحت چه اقدامات شخص (الف) و صاحب حساب بانکی با تبانی قبلی نبوده و مصد چنان

قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداري  1ي کالهبرداري موضوع ماده  عنوان مجرمانه

گردد، در هر حال تشخیص مصداق به عهده مقام  قابل تعقیب باشد، رفتار مزبور جرم محسوب نمی 1367مصوب 

 قضایی رسیدگی کننده است.

  

 رفیعیدکتر احمد 

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/29    

7/98/1601   

  ك  1601-51-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه شخص  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  67ماده  2و تبصره  44و 18با توجه به مواد 

  حقوقی وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی مرتکب قاچاق کاالي مجاز یا مجاز مشروط شود:

  آیا رسیدگی به موضوع در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسراي انقالب؟ -1

دایم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی از حیث میزان مجازات مالك و معیار تعیین مجازات انفصال  -2

  چیست؟

 پاسخ:

، رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز که مستلزم 1392قانون قاچاق کاال و ارز مصوب  44با توجه به ماده  -1

ماده  2ه است، در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است. همچنین وفق تبصر» انفصال از خدمات دولتی«حبس یا 

این قانون، قاچاق کاال توسط شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی، عالوه بر  67

هاي مربوطه، مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی براي مدیران مربوط است، بنابراین  مجازات

  دادگاه انقالب است.رسیدگی به جرایم این کارکنان به شرح فوق، در صالحیت دادسرا و 

با توجه به » 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  67ماده  2تبصره «منظور از حسب مورد در -2

درجه جرم ارتکابی از سوي شخص حقیقی (یعنی کارکنان و مدیران شخص حقوقی حقوق عمومی) با لحاظ 

چه درجه جرم ارتکابی از  است؛ یعنی چنان 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19معیارهاي مذکور در ماده 

باشد، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی  7و  6، 5به باال باشد، انفصال دایم و اگر از درجات  4درجه 

  غیردولتی به عنوان مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  قضائیهسرپرست اداره کل حقوقی قوه 
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1398/11/01    

7/98/1606   

  ك  1606-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور حمل و  21/9/1391مورخ  727به موجب رأي وحدت رویه شماره  

قانون مبارزه با قاچاق  44و  22که در مواد  نگهداري اسلحه در صالحیت محاکم کیفري است. با توجه به این

باشد در  رسیدگی به جرایم قاچاق کاالهاي ممنوع که اسلحه نیز از کاالهاي ممنوعه می 1392کاال و ارز مصوب 

 473صالحیت دادگاه انقالب است و تاریخ صدور این قانون بعد از تاریخ رأي وحدت رویه است، آیا طبق ماده 

بیان نموده: آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

الذکر نسخ ضمنی شده  فقط به موجب قانون یا رأي وحدت رویه مؤخر قابل تغییر است، رأي وحدت رویه فوق

  است؟

 پاسخ:

، قانون خاص است و 1390قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب 

ماده » پ«نسبت به آن ساري نیست. در نتیجه، با توجه به بند  1392قانون قاچاق کاال و ارز مصوب  مقررات

که رسیدگی به بزه قاچاق سالح و مهمات و اقالم تحت کنترل  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  303

 21/9/1391مورخ  727را در صالحیت دادگاه انقالب قرارداده است و با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 

عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق سالح و مهمات و اقالم تحت کنترل، در  هیأت عمومی دیوان

صالحیت این دادگاه قرار دارد و رسیدگی به جرایم خرید، فروش، حمل، نگهداري و ... مربوط به سالح و 

  یک یا دو خواهد بود.مهمات و اقالم تحت کنترل، حسب مورد در صالحیت دادگاه کیفري 

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/15    

7/98/1791   

  ح  1791-98-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي دولتی پذیرفته شده و پیش  شخصی پس از اخذ پروانه وکالت پایه یک در آزمون استخدامی یکی از دستگاه

از استخدام و اشتغال در اداره مذکور، پروانه وکالت خود در کانون وکالي مربوط را تودیع و تسلیم نموده و 

توجه به مراتب مذکور و مالحظه  سپس به استخدام اداره مذکور مثالً تصدي شغل قضاوت درآمده است با

قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل که شغل را وظایف مستمر و تمام وقت پست سازمانی تعریف  2تبصره 

و تصدي هر نوع شغل دولتی اعم از وکالت دادگستري را براي کارکنان دولت ممنوع اعالم نموده است؛ در 

یع و تسلیم پروانه هیچ نوع فعالیت شغلی در راستاي وکالت فرض حاضر که شخص قانوناً و عمالً پس از تود

و متصدي و  1372دهد، آیا شخص مذکور مشمول قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب  انجام نمی

  شود؟  می داراي دو شغل محسوب

 پاسخ:

ماده  4قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  و تبصره  یکصد و چهل و یکمبا عنایت به اینکه مستفاد از اصل 

، اشتغال همزمان کارمندان دولت (اعم 11/10/1373واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 

از قضات و کارکنان اداري) به وکالت دادگستري ممنوع است، بنابراین تودیع پروانه وکالت به کانون مربوطه به 

  به وکالت محسوب و فاقد منع قانونی است.منزله عدم اشتغال 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/06    

7/98/1712   

  ح  1712-62-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در زمان شود و  ها خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشی از تأخیر تأدیه محکوم می در بسیاري از پرونده

به و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، شاخص بهاي کاال و خدمات مربوط به روز اجراي حکم از سوي  پرداخت محکوم

بانک مرکزي اعالم نشده و نرخ تورم روز موجود نیست؛ بلکه شاخص مربوط به حداقل سه ماه قبل در دسترس است و 

شود و پرونده  له پرداخت می علیه اخذ و به محکوم ز محکومتأخیر تأدیه مذکور هم وفق شاخص به ماه قبل محاسبه و ا

کند که با توجه به اعالم شاخص تورم مربوط به روز اجراي  له درخواست می شود؛ اما چند ماه بعد محکوم مختومه می

ود، محاسبه باید تأخیر تأدیه بابت این سه ماه که قبالً شاخص تورم این مدت در دسترس نبود و یا اعالم نشده ب حکم می

که نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد، خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر  و پرداخت شود. با توجه به این

  نمایید.

 پاسخ:

، مبلغ خسارت تأخیر 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 522اوالً، طبق ماده 

که در  شود و با عنایت به این تا زمان پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزي تعیین میتأدیه از زمان سررسید 

شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه  جدول شاخص ساالنه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می

  مبناي محاسبه قرار گیرد.

می ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعالم ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزي جمهوري اسال

کند. نرخ تورم ساالنه بر اساس  اي و ساالنه براي هر ماه مشخص و اعالم می نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه

 522ه در ماده ک شود. لذا با عنایت به این میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می

قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه براي محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت 

تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه است، لذا براي محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم ساالنه باید لحاظ 

  اي. شود و نه نرخ تورم نقطه

 فیعیدکتر احمد ر

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/06    

7/98/1711   

 ح  1711-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فردي در تصادف صدماتی دیده است و پس از صدور حکم و قطعیت آن و در مرحله اجراي حکم صدمات وي  - 1

افزایش یافته است؛ حسب استعالم قاضی اجراي احکام کیفري از پزشکی قانونی این امر محرز است و قاضی اجراي 

مجلس پرونده را  و در قالب صورتطی شرحی  1339قانون مسئوولیت مدنی مصوب  5احکام در راستاي اعمال ماده 

به دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادگاه کیفري دو ارسال نموده است و قاضی این دادگاه اعالم نموده که تکلیفی به 

رسیدگی ندارد و باید در قالب کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شود. لذا نظریه ارشادي خود در خصوص احقاق حق 

  مایید.له را بیان ن محکوم

رغم یک مرتبه اعزام به محل تبعید، محل را ترك کرده و  ماه محکوم شده است و به  8فردي به تبعید به مدت  - 2

  باشد، راهکار اجراي حکم پرونده چیست؟ متواري است و امکان اجراي حکم تبعید فراهم نمی

 پاسخ:

له مدعی است در اثر سرایت صدمه قبلی، آسیب بزرگتري به وي  در فرض سؤال که در مرحله اجراي حکم، محکوم - 1

، در این صورت شکایت شاکی به علت بروز 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  539وارد شده است، مستفاد از ماده 

وع (صرفاً ادعاي آسیب بیشتر) با لحاظ حکم قبلی عوارض بعدي قابل طرح در دادسرا بوده و دادسرا باید به این موض

  صادره رسیدگی و در صورت اقتضاء کیفرخواست صادرکند.

این قانون این است که  23ماده » الف«ناظر به بند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  24  مستنبط از ماده - 2

چه محکوم به اقامت اجباري در محل معین، طی مدت اجراي مجازات تکمیلی، از طریق فرار، اجراي مفاد حکم را  چنان

رعایت نکند به پیشنهاد قاضی اجراي احکام، دادگاه صادرکننده حکم براي بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در 

و در صورت تکرار فرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزاي نقدي درجه  دهد حکم را تا یک سوم افزایش می

اجراي حکم موصوف، قاضی مجري حکم،   کند. بدیهی است در جهت فراهم نمودن تدارك زمینه هفت یا هشت تبدیل می

قانون مجازات  23ي  ههاي تکمیلی موضوع ماد نامه اجرایی راجع به نحوه اجراي مجازات آیین 3  ماده 3  در اجراي تبصره

رئیس  1398نامه نحوه اجراي احکام حدود و ... مصوب  آیین 144و ماده  137ماده  3، و تبصره 1392اسالمی مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري  509ي  تواند از حکم مقرر در ماده علیه متواري، می قضاییه عالوه بر دستور جلب محکوم  قوه

 منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی مربوط اعالم کند. ، استفاده و دستور1392مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

https://t.me/ekhtebar


  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/08    

7/98/1709   

  ح  1709-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ثالث در مورد توقیف اموال جهت که برخی از شعب دادگاه خانواده از رسیدگی به اعتراض  با عنایت به این

هاي خانواده امتناع و با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به شعب حقوقی  به مالی پرونده استیفاي محکوم

صالح رسیدگی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی اعالم  کنند، خواهشمند است در خصوص مرجع ذي ارسال می

  نظر نمایید.

 پاسخ:

ایجاد شده است، دادگاه  1391اه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب که دادگ با عنایت به این

قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام  4اختصاصی است و صالحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 

قانون اجراي احکام مدنی  147و  146اجراي حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 

چه رسیدگی به این ادعا مستلزم  به ادعاي داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنان 1356مصوب 

شود. مفاد  یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می 147رسیدگی مطابق مقررات ماده 

 نیز در همین راستا است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  111ماده 

  
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


1398/11/14    

7/98/1705   

  ك  1705-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات   614در صورتی که جنایت عمدي با قسامه ثابت شود و جنایت یا صدمه از مصادیق مذکور در ماده 

و یا مشمول تبصره آن باشد، آیا این جنایت واجد جنبه عمومی است؟ با توجه به  1375اسالمی( تعزیرات) مصوب 

که مجازات تعزیري مقرر در این ماده براي حفظ نظم، صیانت و امنیت جامعه و جلوگیري از تجري مرتکب یا  این

ت، و چنانچه از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، آیا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیس

  جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیري حاکم بر موضوع است؟

 پاسخ:

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

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

تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لکن حق  عمدي یا غیرعمدي، مجنی علیه می

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

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

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

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

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

اثبات جرم ثابت شود جنایت از حیث جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیري حاکم بر نیست و از طریق هر یک از ادله 

  موضوع است.

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

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

ها، تحمیل مجازات تعزیري  علیه یا رضایت آن دم یا مجنی جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی

  ه، فاقد وجاهت است.علی بر محکوم 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  614و 612موضوع مواد 
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/02    

7/98/1658   

  ح  1658-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 32با توجه به مصادیق مندرج در ماده 

ها و نهادهاي دولتی وابسته به دولت براي طرح دعوي یا  مبنی بر معرفی نماینده حقوقی توسط شهرداري 1379

بوطه دفاع از آن آیا نهادهاي وابسته به شهرداري مانند شرکت اتوبوس رانی و غیره نیز می توانند در دعواي مر

  از نماینده حقوقی استفاده کنند؟

 پاسخ:

اصوالً در مراجع قضائی، اصیل یا وکیل دادگستري، مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده 

ها از  قانون استفاده بعضی از دستگاه«حقوقی، امري استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله 

قانون آئین دادرسی  32و نیز ماده » با اصالحات بعدي 1347مصوب …درمراجع قضائینماینده حقوقی 

 32، انجام شود و با توجه به اینکه مقنن در ماده 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  دادگاه

سات وابسته به مزبور، در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت اکتفاء نموده است و از ذکر نام مؤس

لحاظ داشتن  رانی به گونه مؤسسات مانند شرکت واحد اتوبوس مؤسسات عمومی غیردولتی خودداري نموده، این

قانون یاد شده خارج  32شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از شهرداري از شمول دستگاههاي موضوع ماده 

 است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/06    

7/98/1755   

  ك  1755-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در دادسرا کیفرخواست  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302در صورتی که در جرایم مشمول ماده 

 394نام کند،آیا باید وفق ماده  غیابی صادر و پرونده به دادگاه ارسال شود و در این اثناء متهم در سامانه ثنا ثبت

شود قانون مذکور اقدام  387و  384که وفق مواد  این قانون و تبصره یک آن از طریق آگهی احضار شود یا آن

قانون  394نام ثنا کند، وفق تبصره ماده  ضمناً از طریق سیستم آگهی الکترونیک قضایی در صورتی که فرد ثبت

  شده امکان صدور آگهی وجود ندارد.

 پاسخ:

المکان اعالم کند و یا متهم در نشانی اعالمی توسط شاکی شناخته نشود و  در فرضی که شاکی متهم را مجهول

خواست، متهم در سامانه ثنا  خواست غیابی منتهی شود و متعاقب صدور کیفر ه صدور کیفربه هر حال پرونده ب

دهد و در این فرض  نام کند، دادگاه ابالغ اوراق را از طریق سامانه ابالغ به صورت الکترونیکی انجام می ثبت

 246ر تأمین وفق ماده نشر آگهی منتفی است؛ با این وصف تکلیف دادگاه مبنی بر اقدام فوري براي صدور قرا

 چنان باقی است. هم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/12    

7/98/1812   

  ك  1812-168-98شماره پرونده:  
  

  استعالم:

شرایط صدور حکم تعلیق اجراي مجازات آمده  1392مصوب  به بعد قانون مجازات اسالمی 46مطابق مواد 

نیز همچنین شرایط ادغام احکام متعدد بیان شده  1392 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 510است. در ماده 

ي أاي جهت ادغام احکام متفاوت نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شده و در بین این احکام ر است.  چنانچه ... پرونده

که متهم مرتکب جرایم عمدي متعدد شده است، امکان  آیا در مقام ادغام با توجه به این شود؛ تعلیقی دیده می

  ها با رعایت شرایط قانونی وجود دارد؟ مستند قانونی آن چیست؟ تعلیق برخی از احکام یا تمامی آن

 پاسخ:

مانع است و در بال 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  53تعلیق اجراي مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده 

نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجراي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510مورد اعمال مقررات ماده 

شود؛  چنان به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمی مجازات (تمام یا قسمتی از آن) هم

وط به تعلیق اجراي مجازات برخوردار شده باشد، در صورت علیه از ارفاقات قانونی مرب چه قبالً محکوم لذا چنان

علیه باید  بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم

 چنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد. هم

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/12    

7/98/1798   

  ح  1798-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادگاه اخذ توضیح از خواهان را ضروري و  زمانی که خواهان و خوانده در جلسه رسیدگی حضور ندارند

تواند براي خواهان ابالغ نماید تا ظرف مهلت معینی مثالً سه روز جهت اخذ توضیح در  داند، آیا دادگاه می می

هاي عمومی و  قانون آیین دادرسی دادگاه 95خصوص موضوع خاص حاضر شود و اگر حاضر نشود، طبق ماده 

قرار ابطال دادخواست صادر کند و یا باید حتماً جلسه تجدید شود و اخذ  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

تواند بدون جلسه و فقط با اخذ توضیح مجدد از  توضیح را براي جلسه بعد قید کند و اصوالً آیا دادگاه می

  خواهان و عدم حضور مجدد وي، قرار ابطال صادرکند؟

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  آیین دادرسی دادگاه قانون 95اعمال ضمانت اجراي مقرر در ماده 

پذیر است که وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابالغ شده و از خواهان جهت اخذ  تنها در صورتی امکان 1379

توضیح دعوت به عمل آمده باشد و منصرف از فرض سؤال است که خواهان ظرف مهلت معینی ازتاریخ ابالغ 

 خذ توضیح دعوت شود.اخطاریه جهت ا

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/16    

7/98/1820   

  ك  1820-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد ذیل را پرداخت نماید و  1387قانون بیمه اجباري  7با عنایت به ماده 

مصادیق آن را ذکر کرده است از جمله راننده مسبب حادثه و.. آیا اگر شخصی در قسمت بار خودرو که براي 

ون قان 10انسان تعبیه نشده است مستقر شود و بر اثر سانحه رانندگی به وي آسیب وارد شود آیا با توجه به ماده 

  باشد.  هاي بدنی می مرقوم پرداخت آن به عهده صندوق تأمین  خسارت

 پاسخ:

سرنشین، در قانون بیمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

شوند که در  تعریف نشده است؛ اما از نظر عرف جامعه، سرنشینان خودروکلیه افرادي محسوب می 20/2/1395

هر قسمت خودرو اعم از کابین و یا قسمت بار سوار شده باشند؛ در حال حاضر نیز افرادي که مازاد بر ظرفیت 

توانند  شوند، مشمول تعریف سرنشین بوده و در صورت بروز تصادف، می اتوبوس و دیگر خودروها سوار می

هاي وارده به  به پرداخت کلیه زیان هاي بیمه نیز مکلف براي دریافت دیه، به شرکت بیمه مراجعه کنند و شرکت

 افراد سرنشین خواهند بود.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/23    

7/98/1803   

  ك  1803-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها  تعیین مجازات حبس را در جرایمی که مجازات قانونی آن 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  66ماده  -1

هاي ترکیبی حبس و شالق یا تخییري  تا شش ماه حبس است ممنوع کرده است؛ آیا این ممنوعیت شامل مجازات

  شود؟ حبس یا شالق نیز می

تعلیق مرتکب همان قانون آمده است که هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت  54درصدر ماده  -2

داخل در غایت است یا داخل  7شود، آیا کلمه  7یکی از جرایم عمدي موجب حد و قصاص دیه یا تعزیر تا درجه 

  نیز موجب لغو تعلیق خواهد شد؟ 7در مغیا؟ به عبارت دیگر ارتکاب جرم درجه 

 پاسخ:

این قانون در خصوص  66، حکم مقرر در صدر ماده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  75با لحاظ ماده  -1

ها نود و یک روز تا شش ماه  تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایم عمدي که حداکثر مجازات قانونی آن

حبس است، شامل کلیه جرایم عمدي است که داراي چنین مجازات حبسی، به عنوان مجازات قانونی جرم باشد؛ 

رم عمدي باشد یا با مجازات دیگر (مانند شالق) به که این مجازات حبس تنها مجازات قانونی ج اعم از این

چه دادگاه مجازات  هاي مذکور، چنان صورت تخییري یا غیرتخییري باشد؛ در صورت تخییري بودن مجازات

  حبس را انتخاب نماید، لزوماً باید به جاي حبس، مجازات جایگزین حبس را مورد حکم قرار دهد.

 54و  46در مواد مختلف از جمله مواد  1392مجازات اسالمی مصوب  با توجه به سیاق و نگارش قانون -2

قانون مذکور، غایت داخل در مغیا است؛ لذا ارتکاب جرم عمدي موجب تعزیر درجه هفت از تاریخ صدور قرار تا 

  قانون یاد شده موجب لغو قرار تعلیق خواهد بود. 54به نحو مذکور در ماده  پایان مدت تعلیق، 

  

 رفیعیدکتر احمد 

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/15    

7/98/1825   

  ك  1825-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 در صورت پیشنهاد قاضی اجراي احکام دادگاه 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  77در خصوص ماده 

مجازات را در حدود قانون  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483تواند مانند ماده  صادرکننده رأي می

صدرالذکر ناظر  77که ماده  علیه باشد، تبدیل کند و یا این تر به حال محکوم تخفیف دهد به مجازاتی که مناسب

  است؟ 1392به بعد قانون مجازات اسالمی مصوب  68  67بر مواد 

 پاسخ:

در ذیل فصل نهم از بخش دوم کتاب اول  1392مجازات اسالمی مصوب  قانون 77که ماده  با توجه به آن -1

هاي جایگزین حبس ذکر شده و در آن به تخفیف، تشدید، تبدیل و توقف موقت  این قانون تحت عنوان مجازات

ذکر شده است، حکم  84ماده  4و تبصره  82، 81اشاره شده که شرایط آن در مواد بعدي همین فصل، مانند مواد 

  هاي جایگزین حبس است. منحصراً ناظر به مجازات 77در ماده  مقرر

مستلزم شروع به اجراي مجازات و در نظر گرفتن  1392قانون مجازات اسالمی  77اعمال مقررات ماده  -2

وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجراي حکم است؛ زیرا فرض بر این است که دادگاه هنگام صدور حکم با توجه 

، با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، وضعیت، سن، 1392نون مجازات اسالمی مصوب قا 64به ماده 

را در نظر گرفته و مورد حکم قرار داده است و » مناسبی«شخصیت و سابقه مجرم ...، مجازات جایگزین حبس 

تغییر این مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی اجراي احکام مستلزم احراز شرایط جدید ضمن اجراي حکم است؛ 

  این قانون آمده است.  81و  80واد مانند آنچه در م

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/06    

7/98/1752   

  ح  1752-9/3-98شماره پرونده:  

  استعالم:

طبق فتاواي فقهی خروج طفل از حضانت منوط به بلوغ و رشد است.با توجه به اختالف حاصله در خصوص سن 

  رشد،

  پایان سن حضانت در دختر و پسر با توجه به سن رشد چه تاریخی است؟ -الف

  پایان سن مالقات در دختر و پسر چه سنی است؟ -ب

 پاسخ:

باشند؛ قانونگذار  تحت حضانت ابوین می» اطفال«، تنها 1307قانون مدنی مصوب  1168به موجب ماده  -الف

را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی  ، طفل1370قانون مجازات اسالمی  49در تبصره یک ماده 

منظور  1392قانون مجازات اسالمی  147قانون مدنی و ماده  1210نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده 

از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمري و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمري است. 

ب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) قسمت مربوط به احکام والدت و ملحقات آن نیز در کتا 3از جلد  18مسأله 

تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس الحد حق الحضانه علیه، حتی «این مورد بیان داشته: 

هیأت عمومی  3/10/1364مورخ  30از رأي وحدت رویه شماره ». االبوین، بل هو مالک لنفسه ذکرا أو انثی

دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود (از جمله اینکه 

باشند. با این اوصاف به عنوان مثال، طرح دعوا و صدور  سر برند) مختار می یک از ابوین خود به  در کنار کدام

  به دختر یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است. حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترك نسبت

قانون حمایت خانواده مصوب  45سال، با عنایت به منطوق ماده  18در مورد مالقات فرزند بالغ کمتر از  -ب

چه مصلحت و غبطه کودك یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم مالقات چنین فرزندي با هر یک از  ، چنان1391

چه  ات آن توسط طرف دیگر فاقد اشکال است و احراز این امر با دادگاه است؛ البته چنانوالدین و تهیه الزام

فرزند بالغ تمایلی به مالقات پدر یا مادر نداشته باشد، الزام وي به انجام مالقات موجه نیست و در این حالت 

  توان به قواي قهریه متوسل شد. نمی
  

 دکتر احمد رفیعی

    قضاییه معاون اداره کل حقوقی قوه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/08    

7/98/1636   

  ك  1636-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند کیفر شالق  چنانچه دادگاه براي بزه توهین مجازات شالق را برگزیند در صورت وجود جهات تخفیف،آیا می

قانون مجازات اسالمی تعزیرات  608تر از جزاي مقرر در ماده  را با دو درجه تخفیف به جزاي نقدي بیش

  ) تبدیل کند؟1375(مصوب 

 پاسخ:

در جرایم تعزیري که مجازات قانونی جرم، شالق و جزاي نقدي به صورت تخییري است، مانند جرم موضوع 

که قانون،  که در استعالم آمده است، با توجه به این 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  608ماده 

بینی کرده است، لذا تعیین مجازات شالق و تبدیل آن در مقام  جزاي نقدي را به عنوان مجازات اصلی جرم پیش

چه که در قانون مقرر شده، مناسب به حال متهم نیست و با توجه به  تخفیف مجازات به جزاي نقدي بیش از آن

 ، وجه قانونی ندارد.1392ون مجازات اسالمی مصوب قان 37ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/23    

7/98/1874   

  ح  1874-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي) طرح  آیا باید علیه کلیه مالکین مشاعی (ورثه ،1356مصوب  قانون اجراي احکام مدنی 43با عنایت به ماده 

دعوي کرد یا فقط طرح دعوي به طرفیت متصرف ملک مشاع (احدي از مالکان) کافی است؟ در صورت پذیرش 

  نظر اخیر، نسبت به مابقی چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

 پاسخ:

شود و ضرورتی  اند، اقامه می خواهان دعواي خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر

توان از دیگر  به طرف دعوي قرار دادن تمام مالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی

 متصرفان رفع تصرف کرد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/15    

7/98/1857   

  ك1857-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی  مقرر داشته است متهم می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  190ماده 

یک نفر وکیل دادگستري همراه خود داشته باشد. آیا عبارت مذکور در مقام بیان تعداد وکیل، نظر به نوع اتهام 

  کند؟ حسب مورد دارد یا افاده حصر می

 پاسخ:

هاي  و ماده واحده قانون احترام به آزادي 1392با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  190تصریح ماده  1383مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 

مراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین تواند یک نفر وکیل دادگستري ه که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می این

وکیل نبوده و داللت بر این ندارد که پیش از حضور متهم، اعالم وکالت وکیل و پذیرش الیحه دفاعیه وي 

تواند یکی از وکالي خود را  ممنوع است. بنا به مراتب فوق چنانچه متهم بیش از یک وکیل داشته باشد، فقط می

 که کدام وکیل همراه متهم باشد، به اختیار متهم است، نه بازپرس. باشد و ایندر شعبه بازپرسی همراه داشته 

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/20    

7/98/1833   

  ح  1833-218-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو در دادگاه حقوقی مطرح شده و در حال 

باشد خوانده دعوي در مقام دفاع از خود دعوایی را به خواسته تقابل مبنی بر مطالبه ثمن آن معامله  رسیدگی می

میلیون ریال به نحوي  150سته دعواي تقابل که بهاي خوا کند. با توجه به آن میلیون ریال اقامه می 150به مبلغ 

است که رسیدگی به این دعوي در صالحیت ذاتی شوراهاي حل اختالف است، آیا رسیدگی به دعواي تقابل در 

هاي عمومی و  قانون آیین دادرسی دادگاه 141که بر اساس ماده  صالحیت ذاتی شوراهاي حل اختالف است یا آن

نامه   آیین 27و ماده  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  21و ماده  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

اجرایی آن رسیدگی توأمان به هر دو دعوا در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی است که به دعواي اصلی رسیدگی 

  کند؟ می

 پاسخ:

در دادگاه عمومی » والزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه خودر«در فرضی سوال که رسیدگی به دعواي 

شده به مبلغی تقویم شده که رسیدگی به آن از  حقوقی مطرح رسیدگی است؛ مفروض آن است که دعواي یاد

صالحیت شوراي حل اختالف خارج است؛ بنابراین در فرضی که خوانده دعواي تقابلی را مطرح کند که رسیدگی 

آن که دعواي اخیر باید با دعواي اصلی توأمان  به آن از موارد صالحیت شوراي حل اختالف باشد، با لحاظ

  رسیدگی شود، رسیدگی به هر دو دعوا در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/30    

7/98/1348   

  ك  1348-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

راستاي اعمال تخفیف مجازات، مصادره اموال ناشی از جرم را به جزاي نقدي تبدیل کند؟  تواند در آیا دادگاه می

  در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف قاضی اجراي احکام کیفري در و مواجهه با چنین حکمی چیست؟

اموال ها و باقی بودن این نوع مجازات، جزاي نقدي ناشی از تبدیل مصادره  آیا در صورت اجراي سایر مجازات

که قاضی اجراي  ناشی از جرم، امکان در حبس ماندن محکوم با رعایت سایر شرایط قانونی وجود دارد؛ یا این

  تواند محکوم را با قید ضمانت آزاد کند؟ احکام در حالت عدم کشف اموال ناشی از جرم می

 پاسخ:

به جزاي نقدي » مصادره اموال«دائر بر امکان تبدیل  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37ماده » ب«بند 

درجه یک تا چهار، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا 

ناظر به موردي است  37حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده است، بلکه این بند از ماده 

قانون مجازات اسالمی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که  19بند یک ماده که مصادره اموال به شرح مقرر در 

همین قانون است. بنابراین تبدیل ضبط  22با رعایت ماده  20ماده » ب«در حال حاضر تنها مصداق آن، بند 

اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال 

اختصاص  داده شده است؛ به جزاي نقدي فاقد وجاهت قانونی است و در صورتی که قاضی اجراي احکام با چنین 

اقدام  1392قانون آیین دادرسی مصوب  477و  474از طرق قانونی از قبیل مواد تواند  حکمی مواجه شود می

  قانونی الزم را بعمل آورد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/26    

7/98/1099   

  ح  1099-76/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات  1362اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  15که مطابق ماده  نظر به این 

شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین  بعدي قراردادهایی که در اجراي قانون مذکور منعقد می

و  باشد، آیا قراردادهاي احصاء نشده در قانون مذکور االجرا می در مفاد آن اختالف نداشته باشند الزم

زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به  ها پیش از انعقاد عقود احصاء شده در این قانون و یا هم قراردادهایی که بانک

نمایند، در شمول عقود معین مذکور  منظور تعیین حد اعتباري مشتري (تعیین حداکثر میزان تسهیالت) منعقد می

توان دستور اجرا را صرفاً نسبت به قرارداد مذکور (قرارداد  یدر قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟ آیا م

تعیین حد اعتبار مشتري) و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر نمود یا منشأ دستور اجرا باید یکی از 

  ون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟عقود احصاء شده در قان

 پاسخ:

اصالحی موضوع قانون  15و ماده  1362یات بانکی بدون ربا مصوب قانون عمل 15اوالً، متعاقب تصویب ماده 

 7گذار در ماده  ، قانون1365قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب  15اصالح ماده 

هاي تولیدي و افزایش  هاي طرح و تسریع در اجراي طرح قانون تسهیل اعطاي تسهیالت بانکی و کاهش هزینه

، کلیه قراردادهاي بانکی منعقده در اجراي قانون عملیات بانکی 1386ها مصوب  الی و کارآیی بانکمنابع م

بدون ربا را به نحو اطالق و بدون ذکر شرط عدم اختالف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا 

رداد و قانون حاکم، باید توسط شرط عدم اختالف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرا

  کننده مدنظر قرار گیرد. مرجع قضایی رسیدگی

االجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسري این  ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد الزم

نکی تنظیمی پیش از قانون حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهاي با

  شود. یابد و شامل این قراردادها نمی تسري نمی 1362عملیات بانکی بدون ربا مصوب 

ثالثاً، حد یا سقف اعتباري مشتري، میزان امکانات تأمین مالی در قالب تسهیالت و یا تعهدات است که براي یک 

اختیارات شعبه در قبال مشتري افزایش یابد. در  شود حدود گیرد و این امر موجب می سال مشتري مدنظر قرار می

هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 

االجرا بودن یا نبودن آن، امري موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد  با اصالحات بعدي و الزم 1362

  کننده است. ت پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگیقرارداد تنظیمی و محتویا

  

https://t.me/ekhtebar


 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/27    

7/98/1629   

  ك  1629-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  قانون مجازات اسالمی چیست؟ 42ضمانت اجراي تخلف از تدابیر مقرر در ماده 

 پاسخ:

با تدابیري همراه است که » لزوماً«قرار تعویق مراقبتی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  42مطابق ماده 

داده است قرار تعویق را با دستورهایی که در این » اختیار«به دادگاه  43ذیل این ماده آمده است؛ همچنین ماده 

ون یاد شده از ارکان تعویق مراقبتی قان 42که تدابیر موضوع ماده  ماده احصاء شده، همراه سازد. با توجه به این

گفته (افزایش  قانون پیش 44شود، ضمانت اجراي مندرج در ماده  محسوب و الزاماً مشمول دستور دادگاه می

مدت تعویق یا صدور حکم محکومیت) که در خصوص عدم اجراي دستورهاي دادگاه آمده است، به طریق اولی 

 شود. را نیز شامل می 42موضوع ماده » تدابیر«تخلف از اجراي 

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/27    

7/98/1810   

  ك  1810-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، در دادگاه کیفري یک و نیز تمامی مواردي که رسیدگی مرجع  395وفق ماده 

بینی شده، مالك در انشاي رأي نظر اکثریت اعضا است. آیا مراد نظر اکثریت اعضاء  قضایی با قضات متعدد پیش

ته باشند؛ لیکن در تعیین که اگر همه اعضاء عقیده بر محکومیت داش دایر بر محکومیت یا برائت متهم است یا این

شود؟ در صورت اتفاق نظر اعضاء در محکومیت متهم  و میزان مجازات اختالف نظر داشته باشند را نیز شامل می

  و اختالف نظر آنان در تعیین میزان مجازات وي، آیا باید عضو مستشار دیگري توسط مقام ارجاع اضافه شود؟ 

 پاسخ:

به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه  اگر نظر اکثریت«منظور از عبارت 

، اعم از این است که هیأت قضایی در خصوص 1392قانون آیین دادرسی کیفري  395در ماده » شود می

بزهکاري یا عدم بزهکاري و یا چگونگی و میزان مجازات تعیینی براي متهم و برخورداري وي از نهادهاي 

گفته، قاضی تخفیف یا تعلیق مجازات به اتفاق آرا نرسند؛ که در این صورت باید مطابق ماده پیشارفاقی نظیر 

سوم به هیات ملحق شود تا مذاکره ادامه پیدا کرده و اکثریتی درخصوص موضوع ایجاد شود و سپس بر اساس 

خصوص تعیین مجازات یا قانون یادشده، انشاي رأي شود. بنابراین چنانچه در  404نظر اکثریت مطابق ماده 

هایی مانند تعلیق یا تعویق مجازات و غیره نیز به تفاهم نرسند، اضافه شدن عضو سوم امري  استفاده از تأسیس

  ناپذیر است.اجتناب

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/29    

7/98/1858   

  ك1858-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري مقرر داشته است هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد  165ماده 

تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان  یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختالف باشد، بازپرس می

کور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذ

، آیا تعداد دو بار استفاده از نظر هیات »می تواند تا دو بار دیگر«را استعالم کند. با توجه به متن ماده و عبارت 

کارشناسی با احتساب کارشناس منفرد به عنوان مبناي ارجاع مالك است یا هیات سه نفره؛ به عبارتی، حداکثر 

  سان پنج نفره است یا هفت نفره؟جاع به هیات کارشناسی، آیا هیات کارشناساار

 پاسخ:

، متفاوت از 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  165کسب نظر متخصص توسط بازپرس، موضوع ماده 

ن ای  165این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده  166ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 

قانون، به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختالف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع 

بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناس یا کارشناسان بر خالف اوضاع و احوال محقق و مسلم است یا 

ه، ضمن رد آن،  موضوع را به کارشناسی قانون یاد شد 166خیر، به نتیجه اي نرسیده است تا با اعمال ماده 

قانون یاد شده، ناظر به موارد  165مجدد ارجاع نماید. بنابراین در فرض سؤال، محدودیت دو بار مذکور در ماده 

  یاد شده است. 166موضوع این ماده و منصرف از موارد موضوع ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/05    

7/98/1355   

  ح  1355-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي که در عقد دایم است و مقرر شده مراسم عروسی گرفته شود. و یا زوجین توافق مکتوب یا شفاهی  زوجهآیا  

در خصوص برگزاري مراسم عروسی ندارند اما از لحاظ عرفی زوج می بایست جشن عروسی بر پا کند، در 

واند تمکین خود را منوط به ت صورتی که زوج به توافق خود یا به توافق نانوشته خود عمل نکند، آیا زوجه  می

  برگزاري این مراسم از سوي زوج کند؟ 

 پاسخ:

تواند به عنوان یک شرط بنایی  چه در عرف رایج محل برگزاري مراسم عروسی ضروري باشد، این امر می چنان

کننده است. افزون بر آن، لزوم  عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی

قانون مدنی شود.  220تواند از نتایج عرفی عقد تلقی و مشمول ماده  برگزاري جشن ازدواج در حد متعارف می

تواند مادام که به شرط یادشده (برگزاري مراسم عروسی) عمل نشده باشد،  بنابراین در فرض استعالم زوجه می

  از تمکین خودداري کند.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  قی قوه قضاییهمدیرکل حقو

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/29    

7/98/664   

  ك  664-54-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مورخ  7/5465و شماره  77/9/2مورخ  7/634رسد متن نظرات مشورت  که به نظر می با توجه به این

  آن اداره کل با هم در تعارض است، نظریه مشورتی خود را در این خصوص بیان فرمائید: 1383/7/26

قانون مبارزه با مواد مخدر  38: اعمال تخفیف موضوع ماده 2/9/1377مورخ  634/7نظریه مشورتی شماره 

قانون مجازات اسالمی  22براي رعایت تخفیف مجرمان همین قانون است و نمی توان عالوه بر آن مقررات ماده 

ا تواماً در این جرایم به کار را منفرداً ی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38و  37و مواد  1370مصوب 

  برد.

قانون  38و  37قانون مجازات اسالمی و مواد  22اعمال ماده  1383/7/26-7/5465نظریه مشورتی  

تواند متهم را به  در مورد جرایم مواد مخدر بالاشکال است و قاضی دادگاه می 1392مجازات اسالمی مصوب 

  که صراحتا منع شده باشد. کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم نماید مگر این

 پاسخ:

این اداره کل منطبق بر قانون حاکم در زمان  2/9/1377مورخ  6364/7نظر از این که نظریه شماره  صرف

نیز نظر این اداره کل  1392در حال حاضر و پس از حاکمیت قانون مجازات اسالمی مصوب  صدور بوده است،

شود که  به این شرح است: در اجراي قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مواردي به قانون عام عمل می

این  38طبق ماده  در آن قانون حکم خاص نباشد. اما چون در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور،

قابل اعمال  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37باشد ، ماده  بینی شده و خاص می قانون مقرراتی پیش

  نیست.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/29    

7/98/885   

  ح  885-182-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اعتباري عملیات ثبتی و ابطال سند مالکیت، امکان رسیدگی  آیا قبل از صدور حکم حقوقی مبنی بر اثبات بی-1

اعتباري عملیات ثبتی و ثبت  که رسیدگی به جرایم ثبتی موکول به اثبات بی به جرایم ثبتی وجود دارد؛ یا این

اعتباري و بطالن در  نه رسیدگی و اثبات بیملک در دفتر امالك و ابطال سند مالکیت است و بالتبع وجود پیشی

چنانچه امکان رسیدگی به جرایم ثبتی بدون نیاز به وجود اثبات تخلفات و -2صالح ضروري است؟  محاکم ذي

ابطال عملیات ثبتی در محاکم حقوقی وجود داشته باشد، نحوه تحقیق و رسیدگی در امر کیفري و اجراي حکم 

دور سند جایگزین به چه نحو است؟ محکمه کیفري رأساً تعیین تکلیف کیفري در خصوص ابطال سند و ص

  بایست از طریق دادخواست اقدام شود؟  که بر مبناي محکومیت کیفري می نماید یا این می

 پاسخ:

صدور قرار اناطه یعنی منوط کردن رسیدگی به امر کیفري، به رسیدگی در دادگاه حقوقی، امري استثنایی است و 

شود که احراز  قرار اناطه صرفا هنگامی صادر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  21 مطابق ماده

ها در صالحیت دادگاه حقوقی است؛ از طرفی وقتی  مجرمیت منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن

دهد،  ي) قرار میگذار رسیدگی به امري (جرم) را در صالحیت یک مرجع قضایی (در این جا دادگاه کیفر قانون

رسیدگی به تمامی اجزاي جرم و شرایط الزم براي تحقق جرم هم در صالحیت همان دادگاه است. بنابراین با 

توجه به این که رسیدگی به جرایم ثبتی، لزوما مستلزم اثبات بی اعتباري عملیات ثبتی یا ابطال سند مالکیت 

 نیست، صدور قرار اناطه فاقد موضوعیت است.

  

 احمد رفیعیدکتر 

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/30    

7/98/1828   

  ح  1828-29/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1356قانون موجر و مستاجر مصوب   31آیا شهر رویان (علمده سابق) جز شهرهاي موضوع آخرین آگهی ماده  

  یی به این دادگاه ارسال نمایند.باشد؟ خواهشمند است آخرین آگهی مربوطه را جهت بهره برداري قضا می

 پاسخ:

در آنجا اجرا شود و انتشار آگهی لزوم  1356هایی که باید قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  تعیین محل

بندي مشاغل معاونت  کل تشکیالت و طبقه این قانون در حال حاضر برعهده اداره 31اجراي آن باتوجه به ماده 

راهبردي قوه قضاییه است؛ بنابراین مناسب است براي اطمینان خاطر، مراتب را از مرجع مذکور استعالم فرمایند. 

شود، در مجموعه  ها اجرا می در آن 1356هایی که قانون روابط موجر و مستأجر  که، فهرست محل توضیح آن

 تهیه شده توسط این اداره کل منتشر شده است.شده قوانین حقوقی  تنقیح

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/30    

7/98/1826   

  ح  1826-97-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا ممنوعیت وکیلی که قبالً سمت قضایی داشته به مدت سه سال از قبول وکالت در آخرین محل خدمت خود 

  باشد. خدمت خود باشد نیز میچنانچه فقط مطالعه پرونده در آخرین حوزه محل 

 پاسخ:

وکیل براي گیرد، اصوالً  صرف نظر از آنکه مطالعه پرونده به منظور قبول وکالت یا ارائه مشاوره صورت می

مطالعه پرونده نیز باید وکالتنامه تنظیم و به دادگاه مربوط ارائه نماید تا اجازه مطالعه پرونده را اخذ نماید، 

شامل  1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب  6ماده  4بنابراین ممنوعیت مقرر در تبصره 

  شود. مطالعه پرونده نیز می

  

 ئیدکتر احمد محمدي بارد

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/30    

7/98/1796   

  ح  1796-138-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار صدور دستور موقت در  177و  174با توجه به اینکه بر اساس ماده 

دعاوي تصرف عدوانی را مورد پذیرش قرار داده است حال سوال آن است که صدور قرار دستور موقت در این 

از همان قانون مستلزم  319گونه دعاوي در جهت جلوگیري از اقدامات یا تصرفات خوانده بنا به اطالق ماده 

  ه نیازي به تودیع و تامین نیست.باشد یا آنکه در مورد یاد شد تودیع و معرفی تامین متناسب می

 پاسخ:

، 1379هاي عمومی وانقالب درامور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 174دستور موقت موضوع ماده 

و بعد قانون  310راجع به دستور موقت موضوع مواد جایی که تابع احکام مقرر   دستور خاصی است و از آن

  باشد، لذا در فرض سؤال موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد. شده نمی یاد

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/30    

7/98/1849   

  ك1849-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از  409مطابق ماده 

بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را براي این امر با رعایت سن و 

انتخاب می کند و مطابق  جهات دیگر از قبیل تاهل، گذراندن دوره آموزش و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند

قانون فوق الذکر مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان  444ماده 

اي از دادگاه تجدیدنظراستان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابالغ رئیس قوه قضاییه تعیین  شعبه

راء و تصمیمات دادگاه کیفري یک رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان دیوان خواهی از آ گردد مرجع فرجام می

  عالی کشور است.

بایست لزوماً از  کننده به جرایم اطفال و نوجوانان می حال سوال اینجاست که آیا مطابق مواد فوق قضات رسیدگی

محترم دادگستري صورت گیرد  ریاست محترم قوه قضاییه ابالغ داشته باشند و چنانچه ابالغ از ناحیه روساي

  کند یا خیر  کفایت می

 پاسخ:

اي از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق شرایط مقرر در این قانون و با ابالغ رئیس  شعبه«مستفاد از عبارت 

این است که قضات  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  444مذکور در ماده » گردد قوه قضائیه تعیین می

دادگاه تجدیدنظر استان که به درخواست تجدیدنظر  از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی 

شده براي قضات دادگاه اطفال و  کنند، باید داراي ابالغ از سوي رئیس قوه قضاییه و نیز شرایط خاص تعیین می

  کند. صدور ابالغ داخلی کفایت نمیشده باشند و  قانون یاد 409نوجوانان وفق ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/29    

7/98/1518   

  ك  1518-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 8ها را به  می کند پس از مدتی همان آپارتمان» الف«اقدام به فروش هشت باب آپارتمان به  آقاي » ب«آقاي 

دایر بر انتقال » ب«قرار جلب به دادرسی علیه آقاي » الف«فروشد در خصوص شکایت آقاي  هشت نفر دیگر می

مال غیر صادر شده و در خصوص انتقال گیرندگان مال غیر به دلیل عدم احراز سوء نیت قرار منع تعقیب صادر و 

ب به دادرسی، انتقال گیرندگان مذکور پرونده به دادگاه ارسال شده است. پس از چند ماه از صدور قرار جل

اند. تکلیف بازپرس در خصوص  طرح کرده» ب«شکایتی دایر بر کالهبرداري از طریق انتقال مال غیر علیه آقاي 

هاي جدید چیست؟ آیا باید رسیدگی کیفري ادامه یابد و علیه متهم قرار جلب به دادرسی دایر بر  شکایت

که چون رفتار واحد بوده و یک بار رسیدگی کیفري  غیر صادر شود و یا اینکالهبرداري از طریق انتقال مال 

  اید به مراجع حقوقی ارشاد شوند.انجام شده موضوع مشمول اعتبار امر مختوم است و شاکیان ب

 پاسخ:

در فرض سؤال که به اتهامات متعدد شخصی که مرتکب بزه انتقال مال غیر شده بر اساس شکایت مالک 

حکم محکومیت وي صادر گردیده است، با شکایت خریدار مال غیر پس از صدور حکم، موضوع رسیدگی و 

شود؛ ولی پس از صدور  بار مجازات می قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر مجرمی براي ارتکاب جرم فقط یک

  تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید. حکم محکومیت، خریدار می

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/30    

7/98/1813   

  ح  1813-3/9-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در راستاي ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 

آیا شرکت آب و فاضالب روستایی و شهري استان تهران و شرکت برق و گاز مشمول قانون  15/8/1365

  ام اعالم فرمائید.باشند یا خیر؟ مستدعی است نتیجه را جهت بهره برداي قضایی به این اجرا احک مذکور می

 پاسخ:

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

گردد و به  ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می وزارتخانه

شرکتهاي دولتی و نهادها و بنیادها تسري ندارد، هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور 

دن شرکت آب و فاضالب تهران و شرکت برق شده باشد. بنابراین در فرض استعالم  در فرض دولتی محسوب ش

  و گاز نیز قانون یاد شده به آن تسري ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

    
7/98/1802   

  ح  1802-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در فرضی که دادگاه بدوي راجع به دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی با پذیرش عذر و موجه -1

- 2دانستن آن قرار قبولی صادر نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر نماید؟ 

جدیدنظر آیا دادگاه بدوي مکلف به در صورت تذکر دادگاه تجدیدنظر مبنی بر خارج از مهلت بودن دادخواست ت

بایست موضوع را بررسی و النهایه به تشخیص خود  تبعیت و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر است و یا می

در صورتی که پس از اعالم تجدیدنظر مبنی بر خارج از مهلت بودن دادخواست تجدیدنظر و -3عمل نماید؟ 

ستین قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر ننماید آیا دادگاه تجدیدنظر اعاده پرونده به دادگاه بدوي دادگاه نخ

  دادخواست تجدیدنظر صادر نماید. تواند رأساً قرار رد می

 پاسخ:

، دادگاه 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 340برابر ماده  -1

کننده رأي تجدید نظر خواسته در صورتی که عذر اعالم شده از سوي تجدید نظر خواه را موجه تشخیص  صادر

دهد، نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اتخاذ تصمیم می کند. مقنن راجع به قابل تجدید نظر خواهی بودن 

قانون یاد  332به عمومات قانونی به ویژه ماده این تصمیم دادگاه بدوي سکوت کرده است، بنابراین، با عنایت 

شده، تصمیم مزبور قابل تجدید نظر خواهی نیست و بدون تجدید نظر خواهی نیز دلیلی بر مداخله دادگاه تجدید 

ها باید موجه  نظر و اتخاذ تصمیمی بر خالف تصمیم قطعی دادگاه بدوي وجود ندارد. ضمناً گرچه تصمیمات دادگاه

ولی عدم ذکر علت موجه بودن عذر در تصمیم دادگاه بدوي نیز مجوزي براي مداخله دادگاه  و مستدل باشد

  تجدید نظر نمی باشد.

  با توجه به پاسخ پرسش اول منتفی است. -3و2

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/28    

7/98/1715   

  ع  1715-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي سطحی به لحاظ آبخیزداري از وظایف ذاتی امور منابع آب  که حفظ منابع آب و مهار آب نظر به این

گونه تمهیداتی جهت حفاظت شهر از سیل  ها اتخاذ هر قانون شهرداري 55ماده  14باشد و از طرفی حسب بند  می

هاي اخیر که  هاي سال آب و هوایی و بارش هاست؛ با در نظر گرفتن تغییرات و حریق و .. بر عهده شهرداري

احتمال وقوع سیالب و در معرض خطر سیل قرار گرفتن قابل پیش بینی است اعالم فرمایید اقدامات پیشگیرانه و 

هایی که منتهی به شهرها می گردد در محدوده شهري و خارج  احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل در مسیل

ایف کدام ارگان است؟در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه و وقوع حادثه مسئوولیت از محدوده شهري، از وظ

  خسارت هاي ایجاد شده بر عهده کدام ارگان است؟

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، اتخاذ تدابیر مؤثر و  1334قانون شهرداري مصوب  55ماده  14اوالً، طبق بند 

باشد. بنابراین با توجه به این که محدوده  اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سیل در زمره وظایف شهرداري می

بند و تغییر مسیر  گیرانه و احداث سد و سیل شهري در حوزه اختیارات و وظایف شهرداري است، اقدامات پیش

اخل محدوده شهري از وظایف شهرداري است؛ بنابراین جبران خسارت داخل این محدوده نیز سیل فقط در د

  برعهده شهرداري است.

با اصالحات و الحاقات بعدي) و  1361که در اجراي قانون توزیع عادالنه آب (مصوب  ثانیاً، با توجه به این

ها  )، متولی امور آب و بارندگیبا اصالحات بعدي 1369هاي آب و فاضالب (مصوب  قانون تشکیل شرکت

گیرانه و احداث سد و  خانه کل کشور است، اقدامات پیش باشد و حوزه وظایف این وزارت وزارت نیرو می

ولیت جبران بند و تغییر مسیر سیل در خارج از محدوده شهري، در حیطه وظایف وزارت نیرو است و مسئ سیل

  خسارت وارده را دارد.
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/28    

7/98/1588   

  ع1588-1/7-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تشکیالت و آیین  10ماده  2در مواردي در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 

حسب مورد شعبه بدوي دیوان عدالت اداري با تأیید شعبه تجدیدنظر  1392دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 

و یا شعبه تجدیدنظر پس از نقص رأي شعبه بدوي، تصمیم صادر شده از هیأت حل اختالف اداره تعاون کار و 

نماید.  رفاه اجتماعی را به لحاظ وجود ایراد شکلی و ماهوي نقض و رسیدگی مجدد را به هیأت مربوط محول می

چه پس از اتخاذ تصمیم توسط هیأت مزبور مجددا نسبت به این تصمیم اعتراض شود، در اجراي قسمت  ل چنانحا

همان قانون، در این مرحله کدام یک از شعب بدوي و  65قانون یاد شده و با توجه به مدلول ماده  63اخیر ماده 

  تجدید نظر دیوان عدالت اداري مکلف به رسیدگی هستند؟

 پاسخ:

اي دیوان عدالت اداري حسب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري  جه به رسیدگی دو مرحلهبا تو

قانون کار توسط شعبه  157هاي حل اختالف موضوع ماده  چه آراي هیأت ، چنان25/3/1392مصوب 

ر نیز مجدداً اتخاذ عرض اعاده گردد و هیأت مذکو تجدیدنظر دیوان عدالت اداري نقض و به هیأت حل اختالف هم

تصمیم در خصوص موضوع مطروحه نماید، ولی شاکی مجدداً اعتراض خود را نسبت به رأي هیأت حل اختالف 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  63مزبور در دیوان عدالت اداري مطرح کند، در اجراي ماده 

در دیوان عدالت اداري با رعایت کلیه تشریفات ، اعتراض اخیرالذکر با تقدیم دادخواست 1392اداري مصوب 

 قانونی و بدواً در شعبه بدوي و سپس در شعبه تجدیدنظر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/30    

7/98/939   

  ح939-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

به عنوان خریدار مقدم، اقدام به خرید یک دستگاه خودرو » ب«نامه عادي با شخص  مطابق مبایعه» الف«شخص 

» ج«، مجدداً آن را به شخص »الف«پس از فروش خودرو به شخص » ب«نماید. شخص  می» ب«از شخص 

شکایت کیفري  اقدام به طرح» الف«نماید. شخص  فروخته و سند رسمی آن را نیز به نام وي تنظیم می

» ب«نماید و نهایتا شخص  در دادسرا و دادگاه کیفري می» ب«کالهبرداري از طریق فروش مال غیر علیه شخص 

گونه   نیز هیچ» ج«شود. از طرفی شخص  به اتهام فروش مال غیر به حبس و استرداد خودرو مذکور محکوم می

د در مراحل بدوي یا تجدید نظر دفاع کند. شخص سمتی در پرونده کیفري مطروحه نداشته است تا از حقوق خو

در دادگاه » ب«و » الف«نامه میان  اقدام  به طرح دادخواست حقوقی به خواسته تقاضاي بطالن مبایعه» ج«

اصل تبعیت آراء حقوقی از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  18حقوقی نموده است با التفات به ماده 

که وارد ماهیت دعوي حقوقی خواهان شود و به  بایست بدون آن دگاه حقوقی میآراء کیفري، آیا قاضی دا

دفاعیات و ادله و مدارك خواهان و مواد قانونی توجه کند، به صرف وجود راي کیفري دادخواست وي را رد 

  ؟را نادیده گرفته و وارد ماهیت دعواي فوق شود» الف«بایست رأي کیفري صادره به نفع شخص  نماید یا می

 پاسخ:

که در حقوق کیفري، جرم بودن رفتار مالزمه با صحت معامالت از حیث مدنی ندارد، در فرض  با عنایت به این

در پرونده کیفري دخالت نداشته و جزو طرفین پرونده نبوده است حق دادخواهی براي » ج«استعالم که شخص 

به » ب«و » الف«به طرفیت » ج«رسد دادگاه حقوقی باید به دعواي  شخص ثالث محفوظ است لذا به نظر می

قانون  18نامه استنادي رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. بر این اساس موضوع از شمول ماده  خواسته ابطال مبایعه

در » ب«به رد مال (خودرو) به » ج«چه  خارج است. بدیهی است چنان 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري  148ماده  2اعتراض وفق تبصره  پرونده کیفري اعتراض داشته باشد رسیدگی به

  پذیرد. در دادگاه کیفري صورت می 1392مصوب 
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/29    

7/98/1282   

  ك  1282-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به « در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر آمده است: 

به مبلغ یکصد » ج«را به آقاي » ب«اتومبیل بنز متعلق به آقاي » الف«آقاي ». عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...

کند و این در حالی است که  دریافت می» ج«از آقاي  فروشد و مبلغ یکصد میلیون تومان را میلیون تومان می

فروشد. حال سواالتی که در این زمینه مطرح است به  مال دیگري را می» الف«اطالع دارد که آقاي » ج«آقاي 

طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین -1شرح ذیل است: 

بایست به حبس و رد مالی که در نتیجه انتقال مال غیر طبق  می» الف«هبرداري آقاي ارتشاء و اختالس کال

است؛ محکوم گردد. آیا معناي مفاد ماده » ج«تحصیل کرده که همانا مبلغ یکصد میلیون تومان دریافتی از آقاي 

کصد میلیون دریافتی از خرد، ی که مال غیر را می از این» ج«رغم اطالع آقاي  یک قانون تشدید این است که علی

نیز » ج«اینکه طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، مجازات انتقال گیرنده -2وي به وي مسترد شود؟ 

رسد ولی  همانند مجازات انتقال دهنده است به چه معنا است؟ در مورد اعمال مجازات حبس مشکلی به نظر نمی

گیرنده وجهی دریافت نکرده و  أخوذه مشکل وجود دارد؛ زیرا انتقالدر مورد رد مال و جزاي نقدي معادل مال م

آنچه دریافت کرده اتومبیل بنز است و چنانچه بگوییم منظور از رد مال موضوع ماده یک قانون تشدید نسبت به 

ق ساب 215و  148انتقال گیرنده رد اتومبیل است چون اتومبیل نیز وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته، طبق ماده 

الذکر قابل تعیین تکلیف است و موضوع رد مال قانون تشدید نیست. اگر گفته شود منظور از رد مال در مورد 

آن را » الف«انتقال گیرنده همان اتومبیل بنز است فرض شود قیمت واقعی بنز یک میلیارد تومان است که آقاي 

» ب«نیز از طرف انتقال گیرنده به مالک آقاي  به یکصد میلیون تومان فروخته آنگاه باید حکم کنیم که اتومبیل

برگردد و جزاي نقدي معادل مال مأخوذه اتومبیل بنز یعنی یک میلیارد تومان هم بپردازد. یعنی جزاي نقدي انتقال 

رسد مقصود  شود که بعید است منظور نظر مقنن باشد. لذا به نظر می گیرنده ده برابر جزاي نقدي انتقال دهنده می

ین باشد که هر حکمی نسبت به انتقال دهنده صادر شد مشابه آن حکم علیه انتقال گیرنده صادر شود؛ به مقنن ا

از » الف«نیز یکصد میلیون جزاي نقدي بپردازد و پولی که توسط آقاي » ج«این معنی که انتقال گیرنده آقاي 

رد نشود و در مورد رد مال هم  »ج«دریافت شده بابت جزاي نقدي وي ضبط شود و عمالً به آقاي » ج«آقاي 

برگرداند هر چند جاي » ب«چیزي جز اتومبیل اخذ نکرده، همان را به مالک آقاي » ج«بگوییم چون آقاي 

  خواهد بود.» الف«ال دهنده آقاي اش معادل این مال نیست یک میلیارد تومان بلکه معادل جزاي نقدي انتق نقدي

 پاسخ:
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خودروي متعلق به دیگري، خودرو وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه مال موضوع با تذکر این که در جرم انتقال 

، همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر بوده »رد مال«جرم است؛ اوال، در بزه فروش مال غیر، منظور از 

حقوقی له (صاحب مال) مسترد شود و حکم  به رد مال ولو ضمن محکومیت کیفري، ذاتا امري و باید به محکوم

است و باید مطابق مقررات اجراي احکام مدنی عمل شود؛ بنابراین در مرحله اجراي حکم، مال منقول (خودرو) از 

  شود. له تحویل داده می ید متصرف ثالث (انتقال گیرنده عالم به انتقال مال غیر) خارج و به محکوم

که با توجه  1367الس و کالهبرداري مصوب ثانیا، مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اخت

به انتقال مال غیر هم تسري دارد، کالهبردار  1308به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 

عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، به یک تا هفت سال زندان و پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده 

مال غیر (الف) به عوض مال منتقل شده (اتومبیل) وجه نقد   ل که انتقال دهندهشود. در فرض سؤا محکوم می

گرفته است، میزان جزاي نقدي انتقال دهنده، معادل همان وجه نقد مأخوذه است و میزان جزاي نقدي انتقال 

دي به انتقال اي که به عدم مالکیت انتقال دهنده عالم بوده و در عوض مال اخذ شده (اتومبیل)، وجه نق گیرنده

  دهنده داده است معادل ارزش ریالی مال مأخوذ (اتومبیل) در تاریخ وقوع جرم است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/28    

7/98/1430   

  ح1430-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند  قید کند، اوالًدر صورت تعلق طالها به زوجه، آیا می چه زوجه در لیست سیاهه جهیزیه طالجات را نیز چنان

شود؟   در دعواي استرداد جهیزیه طالجات را به عنوان جهیزیه مطالبه کند، آیا طالجات جز جهیزیه محسوب می

چه طالجات  تواند رأي به استرداد طالجات بدهد یا این امر مستلزم دعواي مستقل است؟ چنان آیا دادگاه می

تواند در دعواي استرداد جهیزیه آن را مطالبه کند و باید  زوج به زوجه هبه شده باشد، آیا باز هم میتوسط 

  دادگاه نسبت به آن چه رأیی صادر نماید؟

 پاسخ:

پذیرد) یا به موجب عرف محل  اوالً، هر مالی که بر اساس توافق زوجین (که غالباً با تنظیم سیاهه صورت می

تواند موضوع دعواي استرداد جهیزیه  رآالت (طالجات) باشد، می د شود، هر چند از نوع زیوداخل در جهیزیه قلمدا

قرار گیرد و تشخیص این که طالجات فرض سؤال در مالکیت زوجه بوده است و به عنوان جهیزیه تحویل زوج 

د، با لحاظ گیر شده است و یا توسط زوجه به زوج تملیک شده و تحت عناوینی همچون هبه و صلح قرار می

  کننده است. مندرجات پرونده و احراز قصد مشترك طرفین برعهده دادگاه رسیدگی

، صالحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به بندهاي 1391قانون حمایت خانواده مصوب  4ثانیا، مستند به ماده 

صالحیت دادگاه خانواده گانه احصایی است و موضوعاتی از قبیل مطالبه شیربها یا استرداد طالجات در  هیجده

گانه مزبور امري استثنایی است و افزایش صالحیت دادگاه خانواده نیازمند نص است و  نیست؛ زیرا موارد هیجده

که در امور استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نمود، لذا از تفسیر موسع و افزایش دامنه صالحیت این  از آنجایی

که به تشخیص دادگاه طالجات فرض سؤال  ایت به مراتب فوق در صورتیدادگاه باید خودداري کرد. با عن

  جهیزیه تلقی نشود، رسیدگی به دعواي استرداد آن از صالحیت دادگاه خانواده خارج است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/28    

7/98/1275   

  ع  1275-66-98شماره پرونده:  
          

  استعالم:

اي که مالک براي  ) نقشه28/1/1390قانون شهرداري ( اصالحی مصوب  101رساند به موجب ماده  باستحضار می

ها، ادارات ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی درخواست  نماید و یا از طریق دادگاه تفکیک زمین خود به شهرداري تسلیم می

گردد باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات  تفکیک زمین به شهرداري ارائه می

حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابالغ شود و طبق تبصره سوم ذیل  عمومی از کل زمین از طرف شهرداري

همان قانون، اراضی با سند شش دانگ و با مساحت بیش از پانصد متر مربع، شهرداري براي تامین سرانه فضاي عمومی 

ر در اثر تفکیک و درصد و براي تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شه 25و خدماتی تا سقف   

 25افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک براي مالک تا  

تصریح گردیده شهرداري هیچ وجهی به صاحب ملک  4نماید و در تبصره  مانده اراضی را دریافت می درصد از باقی

معابر و شارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند و  3بابت کلیه اراضی حاصل از تبصره 

باشد که:  شود پرداخت نخواهد کرد و متعلق به شهرداري است.  ابهامات ایجاد شده بدین شرح می مالکیت ایجاد می

گردد و نیز  داث میدر مواردي با تفکیک یا افراز ملک، کوچه و معابر فرعی ایجاد شده داخل در همان ملک اح -الف

بعضا به لحاظ دو یا سه بر بودن ملک مورد تقاضاي تفکیک طبق طرح و نقشه تفصیلی شهر میزان اصالحی اضالع 

گردد. حال آیا  هاي مجاور مشخص و به عنوان سطوح معابر از مورد مالکیت اشخاص کسر می ملک از کوچه و خیابان

هاي مجاور شهر مالک را  م و براي سطوح معابر اصالحی از خیابانتوان در دو فرضیه فوق قائل به تفکیک شوی می

اصالح قانون  101که در هر دو حال به لحاظ حاکمیت ماده  نشینی شده بدانیم یا این مستحق دریافت بهاي زمین عقب

 25اي با احتساب  طبق فرضیه-شود؟ ب شهرداري نبایستی وجهی به مالک پرداخت نمی 4شهرداري و طبق تبصره 

درصد از  25مانده که به میزان  درصد از ملک باقی 75درصد از ملک به عنوان سرانه عمومی یا حق تفکیک معادل   

درصد از ملک در  7543درصد زمین به عنوان سطوح معابر در نظر گرفته شود مجموعا  7518مانده ملک یعنی  باقی

رض چنانچه مالک عوارض حق تفکیک را پرداخت نموده گیرد. در این ف قانون به شهرداري تعلق می 101اجراي ماده 

مانده ملک باشد، آیا باستناد  درصد باقی 7518باشد و میزان سطوح معابر ناشی از رعایت ضوابط طرح تفصیلی بیش از 

درصد وجهی به مالک پرداخت  7543همان قانون، کماکان شهرداري نبایستی بابت مساحت بیش از  101ماده  4تبصره 

و ناشی از افراز و تفکیک اراضی مطلق نظر قانونگذار است؟  3و به عبارتی رایگان بودن اراضی حاصل از تبصره  نماید

نشینی کوچه و  الزم به یادآوري است طبق نقشه و طرح تفصیلی شهر، قسمتی از اراضی اشخاص داخل در طرح  عقب

و اصالحی سال  5813الیحه قانونی تملک مصوب سال ها قرار داشته اما شهرداري با توجه به اصول حاکم بر  خیابان

 101راسا به عنوان دستگاه مجري طرح اقدامی در جهت اجراي طرح به عمل نیاورده و تقاضاي اعمال ماده  1370

قانون شهرداري توسط مالک یا اداره ثبت و دادگاه موضوع اقدام شهرداري به اعمال ضوابط نقشه و طرح تفصیلی 
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واهشمند است با ارائه نظریه حقوقی این شهرداري را در رفع ابهامات فنی و حقوقی و نیز به منظور عدم باشد. لذا خ می

  الکین و شهرداري یاري فرمائید.تضییع حقوق م

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات  1334ها مصوب  ) قانون شهرداري28/1/1390(اصالحی  101ماده  3اعمال تبصره  -الف

بعدي در خصوص تملک رایگان اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی از سوي شهرداري در قبال تفکیک و 

افراز اراضی با سند ششدانگ و با مساحت بیش از پانصد متر مربع مطلق بوده و شامل اراضی که در طرح تملک 

هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب  ك براي اجراي برنامهموضوع الیحه قانونی نحوه خرید اراضی و امال

قرار گرفته و طرح مزبور اجرا  1370و قانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري مصوب  1358

  شود. نشده است، (تملک شهرداري صورت نپذیرفته) نیز می

ن تملکی جهت اجراي طرح، مکلف به خرید اراضی و امالك مردم به ها در اجراي قوانی که شهرداري با عنایت به این -ب

که اعمال حقوق مالکانه اشخاص جزو حقوق  که مالکیت اشخاص قابل احترام است و این قیمت روز بوده و توجهاً به این

هرداري نشینی جهت اجراي طرح ش که مالکی مبادرت به احداث بنا ضمن اعمال عقب قانونی مالکین بوده و صرف این

نماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه مالک جهت مطالبه بهاء و قیمت روز اراضی و امالك واقع در طرح  می

باشد؛ زیرا کماکان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداري قرار گرفته به نام مالک بوده و  نمی

ف مقررات قانونی است و نظریه مشورتی این اداره کل به خارج نمودن مالکیت مالک بدون پرداخت قیمت روز برخال

در خصوص مواردي است که مالک کتباً  88-66-659مندرج در پرونده کالسه  20/5/1388مورخ  3096/7شماره 

نامه کتبی مالک  که در پرسش مطرح شده رضایت از حقوق مالکانه دریافت قیمت ملک خویش انصراف نماید؛ در حالی

تواند به  باشد و شهرداري نمی گونه اراضی و امالك می بنابراین شهرداري مکلف به پرداخت قیمت اینوجود ندارد، 

هاي اصالحی مذکور نماید  مبادرت به تملک رایگان قسمت 1390ها مصوب  اصالحی قانون شهرداري 101استناد ماده 

که میزان سطوح بیش  خذ نماید و در صورتیو باید سهم خود را به میزان مقرر در قانون، از قسمت دیگر ملک مالک ا

باشد و رایگان بودن تملک  از مقرره قانونی باشد، شهرداري مکلف به پرداخت قیمت روز این اراضی به مالکین آن می

  اصالحی یاد شده باشد. 101تواند بیش از میزان تعیین شده در ماده  اراضی مرقوم نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  قی قوه قضاییهسرپرست اداره کل حقو
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1398/11/29    

7/98/1864   

  ح  1864-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخثص ثالث در اثر حوادث ناشی از  39آیا تکلیف مقرر در ماده 

گذار نافی مراجعه  گر و بیمه متضمن تعیین تکلیف در خصوص نحوه اختالف بین بیمه 1395وسایل نقلیه مصوب 

  در تبصره این ماده قانونی است؟گذار به دادگاه صالح بدون رعایت تشریفات مقرر  مستقیم بیمه

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه  39مقنن در ماده 

در صورتی که اختالف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود «مقرر کرده است  1395مصوب 

یده د موضوع به یک ارزیاب خسارت (داراي مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزي) به انتخاب و هزینه زیان

توانند در مرجع  شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعالم نظر کتبی ارزیاب می ارجاع می

صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و 

وي موضوعیت دارد و در راستاي  بنابراین، در فرض سؤال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر». االجرا است الزم

قانون یاد شده و تبصره آن بر  39باشد و طرح دعوا بدون طی فرایند مذکور در ماده  سیاست قضازدایی مقنن می

خالف نظر مقنن است و در حقیقت فرایند مذکور از مقدمات الزم براي طرح دعواست که بدون طی آن دعوا 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  قانون آیین دادرسی دادگاه 2تناد ماده قابل استماع نیست و دادگاه باید به اس

که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب  قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آن 1379مصوب 

خسارت داراي مجوز بیمه مرکزي و یا اهمال و عدم همکاري شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح 

  ده و براي دادگاه صحت آن احراز شود.نمو

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/27    

7/98/1860   

  ك1860-174-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگاه تحقیق از متهم استماع شهادت شهود و «قانون آیین دادرسی کیفري مقرر داشته است  119استعالم: ماده 

آوري آالت جرم و به طور کلی هر اقدام دیگري خارج  مطلع معاینه محل بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء جمع

مقررات قانونی و  از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس الزم شود، وي با صدور قرار نیابت قضایی مطابق

با ». کند ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می

، »و به طور کلی هر اقدام دیگري خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس الزم شود« عنایت به عبارت 

اهد و مطلع خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس که در آیا موارد دعوت از شاکی و نیز احضار متهم، ش

  شوند هم نظر به اطالق عبارت موصوف، نیازمند اعطاي نیابت قضایی است؟  زمره اقدامات قضایی محسوب می

 پاسخ:

احضار شاکی، شهود، مطلعین  1392قانون آیین دادرسی کیفري  204و  174، 171، 169، 119مستفاد از مواد 

که خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی کننده باشد، نیاز به  به نشانی محل اقامت وي ولو آنو متهم 

اي که امر ابالغ صورت ¬اعطاي نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابالغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزه

 پذیرد، نیست.می

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/28    

7/98/1472   

  ع  1472-215-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ها و نهادهاي اجرایی در  هاي اسالمی شهر مصوباتی با موضوع کمک به دستگاه که برخی شوراي با توجه به این 

 16ها و مانند آن از محل سر فصل ماده  قالب تهیه ملزومات اداري و تأمین هزینه پذیرایی برخی از همایش

کنند، آیا با  نامه مالی شهرداري را جهت تأیید نزد هیئت تطبیق مصوبات شوراي شهر با قانون ارسال می آیین

توجه به حضور مقام قضایی به عنوان عضو در هیئت یاد شده امکان تأیید چنین مصوباتی وجود دارد؟ در صورت 

  ت؟ پذیر اس مثبت بودن پاسخ، تحت چه شرایط قانونی این امر امکان
   

 پاسخ:

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  90ماده  4با توجه به تبصره 

با اصالحات بعدي آن که ناظر به شرح وظیفه هیئت تطبیق مصوبات شهرستان است،  1/3/1375مصوب 

ه استحفاظی شهر باید در این هاي اداري در حوز مصوبات شوراي اسالمی شهر در خصوص کمک به دستگاه

هیئت بررسی شود. بدیهی است عضویت مقام قضایی در هیئت تطبیق  تغییري در صالحیت آن به وجود نخواهد 

 آورد.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/02    

7/98/1628   

  ح  1628-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  اجراییه ثبتی در فرضی که موضوع اجرا وجه نقد است، مالی است یا غیرمالی؟ي ابطال ادعو

که ناظر به وجه نقد به میزان مشخص است،  در صورت مالی بودن این دعوا، آیا امکان تقویم آن به جهت این

  وجود دارد؟

 پاسخ:

اد. براین اساس، خواسته صدور براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا باید نتیجه آن را مورد توجه قرار د  -1

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

این دعوا، خواهان مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب نماید. بنابراین، جنبه 

  مالی ندارد.

  به پاسخ سؤال فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.با توجه  -2

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/14    

7/98/1625   

  ح  1625-192-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 این 11ماده  2نامه اجرایی آن، به ویژه تبصره  و آیین 1366با توجه به مقررات قانون زمین شهري مصوب 

و الیحه الحاقی بعدي، چنانچه اراضی سابقاً از  1358نامه و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري مصوب  آیین

سوي نهادهاي دولتی از جمله منابع طبیعی و یا مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي یا بنیاد مسکن انقالب 

  ردم واگذار شده باشد:نفره واگذاري به م 7اسالمی در قالب کشت موقت با نظر هیات 

قانون زمین شهري و اعالم  12آیا با ملحق شدن اراضی به اراضی شهري، طرح موضوع در کمیسیون ماده  -1

  موات نمودن آن موضوعیت دارد؟

قانون زمین شهري نسبت به اراضی که داخل محدوده و حریم روستا و خارج شهر  12آیا کمیسیون ماده  -2

  ین را بررسی کند؟تواند نوعیت زم است، می

آیا این اراضی چنانچه خارج از اراضی شهري باشد، بعد از واگذاري از محدود آگهی تشخیص اراضی ملی  -3

  تواند آن را در محدوده اراضی ملی قرار دهد؟ شود. یا بعد از واگذاري دولت می خارج می

 پاسخ:

مرجع اظهارنظر در باب تشخیص عمران و احیاء و  1366قانون زمین شهري مصوب  12کمیسیون ماده  -1

تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز از موات در داخل محدوده شهري است. با ملحق شدن اراضی 

خارج از محدوده به داخل محدوده شهري، کمیسیون مذکور صالحیت اظهارنظر در باب تشخیص نوعیت زمین 

قانون زمین  3که حسب ماده  ضی مذکور سابقه کشت و زرع داشته باشد و اینرا دارد؛ اما با وصفی که ارا

هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد، اعالم موات  اراضی موات شهري زمین 1366شهري مصوب 

  بودن این اراضی برخالف مقررات قانونی است.

ط در خصوص نوعیت اراضی داخل در محدوده این قانون فق 12در اجراي قانون زمین شهري کمیسیون ماده  -2

  شهري صالحیت اظهارنظر دارد. 

که اراضی مذکورکشاورزي و زراعی بوده، صرف واگذاري از موجبات خروج این اراضی از  با توجه به این -3

 56شود و موضوع نیازمند رسیدگی در هیأت تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده  اراضی ملی نمی

چه  باشد. چنان با اصالحات و الحاقات بعدي، می 1346ها و مراتع مصوب  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره

کند. صرف  هیأت مذکور اراضی را از نوع اراضی ملی تشخیص ندهد، رأي به غیرملی بودن اراضی صادر می

، 1341هاي کشور مصوب  ن جنگلگفته در اجراي قانون ملی شد واگذاري این اراضی با وصفی که اراضی پیش

  هاي طبیعی و اراضی جنگلی بوده، مانعی براي ملی دانستن این اراضی نیست. ملی و جزء مراتع و بیشه
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 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/08    

7/98/1682   

  ك  1682-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ساله دیگري و فقدان هر گونه مالی براي  9در صورت ایجاد خونریزي دایمه در سر طفلی ده ساله توسط طفل   

 عاقله مکلف به پرداخت دیه 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  467ضارب با توجه به اینکه طبق ماده 

این قانون جنایت دامیه کمتر از  709هاي کمتر از موضحه نیست؛ هر چند مرتکب نابالغ باشد و طبق ماده  جنایت

قانون یاد شده افراد نابالغ مسئوولیت کیفري ندارند، تکلیف چیست؟  147و  146موضحه است و به استناد مواد 

المال  آیا طفل باید محکوم شود و به سبب  نداشتن مال از طریق طرح دعوا علیه وزارت دادگستري دیه از بیت

 توان محکوم کرد؟ جود دارد؟ آیا اساساً طفل را میحل دیگري و پرداخت شود یا راه

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی مصوب  467و  452اوالً، در فرض مطروحه در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد 

چه مطابق مقررات خود طفل (مرتکب جنایت) مسئول پرداخت آن باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان با  چنان 1392

کند.  حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل صادر می ها،  و استماع مدافعات آن دعوت ولی یا قیم وي

قانون مدنی ولی طفل ملزم نیست خسارات وارد شده از ناحیه طفل را از  1216و  1183ضمناً با توجه به مواد 

  باشد. 1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  7که مورد مشمول ماده  مال خود جبران کند؛ مگر این

المال بیان شده است و موضوع سؤال  موارد پرداخت دیه از بیت 1392ثانیاً، در قانون مجازات اسالمی مصوب 

المال امري استثنایی و محتاج  که پرداخت دیه از بیت یک از شقوق مربوط نیست و با توجه به این منطبق با هیچ

که طفل مرتکب جرم عمدي شده است و داراي  نص است. لذا پاسخ سؤال منفی است. به عبارت دیگر، فرضی

  المال نیست. باشد و جنایت کمتر از موضحه است، از موارد پرداخت دیه از بیت مال نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/01    

7/98/1677   

  ك  1677-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي منجر به تغییر  مبنی بر واجد جنبه عمومی بودن صدمه 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  401حکم ماده 

چون موضحه، سمحاق، متالحمه و دامیه  رنگ پوست یا تورم بدن چگونه است؟ به عبارت دیگر وقتی جنایاتی هم

قانون مجازات  614اده که بدون وسایلی مانند اسلحه و چاقو و امثال آن ایجاد شده و فاقد آثار مندرج در م

باشد که به مراتب شدیدتر هستند، واجد این جنبه نیستند، مقرره فوق چگونه  1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

  قابل توجیه است؟

 پاسخ:

همین قانون به ماده  447و ارجاع آن طبق ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  401تعزیر مقرر در ماده 

شود که ضرب و جرح  ، فقط شامل مواردي می1375جازات اسالمی (تعزیرات) مصوب کتاب پنجم قانون م 614

عمدي منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوي از اعضاء یا مرض 

اي  راین، صدمهدائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد و یا مشمول تبصره آن باشد. بناب

که آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج  که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون این

طور کلی با تصویب قانون مجازات  نیست و به  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  614در ماده 

 614ی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده جنایات عمدي غیر قابل قصاص، در صورت 1392اسالمی مصوب 

و یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

  مضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه است..

چه  شود، چنانجنایات مذکور در فرض سؤال (حارصه، دامیه، متالحمه و موضحه) که به صورت عمدي وارد 

شود و شرایط  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  614منجر به یکی از آثار مذکور در ماده 

ي نیز براي مذکور در این ماده را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، عالوه بر دیه، مجازات تعزیر

  مرتکب، تعیین می شود.
  

 دکتر احمد رفیعی

    حقوقی قوه قضاییهمعاون اداره کل 
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1398/11/20    

7/98/862   

  ك862-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی  563ها و خسارات دادرسی باید وفق ماده  در دعوي کیفري، آیا درخواست مبنی بر هزینه -1

  کیفري با دادخواست اقامه شود؟

در مورد هزینه تهیه اسناد شامل هزینه فتوکپی از اوراق ضمیمه پرونده است که  561آیا مفاد ماده  -2 

موضوعی متفاوت از هزینه دادرسی است؛ یا ناظر به امر دیگري است؟ چنانچه شخصی درخواست این نوع 

  است؟قانون آیین دادرسی کیفري  563ها و خسارت را کند، آیا دادگاه مجاز به صدور حکم بر اساس ماده  هزینه

قانون آیین دادرسی کیفري براي  559براي مدعی خصوصی در قسمت اخیر ماده » معافیت موقت«آیا قید  -3

هاي دادرسی، ناظر به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم است یا اصل شکایت؟ آیا این معافیت نیازمند  هزینه

براي معافیت از » موقت«به عدم ذکر قید تشریفات اعسار از هزینه دادرسی مشابه امور حقوقی است؟ با توجه 

هزینه شکایت شاکی در صدر ماده، آیا بین معافیت دایم و موقت تفاوت حقوقی وجود دارد و آیا در صورت 

  اثبات مالئت شاکی و حیله و دروغ وي در اعالم ناتوانی، هزینه شکایت که از آن معاف شده قابل وصول است؟

 پاسخ:

هاي دادرسی از سوي  مطالبه هزینه 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  564 و 563مستفاد از مواد  -1

  شاکی خصوصی، نیاز به رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی و از جمله تقدیم دادخواست ندارد.

به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  561مذکور در ماده » ها آن  تهیه«ها در عبارت  ضمیر آن -2

گردد و نه خود اسناد؛ بنابراین پاسخ به پرسش مطرح شده که با تلقی عبارت  رونوشت یا تصویر اسناد بر می

  رسد. مطرح شده است منتفی به نظر می» هزینه تهیه اسناد«مذکور مبنی بر 

یت معافیت از هزینه دادرسی راجع به اصل شکایت تابع حکم مقرر براي شکایت شاکی است و معاف -الف -3

  موقت ناظر به هزینه مربوط به مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم.

مفروض آن است که جز در موارد مصرح قانونی، رسیدگی مرجع کیفري تابع تشریفات نیست و رعایت  -ب

تشریفات مغایر با اصل سرعت در رسیدگی است؛ از سوي دیگر چون رسیدگی به ادعاي عدم تمکن مالی براي 

درسی فرض سؤال مستلزم تقدیم دادخواست نیست، لذا از شمول احکام مقرر براي رسیدگی به پرداخت هزینه دا

  باشد نیز خارج است.  اعسار در دادگاه حقوقی که انجام آن مستلزم تقدیم دادخواست می

در مقام بیان بوده است و قید معافیت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  559گذار در ماده  قانون -ج

موقت از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه ضرر و زیان را براي مدعی خصوصی آورده است؛ لیکن در خصوص 
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را به کار برده است که با توجه به » شود معاف می«شاکی که توانایی پرداخت هزینه شکایت را ندارد، عبارت 

  د.شو اطالق آن، معافیت دائم محسوب می

مندي از معافیت مقرر در ماده  آن است که رسیدگی و ارزیابی استحقاق یا عدم استحقاق براي بهره  مفروض -د

االشعار، مختص برهه زمانی مشخص و بر عهده مرجعی است که شاکی تقاضاي رسیدگی نسبت به آن  فوق 559

ابی مجدد توانایی شاکی براي پرداخت را از این مرجع درخواست کرده است؛ بنابراین موجبی قانونی براي ارزی

هزینه دادرسی در زمان تقدیم شکایت متعاقب اتخاذ تصمیم مبنی بر معافیت وي از پرداخت این هزینه وجود 

  رسد. ندارد و پرسش مطرح شده منتفی به نظر می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/07    

7/98/1273   

  ع  1273-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ضوابط و مقررات مربوط به احداث و تبدیل کاربري، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزي بر 

قانون زمین شهري تبیین شده  14که ملک داخل محدوده قانونی قرار داشته باشد، در دستورالعمل ماده  حسب این

قانون زمین شهري به موجب آراي مکرر هیات محترم عمومی دیوان  14عمل ماده و از طرفی بخشی از دستورال

عدالت اداري ابطال گردیده است. لذا خواهشمند است در خصوص اعتبار دستورالعمل یاد شده در تسري ضوابط 

  احداث بنا و تفکیک و افراز باغات و اراضی مزروعی صراحتا اعالم فرمایید که آیا:

 1اصداري از هیات عمومی دیوان عدالت اداري دایر بر ابطال بند  23/10/1383-346دادنامه شماره -1

کماکان به قوت و  3/10/1369ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاي عمرانی و خدماتی شهرها مصوب 

  اعتبار خود باقی است؟

با نوعیت مزروعی  12ده میزان سطح اشغال و تراکم اعطایی در پروانه ساختمانی بر روي اراضی داراي ما-2

قانون زمین  14باشد یا دستورالعمل ماده  با کاربري مسکونی) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب می(

  شهري؟

به صورت مزروعی واقع در محدوده قانونی شهر با  12در صورتی که اراضی داراي رأي کمیسیون ماده -3

هاي خدماتی از قبیل فضاي سبز آموزشی قرار داشته باشد اما به سبب عدم وجود اعتبار کافی و یا عدم  کاربري

احراز ضرورت تملک و همچنین انقضاي مهلت قانونی مندرج در ماده واحده قانون تعیین تکلیف امالك واقع در 

ها، آیا مالك صدور پروانه ساخت توسط شهرداري بر روي این گونه امالك، سطح  شهرداري هاي دولتی و طرح

  جوار مصوب در طرح تفصیلی است؟ اشغال و تراکم امالك هم

  

 پاسخ:

نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خالف شرع  آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در مورد ابطال آیین -1

قانون تشکیالت و  94یا  91کننده تا زمانی که در اجراي مادتین  از اختیارات مقام تصویب یا قانون یا خروج آن

االتباع  قانون اساسی الزم یکصد و هفتادمنقض نشود طبق اصل  1392دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب   آیین

  است و اجرا یا استناد به مقررات ابطال شده وجاهت قانونی ندارد.

و توجهاً به  31/3/1390با اصالحات  1366قانون زمین شهري مصوب  14صراحت ماده با عنایت به  -2

الشمول است،  باشد و به عبارت دیگر عام که ضوابط و مقررات شهرسازي شامل کلیه اراضی و امالك می این
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ی مصوب بنابراین میزان سطح اشغال و تراکم اعطایی در پروانه ساختمانی مشمول ضوابط و مقررات طرح تفصیل

  است.

هاي دولتی و  واحده قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح  ماده 1که طبق تبصره  با عنایت به این -3

سال اجرا نشود، کلیه مالکان از حقوق  پنجکه طرح در مهلت  در صورتی 22/1/1380ها اصالحی  شهرداري

که کاربري مصوب فقط جهت اجراي طرح به  مالکانه از جمله احداث بنا و غیره برخوردارند و توجهاً به این

شده براي اجراي طرح قابلیت استفاده و اعمال حقوق  که کاربري تعیین تصویب رسیده است و با التفات به این

شود و این امر خالف  ها در این زمینه ساقط می کند و به این طریق حقوق مالکانه آن مالکانه مالکان را فراهم نمی

گونه اراضی در اجراي رأي هیأت عمومی دیوان  ده؛ بنابراین در چنین وضعیتی مالکان ایننظر قانونگذار بو

توانند از سطح اشغال و تراکم امالك  می 25/6/1386مورخ  438و  437عدالت اداري به شماره دادنامه 

  همجوار در صدور پروانه ساختمانی استفاده کنند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  قوه قضاییهسرپرست اداره کل حقوقی 
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1398/11/23    

7/98/1212   

  ك  1212-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

سال مرتکب جرایم متعدد شامل تعزیري و موجب حد یا قصاص شده باشد و  هیجدهچنانچه فرد بالغ کمتر از  -1

احراز گردد که ماهیت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  91در خصوص جرایم حدي و قصاصی مطابق ماده 

بایست به  شده یا حرمت آن را درك ننموده و یا در رشد و کمال عقل وي شبهه وجود داشته است و می جرم انجام

قانون مجازات اسالمی محکوم شود، آیا در تعیین مجازات مشارالیه  89هاي تعزیري مقرر در ماده  مجازات

  شود؟ قانون آیین دادرسی کیفري اعمال می 510ماده قانون مذکور، قاعده تعدد و  134مقررات ماده 

تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  285ماده  1مطابق تبصره  -2

قانون مذکور،  315آید؛ لکن مطابق ماده  سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می پانزدهزیر 

 هیجدهاگر توسط افراد بالغ زیر  302ایم مشمول صالحیت دادگاه کیفري یک جرایم موضوع ماده رسیدگی به جر

  گیرد: سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفري یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان صورت می

فرخواست پرونده به آیا تحقیقات مقدماتی این دسته از جرایم باید در دادسرا انجام و در صورت صدور کی -الف 

  دادگاه کیفري یک ویژه نوجوانان ارسال شود؟

سال با عنوان قرار نگهداري  هیجدههمچنان که مستحضرید صدور قرار بازداشت موقت در خصوص زیر  -ب

قانون  238به عنوان مثال قتل عمد با وجود یکی از شرایط موضوع ماده  237موقت در جرایم مندرج در ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري پس از شرح نحوه اخذ تأمین و چگونگی  287ست. از طرفی صدر ماده مذکور جایز ا

پذیر  سال امکان پانزدهنماید که اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان باالي  دسترسی به اطفال و نوجوانان اعالم می

این قانون، دادسرا یا  237در ماده  بینی شده است لکن در انتهاي ماده مذکور آمده است که در مورد جرایم پیش

این قانون قرار نگهداري موقت آنان را در کانون اصالح و تربیت صادر  238تواند با رعایت ماده  دادگاه می

در انتهاي ماده  237بینی شده در ماده  با این مقدمه، آیا از ذکر عبارات دادسرا یا دادگاه و جرایم پیش -کند. ب

سال که مرتکب  پانزدهتوان استنباط نمود که در خصوص دختر بالغ زیر  قانون آیین دادرسی کیفري می 287

باشد و آزاد  جرم قتل عمد شده است و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی داراي مسئولیت کیفري نیز می

گردد و بیم فرار یا مخفی  طلعان میبودن وي موجب از بین رفتن آثار ادله جرم تبانی با متهمان دیگر یا شهود و م

  ان قرار نگهداري موقت صادر نمود؟تو شدن مشارالیه وجود دارد می

 پاسخ:

هاي تعزیري است و در خصوص افراد نوجوان با عنایت به  که اعمال مقررات تعدد ناظر به مجازات نظر به این-1

شود، لذا قواعد تعدد جرم در خصوص  می ، مجازات تعزیري تعیین1392قانون مجازات اسالمی مصوب  89ماده 
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جرایم تعزیري ارتکابی توسط نوجوان قابل اعمال است و در فرض سؤال که با انتفاي مجازات حد یا قصاص، 

  شود. شود نیز مقررات تعدد جرم اعمال می محکوم می» مجازات تعزیري«مرتکب نوجوان به 

، تحقیقات مقدماتی تمام 1392ین دادرسی کیفري مصوب قانون آی 285ماده  1الف اوالً، به صراحت تبصره  2

آید و دادگاه کلیه وظایفی را  جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می

اصالحی  315دهد و اساس ماده  که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام می

مذکور، جرایم مشمول صالحیت دادگاه کیفري یک و همچنین دادگاه انقالب در مواردي که قانون  24/3/1394

شود اگر توسط افراد بالغ زیر هیجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفري  با تعدد قاضی رسیدگی می

اطفال و نوجوانان اعمال یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه 

گردد. بنابراین، در فرض سؤال جرایم افراد بالغ زیر پانزده سال که در صالحیت دادگاه کیفري  مند می شود بهره می

یک است، به طور مستقیم و بدون مداخله دادسرا (بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا) در دادگاه کیفري 

شود و انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی و صدور حکم به  ان رسیدگی مییک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوان

ماده  1مخصص تبصره  315عهده دادگاه کیفري یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است؛ در حقیقت ماده 

  است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  285

تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا  1392 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 285ثانیاً، با عنایت به ماده 

گفته که به طور مستقیم در دادگاه مطرح  قانون پیش 340و  306هیجده سال به استثناء جرایم موضوع مواد 

آید؛ بنابراین تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صالحیت دادگاه  شود، در دادسراي ویژه نوجوانان به عمل می می

شود، اگر توسط نوجوان ارتکاب  دادگاه انقالب در مواردي که با تعدد قاضی رسیدگی میکیفري یک و همچنین 

یابد باید، در دادسراي ویژه نوجوانان انجام و در صورت احراز جرم از ناحیه نوجوان، با صدور کیفرخواست در 

  صالح به رسیدگی است رسیدگی شود. 315دادگاه کیفري یک ویژه نوجوانان که طبق ماده 

، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان باالي 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  287مطابق ماده  -ب 2

بینی شده در  پانزده سال امکان پذیر است و در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه یا در مورد جرایم پیش

شود و براي افراد متهم زیر پانزده سال  این قانون، به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور رفتار می 237ماده 

  باشد و باید مطابق صدر ماده مرقوم رفتار شود. پذیر نمی شمسی (اعم از دختر یا پسر) اخذ کفیل یا وثیقه امکان
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/05    

7/98/1676   

  ح  1676-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند رأساً یا به درخواست طرفین یا یکی از  آیا واحد اجراي احکام می، در موارد محکومیت به پرداخت دیه

تا سقف آنان، ابتدائاً و یا پس از مهلت تعیین شده براي پرداخت، توقیف وجوه مربوط به شرکت بیمه و واریز 

  ربط خواستار شود؟ هاي ذي نامه را به حساب سپرده دادگستري از بانک بیمه

 پاسخ:

هاي بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت  یا صندوق تأمین خسارت  اوالً، برداشت از حساب شرکت بیمه

رت با رعایت علیه دادنامه باشد؛ در این صو یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم

  ها بالمانع است. به از حساب آن مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم

که وظایف واحدهاي اجراي احکام (اعم از مدنی و کیفري) به موجب قوانین مربوطه  نظر از این ثانیاً، صرف

شرکت بیمه  چه حکمی علیه االصول ناظر به اجراي احکام دادگاه است، در فرض سؤال چنان مشخص شده و علی

هاي بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، عالوه بر ضمانت اجراي اداري و قانونی که  و یا صندوق تأمین خسارت

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به  57و ماده  36و تبصره ماده  33به موجب مواد قانونی نظیر ماده 

دیده) در  نفع (زیان بینی شده است، ذي یشپ 1395شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

 31و  30این قانون از اجراي تکالیف مذکور در مواد  21صورت خودداري شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 

مورخ  734قانون مذکور و رأي وحدت رویه شماره  4ماده » ب«و » الف«تواند مطابق بندهاي  قانونی می

کشور مبادرت به طرح دعوي حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق هیأت عمومی دیوان عالی  22/7/1393

االجرا از سوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب  و نیز مسبب حادثه نماید و در هر صورت مادام که حکم الزم

  قانونی جهت مداخله واحدهاي اجراي احکام (مدنی یا حقوقی) وجود ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  قوه قضاییه معاون اداره کل حقوقی
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1398/11/30    

7/98/821   

  ك  821-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

را » ج«مال متعلق به » ب«کند که  به اتهام انتقال مال غیر شکایت  و ادعا می» ب«علیه شخص » الف«شخص 

کند و بازپرس هم به جهت فقد ادله قرار منع  لیکن ادله و مستنداتی به بازپرس ارائه نمی ؛به وي فروخته است

  یابد: کند و قرار صادره قطعیت می تعقیب صادر می

دایر بر انتقال مال غیر مطرح و پرونده به شعبه بازپرسی دیگري » ب«شکایتی علیه » ج«شخص   چه چنان -1 

نیز در پرونده کشف شود، تکلیف بازپرس در فرض سوال با توجه » ب«شخص  شود و ادله توجه اتهام به ارجاع 

  به رسیدگی سابق به رفتار موضوع شکایت چیست؟

نیز » ج«حکم محکومیت قطعی به حبس صادر شده بود و شخص » ب«علیه » الف«چنانچه وفق شکایت  -2 

شد، تکلیف قانونی بازپرس  ري ارجاع مینمود و پرونده به بازپرس دیگ مجددا شکایت انتقال مال غیر مطرح می

  اتخاذ چه تصمیمی بود؟ 

 پاسخ:

منع تعقیب مجدد متهم، از قواعد ناظر به نظم عمومی و اصول راهبردي آیین دادرسی کیفري است که در بند  -1

میثاق بین المللی حقوق مدنی و  14ماده  7و بند  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13ماده » چ«

به تصویب قوه مقننه ایران رسیده، مورد تاأکید  1354میالدي که الحاق به آن در سال  1966سی مصوب سیا

مبنی بر » ب«قرار گرفته است. لذا در فرض سؤال که در خصوص شکایت خریدار (شخص الف) علیه شخص 

به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است و مجدداً متعاقب » انتقال مال غیر«

ان متهم (شخص ب) به همان رفتار (انتقال مال غیر) و ارجاع به شعب شکایت مالک (شخص ج) علیه هم

قانون آیین  278وجود دارد، مورد از مصادیق ماده » ادله کافی به وقوع جرم و انتساب آن به متهم (ب)«دیگر

  شود. است و مطابق ضوابط مقرر در این ماده رفتار می 1392دادرسی کیفري مصوب 

تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی  1392یین دادرسی کیفري مصوب قانون آ 11مطابق ماده  -2

موقوف شدن تعقیب مانع از  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  113به عهده دادستان است و طبق ماده 

تواند دعواي خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و  استیفاي حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می

ر عامل طرح دعوا (اعالم کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیري بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به تغیی

انتقال مال «کمیسیون قوانین عدلیه،  5/1/1308مصوب » قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر«ماده اول 

محسوب نموده است، در بزه مذکور عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کالهبرداري » غیر

تواند  گردد، به عنوان شاکی می (انتقال مال غیر)، مالک اصلی مال، که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می
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اي که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین معامله عالم  گیرنده تقاضاي تعقیب مرتکب را بنماید. به عالوه انتقال

گردد؛ (چون طبق قانون، مال خریداري شده از ید و مالکیت  تحمل ضرر و زیان مینبوده است نیز از وقوع جرم م

شود و وي از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده،  وي خارج و به صاحبش مسترد می

تعدد شکات در تواند به عنوان شاکی تقاضاي تعقیب مرتکب را بنماید و  شود) و لذا می متحمل ضرر و زیان می

این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک 

گیرنده، قبالً به اتهام متهم  عنوان کیفري دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال

ایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور رسیدگی و حکم محکومیت وي صادر شده باشد، با شک

حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردي فقط یک بار براي یک اتهام تعقیب و 

شود و تعقیب مجدد وي به همان اتهام، خالف اصول دادرسی است؛  لذا در فرض سؤال، مرجع تحقیق  مجازات می

قرار  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13ماده » چ«ه استناد بند (بازپرس) نسبت به شکایت اخیر ب

تواند از طریق دادگاه حقوقی ضرر و زیان خود را مطالبه  کند و در این حالت خریدار می موقوفی تعقیب صادر می

  کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/23    

7/98/1885   

  ك  1885-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بعد از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و قطعیت آن و انقضاء مهلت قانونی اعتراض، پرونده جهت 

انجام عملیات ضبط به شعبه اجراي احکام ارسال شده است. ضامن پرونده با مراجعه به قاضی اجراي احکام 

شده براي مزایده ملک مورد علیه برگ جلب وي را اخذ نموده و در روز تعیین  کیفري جهت دسترسی به محکوم

علیه توسط مامورین در اجراي احکام حاضر شده است. معاون  علیه اقدام و محکوم وثیقه نسبت به جلب محکوم

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236دادستان با بررسی موضوع نسبت به عدول از دستور ضبط مطابق ماده 

شعبه اجراي احکام به لحاظ اتمام عملیات مزایده از دستور قبلی  اقدام نموده؛ لیکن بعد از اخذ گزارش از 1392

شود و دادستان با تأیید عملیات،  کند و پرونده جهت تأیید عملیات ضبط نزد دادستان ارسال می خود عدول می

علیه با  دستور انتقال سند مالکیت ملک به نام خریدار را صادر نموده است. اوالً، با توجه به جلب محکوم

پذیر است؟  امکان فوق الذکرگذار و در روز انجام مزایده آیا عدول از دستور ضبط مطابق با ماده  ساعدت وثیقهم

ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا بعد از تنفیذ عملیات مزایده توسط دادستان و تنظیم سند رسمی انتقال به 

ان وجود دارد؟ ثالثاً، در صورت عدول از دستور نام خریدار امکان عدول مجدد از دستور قبلی توسط دادست

قانون اجراي احکام  39ضبط توسط دادستان، آیا ابطال سند رسمی انتقال و اعاده مالکیت به ضامن مطابق ماده 

  پذیر است؟ توسط اجراي احکام کیفري امکان 1356مدنی مصوب 

 پاسخ:

که متهم پس  در صورتی«که بیان داشته:  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236اوالً، با عنایت به ماده 

الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی،  التزام یا وجه از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه

یا کفیل از طریق گذار  چنانچه وثیقه» گذار او را حاضر کند. در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه

گفته است  قانون پیش 236همکاري با ضابط زمینه دستگیري وي را فراهم آورد نیز داخل در قلمرو شمول ماده 

و لذا در فرض سؤال، دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار 

  کند. را صادر می

، خاتمه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236در ماده » مام عملیات اجراییات«ثانیاً، منظور از عبارت 

الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون  عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده ... مربوط به وجه التزام یا وجه

ده اجرایی باشد که منتهی به ختم پرون و در نهایت وصول وجوه مربوطه می 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور  شود. در فرض سؤال که مال غیر می
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انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته؛ بنابراین اعمال مقررات ماده 

  پذیر است. کانام 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236

 ثالثاً، با توجه به مراتب مذکور در پاسخ سؤال اوالً و ثانیاً، پاسخ به قسمت ثالثاً موضوع استعالم منتفی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/06    

7/98/1717   

  ك  1717-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در پرونده کیفري با موضوع چک بالمحل متهم به تحمل حبس محکومیت قطعی یافته و سپس خود را به واحد 

الکفاله از کفیل اخذ شده است؛ دارنده چک در پرونده حقوقی وجه  اجراي احکام کیفري معرفی ننموده و وجه

 232ناظر به ماده  1392مصوب  قانون آیین دادرسی کیفري 538همان چک را مطالبه کرده است. آیا طبق ماده 

زمان وجه چک مطالبه نشده و دعواي حقوقی مطالبه مجزا از  که در پرونده کیفري هم این قانون با توجه به این

الکفاله  به پرونده حقوقی از محل وجه پرونده کیفري طرح و رسیدگی شده است، امکان وصول وجه چک محکوم

الکفاله مزبور بابت  ه دارنده چک تأمین خواسته نموده باشد، آیا وجهپرونده کیفري وجود دارد؟ در صورتی ک

  وجه چک موضوع قرار تامین خواسته قابل توقیف است؟

 پاسخ:

، در مواردي که متهم حضور 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب   538و  233، 232اوالً، مستفاد از مواد 

شده، پرداخت خواهد شد و زاید  مدعی خصوصی از تأمین گرفتهبه یا ضرر و زیان  نیافته و محکوم شده، محکوم

الکفاله به نفع دولت، موجب قانونی براي پرداخت  شود. بنابراین با فرض اخذ وجه بر آن به نفع دولت ضبط می

الذکر که در پرونده دیگري  شده (به نفع دولت) در حق دیگران و از جمله مدعی خصوصی فوق الکفاله اخذ وجه

اوت از ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده حاضر است، وجود ندارد. از سوي دیگر، منظور از که متف

الذکر، شخصی است که از وقوع جرم موضوع پرونده مورد بحث که  قانون فوق 10مدعی خصوصی در ماده 

که به  یگر اشخاصیمنتهی به صدور قرار تأمین کیفري از نوع کفالت شده است، متحمل ضرر و زیان باشد و نه د

چه، موضوع  اند. ضمناً چنان الذکر شناخته شده علیه فوق هاي دیگر محق به دریافت مالی از محکوم مناسبت

له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ ولو این  علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم محکومیت محکوم

شده  الکفاله اخذ به مزبور از محل وجه پرداخت محکوم که این دعواي جداي از پرونده کیفري مطرح شده باشد،

  بالمانع است.

الکفاله اخذ و به حساب مخصوص واریز شده است، موجب قانونی  ثانیاً، با توجه به این که در فرض پرسش وجه

له (دادگاه حقوقی) را در اجراي قرار تأمین خواسته ایجاب کند، وجود  که توقیف وجه مذکور به نفع محکوم

له استحقاق قانونی دریافت  چه محکوم چه در بند اوالً گفته شد، چنان ندارد. بدیهی است که با توجه به آن

  الکفاله مأخوذه را داشته باشد، از محل مربوطه (صندوق دولت) قابل پرداخت خواهد بود. وجه

  

 دکتر احمد رفیعی

https://t.me/ekhtebar


  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/08    

7/98/1713   

  ح  1713-218-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اگر اصل خواسته در نصاب صالحیت  ،1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  9ماده » الف«با توجه به بند 

شورا باشد ولی محاسبه آن به نرخ روز بیشتر از نصاب شورا باشد، موضوع در صالحیت کدام مرجع است 

شوراي حل اختالف یا دادگاه؟ مانند آن که مهریه مبلغ هشت میلیون ریال باشد و به سبب تاریخ عقد به نرخ روز 

  ل بالغ شود.به بیش از هفتصد و هفتاد میلیون ریا

 پاسخ:

، رسیدگی به دعواي مهریه تا 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9ماده » ج«اوالً، با عنایت به بند 

 29این ماده، در صورتی در صالحیت شوراهاي حل اختالف است که مشمول ماده » الف«نصاب مقرر در بند 

ي مزبور در صورتی صالحیت رسیدگی به این دعوا نباشد؛ بنابراین، شوراها 1391قانون حمایت خانواده مصوب 

گونه که از پاسخ سؤال نخست مشخص است، در  را دارند که پرونده طالق در جریان رسیدگی نباشد. ثانیاً، همان

  دعواي مطالبه مهریه به نرخ روز مالك و معیار صالحیت، مهریه به نرخ روز است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  ه قضاییهسرپرست اداره کل حقوقی قو

  
    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/08    

7/98/1740   

  ح  1740-218-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

پس از اعالم  1379قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  259مطابق ماده 

ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاي رأي نموده، در غیر این صورت حداکثر ظرف یک 

شوراي حل  کند. آیا رعایت مدت یک هفته انشاي رأي در این ماده شامل قاضی هفته انشاء و اعالم رأي می

  شود؟  اختالف نیز می

 پاسخ:

مقررات ناظر به صدور رأي از سوي  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  18ماده  2هرچند وفق تبصره 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  قاضی شوراهاي یاد شده از شمول مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه

الذکر قرار گرفته است، اما با توجه به فقدان نص خاص در مورد مدت  خارج و تابع مقررات صدر 1379مصوب 

که یکی از دالیل وجودي شوراهاي حل اختالف  زمان الزم براي صدور رأي در شوراي حل اختالف و لحاظ آن

ر شوراي یاد شده را از گذار با لحاظ این مالك و نیز دالیل دیگ تسریع در حل و فصل اختالفات بوده و قانون

توان براي  رسد نمی تشریفات دادرسی معاف کرده است و نیز امکان جاري دانستن قیاس اولویت، به نظر می

  قاضی شوراي حل اختالف مدت زمان بیشتري نسبت به دادگاه در فرض اعالم ختم دادرسی قائل شد.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/14    

7/98/1700   

  ك  1700-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

بدون هیچ قید و شرطی نتیجه عدم حضور صدور دستور  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  179در ماده 

این قانون تصریح شده است که در صورتی که دادگاه حضور متهم را  345جلب دانسته شده، اما در ماده 

ضروري بداند، متهم جلب خواهد شد؛ چنانچه دادگاه در رسیدگی به جرایم تعزیري درجه هفت و هشت متهم را 

احضار کند و در دادگاه حاضر نشود و حضور او نیز ضروري نباشد و ادله کافی براي احراز مجرمیت او وجود 

  تواند بدون جلب وي حکم غیابی صادر کند؟ باشد، آیا دادگاه الزاماً باید متهم را جلب کند یا می داشته

 پاسخ:

، 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  340موضوع ماده  8و  7رسیدگی مستقیم دادگاه به جرایم درجات  

گونه که در  باشد و همان ه، نمیبه معناي حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یاد شد

که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح  الذکر تصریح شده است، در مواردي قانون فوق 341قسمت اخیر ماده 

شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، باید طبق مقررات مربوط (یعنی مقررات مربوط به بخش دوم این  می

قانون مزبور اقدام  340باید مطابق ماده  ایان تحقیقات مقدماتی، دادگاه میقانون) صورت گیرد و در صورت پ

از سوي دادگاه » تشخیص پایان تحقیقات مقدماتی«کند. بنابراین،در فرض سؤال آنچه موضوعیت دارد، 

کننده، براي ورود به مرحله دادرسی به معناي اخص است و نه عدم حضور متهم متعاقب ابالغ احضاریه  رسیدگی

قانون آیین دادرسی کیفري  179و نیز تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت جلب متهم در این موارد (موضوع ماده 

کننده به موضوع بوده براي ورود به مرحله دادرسی و صدور حکم و فاقد  ) با دادگاه رسیدگی1392مصوب 

جلب وي به منظور اخذ دفاع موضوعیت است و آنچه اهمیت دارد امکان ایجاد فرصت براي دفاع متهم است و نه 

و لذا در هر صورت دادگاه باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده و احراز صالحیت، به استناد بند 

، مبادرت به تشکیل جلسه رسمی و دعوت (احضار) 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340ماده » ب«

ور حکم غیابی مبنی بر محکومیت متهم، به صرف عدم حضور در طرفین و انجام رسیدگی نماید. بنابراین، صد

  مقدماتی فاقد وجاهت قانونی است.مرحله تحقیقات 
  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/06    

7/98/1729   

  ح  1729-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نباشد و یا شکالً قابلیت رسیدگی ماهوي نداشته باشد و این امر در جلسه چنانچه دعوایی مطلقاً محمول بر صحت 

باشد، در صورتی که هزینه دادرسی آن به تقاضاي کارشناس و  اول رسیدگی و یا حتی پیش از رسیدگی محرز 

را رد توان بدون اطاله رسیدگی به کارشناسی خواسته دعوا  یا دعواي اعسار از هزینه واگذار شده باشد، آیا می

  نمود یا الزاما تعیین تکلیف هزینه دادرسی شرط ورود به دعواست؟

 پاسخ:

، چنانچه 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 64اوالً، با توجه به ماده 

پرونده تکمیل باشد، دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادرکند تا در جلسه رسیدگی از جمله 

دعوت از طرفین  خوانده بتواند دفاع شکلی (ایراد) یا ماهوي خود را مطرح کند؛ بنابراین تعیین وقت رسیدگی و

که در راستاي رعایت اصل تناظر است، همواره ضروري است و رفتار برخالف این حکم جز در موارد منصوص 

قانونی مانند موارد عدم صالحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه 

  تواند قرار رد دعوا صادر کند. دادرسی نمی

ه دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، به منظور رسیدگی به دعواي اصلی است. بنابراین به ثانیاً، رسیدگی ب

ادعاي اعسار باید پیش از رسیدگی به دعواي اصلی رسیدگی شود و دادگاه پیش از پرداخت هزینه دادرسی یا 

  صدور حکم اعسار از پرداخت آن، مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به دعوي اصلی نیست.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/08    

7/98/1690   

  ك  1690-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار داشته است که گوشی همراه خود را در شهر کربال مفقود 

  یا احتماالً سرقت شده است.  نموده

  در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد، چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ -1

  در صورتی که سرقت در شهر کربال واقع شده باشد، چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ -2

 پاسخ:

، موضوع شکایت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  64ماده » ب«شاکی مکلف است مطابق بند  -2و  1

صورت، مقام قضایی با تحقیق از وي از شکایت رفع ابهام یا اجمال  ان کند؛ در غیر این خود را به طور منجز بی

کند. در نتیجه اگر شکایت شاکی، مفقودي گوشی تلفن همراه خارج از کشور ایران باشد، چون موضوع فاقد  می

ج از ایران شود، شود و چنانچه مدعی سرقت گوشی تلفن همراه خار وصف کیفري است، قرار منع پیگرد صادر می

محاکم ایران صالحیت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  8در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 

 رسیدگی خواهند داشت.

  
  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/07    

7/98/1686   

  ك  1686-182-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الوکاله و بدون تنظیم  نامه در خصوص مبلغ حق در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خالف مفاد وکالت

الوکاله دریافت کند و با هدف عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفاً  قرارداد خصوصی وجه بیشتري به عنوان حق

ها  قانون شهرداري 55صره الحاقی به ماده نامه ابطال تمبر کند، از آنجا که وفق تب بابت مبلغ مندرج در وکالت

شود، آیا وکیل  با اصالحات و الحاقات بعدي دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاري محسوب نمی 1334مصوب 

با اصالحات بعدي  1366هاي مستقیم مصوب  قانون مالیات 274مرتکب جرم فرار مالیاتی موضوع بند دو ماده 

  آن شده است؟ 

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، وکالي دادگستري  1366هاي مستقیم مصوب  قانون مالیات 103ده مطابق ما

الحساب مالیاتی روي  الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی هاي خود رقم حق مکلفند در وکالتنامه

و اداره دارایی در پایان هر سال الحساب است  وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند؛ از آن جا که این رقم علی

 274کند و از طرفی با عنایت به سیاق ماده  نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می

رسد که مقررات  و بندهاي این ماده، به نظر می 31/4/1394هاي مستقیم مصوب  قانون اصالح قانون مالیات

ردادهاي وکالت وکالي دادگستري است و رفتار مذکور در استعالم نیز بندهاي ماده اخیرالذکر منصرف از قرا

انگاري نشده است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به  تاکنون جرم

  نفع متهم، موضوع استعالم فاقد وصف کیفري است.

 
 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/07    

7/98/1638   

  ك  1638-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صالحیت ذاتی دادگاه انقالب مانند جرایم راجع به مواد مخدرو 

صادر کند؟ و آیا تواند دستور بازداشت و تحت نظر قرار دادن متهم را  گردان واقع شود، آیا دادگاه بخش می روان

تواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صالحیت دادسراي شهرستان متبوع در  می

توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را  باشد و قضات دادسرا می خصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم می

  صادر کنند؟

 پاسخ:

، که به تمام 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299با توجه به حوزه صالحیت دادگاه بخش که مطابق ماده  - 1

این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه  337کند و با عنایت به ماده  جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می

مذکور که در صالحیت دادگاه کیفري یک است، به عنوان قانون  302بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده 

کند، بنابراین قضات دادگاه بخش،صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را  جانشین بازپرس اقدام می

هایی در دادگاه عمومی بخش،  در جرایمی که در صالحیت دادگاه انقالب است، ندارند و در صورت طرح چنین پرونده

دگاه مزبور باید قرار عدم صالحیت صادر کند ولکن عدم صالحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات دا

 78الزم براي جلوگیري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروري با اتخاذ مالك از ماده 

  باشد. الذکر در جرایم مشهود نمی قانون فوق

باشند که نسبت  قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموري مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی میمراجع  - 2

به انجام آن اقدام برابر قانون صالحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب 

هاي ذاتی  شده است. مراجع قضایی داراي صالحیت نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صالحیت محلی وضع

توانند به نیابت از یکدیگر اموري را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد.  متفاوت نمی

قانون آیین دادرسی کیفري  303بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صالحیت دادگاه انقالب موضوع ماده 

 تواند به نیابت قضایی از سوي دادسرا و دادگاه انقالب اقدام کند. ، دادگاه عمومی بخش نمی1392مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/07    

7/98/1634   

  ح1634-193-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت  هاي دولتی با لحاظ مقررات ها یا بانک آیا اموال شرکت -1

  شود؟ و دیگر قوانین موضوعه در زمره اموال دولت محسوب می

هاي دولتی با دیگر اشخاص بدون مصوبه هیأت دولت، قابل واگذاري به  ها یا بانک آیا اختالفات شرکت -2

  داوري است؟

هاي دولتی معتبر  نهادهاي دولتی و عمومی و شرکتآیا شرط داوري در کلیه قراردادهاي پیمان مرتبط با  -3

  است؟

 پاسخ:

قانون مذکور به شماره  122نامه اموال دولتی موضوع ماده  با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیینک -1

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و  69هیأت وزیران و ماده  11/7/1372هـ مورخ 212/ت10434

هاي دولتی  ها، مؤسسات دولتی و یا شرکت نی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانهقانون مد 26ماده 

چهل و آیند و با عنایت به اصل   شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می خریداري می

خشی از مقررات مالی دولت قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم ب پنجم

قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل  25و ماده 

گاههاي عمومی و ... همچنین اموال مؤسسات عمومی  ها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهاي عمومی و میدان پل

  شوند. غیردولتی نیز اموال عمومی تلقی می

درج شرط داوري در هر قراردادي (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوي ناشی از هر قراردادي که موجب ایجاد  -2

هاي عمومی شود، مشمول اطالق عبارت ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومی و  تعهد مالی براي دولت و دستگاه

قانون آیین دادرسی  457ران و ماده قانون اساسی جمهوري اسالمی ای یکصد و سی و نهمدولتی مذکور در اصل 

شود و نیاز به تصویب هیأت وزیران و اطالع  می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  دادگاه

  مجلس شوراي اسالمی دارد.

حل اختالف میان کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق شرایط عمومی  -3

 53عالی فنی موضوع ماده  شرایط عمومی پیمان با ارجاع اختالفات به داوري شوراي 53ماده » ج«پیمان و بند 

هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی  12/3/1382فاقد مورخ  28591/ت 5005با توجه به مصوبه شماره 

فنی مذکور مانند قانون اساسی است، اشکال است. در نهایت رأي شورایعالی  یکصد و سی ونهممذکور در اصل 
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عالی فنی، دعوي  دیگر آراء داوري قابل اعتراض در محاکم دادگستري است؛ اما پیش از اظهار نظر رأي شوراي

  رسد. موضوع پیمان در محاکم دادگستري غیر قابل استماع به نظر می

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/27    

7/98/1684   

  ك  1684-192-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  10ماده  2با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی و اختالف استنباط مراجع قضایی از حکم مقرر در تبصره 

که این موضوع داراي اهمیت زیادي  با اصالحات بعدي و نظر به این 1374ها مصوب  حفظ کاربري اراضی و باغ

است و از یک سو برخی مراجع قضایی با استناد به نظریات اداره حقوقی حتی در مواردي که جرم مشهود است، 

کنند و قلع و قمع بنا را منوط به  خودداري می از اعمال نظارت بر قلع و قمع بنا توسط مامورین جهاد کشاورزي

ها پس از صدور حکم  شود در بسیاري از پرونده نمایند و این رویه باعث می رسیدگی و صدور حکم قطعی می

ماده  2قطعی عمالً قلع و قمع بنا غیر ممکن شود؛ در مقابل، بسیاري از مراجع قضایی اعمال حکم مقرر در تبصره 

کنند. با آگاهی از  کنند و مبادرت به صدور دستور می ا منوط به صدور حکم قطعی نمیقانون مذکور ر 10

نظریات مختلف اداره حقوقی و تفاسیر قضات محترم، موارد زیر را متذکر و استدعاي بررسی مجدد موضوع 

  دارد:

در خصوص نحوه  قانون مذکور ناظر به تعیین مجازات و ضمانت اجراي قانون تغییر کاربري است و 3ماده  -1

قلع و قمع بنا در این ماده حکمی مقرر نشده است. بنابراین استناد به این ماده که حکم کلی و معطوف به ضمانت 

  اجراست، براي سلب اختیار مأمورین دولتی در اتخاذ اقدامات فوري وجهی ندارد.

در نظر گرفته شود.  10است و باید توأم با ماده  10قانون ناظر و معطوف به متن ماده  10هاي ماده  تبصره -2

مقرر شده است که مأمورین جهاد کشاورزي در جهت توقف عملیات تغییر کاربري اقدام و  10در متن ماده 

تکلیف نیروي  10ماده یک مراتب را جهت اعالم به مرجع قضایی به اداره متبوع اعالم کنند و در تبصره 

مقرر شده مأمورین جهاد  10ماده  2یات تغییر کاربري ذکر شده و در تبصره انتظامی در خصوص ادامه عمل

که قانونگذار در  کنند و با وجود آن کشاورزي رأساً با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه اقدام به قلع و قمع بنا می

  اي به لزوم اقدام مأمورین پس از صدور حکم نکرده است. مقام بیان بوده، اشاره

قرائنی از قبیل عبارت نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به وجود  -3

که نشانگر اقدام به توقف تغییر کاربري پیش از ورود مرجع  10نمایند در انتهاي ماده  مراجع قضایی اعالم می

است  10به قسمت انتهاي ماده مبنی بر تکلیف نیروي انتظامی که ناظر  10قضایی است و حکم تبصره یک ماده 

بیانگر اختیار مأمورین بدون صدور حکم قلع و قمع است، نشان  10ماده  2و همچنین وجود واژه رأساً در تبصره 

  هاي آن نیازي به صدور حکم از دادگاه ندارد. و تبصره 10دهد که ماده  می

اصوالً به این تبصره نیازي نخواهد بود؛  نیازمند حکم دادگاه باشد، 10ماده  2در صورتی که اعمال تبصره  -4

زیرا اجراي حکم قلع و قمع تابع عمومات قانونی است و نحوه اجراي آن و مرجع مجري آن منوط به دستور مقام 
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ناظر به پس از صدور حکم است، به این نتیجه غیر منطقی  10ماده  2قضایی خواهد بود و این تفسیر که تبصره 

حکم قلع و قمع صرفاً به وسیله مأمورین جهاد کشاورزي مجاز خواهد بود که به هیچ شود که اجراي  منجر می

  وجه مدنظر قانونگذار نبوده است.

هدف از این قانون تسریع در اعمال حق حاکمیت دولت و جلوگیري از اقدامات غیر قابل جبران در اثر تغییر  -5

آهن احکام مشابه آن  عادالنه آب، و قانون ایمنی راهها و راهکاربري بوده و در قوانین دیگر مانند قانون توزیع 

شود  وجود دارد و منوط کردن قلع وقمع به رسیدگی کیفري و صدور حکم قطعی منجر به این نتیجه نامعقول می

دهد  عملی به متخلف اجازه می که در مواردي که تغییر کاربري در مراحل اولیه است، قانونگذار با سکوت و بی

سبت به تکمیل اقدامات مجرمانه خود اقدام کند تا متعاقباً پس از چند سال حکم صادر شود. بدیهی است که ن

  چنین تفسیري با روح و هدف قانون مغایرت دارد.

لذا با توجه به مقدمات فوق و اهمیت موضوع و همچنین تشتت در نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی، 

  خواهشمند است اعالم شود:

ها  قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10ماده  2ا مأمورین جهاد کشاورزي به شرح مقرر در تبصره آی -1

توانند پیش از رسیدگی و صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا رأساً و با  با اصالحات بعدي می 1374مصوب 

ماده  2که اعمال حکم تبصره  ا اینحضور نماینده دادستان یا دادگاه مبادرت به قلع و قمع بناي غیرمجاز کنند ی

  قانون مذکور منوط به صدور حکم قطعی است؟ 10

تواند با این استدالل که جرم مذکور داراي  با توجه به نسبی بودن مجازات جرم تغییر کاربري،آیا دادسرا می -2

  است، از معرفی نماینده خودداري کند؟ 7مجازات درجه 

 پاسخ:

هاي  شورتی که پس از اعالم نظر مستشاران باتجربه و معاونان محترم و کمیسیونهاي م اوالً، نظریه 1سوال 

شود، جنبه مشورتی دارد و همکاران قضایی  مختلف این اداره کل و در نهایت طبق نظر مدیرکل تهیه و ابراز می

سو با  هم ملزم به تبعیت از آن نیستند. به همین علت است که برخی از همکاران قضایی حسب استنباط شخصی

  کنند. این نظریات و برخی نیز خالف نظریات ابراز شده عمل می

ثانیاً، موضوع قلع و قمع بنا در جرم تغییر کاربري غیرمجاز، امري مهم است که مقنن مقرر نموده پس از 

رسیدگی قضایی و صدور حکم توسط دادگاه صورت پذیرد نه به تشخیص مأموران سازمان جهاد کشاورزي؛ تا 

که قانونگذار در برخی از قوانینی که در استعالم نیز به آن اشاره شده  تالی فاسد آن جلوگیري شود و ایناز 

هاي موجود در بستر و  ، قلع و قمع اعیانی1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  2ماده  4است، مانند تبصره 

شخیص داده شود را با رعایت مقررات این ها که براي امور مربوط به آب و برق مزاحم ت حریم انهار و رودخانه

آهن  ها و راه قانون ایمنی راه 6ماده  یکو تبصره  17تبصره به وزارت نیرو محول کرده است؛ یا مطابق مواد 

ها را به وزارت راه واگذار نموده است، قابلیت  با اصالحات بعدي قلع مستحدثات در حریم راه 1349مصوب 
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را به قلع و قمع بنا موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی  توان آن  رد و نمیاستخراج یک حکم کلی را ندا

  ها تسري داد. و باغ

هاي متعدد صادره از این اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره  ثالثاً،همانطور که قبالً به شرح نظریه

قانون حفظ  3موضوع ماده اعالم شده است، در بزه تغییر کاربري غیرمجاز  30/7/1398مورخ  1150/98/7

 10ماده  2با ااصالحات بعدي  قلع و قمع بنا موضوع تبصره  1374ها، مصوب  کاربري اراضی زراعی و باغ

قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزي، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفري 

باشد،  ) این اداره کل نیز می2آیین دادرسی کیفري ( پذیر است و دالیل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون امکان

  شود: ذیالً اعالم می

عالوه بر قلع و «...ها آمده است  ) قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ1/8/1395اصالحی ( 3در ماده  -1

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

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

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

  است.

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

جهت انعکاس » گزارش به اداره متبوع«مجلس و  و تنظیم صورت» توقف عملیات«جهاد کشاورزي صرفاً در حد 

نامه اجرایی آن،  آیین 12ماده  یکقانون مذکور و تبصره  10ماده  یکبه مراجع قضایی است و طبق تبصره 

چه مرتکب پس از اعالم مأمورین جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نیروي انتظامی ایران موظف  چنان

ورزي از ادامه عملیات متخلف جلوگیري کند؛ این امر نیز داللت به اختیار است با درخواست مأمورین جهاد کشا

قلع و «شده غیر از  در مواد اشاره» توقف عملیات«توسط مأمورین جهاد کشاورزي ندارد؛ زیرا » قلع و قمع بنا«

  است.» قمع مستحدثات

با اصالحات بعدي آن  1374ها مصوب  قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10ماده  2آنچه در تبصره  -3

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

 484بق ماده اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجراي حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا ط

این ماده،  3اجراي احکام کیفري بر عهده دادستان است و طبق تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

البدل است؛  هاي بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وي با دادرس علی اجراي احکام کیفري صادره از دادگاه

با اصالحات بعدي،  1374ها مصوب  ی زراعی و باغقانون حفظ کاربري اراض 10ماده  2اما مقنن در تبصره 

اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزي قرار داده است و به همین 

  در این تبصره به کار رفته است.» رأساً«علت کلمه 

  ت: ) این اداره کل نیز به شرح زیر اس2نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفري (
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هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور  -1

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

ي آن، احکام خاصی وضع ها با اصالحات بعدي و تبصره 1374ها مصوب  حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزي مکلف به توقیف عملیات هستند 

ماده  یکو چنانچه مرتکب پس از اعالم سازمان جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 

ملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات مذکور نیروي انتظامی مکلف به جلوگیري از ادامه ع

ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزي با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً  2خود ادامه دهد، وفق تبصره 

نیاز به صدور حکم  2کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره  نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می

هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر  21/12/1386مورخ  707مناً رأي وحدت رویه شماره ندارد. ض

بر عدم لزوم تقدیم دادخواست براي صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی 

کرده و  مربوط به مواردي است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزي و نیروي انتظامی توجه

  اقدامات خود را متوقف کرده باشد.

حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در اجراي حکم قلع و قمع بنا بابت بزه تغییر کاربري غیرمجاز موضوع تبصره  -2

 12ماده یک با اصالحات بعدي و تبصره  1374ها مصوب  قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10ماده  2

ر باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجراي حکم مذکور است و ارتباطی به درجه جرم ندارد نامه اجرایی آن د آیین

و دادسرا یا دادگاه (حسب مورد) باید به این تکلیف قانونی خود در معرفی نماینده جهت نظارت بر اجراي حکم 

  قلع و قمع بنا عمل کنند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/06    

7/98/1631   

  ك  1631-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چیست؟ آیا با  1392مصوب  قانون آیین دادرسی کیفري 121در ماده » قرار بازداشت«مقصود مقنن از واژه 

شود یا با توجه به منطوق آن و  لحاظ صدر ماده، کلیه قرارهاي تأمین کیفري منجر به بازداشت را شامل می

  مقایسه با دیگر مقررات قانون مزبور تنها ناظر به قرار بازداشت موقت است؟

 پاسخ:

، منظور از بازداشت متهم در 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92و  240و  226، 92مستنبط از مواد 

است و در مورد دیگر قرارها از جمله کفالت و وثیقه که منتهی به » بازداشت موقت«آن قانون،  121ماده 

تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت  قانون مذکور، متهم می 226بازداشت شده، حسب صراحت ذیل ماده 

این قانون به جهت تعیین تکلیف فوري  121و ذکر مراتب در ماده یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند 

نسبت به متهمی است که قاضی مجري نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است و در اینجا مقنن 

اراده خود را بر تعیین صالحیت براي دادستان محل اجراي نیابت در خصوص اعالم نظر پیرامون قرار بازداشت 

 صادره از سوي بازپرس، اعالم داشته است.موقت 

  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/14    

7/98/1594   

  ك1594-186-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

موضوع قاپیدن دستگاه گوشی تلفن همراه محل بحث و گفتگو و اختالف نظر قضایی محاکم بدوي و تجدیدنظر 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  657که چنانچه ربایش و قاپیدن موبایل مشمول ماده  است. به لحاظ این

چنانچه و  حبس است؛ باشد، باید مجازات اشد و نصف آن مقرر شود که هفت سال و شش ماه 1375مصوب 

این قانون دانسته شود، مجازات از شش ماه تا یک سال حبس است و در صورت   665قاپیدن مصداق ماده 

قانون مجازات  67یاد شده، بحث ماده  665باشد. در صورت اعمال ماده  تعدد، یک سال  و شش ماه حبس می

ات جایگزین حبس را اعمال نمود. با توجه به توان به جاي حبس، مجاز آید و می پیش می 1392اسالمی مصوب 

یکی از مصادیق  6/5/1379مورخ  4984/7که طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره  این

که در بحث سرقت  مذکور اخاذي و بردن مال دیگري به عنف دانسته شده است و با عنایت به این 665ماده 

رکن است، اما قاپیدن موبایل غالباً به طور علنی و آشکار و در ظاهر انجام مذکور مخفیانه و پنهانی بودن آن 

شود و بعضاً نیز با عنف همراه است، خواهشمند است در خصوص عنوان مجرمانه مربوط و مستند قانونی آن  می

  اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

قانون مجازات  268ماده » ث«سرقت (که طبق بند » مخفیانه بودن«ربودن گوشی تلفن همراه هرچند با حذف قید 

تواند مشمول وصف مجرمانه مذکور در هر دو ماده  مخصوص جرم سرقت حدي است) می 1392اسالمی مصوب 

باشد؛ لیکن با توجه به عناوین مذکور در ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  665و  657

و «بري) ربودن گوشی تلفن همراه که از جنس و مشابه همین رفتارهاست، مصداق عبارت  زنی و جیب (کیف 657

  در ماده اخیرالذکر محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در این ماده است.» امثال آن

  

 دکتر احمد رفیعی

  ه قضائیهسرپرست اداره کل حقوقی قو

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/05    

7/98/1701   

 ح  1701-62-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین  522و ماده  1377به موجب مقررات جاري از جمله قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 

) 1376قانون مدنی (الحاقی  1082و تبصره ماده  1379دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

بینی شده است. در قانون آیین دادرسی  براي محاسبه خسارت و جبران کاهش ارزش وجه رایج ضوابط خاصی پیش

به قیود تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه و تناسب تغییر  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  دادگاه

قانون مدنی نیز قید تغییر شاخص قیمت ساالنه آمده  1082الحاقی به ماده  شاخص ساالنه تصریح شده است و در تبصره

نامه اجرایی تبصره مذکور، متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع  است و در آیین

انون آیین ق 522عقد به صراحت بیان شده است. با وجود مقررات مذکور، در خصوص چگونگی اعمال مقررات ماده 

  -3شاخص ساالنه، - 2شاخص ماهانه،  -1هاي روش 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  دادرسی دادگاه

و مبلغ دین ضرب در شاخص  ساالنه و متوسط شاخص موجود متصور است. تقاضا دارد  -4شاخص ساالنه و ماهانه 

  ود.نظر آن اداره محترم در خصوص موضوع به این مرجع اعالم ش

 پاسخ:

، مبلغ خسارت تأخیر 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 522اوال، طبق ماده 

که در  شود و با عنایت به این تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزي تعیین می

شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه  مشخص میجدول شاخص ساالنه، عدد هر ماه به تفکیک 

  مبناي محاسبه قرارگیرد.

ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعالم 

کند. نرخ تورم ساالنه بر اساس  شخص و اعالم میاي و ساالنه براي هر ماه م نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه

 522که در ماده  شود. لذا با عنایت به این میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می

قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه براي محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت 

یه تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه است، لذا براي محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم ساالنه باید لحاظ تأخیر تأد

  اي. شود و نه نرخ تورم نقطه

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/08    

7/98/1665   

  ح  1665-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  23هایی که در اجراي ماده  آیا اجراي احکام دادگاه در خصوص اجراییه

قانون نحوه  3علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده  تواند بازداشت محکوم صادر شده است، می 1397

  تجویز کند؟ 1394هاي مالی مصوب  اجراي محکومیت

 پاسخ:

) و با عنایت به ماده 23/8/1397قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی  23یل ماده با توجه به تصریح ذ

این  3از جمله مقررات ماده  1394هاي مالی مصوب  قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجراي محکومیت 19

  هاي صادره در اجراي قانون اصالحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. قانون، نسبت به اجراییه

  

 ر احمد محمدي باردئیدکت

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/06    

7/98/1093   

  ح  1093-59-98شماره پرونده:  

  استعالم:

آن قانون،  53و  52گونه که مستحضرید مطابق مفاد مواد مختلف قانون ثبت اسناد و امالك به ویژه مواد  همان

هاي موضوع آن قانون باید توسط ادارات سازمان ثبت در  هاي نوبتی و تعیین حدود و سایر آگهی آگهی

هاي مندرج در این مواد منتشر شوند. از سوي دیگر با توجه به  هاي کثیراالنتشار آن حوزه یا سایر حوزه روزنامه

هاي  د جامعه از طریق فضاي مجازي و سایر شبکهشرایط امروز که دریافت اطالعات توسط قریب به اتفاق آحا

هاي کاغذي  گیرد و همچنین کاهش مراجعه بیش از پیش مردم به نسخه ارتباط الکترونیکی صورت می

کند، بلکه  ها هدف قانونگذار را برآورده نمی رسد نه تنها چاپ آگهی در این از روزنامه ها، به نظر می روزنامه

هاي راهبردي  گفته و با عنایت به سیاست گذارد. با توجه به مطالب پیش المال می بیت گزافی را بر  صرفاً هزینه

توان با استفاده از  هاي نوین در فرایندهاي قضایی و اداري، آیا می دستگاه قضایی مبنی بر استفاده از فناوري

به شیوه ن ثبت اسناد را  هاي مربوط به سازما قانون تجارت الکترونیکی آگهی 6هاي قانونی نظیر ماده  ظرفیت

                                                                            الکترونیک منتشر نمود.

 پاسخ:

در هر موردي که به موجب قوانین آیین دادرسی و « 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  655وفق ماده 

سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأي، امضاء 

اثر انگشت، ابالغ اوراق قضایی نشانی و مانند آن الزم باشد صورت الکترونیکی یا محتواي الکترونیکی آن 

و به » هاي آن کافی و معتبر است یت ساز و کارهاي امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرهحسب مورد با رعا

کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این )«30/1/1379ماده یک قانون مطبوعات (الحاقی  3موجب تبصره 

مه قانون ثبت امالك در نا آیین 52هاي نوبتی و تعیین حدود مذکور در ماده  بنابراین، نشر آگهی».  قانون است

نامه فاقد اشکال قانونی است. با این حال  آیین 53نشریه الکترونیکی (سامانه مخصوص) با اعالم قبلی برابر ماده 

  باشد. نامه مزبور نمی آیین 54نشر الکترونیکی نافی الصاق آگهی در محل برابر ماده 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/20    

7/98/1109   

  ك  1109-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی تعزیرات) به  533به اتهامات مشارکت در جعل (ماده  1391احتراماً متهم مونثی در سال 

ضربه شالق  99قانون مذکور) به تحمل  637پرداخت پنج میلیون ریال جزاي نقدي و رابطه نامشروع (ماده 

قانون موصوف) به شش ماه حبس در دادگاه کیفري وقت استان  644تعزیري و ازدواج با دیگري (بند یک ماده 

محکوم گردیده که با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مجازات جزاي نقدي به سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال 

تقلیل یافته است. اینک اجراي احکام کیفري پرونده را در راستاي ماده  و نیمچهار ماه و حبس تعیین شده به 

قانون مجازات اسالمی براي اصالح حکم از حیث اجراي مجازات اشد به دادگاه کیفري یک ارسال نموده  134

ر غیر جرایم ها د که هدف قانونگذار از اجراي مجازات اشد این بوده که قاعده جمع مجازات است. با عنایت به این

اجرا نشود، در مقام اصالح حکم و اجراي مجازات اشد مالك درجه، مجازات مورد لحوق  هشتو  هفتدرجه 

که در مرحله اعمال تخفیف از حیث درجه مجازات چه  حکم است یا مجازات قانونی هر جرم بدون توجه به این

  کند؟ سرنوشتی پیدا می

 پاسخ:

، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134ها و اصالح حکم وفق ماده  طبق قاعده کلی، در تجمیع مجازات

هاي مندرج در حکم مورد نظر  مجازات قانونی مالك اقدام است؛ لیکن در اجراي مجازات اشد، میزان مجازات

گیرد. البته با توجه به فرض استعالم که جرایم ارتکابی در زمان حاکمیت قانون سابق واقع شده و صدور  قرار می

این قانون در صورتی  134است، مقررات ماده االجرا شدن قانون مجازات اسالمی جدید  حکم قطعی پیش از الزم

صورت، مطابق مقررات حاکم  حاکم است که نتیجه آن نسبت به آراء صادره قبلی به نفع متهم باشد و در غیر این 

  اقدام خواهد شد. بر زمان ارتکاب جرم و صدور حکم

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/29    

7/98/1271   

  ك  1271-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري و یا قوانین  559توان سازمان حفاظت محیط زیست را با استناد به ماده  آیا می

موضوعه دیگر به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی جهت طرح کلیه شکایات یا دعاوي حقوقی که آن سازمان 

  نماید معاف کرد؟ قانونی خود شکار غیر مجاز و مطالبه خسارات مطرح  میدر اجراي وظایف 

 پاسخ:

که مقرر  10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب  قانون احکام دائمی برنامه 28اوالً، با عنایت به ماده 

، ها، مراتع و آبخیزداري کشور به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگل« دارد می

سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازي 

» باشند. هاي دادرسی معاف می حسب مورد پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه

این قانون هرگونه دعوایی طرح یا  ربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در چنانچه دستگاه اجرایی ذي

باشد، بنابراین دعاوي غیر مرتبط  اعتراض کند، با رعایت مقررات این ماده، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می

  الذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است. با تصرفات اراضی فوق

در  25/4/1396قانون هواي پاك مصوب  32ه ماد 2ثانیاً، سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب تبصره 

ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون از پرداخت  دعاوي حقوقی و کیفري ناشی از فعالیت

  هاي دادرسی معاف است. هزینه

و  1353قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب  14ثالثا، سازمان حفاظت محیط زیست به صراحت ماده 

با اصالحات بعدي در مورد جرایم موضوع این قوانین، حسب مورد شاکی  1346ن شکار و صید مصوب قانو 18

شود و با توجه به این که اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و موارد معافیت  یا مدعی خصوصی محسوب می

شی از جرم و معافیت هاي شکایت کیفري و مطالبه ضرر و زیان نا ضرورت پرداخت هزینه«استثناء است، از حیث 

  است. قانون آیین دادرسی کیفري  559تابع عمومات قانونی از جمله ماده » از پرداخت از آن
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/06    

7/98/1278   

  ح  1278-9/16-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در یکی از شعب دادگاه خانواده بدواً حکم حجر صادر گردیده که از ناحیه دایره سرپرستی براي محجور -1

تقاضاي نصب قیم شده و پرونده به محاکم خانواده ارسال و به شعبه دیگري از دادگاه خانواده همان حوزه قضایی 

قانون امور حسبی که امور راجع به  54اده ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه با این استدالل و با استناد به م

محجور و قیم با همان دادگاهی است که بدواً به موضوع رسیدگی کرده، پرونده را با صدور عدم صالحیت به 

  شعبه نخستین صادر کننده حکم حجر ارسال کرده است:

دادگاه واحد هستند،آیا صدور  هاي خانواده یک حوزه قضایی در حکم که تمامی شعب دادگاه اوالً، با توجه به این 

قرار عدم صالحیت موقعیت قانونی دارد؟ آیا تعیین قیم با همان دادگاه نخستین است یا دادگاه دیگري نیز 

  تواند تعیین قیم کند؟ می

تواند در مقام اختالف و یا هر به عنوان دیگري و با این استدالل که دادگاه صادر  ثانیاً، آیا دادگاه نخستین می 

نده قرار عدم صالحیت واجد صالحیت به رسیدگی بوده، از رسیدگی به پرونده امتناع کند و آن را جهت تعیین کن

  تکلیف به محاکم تجدیدنظر ارسال دارد؟

چنانچه زن به ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم از ناحیه زوج رضایت دهد و یا مرد به لحاظ تخلف زوجه از -2

تواند به استناد شرط ضمن عقد در سند  ز ازدواج مجدد تحصیل کند، آیا زوجه میوظایف همسري از دادگاه مجو

زوج همسر دیگري بدون رضایت زوجه اختیار یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران «نکاحیه که مقرر نموده: 

  تقاضاي طالق و با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه نماید؟» خود اجراي عدالت نکند

 پاسخ:

شوراي  1/7/1358الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب  3ماده  2که وفق تبصره اوال، با توجه به این

قانون یاد  19و به موجب ماده » موارد طالق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده«انقالب 

مذکور موارد طالق  2که تبصره   نبا لحاظ آ» قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است«شده 

منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 

قانون مدنی نیز موارد تقاضاي طالق از سوي زن احصاء شده است؛ لذا تقاضاي  1133به ماده  19/8/1381

نسخ شده است. بنابراین در فرض سؤال  1353ت خانواده قانون حمای 17طالق از سوي زن مقرر در ماده 

چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت، زوج ازدواج  چنان

مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی براي طالق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر 

ه زوجه به استناد جهت دیگري از جمله عسر و حرج یا عدم اجراي عدالت تقاضاي طالق نافی آن نیست ک
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هیأت عمومی دیوان عالی کشور در  20/7/1389مورخ  716کند.ثانیا، با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

زدهم صورت تجویز ازدواج مجدد از سوي دادگاه به علت نشوز زوجه، وکالت وي در امر طالق موضوع بند دوا

  سند نکاحیه قابل تحقق و اعمال نیست.» ب«از قسمت 

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/20    

7/98/1118   

  ح  1118-29/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که با فرض تحقق  و با توجه به این 1376قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  14و  3احتراما با توجه به مواد 

  شود:  شرایط مندرج در آن قانون، صرفاً دستور تخلیه صادر می

اوالً، آیا اعتراض ثالث نسبت به چنین دستوري داراي وجاهت قانونی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع 

  قضایی با چه تکلیفی مواجه است؟

ه، شخص ثالثی متصرف عین مستاجره باشد و براي خود حقی در آن ثانیاً، چنانچه در مرحله اجراي دستور تخلی

  قانون اجراي احکام مدنی در این خصوص تسري دارد؟  44عین قائل باشد، آیا مالك ماده 

 پاسخ:

که در فرض سؤال شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعاي حقی دارد و وفق  با  توجه به این

، رسیدگی به دعواي راجع به غیرمنقول در صالحیت این 1394راهاي حل اختالف مصوب قانون شو 9ماده 

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  44باشد و با توجه به اصل نسبیت آراء به عنوان مبناي ماده شوراها نمی

 و استثنایی بودن صالحیت رسیدگی قاضی شوراي حل اختالف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت 1356

به دستور تخلیه صادره از قاضی شوراي حل اختالف در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال 

هاي عمومی و  قانون آیین دادرسی دادگاه 424غیرمنقول است و دادگاه در حدود دالیل معترض ثالث وفق ماده 

، تا تعیین تکلیف اصل 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  44و ماده  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

  کند. دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی براي مدت معین صادر می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/20    

7/98/1131   

  ح1131-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از چنانچه منزل مسکونی که جزء مستثنیات دین مالک است در قبال 

زمان با استرداد ودیعه را صادر  انقضاي مدت عقد اجاره، مالک تخلیه بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه منزل هم

  کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، آیا:

  اجراي حکم تخلیه به صورت تعلیقی ممکن است؟-1

  عسار از استرداد ودیعه شود، آیا دعواي اعسار از استرداد ودیعه قابلیت استماع دارد؟ چنانچه مالک مدعی ا-2 

 پاسخ:

، تخلیه عین مستأجره و تحویل آن به موجر 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  4برابر اطالق ماده  -1

از مستأجر اخذ شده است؛  منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر

بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجرا ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین 

  مستأجره به موجر وجود ندارد.

به، جلوگیري از بازداشت  ترین اثر صدور حکم راجع به دعواي اعسار از محکوم که مهم با توجه به این -2

علیه است و در فرض سؤال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان  محکوم

د، لذا دعواي اعسار از پرداخت فراهم باش 1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 3اعمال ماده 

قانون روابط موجر و  4مبلغ ودیعه قابلیت استماع ندارد؛ اما در هر حال اجراي حکم تخلیه با عنایت به ماده 

  ، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است.1376مستأجر مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/15    

7/98/1139   

  ح1139-93-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادخواستی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم و دعواي اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نیز 

قانون آیین دادرسی  339ماده  2توان نسبت به اعمال تبصره  شود. آیا می ضم دادخواست یا جداگانه مطرح می

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قبل از رسیدگی  به دعواي اعسار اقدام کرد؟ در صورتی که پاسخ  دادگاه

توان راي تجدیدنظر خواسته را قطعی  مثبت باشد، در خصوص دعواي اعسار چه اقدامی باید انجام داد؟ آیا می

؟ در صورتی که واخواهی نیز به کیفیت مذکور خارج از مهلت نفع اجراییه صادر نمود دانست و به درخواست ذي

  قانونی باشد تکلیف چیست؟

 پاسخ:

 339ماده  2که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن دادخواست تقدیمی، در اجراي تبصره  در صورتی -2و  1

دخواست صادر کند، قرار رد دا 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه

رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی به صرف صدور قرار غیر قطعی مزبور 

  شود. منتفی نیست؛ بدیهی است پس از قطعیت قرار مزبور رسیدگی به دعواي اعسار سالبه به انتفاي موضوع می

شود و تشخیص انقضاي این  االجرا می و الزمرأي صادره به محض انقضاي مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی  -3

مهلت بر عهده دادگاه بدوي است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت 

 2نفع، اجراي رأي برابر مقررات پس از صدور قرار رد دادخواست وفق تبصره  تقدیم شده باشد به درخواست ذي

ر، تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت این قرار مانع اجراي رأي نیست. بدیهی است قانون مذکو 339ماده 

این قانون باشد، دادگاه باید مطابق آن ماده رفتار نماید و در صورت پذیرش  340چه موضوع مشمول ماده  چنان

جاکه  از آن دادخواست تجدیدنظرخواهی دستور توقف اجراي رأي را نیز صادرکند. بنابراین در فرض سؤال،

خواهی مؤثر در اجرا یا عدم اجراي  اظهار نظر دادگاه راجع به داخل یا خارج از مهلت بودن دادخواست تجدید نظر

  رأي است، این امر مقدم بر رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی است.

ن طرح آن در دادگاه و صدور قرار قبولی مادام که از دادخواست واخواهی رفع نقص نشده باشد، امکا -الف -4

  وجود ندارد.

چه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، هرچند ناقص، داخل مهلت تقدیم شده باشد، داراي اثر تعلیقی  چنان -ب

  شود. همچنین شروع به اجراي رأي ممکن است  است و مانع شروع به اجراي رأي صادره می

رسد در فرضی که خواهان  علیه شود، لذا به نظر می ص محکومموجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخ

دادخواست واخواهی را توأم با ادعاي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابالغ رأي 

https://t.me/ekhtebar


هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 306غیابی تقدیم کرده، اما وفق ماده 

ادعاي عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره یک همین ماده، در موارد عدم ابالغ واقعی مدعی عدم  1379

اطالع از مفاد رأي باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا 

قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به  رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند، بدیهی است با صدور قرار

واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهاي مربوط نخواهد 

  بود.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/15    

7/98/1193   

  ح1193-11-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تعریف فرد معلول مندرج در بند  1397قانون حمایت از حقوق معوالن مصوب  22با توجه به صدر ماده  -1

قانون مذکور، آیا مراجع قضایی در مورد همه معلوالن مکلف به اخذ نظر مشورتی سازمان هستند.   1ماده » الف«

  شوند این تکلیف را دارند؟ ییا صرفاً در مورد معلوالنی که در مراکز بهزیستی نگهداري م

قانون مدنی، آیا پیشنهاد  1222قانون حمایت از حقوق معوالن و توجهاً به ماده  22با عنایت به ذیل ماده -2

یا مستقیماً توسط بهزیستی به دادگاه خانواده ارسال  باشد تعیین سازمان به عنوان قیم باید از طریق دادستان

  شود؟ می

قانون، معلوالن  1ماده » الف«که طبق بند  باشد با توجه به این دادستان از طرف پیشنهاد  بایددر صورتی که  -3

  گیرند، دادستان به چه نحو باید اقدام کند؟ جسمی و حسی (بینایی، شنوایی) نیز تحت شمول قانون قرار می

هاي  سال سن داشته باشد، آیا باید بدواً نظیر سایر پرونده هیجدهدر صورتی که معلول ذهنی، روانی بیش از  -4

حجر مراحل معرفی به پزشکی قانونی و درخواست صدور حکم حجر به عمل آید یا صرف تأیید کمیسیون 

  کند؟ قانون کفایت می 1ماده » الف«پزشکی توان بخشی موضوع بند 

دار  را به عنوان قیم تعیین کند، چه مقامی عهده قانون سازمان 22در صورتی که دادگاه خانواده طبق ماده  -5

شود؛ مدیر کل بهزیستی استان، رئیس اداره بهزیستی شهرستان یا رئیس مرکز نگهداري  انجام امور معلوالن می

  معلوالن آیا این مقامات حق واگذاري وظایف و اختیارات خود را دارند؟

قانون مدنی در خصوص اختیارات  1247تا  1245مواد  با توجه به پاسخ سوال فوق، آیا مقررات مذکور در-6

و وظایف و مسئولیت قیم و نظارت دادستان بر عملکرد قیم نظیر ارائه صورت حساب ساالنه در  مورد وي الزم 

  االجراست؟

در مورد معلوالن آیا قانون واگذاري قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان -7

مبنی بر تعیین رئیس سازمان بهزیستی کشور و  1376ن تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب مذکور تا زما

مدیران کل و روساي ادارات بهزیستی محل با حق توکیل غیر به عنوان نماینده قانونی توسط رئیس دادگستري 

  محل به قوت خود باقی است؟

 پاسخ:

اطالق  1397ماده یک قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب » الف«شده در بند  با توجه به تعریف ارائه -1

» الف«این قانون، مقید به اشخاصی است که معلولیت ایشان در کمیسیون بند  22حکم مقرر در صدر ماده 
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ه معلولیت وي در کمیسیون یادشده تأیید شده باشد. نگهداري یا عدم نگهداري سازمان بهزیستی از فردي ک

  االشعار مؤثر در مقام نیست. فوق 22مذکور تأیید شده باشد، از حیث اعمال ماده 

مذکور، سازمان بهزیستی نظر مشورتی خود را در ارتباط با امر  22در خصوص معلولین مشمول ماده  -2

حسب مورد نسبت به تعیین فرد کند و دادگاه با لحاظ عمومات  قیمومت معلول مستقیما به دادگاه اعالم می

یادشده، تعیین سازمان  22شده از سوي دادستان و یا در صورت احراز انطباق موضوع با ذیل ماده  معرفی

کند. بدیهی است عمومات راجع به تعیین قیم از جمله نقش دادستان در خصوص  بهزیستی به عنوان قیم اقدام می

  .الرعایه است معرفی فرد واجد صالحیت الزم

ماده یک یادشده، معلوالن داراي اختالل جسمی و حسی (بینایی، شنوایی) با رعایت » الف«هرچند وفق بند  -3

گیرند، اما این امر به معنی تکلیف مراجع قضایی به  دیگر شرایط مذکور در این بند نیز مشمول قانون قرار می

چه معلوالن  نیز تصریح شده است، چنان 22ده گونه که در ما باشد و همان نصب قیم براي تمام این افراد نمی

موضوع این قانون به قیم نیازمند باشند، مراجع قضایی باید نظر مشورتی سازمان بهزیستی را اخذ و در صورت 

فقدان فرد واجد شرایط و یا عدم پذیرش سمت قیمومت توسط چنین فردي، سازمان بهزیستی را به عنوان قیم 

و  1211، 1210، 1207ایت مقررات عام قانون مدنی در موارد نصب قیم از جمله مواد نصب نمایند؛ بنابراین رع

توان براي وي نصب قیم نمود.  این قانون ضروري است و به صرف معلول جسمی یا حسی بودن فرد نمی 1218

رار قانون مدنی ق 1218بنابراین، در خصوص این عده از معلوالن در صورتی که مشمول حکم مقرر در ماده 

  نماید. الذکر اقدام می گیرند، دادستان وفق مقررات عام فوق

سال سن است، با  هیجدهدر فرض سؤال که مربوط به نصب قیم براي معلول ذهنی روانی داراي بیش از  -4

که ناظر بر حکم دادگاه به استمرار و بقاي  1319قانون امور حسبی مصوب  59عنایت به حکم مقرر در ماده 

ا مجنون فاقد ولی خاص و پس از رسیدن وي به سن رشد است و همچنین با توجه به احکام و آثار حجر سفیه ی

قانون مدنی) و تکلیف محاکم به اعالم  1213و  213، 212بسیار مترتب بر حکم حجر (از جمله مذکور در مواد 

)، در فرض 1354مصوب  قانون دفاتر اسناد رسمی 72احکام حجر به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور (ماده 

» الف«سؤال نصب قیم فرع بر صدور حکم حجر است و صرف تأیید کمیسیون پزشکی توانبخشی موضوع بند 

  نماید. ماده یک قانون یادشده براي نصب قیم بدون صدور حکم حجر کفایت نمی

کند، اداره  قیم تعیین می الذکر سازمان بهزیستی را به عنوان قانون فوق 22در فرضی که دادگاه وفق ذیل ماده  -5

علیه جزو وظایف سازمان یادشده تلقی و رییس سازمان بهزیستی مسؤول حسن انجام این امور همانند  امور مولی

  دیگر وظایف سازمان است.

عمومات حاکم بر نظارت دادستان بر عملکرد قیم در فرض سؤال نیز مجرا است؛ مگر در خصوص برخی  -6

قانونی عزل قیم که تحقق آن در خصوص شخص حقوقی (سازمان بهزیستی) موضوعا مقررات حاکم بر شرایط 

منتفی است. شایسته ذکر است که تخلفات مقام مربوط در انجام وظایف مربوط به امور قیمومت ممکن است 

  تخلف اداري تلقی شود و نیز حسب مورد مسؤولیت کیفري یا مدنی مرتکب را به همراه داشته باشد.
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ناظر بر نصب قیم است، اما مقررات مندرج  1397که قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب  ه به اینبا توج -7

قانون واگذاري قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا «در ماده واحده 

باشد و شرایط و  ناظر بر تعیین قیم به صورت موقت می» 1376زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 

محل اعمال هر کدام از این قوانین متفاوت است و مقررات مندرج در قوانین یادشده قابل جمع است، لذا قانون 

قانون حمایت از حقوق معلوالن  33شود در ماده  باشد. اضافه می نمی 1376مؤخرالتصویب ناسخ قانون مصوب 

نسخ شده و به نسخ قانون دیگري  1384رفا قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب ص 1379مصوب 

  اشاره نشده است و در موارد تردید، اصل عدم نسخ حاکم است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/23    

7/98/1151   

  ك  1151-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در این « ...  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442هاي متفاوت از مفاد ماده  با عنایت به برداشت

صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور نماینده دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین 

  »:کند این حکم قطعی است شده را کسر می

مجازات تعیین شده چیست؟ به فرض مثال اگر کسی به چهار سال حبس محکوم چهارم  اوالً، منظور از تا یک

شده است، دادگاه مجاز است فقط یک سال از مجازات حبس وي را کسر نماید و سه سال باید باقی بماند یا 

  تواند تا سه سال از چهار سال مجازات تعیین شده را کسر کند؟ دادگاه می

العموم، حضور نماینده دادستان چه  و منتفی بودن تجدیدنظرخواهی از ناحیه مدعیثانیاً، با توجه به قطعیت رأي  

هایی که در صالحیت مستقیم دادگاه بوده و بدون دخالت دادسرا منتهی به صدور حکم  توجیهی دارد و در پرونده

  محکومیت شده است حضور نماینده دادستان چه مفهومی خواهد داشت؟

له شاکی در مهلت مقرر قانونی و ارسال پرونده به  تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکومثالثاً، بر فرض تقاضاي 

  علیه ساقط خواهد شد؟ صالح، آیا این حق قانونی از محکوم مراجع ذي

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  442در ماده » کند شده را کسر می چهارم مجازات تعیین و تا یک«اوال، منظور از عبارت 

چهارم مابقی است و دادگاه تکلیفی به کسر کامل ربع  چهارم مجازات و اجراي سه تا یک ، کسر1392کیفري 

  مجازات ندارد.

ثانیا، فلسفه حضور دادستان در دادگاه، براي اعتراض به رأي نیست بلکه دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجراي 

ي، نافی انجام وظیفه دادستان و حضور وي باشد؛ بنابراین در فرض سوال نیز قطعی بودن رأ قوانین را هم دارا می

شود با  در جلسه دادگاه نیست. این فلسفه در رسیدگی به جرایمی هم که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می

  یابد.موضوعیت می 1392قانون آیین دادرسی کیفري  300رعایت ماده 

لسفه وجودي آن که کاهش یک مرحله از با توجه به ف 1392قانون آیین دادرسی کیفري  442ثالثا، فرض ماده 

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

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

قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض  درخواست تجدیدنظر از سوي نامبردگان،

 442سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدید نظرخواهی نموده است، مورد از مصادیق ماده 

خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رأي الزم را صادر  1392قانون آیین دادرسی کیفري 
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الذکر، در صورت استحقاق قانون فوق 459خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 

  در مجازات وي تخفیف خواهد داد. علیه، محکوم

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/06    

7/98/1167   

  ح1167-9/7-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که یک طرف از زوجین قدرت بارداري یا  قانون نحوه اهداي جنین به زوجین نابارور در مورد ایناوالً،  -7

خواهد تخمک یا اسپرم از دیگري دریافت کند ساکت است، آیا قانون در این باره نیز قابلیت  باروري دارد و می

  اجرایی دارد؟

که در واقع اذن در اهداء و دریافت اسپرم از مرد ثانیاً، در مسئله اهداي جنین عمال اهداء جنین وجود ندارد بل

اجنبی و یا دریافت تخمک از زن اجنبیه و یا دریافت اسپرم و تخمک از مرد و زن اجنبی است. تکلیف در این 

  گونه موارد چیست؟

بی و باشد تا زوجه بتواند با اسپرم مرد اجن آیا منظور از اهداي جنین دریافت اسپرم از مرد غیر از زوج می-8

که در قانون چنین چیزي مطرح نیست بلکه عنوان اهداي جنین  تخمک خود صاحب فرزند شود. با توجه به این

است تکلیف چیست؟ اگر متقاضی دریافت اسپرم صرفاً زنی است که شوهرش فوت کرده یا ازدواج ننموده است 

  تکلیف چیست؟

از آن به شوهرش محرم است؟ آیا از زن و شوهرش  اگر زوجه از طریق فوق باردار شود آیا فرزند متولدشده-9

  برند؟  و مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک و بالعکس ارث می

  با عنایت به قانون اهداي جنین، خرید و فروش اسپرم و تخمک افراد اجنبی جایز است ؟ -10

جنین باردار شود و با اسپرم اند که زوجه با اسپرم  فرد دیگري تحت عنوان اهداء  زوجین با هم توافق کرده -11

که زوج قادر به باردار  فردي غیر از شوهر و تخمک خود باردار شده؛ حال زوجه تقاضاي طالق دارد به علت این

شود فرد صاحب اسپرم محرك زوجه  نماید. در هنگام رسیدگی معلوم می نمودن زوجه نبوده درخواست طالق می

اند او را به عقد خود درآورد. اگر موضوع منتهی به طالق شود با باشد تا بتو جهت طالق گرفتن از زوج می

  تواند قبل از وضع حمل با آن زن ازدواج کند؟ توجه به  اینکه حمل از زوج نبوده فرد مذکور می

 پاسخ:

انتقال جنین به رحم «که در ماده یک قانون نحوه اهداي جنین به زوجین نابارور  الف) اوالً، با توجه به این -7

» زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروري آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده

گذار براي  دارد، لذا راهکار قانون» زوجین«در عبارت مذکور اشاره به » آنها«مجاز شمرده شده است و ضمیر 

است و » اهداي جنین«باروري ندارد نیز  درمان ناباروري زوجین در فرضی که صرفاً یکی از ایشان قابلیت

  گذار اهداي گامت (حسب مورد اسپرم یا تخمک) را به رسمیت نشناخته است. قانون
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گونه که در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مذکور تصریح شده است و نیز با توجه به مفهوم  ثانیاً، همان

تواند به دو صورت تازه  صل از تلقیح خارج از رحم است که مینطفه حا» جنین قابل اهدا«عرفی ادبیات پزشکی، 

نامه اجرایی آن اهداي جنین صرفاً از سوي  جایی که در ماده یک قانون و نیز آیین و یا منجمد باشد و از آن

زوجین شرعی و قانونی مجاز شمرده شده است، تقدم رابطه زوجیت اهداکنندگان بر تاریخ اهدا شرط بوده و اخذ 

رم یا تخمک از اشخاص مجرد و یا اشخاصی که فاقد رابطه زوجیت هستند، براي تلقیح خارج از رحم مجاز اسپ

  باشد؛ هر چند در زمان تلقیح بین صاحبان اسپرم و تخمک عقد نکاح منعقد گردد. نمی

  الف، ب و ج) با توجه به پاسخ ارائه شده در بند قبلی، منتفی است. -8ب و  -7

نونی بودن یا نبودن باروري زن شوهردار با اسپرم اهدایی، با توجه به سکوت قانون، محرمیت نظر از قا صرف -9

و توارث طفل متولد شده و صاحبان اسپرم و تخمک تابع احکام فقهی بوده و براي رسیدگی به دعاوي مربوط 

  باید به منابع معتبر فقهی مراجعه شود.

شود، از شمول قانون نحوه اهداي  رم و تخمک از آن یاد میچه در عرف با عنوان خرید و فروش اسپ آن -10

  خروج موضوعی دارد.1382جنین به زوجین نابارور مصوب 

  قانون مدنی، زن حامله فرض سؤال باید تا زمان وضع حمل عده نگه دارد. 1153با توجه به اطالق ماده  -11

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/19    

7/98/1169   

  ح1169-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اگر زن شیعه با مرد غیر شیعه ازدواج موقت کند و پس از بروز اختالف زوجه زندگی مشترك را ترك نماید -4

که در مذهب زوج عقد موقت باطل و حرام است، آیا  و زوج دادخواست الزام به تمکین بدهد، با وجود این

  شود زوجه را به تمکین محکوم نمود ؟ می

زوجه با فردي که در مذهب آن عقد موقت باطل و حرام است مبادرت به عقد منقطع نموده و با تقدیم -5

نماید. با عنایت به مطلب قید شده در سوال قبلی آیا مهرالمسماي خود را که  دادخواست مهریه خود را مطالبه می

  ارد یا باید مهرالمثل پرداخت شود؟هزار عدد سکه است استحقاق د

در عقد موقت اگر زوجین بعدا مصمم شوند که عقد دایم کنند، آیا عقد جدید جایز  است اگر جایز نیست، -14

  آیا صرف بذل مدت کافی است یا باید عده نیز سپري شود و بعد بتوانند مبادرت به ازدواج دایم کنند؟

ان به رسمیت شناخته نشده، با مرد شیعه ازدواج کند، در صورت بروز اگر زنی اهل مذهبی است که در ایر -15

اختالف و تقدیم دادخواست الزام به تمکین آیا دعوي زوج قابلیت استماع دارد؟ اگر زن مهریه خود را مطالبه 

  که این نوع عقد صحیح نبوده،آیا مهرالمسمی باید پرداخت شود یا مهرالمثل؟ کند، با توجه به این

 پاسخ:

شده جنبه فقهی دارد و ارائه نظریه مشورتی در خصوص آن خارج از وظایف  هاي مطرح پرسش -14و  5و  4

شده در استعالم در کتب فقهاي عظام از جمله  اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است موضوعات مطرح

اهللا  الحین حضرت آیتاهللا خویی و منهاج الص تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و منهاج الصالحین مرحوم آیت

  سیستانی مورد بحث قرار گرفته است.

قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود؛   5به موجب ماده  -15

یل قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبب«این قانون   6مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد و وفق ماده 

که مقیم در خارجه باشند مجري خواهد  نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این

و برابر اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها » بود

باشند. بنابراین  ی تابع آیین خودشان میاند که در احوال شخصیه و تعلیمات دین هاي دینی شناخته شده اقلیت

ایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده نیستند در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و 

قانون مدنی (عدم  881باشند. بدیهی است احکام خاص مربوط به کفر و اسالم مانند ماده  می مقررات کشور

  ه ارث رسیدن تمام میراث کافر به وارث مسلم وي) باید رعایت شود.ارث کافر از مسلم و نیز ب
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 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/20    

7/98/1605   

  ك  1605-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

بینی شده براي پرداخت دیه  هاي پیش مهلت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  534وفق تبصره ماده 

  جرایم شبه عمد و خطاء محض مانع از پذیرش تقاضاي اعسار و تقسیط نیست.

بینی شده براي پرداخت دیه جرایم عمدي مانع از  الف) آیا مفهوم مخالف این تبصره آن است که مهلت پیش 

  پذیرش تقاضاي اعسار یا تقسیط دیه است؟

یش از اتمام مهلت یک ساله دادخواست اعسار و تقسیط دیه طرح کند، تکلیف دادگاه علیه پ ب) اگر محکوم

  چیست؟

 پاسخ:

(مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  452الف) با عنایت به ماده 

در » ي دیه ژهاطالق وا«و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  540مسئوولیت مدنی یا ضمان) و ماده 

از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد،  1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 22ماده 

عمدي قطعی شده باشد،  چه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات)  شبه عمد و خطاي محض)، چنان

یک سال از زمان وقوع «است؛ هر چند مهلت  به یا درخواست تقسیط دیه بالمانع اقامه دعواي اعسار از محکوم

سپري نشده باشد و مفاد تبصره  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  488موضوع بند الف ذیل ماده » جنایت

داللتی بر » کند اثبات شیء نفی ماعدا نمی«به مقتضاي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  534ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  534ذکر جنایت عمدي در تبصره ماده چنین عدم  خالف این امر ندارد؛ هم

  بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص است. 1392

به یا  ، در صورت اقامه دعواي اعسار از محکوم»الف«ب) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال 

صالح مکلف است  م عمدي، مرجع قضایی ذيدرخواست تقسیط دیه پیش از انقضاي مهلت یک سال در جرای

هاي مالی  مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعواي اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجراي محکومیت

  به دعواي اقامه شده رسیدگی کند. 1394مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/12    

7/98/1598   

  ح1598-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دیده باید حتماً  االداء معتقدند زیان  برخی محاکم اعم از بدوي و تجدیدنظر در خصوص پرداخت دیه به قیمت یوم

اي جهت دریافت خسارت در شرکت بیمه مدارك مربوطه را تحویل و تشکیل پرونده نماید؛  حسب مقررات بیمه

ه چند سال از وقوع تصادف سپري شود و اقدام نکند دیه به نرخ سال وقوع حادثه در غیر این صورت چنانچ

  شود خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر نمایید. پرداخت می

 پاسخ:

قانون بیمه  13شود و در این امر اختالفی نیست؛ حکم مذکور در ماده  اوالً، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می

مبنی بر پرداخت  1395شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب اجباري خسارات وارد 

  دیه به بهاي روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.

علیه یا وراث وي (متوفی)، موجب سقوط حق مذکور براي آنان  ثانیاً، عدم اقدام براي مطالبه دیه از ناحیه مجنی

  حق را مطالبه کنند.توانند این  نیست و لذا هر زمان می

بینی  که عدم مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیش ثالثاً، دلیلی بر این 

قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به  32گر مطابق ماده  چه بیمه نشده است. ضمناً چنان

الذمه محسوب شده و موجبی  این قانون بري 37کرده باشد، وفق ماده  هاي بدنی اقدام صندوق تأمین خسارت

 باشد. جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمی

  
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/08    

7/98/1591   

  ح1591-3/9-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مناطق آزاد صرفاً باید در چارچوب  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، درآمد سازمان 2وفق ماده 

شود؛  به نیز می بودجه ساالنه مصوب هیأت وزیران هزینه شود و با توجه به اطالق قانون شامل پرداخت محکوم

صوب خود لحاظ کنند. از اند هرگونه دریافت و پرداخت را در قالب بودجه م هاي مناطق آزاد مکلف سازمان

کل کشور بودجه سازمان متبوع نیز در بودجه عمومی کل کشور لحاظ شده  1398سوي دیگر طبق قانون بودجه 

است. اعالم فرمایید که آیا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 

  داري از مهلت مقرر در این قانون تسري دارد؟به سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور برخور 1365

 پاسخ:

صرفاً ناظر به  1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  اوالً، قانون نحوه پرداخت محکوم

  باشند. هاي دولتی مشمول قانون مذکور نمی ها و مؤسسات دولتی است و شرکت وزارتخانه

) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24ماده » ج«ثانیا،گرچه بند  

قانون مدیریت خدمات کشوري را به طور مطلق به کار برده  5هاي اجرایی موضوع ماده  ، دستگاه4/12/1393

ع قانون فلسفه وض -1هاي دولتی است:  است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطالق منصرف از شرکت

ها  و اعطاي مهلت به وزارتخانه 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  نحوه پرداخت محکوم

شود، این است که درآمد و مخارج  ها در بودجه کل کشور منظور می و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن

بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که  پیش شود و بالطبع براي مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می

یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر  24ماده » ج«شوند، نیاز به مهلتی است و با تصویب بند  علیه واقع می محکوم

ریزي کشور سازمان برنامه و  یادشده، تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامه 24ماده » ج«بند  -2نکرده است. 

هاي دولتی غیر ممکن  است که انجام این تکلیف توسط این سازمان در مورد شرکت بودجه فعلی مقرر کرده

به را از بودجه  هاي مزبور، در اختیار سازمان یاد شده نیست تا بتواند محکوم است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکت

پرداخت کند؛  له یا اجراي احکام دادگاه یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط ها کسر و به محکوم سنواتی آن

مزبور  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5هاي اجرایی موضوع ماده  گونه که اطالق دستگاه همان

اند را  یادشده، قید شده 5یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی که در ماده  24ماده » ج«در بند 

ریزي کشور  در اختیار سازمان مدیریت و برنامهگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز  نیز در برنمی

هاي دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن،  (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت

منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و 
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خطاب به این اداره کل صریحاً اعالم داشته  7/1/1394مورخ 160507شماره  ریزي کشور طی نامه برنامه

قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد  24اجراي تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده «است 

علیه داراي ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد  دستگاه اجرایی محکوم -1ذیل است. 

بنابه مراتب فوق سازمان منطقه ...». پذیر نبوده و  هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی عمالً امکان شرکت

به  نحوه پرداخت محکوم شود، اما از شمول مقررات قانون صنعتی هرچند شرکت دولتی تلقی می -آزاد تجاري

  خارج است. 1365دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/08    

7/98/1608   

  ك  1608-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

حبس مقرر در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442و  483تواند در مقام اعمال مواد  آیا دادگاه می

را کمتر از حداقل مقرر  1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختالس و کالهبرداري مصوب  یکماده 

مورخ  628ماده مذکور و رأي وحدت رویه  1رسد تبصره  که به نظر می قانونی تخفیف دهد؟ با توجه به این

  عمال محدودیت در مرحله صدور حکم محکومیت است.در مقام ا 16/3/1377

 پاسخ:

، این است 1392قانون آیین دادرسی کیفري  483در ماده » در حدود قانون تخفیف دهد«اوالً، منظور از عبارت 

 یکذیل ماده  یکهاي مربوط به تخفیف مجازات مانند ممنوعیت مقرر در تبصره  که دادگاه با رعایت ممنوعیت

مبادرت به صدور حکم کند؛ ثانیاً،  1367مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب قانون تشدید 

، با توجه به تصریح قانون بر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442در خصوص اعمال مقررات ماده 

به کمتر از حداقل ، بنابراین امکان اعمال تخفیف »کند شده را کسر می چهارم مجازات تعیین تا یک«که  این

  .د دارد و منعی در این خصوص نیستمجازات قانونی جرم وجو

 
 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/15    

7/98/1617   

  ح  1617-83-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها به  اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات الزم قانونی به دیگر ادارات و سازمان توسطچنانچه اراضی ملی 

عنوان مثال سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل شود و متعاقب آن سند 

قانون  9ه ماد یکنفع در اجراي تبصره  مالکیت رسمی نیز به نام اداره یا سازمان مذکور صادر شود و شخص ذي

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی با طرح دعوي و اثبات مالکیت حکم قطعی بر مالکیت خود  افزایش بهره

له بر اساس حکم قطعی مالکیت،  نسبت به اراضی ملی انتقال یافته شده تحصیل کند، در صورتی که محکوم

  دعواي ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را مطرح کند:

هاي  له باشد؛ اما سازمان ملی زمین ومسکن آن را به طرح در فرضی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم -1

هاي آتی قصد عملیاتی نمودن طرح را داشته باشد، آیا صرف قرار گرفتن در  مربوطه اختصاص دهد و در برنامه

باید دعواي مطالبه عوض نفع  طرح و برنامه سازمان ملی زمین و مسکن تلف حکمی محسوب شده و شخص ذي

  زمین یا قیمت کارشناس را مطرح کند و دعواي ابطال سند مالکیت محکوم به رد است؟

اي  له باشد و سازمان ملی و زمین مسکن طرح و برنامه در صورتی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم  -2

به نام سازمان اخیر به منزله تلف نسبت به اراضی مذکور اجرا نکرده یا نداشته باشد، آیا صرف انتقال سند 

  حکمی است و دعواي ابطال سند مالکیت مردود خواهد شد؟

 پاسخ:

چه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در  در فرض استعالم که زمین در تصرف مالک اولیه است، چنان -2و  1

با اصالحات و الحاقات بعدي،  1346ها و مراتع مصوب  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 56اجراي ماده 

ملی اعالم نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانونی شهر، آن را به سازمان ملی زمین و مسکن 

واگذار و سند مالکیت نیز به نام سازمان اخیر صادر شده و این سازمان آن را در طرح گذاشته باشد، تابع 

هاي عمومی، عمرانی  ید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامهمقررات مربوط به الیحه قانونی نحوه خر

شود. در  شوراي انقالب و اصالحات بعدي خواهد بود و لذا تلف حکمی تلقی نمی 1358نظامی دولت مصوب 

چه سازمان ملی زمین و مسکن طرح را اجرا نکرده باشد، شخصی که به استناد مقررات تبصره  این موارد چنان

موفق به ابطال رأي کمیسیون  1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب  قانون افزایش بهره 9یک ماده 

هاي قانونی استفاده کند؛ اما اگر  تواند از مقررات الیحه قانونی مورد اشاره در مهلت  ماده واحده شده باشد، می

تواند دادخواست ابطال سند  سازمان ملی زمین و مسکن طرحی براي ملک قرار نداده باشد، شخص مذکور می
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مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را از دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک درخواست کند. در این مورد 

  نیز انتقال ملک تلف حکمی نخواهد بود.

  

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/06    

7/98/1540   

  ك  1540-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي براي متهم قرار جلب به دادرسی بابت سرقت موتورسیکلت و استفاده بدون مجوز از البسه نظامی  در پرونده

پرونده  ،است ذکر شدهقرار جلب به دادرسی صادر شده است؛ اما اشتباهاً یک سرقت تعزیري دیگر نیز در قرار 

که عنوان اتهامی سوم یعنی ، با توجه به اینبه دادگاه رفته و دادگاه در خصوص مورد اخیر ایراد کرده است

آیا باید قرار منع  چیست؟ خصوصاین تکلیف بازپرس در  سرقت مستوجب تعزیر اساساً اشتباه صادر شده است،

  ؟ مجلس موضوع را توضیح دهدتعقیب صادر کند یا با تنظیم صورت

 پاسخ:

در فرض پرسش که عالوه بر اتهامات منتسب به متهم، به اشتباه اتهام دیگري نیز در قرار جلب به دادرسی و 

که قانوناً استرداد یا  کیفرخواست به متهم نسبت داده شده و این امر مورد ایراد دادگاه قرار گرفته است، نظر به این

رساند تا پس  مجلس کرده و به نظر دادستان می تباه را صورتاصالح کیفرخواست ممکن نیست، بازپرس وقوع اش

الیه  به دادگاه مرجوع 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  282از اظهار نظر وي مطابق قسمت اخیر ماده 

  اعالم شود.

  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/20    

7/98/1153   

  ك  1153-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ربائی به ده  اي که بدواً در دادگاه نظامی یک ایالم مطرح رسیدگی بوده، فردي نظامی به اتهام  آدم در پرونده

سال حبس تعزیري و در خصوص اقدام بر خالف شئون نظامی منجر به ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهاي مسلح 

یر مجاز از اموال دولتی خودروي دولتی به پانزده ماه حبس تعزیري و در به هفت ماه حبس و در مورد استفاده غ

 پانزدهمورد اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به هفتاد ضربه شالق و در مورد معاونت در زناي غیر محصنه به 

ماه حبس تعزیري محکوم و به دنبال فرجام خواهی شاکیه، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و شعبه دیوان به 

 134خواه در الیحه خود اشاره کرده، دادنامه را ابرام کرده لیکن نسبت به عدم رعایت ماده  جهاتی که فرجام

ربائی و معاونت در زناي  حیث آدم در خصوص میزان مجازات متهم از 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

خواهی  خواه را موجه و منطبق با مقررات فرجام غیر محصن و استفاده غیر مجاز از خودروي دولتی، ایراد فرجام

عرض یعنی  دانسته و ضمن نقض دادنامه مذکور از این حیث، پرونده ماال به شعبه اول دادگاه نظامی استان هم

ست؛ این در حالی است که در دادنامه بدوي دادگاه نظامی یک ایالم تصریح شده استان کرمانشاه ارجاع شده ا

متهم کارت ملی و گوشی تلفن همراه شاکیه را بر خالف مقررات و به قصد گروکشی و عدم خارج شدن شاکیه 

حکم از دسترس خود و عدم استرداد آن به شاکیه علی رغم اصرار در چند مرحله اخذ نموده و همین طور مفاد 

حکایت از آن دارد که متهم مذکور فرد دیگري را که دوست وي بوده ترغیب به اعمال منافی عفت کرده و از 

عمل مذکور فیلم تهیه نموده و دادگاه مذکور هم فیلم را مشاهده کرده ولی در خصوص این دو مورد یعنی اخذ 

قانون مجازات جرایم  125موجب ماده  کارت ملی شاکیه و تلفن همراه وي و تسلط غیر قانونی بر آن که به

 5ماده » الف«یا بند  3ماده » الف«نیروهاي مسلح و تهیه فیلم از عمل اعمال منافی عفت اگر آن را مصداق بند 

نمایند محاسبه نکنیم که در  هاي غیر مجاز می قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت

هفتاد و سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و  پنجدر فرض ثانی تا فرض اول مفسد فی االرض و 

اي است و همین طور متهم  قانون جرایم رایانه 742ضربه شالق براي وي منظور گردیده الاقل مصداق ماده  چهار

نموده مذکور بعد از صدور راي براي شاکیه جهت اخذ رضایت مزاحمت تلفنی ایجاد و وي را تهدید به مرگ 

است. لذا این مرجع در خصوص موارد چهارگانه مذکور که تحقیقات دادسرایی براي آن انجام نشده، رفع نقص 

صادر و پرونده را به دادسراي نظامی ایالم ارسال، ولی متاسفانه علی رغم وجود دالئل کافی و وافی در مورد 

ه قهریه قرار منع تعقیب و در خصوص مزاحمت تهیه فیلم مستهجن و اخذ کارت ملی و تلفن همراه شاکیه با قو

تلفنی و تهدید عدم صالحیت صادر که قرار منع تعقیب از حیث تهیه فیلم مستهجن مورد موافقت دادستان و در 

سایر موارد مورد مخالفت وي واقع و به دنبال اعتراض شاکیه و مخالفت دادستان در دو مورد صدر الذکر پرونده 
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دگاه نظامی دو ایالم ارسال و دادگاه با این استدالل که صرف نظر از اعتقاد به رفع نقص جهت حل اختالف به دا

رسد به منظور رسیدگی توامان و یک جا به اتهامات متهمان و  در پرونده و یا کشف جرم جدید به نظر می

تایید یا نقض  جلوگیري از  صدور آراي متناقض و رعایت تعدد جرم هر گونه اظهار نظر اعم از رفع اختالف

کننده  قرار منع تعقیب در راستاي رفع نقص یا اظهار نظر در خصوص جرایم کشف شده با دادگاه رسیدگی

عرض خواهد بود، لذا قرار عدم صالحیت خود را به صالحیت و شایستگی دادگاه نظامی یک استان کرمانشاه  هم

  ح است:یعنی این مرجع صادر نموده است. حال دوسوال به شرح ذیل مطر

قانون آیین دادرسی کیفري مرجع حل اختالف و رسیدگی به اعتراض شاکیه  272و  271آیا با توجه به مواد  -1

مرجع حل اختالف این مرجع یعنی دادگاه    313و  311دادگاه نظامی دو ایالم است و یا با توجه به ماده 

  عرض است که دادگاه نظامی یک است؟  کننده هم رسیدگی

هاي پیاپی براي شاکیه جهت اخذ رضایت ویرا نیز در صورت عدم  نحن فیه که متهم ضمن مزاحمت در ما -2

رضایت تهدید به قتل نموده است، آیا موضوع تحت عنوان صرفاً مزاحمت تلفنی مطرح است یا با توجه به تهدید 

  که یک عنوان مصرح جزایی است اعمال ارتکابی داراي دو عنوان کیفري است؟ 

 پاسخ:

 271که رسیدگی به جرم در صالحیت دادگاه و دادسراي محل وقوع جرم است و مطابق ماده  نظر به این -1

مرجع صالح براي رسیدگی به جرم موضوع استعالم، دادسرا و دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

رخواست شود، در اجراي نظامی دو است. بدیهی است صرفاً در صورتی که موضوع اتهام منجر به صدور کیف

  شود. گفته جهت رسیدگی توأمان به دادگاه نظامی یک کرمانشاه ارسال می قانون پیش 311ماده 

که تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده مرجع رسیدگی کننده است که بر اساس  صرف نظر از این -2

 669در جرمی نظیر تهدید موضوع ماده  پذیرد، علی االصول تحقیقات معموله و محتویات پرونده صورت می

شرط تحقق بزه مزبور نیست و لذا استفاده از » وسیله ارتکاب« 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

قانون  641که بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده  شده موضوعیت ندارد؛ مضافاً به این تلفن در ارتکاب جرایم یاد

اي است از حیث عناصر و ارکان مادي، معنوي و  که یک جرم وسیله 1375وب مجازات اسالمی (تعزیرات) مص

قانونی، بزهی متفاوت از جرم تهدید می باشد، هرچند ممکن است که شخص مزاحم عمل مزاحمت را از طریق 

  تواند تعدد مادي یا معنوي باشد. کاربردن الفاظ انجام دهد و در این صورت حسب مورد می به

 یدکتر احمد رفیع

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/20    

7/98/1236   

  ك  1236-142-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري، آیا مال غیر منقول می 5با توجه به ماده 

  موضوع جرم اختالس واقع شود یا ماده مذکور صرفاً ناظر به اموال منقول است؟

 پاسخ:

قانون مجازات  674که بزه اختالس صورت خاصی از بزه خیانت در امانت است و طبق ماده  با عنایت به این

، بزه خیانت در امانت در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل تحقق است؛ و با توجه به 1375اسالمی (تعزیرات) 

به » سایر اموال«عبارت  1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري  5که در ماده  این

قانون اخیرالذکر نیز به اموال غیرمنقول تصریح شده است،  4صورت مطلق به کار رفته است؛ و همچنین در ماده 

  تواند موضوع جرم اختالس واقع شود. لذا اموال غیرمنقول نیز می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/20    

7/98/1569   

  ع1569-61-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مشاغلی که منافی شغل سردفتري و  15به موجب ماده 

دفتریاري است اعالم و طبق تبصره آن شده تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستري مانع 

زمان عالوه بر تدریس  اند همتو از اشتغال به شغل سردفتري یا دفتریاري نخواهد بود. آیا سردفتر اسناد رسمی می

  ها باشد؟  مقرر در تبصره مذکور عضو تمام وقت یا پاره وقت هیأت علمی دانشگاه

 پاسخ:

و  1368اوالً، با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی 

هاي آموزشی در   سمت» 1373شغل  ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک«لحاظ تبصره یک 

ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدي بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از  دانشگاه

شود. با  ماده واحده یاد شده منظور از شغل، وظایف مستمري است که به صورت تمام وقت انجام می 2تبصره 

ها و مؤسسات  وقت دانشگاه رسمی به عنوان عضو هیأت علمی تمامتوجه به مراتب فوق، اشتغال سردفتر اسناد 

که سردفتر اسناد رسمی، باید در ساعات اداري به  آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن این

صورت موظف انجام وظیفه نماید، در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط مؤسسه آموزشی مربوطه امکان 

  کار آموزشی در خارج از ساعات اداري فراهم باشد، فاقد منع قانونی است.انجام 

تدریس «دارد  قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که مقرر می 15ثانیاً، حکم مقرر در ماده 

ذون از در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستري (در حال حاضر رییس قوه قضاییه یا شخص مأ

منصرف از تدریس در ساعات اداري » سوي ایشان) مانع از اشتغال به شغل سردفتري یا دفتریاري نخواهد بود

وقت دانشگاه  وقت یا تمام است بنابراین در فرضی که سردفتر اسناد رسمی حسب مورد عضو هیأت علمی پاره

  مجوز ماده مذکور صادر شده باشد.باشد انجام هرگونه تدریس در ساعات اداري در صورتی میسر است که 
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/06    

7/98/1235   

  ح  1235-192-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که طرح هادي در روستا اجرا شود، آیا اجراي این طرح مشمول الیحه قانون نحوه خرید و  –الف  

شود؟ برفرض  1358هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب  تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه

  شمول، آیا اجراي قهري طرح هادي بدون رضایت مالکین امکان دارد ؟

  اراضی در طرح هادي، آیا دعوي مطالبه بهاي عادله ملک قابل استماع است؟ در صورت وقوع  -ب

  بایست به طرفیت بنیاد مسکن طرح شود یا دهیاري روستا؟ دعوي مطالبه بهاي عادله می-ج

 پاسخ:

چه منظور صرف اعالم طرح هادي شهر یا روستا باشد، این امر به معنی تملک اراضی و امالك  چنان -الف

هاي عمومی،  ارتباطی به الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامهباشد و  نمی

هاي  که دستگاه شوراي انقالب در مورد سؤال ندارد؛ اما در صورتی 1358عمرانی و نظامی دولت مصوب 

حقیقی و حقوقی  هایی از مورد طرح را که به اشخاص اجرایی در شهرها و روستا بخواهند در اجراي طرح، قسمت

که در شهر، مرکز آموزشی و یا در روستا مدرسه ایجاد کنند، در این صورت باید  تعلق دارد، اجرا کند، مانند این

  الذکر نسبت به تملک ملک مورد نظر اقدام کنند. وفق مقررات الیحه قانونی فوق

دعواي مطالبه بهاي عادله شود،  که صرف تصویب طرح هادي، طرح تملکی محسوب نمی با توجه به این -ب

  موضوعاً منتفی است و رضایت مالک شرط نیست.

چه طرح تملک وجود داشته  پاسخ به این سؤال منتفی است. بدیهی است چنان» ب«با توجه به پاسخ بند  -ج

  پذیرد. ربط صورت می باشد، طرح دعوي به طرفیت دستگاه اجرایی ذي

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  حقوقی قوه قضاییهمدیرکل 
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1398/11/06    

7/98/1219   

  ك  1219-1/12-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به دعواي جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی را  30ماده  -2

به احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات منوط کرده و از طرفی طبق تبصره ماده مذکور، عدم 

اشتباه قاضی در دادگاه عالی تشکیل پرونده در دادسراي انتظامی قضات مانع رسیدگی به اصل وقوع تقصیر یا 

رسد جهت مطالبه خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی  انتظامی قضات نیست. با توجه به مراتب به نظر می

لزومی به طرح شکایت انتظامی در دادسراي انتظامی قضات نیست. اگر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی به کسی 

کایت انتظامی از قاضی خسارت وارده را مطالبه نماید، آیا باید خسارت وارد شود و آن شخص بخواهد بدون ش

از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضاي اظهار نظر راجع به اصل وقوع تقصیریا اشتباه قاضی را نماید و در 

ر که باید د صورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی توسط آن دادگاه، در دادگاه حقوقی تهران دعوا اقامه کند یا این

الیه از دادگاه عالی انتظامی قضات راجع  به اصل  دادگاه حقوقی تهران اقامه دعوا نماید و دادگاه حقوقی مرجوع

  وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی استعالم نماید؟

 پاسخ:

توان گفت  و اصول دادرسی می 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  30گرچه با توجه به ماده  -2

صالح تقدیم کند و این دادگاه در صورت تکمیل بودن دادخواست و  خواست خود را به دادگاه ذيخواهان باید داد

عدم وجود ایراد شکلی مراتب را به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس کند تا دادگاه عالی  راجع به احراز 

نامه اجرایی این قانون مصوب  آیین 24تقصیر یا عدم تقصیر قاضی اظهار نظر نماید؛ اما این برداشت برخالف ماده 

 24ریاست محترم قوه قضاییه است و براي جلوگیري از سردرگمی مردم شایسته است ماده  25/2/1392

  الذکر از مجلس شوراي اسالمی استفسار شود. قانون صدر 30الذکر  اصالح و یا راجع به مفاد ماده  اخیر

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  قضاییهمدیرکل حقوقی قوه 
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1398/11/20    

7/98/1231   

  ح  1231-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ي تجدیدنظرخواهی فوت  در پرونده مطروحه در این شعبه با عنوان استرداد جهیزیه خواهان (زوجه) در مرحله

کرده و دادگاه تجدیدنظر وراث قانونی وي را حسب گواهی حصر وراثت که فقط زوجه خوانده و مادر زوجه در 

شده که چون از زوجه سه عدد جنین اجرا زوج مدعی   کند. در مرحله آن درج شده به عنوان جانشین معرفی می

ها اجراي حکم متوقف شود. پزشکی قانونی در پاسخ به استعالم دادگاه  فریز شده دارد بایستی تا تعیین تکلیف آن

سلول) حاصل لقاح اسپرم و  هشتتا  شش( cIeavageاعالم داشته زوجین داراي سه عدد رویان در مرحله 

شود و در  باروري و لقاح تا  پایان هفته ششم اطالق می  رویان از لحظه  تخمک هستند و طبق منابع علمی واژه

آمیز  سلولی است. انجام موفقیت  جنینی نشده است و در مرحله  موارد مذکور نیز در فاز رویان بوده و وارد مرحله

با کیفیت مناسب و باشد و طبق منابع علمی موجود انتقال رویان  بارداري مستلزم اتصال رویان به دیواره رحم می

تا پنجاه درصد دارد و اظهار نظر قطعی در خصوص ورود  چهلبارداري با نتیجه مطلوب موفقیتی در حدود 

رویانی و اتصال به دیواره رحم ممکن   رویان به فاز جنین داراي حیات، پس از اقدامات انتقال و گذر از مرحله

  الذکر باشد. حال با توجه به مراتب فوق می

  یا موجبی براي توقف اجراي حکم وجود دارد؟آ -الف

  شوند؟ ها حمل محسوب می آیا رویان-ب

  ها به رحم دیگر شرط است ؟ وراث زوجه متوفیه وي براي انتقال آن  آیا اجازه -ج

بایست  هاي مذکور باشد، دادگاه تا چه زمانی می محترم بر حمل و یا جنین بودن سلول  چنانچه نظر آن اداره-د

  م را متوقف کند؟اجراي حک

  

 پاسخ:

قانون مدنی تخمک بارور شده( جنینی) است که در رحم قرار  787و  875مقصود از حمل در مواد  -الف و ب

 1392گرفته و با فرض سقط برابر مقررات مندرج در فصل هفتم از بخش دوم قانون مجازات اسالمی مصوب 

هاي بارور شده  حسب مورد امکان تعیین ارش یا دیه نسبت به آن وجود دارد و مواد یادشده منصرف از تخمک

باشد بنابراین جنین آزمایشگاهی مادامی که به رحم منتقل نشده  در محیط آزمایشگاهی پیش از انتقال به رحم می

ه و از احکام مترتب بر اهلیت تمتع از جمله و مراحل تکوین در رحم را آغاز نکرده است مشمول عنوان حمل نبود

مند نخواهد بود. بنا به مراتب یادشده در فرض سؤال موجبی براي توقف اجراي  مقررات مربوط به توارث بهره

  حکم استرداد جهیزیه وجود ندارد.
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شده وي  آن است زوجه متوفی به این دلیل تجویز کرده است که تخمک بارور اوالً، در فرض سؤال مفروض  -ج

االقتضاء از آن استفاده کند و استفاده غیر را تجویز نکرده است و در صورت تردید در صدور  فریز شود که عند

گردد حتی اگر زوجه متوفاي فرض سؤال در  اجازه از ناحیه وي نیز، اصل عدم صدور اجازه است، اضافه می

براي باروري تجویز کرده باشد، با فوت وي زمان حیات خود به صورت مکتوب نیز استفاده غیر از تخمک را 

  گردد. اجازه  یاد شده زائل می

قانون نحوه اهداي جنین به زوجین نابارور و لحاظ پیشینه فقهی این مقرره  3ثانیاً، مستفاد از حکم مقرر در ماده 

گذار  نونو تغییراتی که متعاقب تذکر شوراي نگهبان در مصوبه مجلس شوراي اسالمی اعمال شده است، قا

هاي آزمایشگاهی را به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق کرده و بین ایشان قرابت نسبی را  کودکان حاصل از جنین

که در فرض تولد کودکی از جنین آزمایشگاهی فرض سؤال میان او و اقرباي  جایی داند. بنابراین از آن جاري می

فرضی که اصل استفاده از جنین آزمایشگاهی فرض  نسبی زوجه متوفی رابطه نسبی برقرار خواهد بود لذا در

سؤال براي باروري یک زن و تولد کودك مجاز باشد، این استفاده مقید به نظر موافق اقرباي نسبی زوجه متوفی 

که تجویز استفاده از تخمک بارور شده در محیط  جایی با لحاظ مقررات ارث خواهد بود. شایسته ذکر است از آن

دو یا یکی از صاحبان اسپرم یا تخمک موجبات تولد کودکی فاقد  تولد کودك متعاقب فوت هر آزمایشگاه براي

باشد به  پدر، مادر و یا هر دو را حسب مورد فراهم خواهد کرد و نوعاً این اقدام با مصالح کودك ناسازگار می

هاي آزمایشگاهی  ستفاده از جنینقانون حمایت خانواده مراجع قضایی نباید با درخواست ا 45نظر با توجه به ماده 

گردد در برخی کشورها از جمله فرانسه بر ممنوعیت  متعاقب فوت صاحبان گامت موافقت نمایند. اضافه می

  استفاده از تخمک بارورشده متعاقب فوت یکی از صاحبان گامت تصریح شده است.

  هاي الف و ب منتفی است. با توجه به پاسخ بند -د

  

  دکتر احمد رفیعی                                                           

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/23    

7/98/1196   

  ك  1196-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بازداشت آیا تشدید تأمین کیفري از ناحیه دادیار یا بازپرس در هر دو فرض منتهی به بازداشت یا عدم -1

  نیازمند تایید دادستان است؟

هاي قاچاق یا نگهداري و حمل کاالي مجاز مشروط یا مشروط با مبلغ  مرجع صالح براي رسیدگی به پرونده-2

  بیش از یکصد میلیون ریال کدام است؟

بودن  شود؟ در صورت بازداشت در صورت صدور قرار اناطه در دادسرا، آیا از قرار تأمین کیفري لغو اثر می-3

  متهم تکلیف چیست؟

  زمان ممکن است؟ آیا امکان صدور برگ جلب سیار و نشر آگهی به صورت هم-4

 پاسخ:

باشد؛ مگر آن که خالف آن در  که اصوال تصمیمات بازپرس منوط به اظهار نظر دادستان نمی نظر به این -1

ر بازداشت موقت شود، برابر ماده بینی شده باشد، لذا در فرضی که تشدید تأمین موجب صدور قرا قانون پیش

شود ولی در سایر موارد  براي اظهار نظر دادستان نزد وي ارسال می 1392قانون آیین دادرسی کیفري  240

تواند  قانون یادشده، دادستان می 244محمل قانونی براي اظهار نظر دادستان وجود ندارد؛ هر چند که برابر ماده 

ید فرض سؤال را از بازپرس درخواست کند. در خصوص قرار تشدید تأمین تخفیف قرار صادره در مقام تشد

قانون آیین دادرسی  92چه این قرار منتهی به بازداشت متهم شود، مطابق ماده ¬صادرشده از سوي دادیار، چنان

  کیفري باید در همان روز به نظر دادستان برسد ولی در سایر موارد، موافقت دادستان الزم نیست.

رسیدگی به تخلفات قاچاق،  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  44و  18فاد از مواد مست -2

نگهداري و حمل کاالهاي قاچاق مجاز یا مجاز مشروط با هر میزانی (هر ارزشی) اصوال در صالحیت شعب ویژه 

قانون قاچاق کاال و  27و  26، 25قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است و مقررات مذکور در مواد 

» مجازات قاچاق کاالي ممنوع«ها مرتکبین اعمال مذکور در این مواد به  که به موجب آن 1392ارز مصوب 

شوند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به  می» مشمول مجازات قاچاق کاالي ممنوع«محکوم و یا 

ن مجازات مرتکبین را تعیین کرده است و لذا در خصوص باشد، بلکه صرفا میزا موارد مذکور در این مواد نمی

این قانون با لحاظ مواد قانونی  44باید مطابق مقررات مذکور در ماده » تعیین مرجع صالح براي رسیدگی«

این قانون رفتار شود؛ بنابراین؛ در فرض استعالم که ارزش کاالي قاچاق مجاز  29و  22مرتبط نظیر مواد 

و » پ«باشد، با توجه به بندهاي  از یکصد میلیون ریال و مستلزم حبس یا انفصال میمشروط مکشوفه بیش 

  قانون موصوف، رسیدگی به جرم در صالحیت دادگاه انقالب است. 44و ماده  22ماده » ت«
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آمده است و صدور  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  251موارد الغاي قرار تأمین کیفري در ماده  -3

این قانون منتهی نشده باشد، از موجبات لغو  21که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده  طه مادامقرار انا

قانون یادشده، پس از صدور قرار اناطه و قطعیت آن،  21قرار تأمین کیفري نیست؛. بنابراین با توجه به ماده 

قاضی ملزم به فک قرار تأمین صادره نیست؛ زیرا ممکن است پس از انقضاي یک ماه مقرر در آن ماده، همان 

پرونده مورد رسیدگی واقع شود. بدیهی است اگر بازپرس متوجه شود که تأمین اخذشده شدید است، با عنایت 

چه قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم  تواند آن را تخفیف دهد و چنان مذکور، می قانون 243به ماده 

قانون  217و تبصره یک ماده  226ربط باید مطابق مقررات قانونی مربوط نظیر ماده -شده باشد، قاضی ذي

  آیین دادرسی کیفري رفتار کند.

هاي احضار متهم است و چنانچه متهم  قانون آیین دادرسی کیفري، نشر آگهی یکی از روش 174مطابق ماده  -4

از این طریق احضار شود، بازپرس پس از انقضاي مهلت یک ماهه مندرج در این ماده، مجاز به رسیدگی و اتخاذ 

لب به شاکی (که تصمیم است. بنابراین تا نتیجه احضار متهم مشخص نشده باشد، جلب متهم و تحویل برگه ج

که مطابق  هم فقط در صورت متواري بودن متهم ممکن است) فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است مواردي آن

  شود منصرف از فرض سوال است. می الذکر جلب ابتدایی صادر قانون فوق 180ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/23    

7/98/1194   

  ك  1194-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه  455ماده » ب«طبق بند 

گردد هر چند  شود و رأي مقتضی صادر می تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز کند رأي نقض می

  واست تجدیدنظر نکرده باشد. خواهشمند است در این رابطه به فروض ذیل پاسخ دهید:ٌعلیه درخ محکوم

قانون آیین دادرسی کیفري از حیث عدم نیاز به تجدیدنظرخواهی  435آیا این بند استثنایی بر مفاد ماده -1

  علیه است؟ محکوم

خواهی) و اگر پاسخ منفی باشد  نیز به همین ترتیب است ( بدون نیاز به تجدیدنظر 450ماده » ت«آیا بند -2

قانون آیین دادرسی  455ماده » ب«قانون آیین دادرسی کیفري با بند  450ماده » ت«تفاوت ماهوي بین بند 

  کیفري چیست؟

قانون آیین دادرسی کیفري نیز مبتنی بر همین امر است. به عبارت دیگر چنانچه  455آیا مفاد تبصره ماده -3

اعتباري رأي شود،  اي از اهمیت بداند که موجب بی ایت تشریفات دادرسی را به درجهدادگاه تجدیدنظر عدم رع

اعتبار اعالم کند. البته با اعتراض  اند نیز رأي را بی تواند نسبت به کسانی که تجدیدنظرخواهی نکرده آیا می

  برخی افراد موضوع در تجدیدنظر مطرح شده است؟

کند و  ی غیر عمدي ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی مقصر فوت میدر جریان بزه قتل و ایراد صدمه بدن-4

شود و دادگاه به  قانون آیین دادرسی کیفري به دادگاه کیفري دو ارسال می 85ماده  1پرونده در راستاي تبصره 

جاي محکوم کردن ورثه راننده متوفی، شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه صدمات و قتل غیر عمدي 

معتقد  شود. چنانچه دادگاه تجدیدنظر کند. با اعتراض یکی از مصدومین پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح می می

باشد که محکوم کردن شرکت بیمه به پرداخت دیه در پرونده کیفري بدون رعایت تشریفات دادرسی بدون 

تواند رأي را نسبت به سایر  اعتباري رأي است، آیا می محکوم کردن ورثه راننده متوفی و... موجب بی

اعتبار  یمه هم اعتراضی ندارد بیاند و البته شرکت ب اولیاي دم مقتول که تجدیدنظرخواهی نکرده مصدومین و

کند؟ و آیا اساساً تصمیم دادگاه کیفري دو به شرح مذکور مشمول عدم رعایت تشریفات دادرسی به حدي که 

  شود؟ اعتباري رأي باشد می موجب بی

 پاسخ:

و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  455ماده » ب«با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند  -2و 1

علیه)،  ظ وحدت مالك و الغاء خصوصیت از آن (از حیث عدم ضرورت درخواست تجدیدنظرخواهی محکوملحا

قانون موصوف از جهت عدم نیاز (ضرورت)  450و  455مواد » ت«و » ب«حکم مذکور در بندهاي 
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یگر، حکم این قانون است. به عبارت د 435علیه، اصوال استثناء بر حکم مقرر در ماده  تجدیدنظرخواهی محکوم

علیهی  مقرر در بندهاي مذکور از مواد موصوف از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء، داراي اثر مطلق بوده و محکوم

  شود. را که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد را نیز شامل می

، در مواردي که حسب تشخیص مرجع 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  455مستنبط از تبصره ماده  -3

اي از اهمیت باشد که موجب  یدنظر، عدم رعایت تشریفات دادرسی در رأي مورد تجدیدنظرخواهی، به درجهتجد

بی اعتباري رأي شود، مرجع تجدیدنظر رأي تجدیدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضی با رعایت تشریفات 

  علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد. کند؛ هر چند محکوم دادرسی صادر می

قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص «در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در  -4

قانون موصوف، در حوادث  36است و مطابق ماده » 1395ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

بنابراین طرح پرونده در  گر نیاز به رأي مرجع قضایی ندارد؛ منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوي بیمه

دادگاه کیفري به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجراي تبصره یک 

شود تا دادگاه تعیین تکلیف کند،  پرونده به دادگاه ارسال می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85ماده 

به دادگاه ارسال شده  85اننده مقصر، پرونده در اجراي تبصره یک ماده بنابراین در فرض استعالم که با فوت ر

است و دادگاه شرکت بیمه را محکوم کرده و با اعتراض صرفا یکی از مصدومین پرونده به دادگاه تجدیدنظر 

محکومیت «ارسال شده است، دادگاه اخیرالذکر رأي صادرشده از دادگاه بدوي را با اصالح عبارتی و تغییر 

  کند. تایید می» مسئولیت شرکت بیمه به پرداخت«به » رکت بیمهش

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/20    

7/98/1618   

  ح  1618-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  50آن اداره کل در تفسیر ماده 25/10/1395مورخ  2733/95/7در خصوص نظریه مشورتی شماره 

مبنی بر  1395بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

اختصاص حکم موضوع قسمت پایانی این ماده به جواز اقامه دعواي ورود ثالث یا اعتراض ثالث از سوي بیمه 

در مواردي که شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نیست به دعاوي هاي بدنی  شرکت یا صندوق تأمین خسارت

هاي بدنی و مالی و عدم امکان پذیرش دعاوي طاري مزبور در  حقوقی بدون تفصیل قائل شدن بین خسارت

  رساند: کننده به دعاوي مرتبط با حوادث رانندگی به استحضار می مراجع کیفري رسیدگی

بور تحولی در نظام دادرسی در دعاوي مرتبط با حوادث رانندگی و در حکم مقرر در بخش پایانی ماده مز -1

محدوده خسارات بدنی وارد به شخص ثالث پدید آورده است؛ زیرا تا پیش از تصویب این حکم مراجع کیفري 

کننده به دعاوي حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل فقدان مجوز قانونی، صالحیت رسیدگی به دعواي  رسیدگی

گر یا صندوق را نداشته و یا در صورت صدور حکم کیفري و قطعیت آن مجاز به پذیرش  د ثالث شرکت بیمهوار

گر یا صندوق را از دادخواهی در پرونده  دعواي اعتراض ثالث اشخاص مذکور نبودند و همین امر شرکت بیمه

کرد؛ لذا در الیحه  محروم می کیفري در زمینه اصل مسئولیت یا میزان مسئولیت در قبال خسارات بدنی وارده

اصالح قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث 

آن به منظور عمومیت دادن به حکم قانون در خصوص مراجع    22پیشنهاد اصالح ماده  1387مصوب 

یرش امکان طرح دعاوي طاري ورود و اعتراض ثالث در کننده اعم از دادسرا و دادگاه و همچنین پذ رسیدگی

دعاوي کیفري از سوي بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و متعاقب آن وزارت امور اقتصادي و دارایی و 

دولت ارائه و قانونگذار به منظور رفع این مانع و فراهم آوردن موجبات دادخواهی و احقاق حق اشخاص مذکور 

ط با حوادث رانندگی صالحیت اضافی رسیدگی به دعاوي ورود یا اعتراض ثالث در دعاوي کیفري مرتب

  مطروحه از ناحیه شرکت بیمه یا صندوق را به طور خاص و استثنایی به مرجع کیفري اعطا کرده است.

هاي بدنی وارد به اشخاص ثالث در نتیجه حوادث ناشی از وسایل نقلیه  که مستحضرند در خسارت گونه همان -2

مقام وي صرفاً با طرح  م از شکستگی، نقص عضو و از کار افتادگی عضو یا منجر به فوت زیاندیده یا قائماع

دعواي کیفري علیه مقصر یا مسبب حادثه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست صدور حکم به پرداخت دیه را از 

احتیاطی در امر  ي در نتیجه بیکنند و دادگاه در صورت احراز جرم جنایت غیرعمد دادگاه کیفري تقاضا می

کند و با توجه به  رانندگی مجرم را به تحمل مجازات قانونی و پرداخت دیه و دیگر خسارات بدنی محکوم می

هزینه بودن طرح دعواي کیفري و سرعت رسیدگی به آن احقاق حق از این طریق بر اقامه دعواي  سهولت و کم
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یح عقلی و منطقی دارد و بر این اساس در همه یا اکثریت موارد حقوقی محض و مستقل در دادگاه حقوقی ترج

شود و از طرفی دعواي ورود یا اعتراض ثالث به تبع دعواي اصلی  دعواي حقوقی براي مطالبه دیه اقامه نمی

گر یا صندوق به لحاظ  قابلیت طرح و رسیدگی خواهد داشت؛ لذا امکان طرح دعواي ورود یا اعتراض ثالث بیمه

مقام وي موضوعا منتفی خواهد شد و اطالق نظریه ابرازي آن اداره  دعواي حقوقی مستقل زیاندیده یا قائم فقدان

  کل این نتیجه نادرست را به دنبال دارد.

از منظر آن اداره کل حکم این ماده به دعاوي حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی اختصاص دارد و دعاوي  -3

گر یا صندوق در دادگاه کیفري به تبع امر جزایی مسموع نخواهد بود؛  الث بیمهطاري و تبعی ورود یا اعتراض ث

در حالی که با توجه به عموم عبارت کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوي مرتبط با حوادث رانندگی و اطالق 

کیفري اعم از قانون و اینکه مراجع  50عبارت دعاوي مرتبط یا ناشی از حوادث رانندگی به کار رفته در ماده 

باشند، ضمن رسیدگی به جرم به دعواي  ها که مصداق بارز و اعالي مراجع قانونی موصوف می دادسرا و دادگاه

کنند، اختصاص دادن حکم قانونی  هاي بدنی ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر می مطالبه خسارت

هاي به کار رفته در آن  االطالق عبارت وم و اصالهالعم مزبور به دعاوي حقوقی مغایر با منطوق حکم و اصاله

است. به عالوه استدالل آن مرجع بر تأکید قانونگذار بر لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در اقامه 

دعاوي طاري مذکور مالزمه قانونی و منطقی با چنین اختصاصی ندارد؛ زیرا در موارد متعددي از جمله در 

بینی شده است که مطالبه ضرر و زیان ناشی  پیش 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15ه قسمت اخیر ماد

از جرم و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و در این صورت رسیدگی به 

  .دعاوي مطالبه ضرر و زیان در دادگاه کیفري تابع مقررات و قواعد آیین دادرسی مدنی خواهد بود

قانون بیمه اجباري شخص ثالث در  50با پذیرش تفسیر ارائه شده حکم مندرج در قسمت اخیر در ماده  -4

شود؛ چرا که با اختصاص دادن حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث به  هاي بدنی بیهوده و لغو می محدوده خسارت

فراتر از آنچه به عنوان قاعده عمومی  یاد شده حکمی 50فرایند دادرسی مدنی و به دعاوي حقوقی در واقع ماده 

عدم پذیرش دعواي طاري و تبعی در دادرسی جزایی پذیرفته شده، مقرر ننموده است و در مقام بیان حکم خاص 

و استثناء بر قاعده نیست و حکم قانونی موصوف منطبق بر قاعده کلی و تأکیدي بر آن است و حال آن که چنین 

  این حکم و فلسفه وجودي آن است و بر خالف اصل حکمت قانونگذاري است.تفسیري مغایر با ضرورت وضع 

با توجه به مراتب معروض خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موضوع مجدداً در کمیسیون تخصصی مربوط 

  بررسی و نتیجه به این اداره کل منعکس شود.

 پاسخ:

اداره  252/10/1395مورخ  2733/95/7یه شماره الذکر متضمن این بر برداشت از نظر در خصوص نامه فوق

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص  50کل حقوقی که دعاوي ورود و اعتراض ثالث موضوع ماده 

تنها به دعاوي حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی  1395ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

ریه مذکور تنها در مقام بیان ماهیت و تشریفات طرح دعاوي ورود و شود که نظ اختصاص دارد، متذکر می
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گونه که در ذیل  اعتراض شخص ثالث بوده و نه تعیین مرجع صالح براي رسیدگی به دعاوي یاد شده؛ لذا همان

تواند وارد  هاي بدنی حسب مورد می الذکر تصریح شده که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت نظریه فوق

معترض ثالث باشد، دعاوي مزبور با توجه به دعواي اصلی مطروحه، حسب اقتضاء در دادگاه کیفري یا  ثالث یا

  حقوقی اقامه خواهد شد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/20    

7/98/1757   

  ك  1757-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مانع از تعیین مجازات جایگزین حبس در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  72آیا ممنوعیت مقرر در ماده 

که، فردي مرتکب جرم مستلزم یک سال حبس و  این قانون است؟ مانند آن 66و  65موارد اجباري موضوع مواد 

زات جایگزین سه ماه حبس نیز نیز جرم مستلزم مجازات سه ماه حبس شده است؛ آیا در این مورد تعیین مجا

  ممنوع است؟

 پاسخ:

که مجازات قانونی حداقل یکی از » تعدد جرایم عمدي« 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  72مطابق ماده 

ها بیش از شش ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است، بنابراین، در فرض سؤال  آن

ها یک سال حبس تعزیري است از ناحیه متهم  دي که مجازات قانونی یکی از آنچه ارتکاب دو جرم عم چنان

شود؛ هرچند جرم  قانون یاد شده است و مجازات جایگزین حبس اعمال نمی 72محرز شود، موضوع مشمول ماده 

  دیگر داراي مجازات قانونی سه ماه حبس باشد.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/02    

7/98/1789   

  ح1789-9/16-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون حمایت  5هرگاه خواهان پرونده مهریه درخواست اعسار از هزینه دادرسی بدهد، آیا دادگاه باید وفق ماده 

ه اعسار تواند حکم ب در صورت احراز اعسار حتماً دستور معافیت صادر کند یا دادگاه می 1391خانواده مصوب 

خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر نماید و آیا استفاده از معافیت موضوع این ماده  در صورت احراز اعسار 

  الزامی است؟

 پاسخ:

قانون  5ي  معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجراي حکم موضوع ماده

انون بدون نیاز به تقدیم دادخواست و به تشخیص و دستور قاضی به تجویز ق 1391حمایت خانواده مصوب 

کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعواي اعسار (با  رسیدگی

  شود. تقدیم دادخواست) و رسیدگی به آن صادر می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/02    

7/98/1787   

  ح1787-9/16-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دهد و از طرف شوهرش وکالت در طالق دارد و دادگاه زوج را به عنوان  در زمانی که زوجه تقاضاي طالق می

وکالت تواند با توجه به این  کند، آیا معرفی داور الزامی است و آیا زوجه می طرف مقابل به دادرسی دعوت می

الواسطه، از همسرش طالق بگیرد؟ آیا این طالق توافقی  بالعزل ضمن عقد خارج الزم دارد بدون داشتن وکیل مع

تواند حق تجدیدنظرخواهی و فرجام  نامه زوجه می طرفه و آیا با توجه به این وکالت شود یا یک محسوب می

یدنظرخواهی و فرجام خواهی منقضی شود؟ به خواهی را در صورت داشتن وکالت اسقاط کند یا باید مواعد تجد

  که زوجه وکالت براي تجدیدنظر و فرجام دارد ، آیا باید رأي به زوج ابالغ شود؟ توجه به این

 پاسخ:

اوالً، در فرضی که زوجه به موجب سند رسمی، وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ نموده 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 33اده که به موجب م است، به لحاظ آن

، وکیل حاضر در دادگاه باید داراي شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر شده 1379

باشد؛ لذا کننده دعوي و هم در قبال آن پاسخگو  تواند هم طرح عالوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی به

نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض  در فرض مذکور در صورتی که در وکالت

تواند دادخواست طالق  وکالت اعطایی از سوي زوج به وکیل دادگستري براي قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می

  تقدیم کند.

با حق توکیل به غیر اعطاء نموده و زوجه با گرفتن وکیل ثانیاً، در فرضی که زوج به زوجه، وکالت بالعزل 

ها)، توافق خود را بر طالق اعالم  دادگستري دادخواست طالق تقدیم نموده است، مادام که زوجین (یا وکالي آن

شود، به  الواسطه زوج تلقی می ننموده باشند، صرف امضاي دادخواست توسط وکیل دادگستري که وکیل مع

  علی زوجین بر طالق نیست.معناي توافق ف

چه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طالق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده  ثالثاً، چنان

باشد، از آنجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است، نیازي به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در 

هاي عمومی و انقالب در  قانون آیین دادرسی دادگاه 35ماده  نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در وکالت

ناظر به وکالي دادگستري است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه براي درخواست  1379امور مدنی مصوب 

  الواسطه) به وکیل دادگستري اعطا کند،  گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع
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 35ط حق تجدیدنظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقا می

قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوي وکیل که داراي وکالت در تجدیدنظر است، 

  نامه است. منوط به تصریح در وکالت

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/21    

7/98/1597   

  ح1597-87-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون افراز و فروش امالك مشاع در فرضی که پدري در زمان حیاتش امالك خود را به نحو  4نظر به ماده 

حصه تقسیم شود و تنظیم  17مشاعی به فرزندانش به صورت سهام انتقال داده به این صورت که کلیه امالك به 

  کند  شرط می یک اقرارنامه رسمی

  در صورت فروش باید رضایت کتبی حداکثر شرکا به دست آید؛ -1

چنانچه هر یک از فرزندان تمایل به خرید سهم دیگران داشته باشد و شریک دیگر نیز بخواهد سهم خود را  -2

  بفروشد شریک خریدار در اولویت است؛

نماید؛ آیا ورثه  احدي از شرکا (پسر) فوت می تا زمان حیات پدر فرزندان حق فروش امالك را ندارند؛ حال -3

تواند با وجود اقرارنامه پدرشان درخواست فروش ملک مشاعی را داشته باشند؟ در فرضی که شامل  وي می

  قانون افراز و فروش امالك مشاع باشد و تشریفات نیز سپري شده باشد، تکلیف چیست؟

 پاسخ:

ها  ود را میان فرزندانش تقسیم کرده و ضمن سند رسمی براي آندر فرض سؤال که پدر در زمان حیات امالك خ

که تا زمان حیات پدر، فرزندان حق فروش حصه خود از امالك را  برخی شروط را قرار داده است؛ از جمله آن

له) از  که پدر (مشروط ندارند، به صراحت این شرط در زمان حیات پدر فرزندان حق فروش ندارند؛ مگر آن

دول کند؛  لذا در صورت فوت یکی از فرزندان، ورثه وي نیز حقوق و تعهداتی بیش از مورث خود شرط خود ع

  ها به فروش حصه مورث خود، مشمول همین حکم است. نخواهند داشت و تصمیم آن

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/06    

7/98/1603   

  ك  1603-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت وجود جهات تخفیف، تقلیل مجازات حبس  1392مصوب  قانون مجازات اسالمی 27ماده » الف«مطابق بند 

هاي تعزیري یک یا دو  ماده مذکور تقلیل دیگر مجازات» ت«بینی شده است و مطابق بند  به میزان یک تا سه درجه پیش

  بینی کرده است.  درجه از همان نوع یا انواع دیگر را پیش

تواند به  باشد، آیا دادگاه می سال حبس می 3ماه تا  6 و از 5در جرمی مانند خیانت در امانت که مجازات آن درجه  

به جاي مجازات حبس، جزاي نقدي در نظر بگیرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چنانچه  37ماده » ت«استناد بند 

دادگاه مجازات خیانت در امانت را به قدري پایین بیاورد که در قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن 

با اصالحات والحاقات بعدي قرار گیرد. و سپس آن را تبدیل به جزاي نقدي کند آیا این  1373موارد معین مصوب  در

  اقدام دادگاه صحیح است؟ 

 پاسخ:

به دادگاه این اختیار را داده است که در صورت وجود  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37اوال، قانونگذار در ماده 

ات تخفیف، مجازات تعزیري را به شرح بندهاي ذیل همین ماده تقلیل داده یا تبدیل کند. در مورد یک یا چند جهت از جه

تواند حبس را  تواند حبس را به مجازات دیگري تبدیل کند؛ بلکه می که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی» الف«بند 

گذار اجازه داده است که دیگر  ، قانونقانون مذکور 37ماده » ت«از یک تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی در بند 

هاي تعزیري را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد. شایان  ذکر است که در اعمال  مجازات

، قاضی اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر را که 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 483ماده 

  وم علیه باشد دارا است.تر به حال محک مناسب

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37ماده » الف«ثانیاً، وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه بر اساس بند 

گیرد و تبدیل آن به جزاي نقدي جایز نیست و در فرض سؤال،  حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می  یابد، تقلیل می

قانون وصول برخی  3ماده  2و  1، مجازات قانونی جرم نیست تا از مصادیق بندهاي مجازات حبس پس از اعمال تخفیف

  با اصالحات و الحاقات بعدي باشد. 1373از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/08    

7/98/1663   

  ك  1663-168-98شماره پرونده:  
  

  استعالم:

و  1392از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  278ي  معناي عبارت به درخواست دادستان مذکور در ماده

  چیست؟ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  46ي  اختالف آن با عبارت از طریق دادستان مندرج در ماده

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  287مذکور در قسمت اخیر ماده » به درخواست دادستان«منظور از عبارت  -1

کرده و در صورت احراز همه شرایط و از  این است که دادستان شرایط اعمال این ماده را بررسی 1392مصوب 

ند. به عبارت دیگر، نظر جمله کشف دلیل جدید، مراتب را جهت اخذ اجازه تعقیب مجدد به دادگاه اعالم ک

  دادستان جهت تجویز تعقیب مجدد، شرط الزم است؛ اما کافی نیست.

آن است که  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  46مذکور در ماده » از طریق دادستان«منظور از عبارت  -2

ه نیز موظفند تقاضاي محکوم باید این درخواست را به دادستان یا قاضی اجراي احکام ارائه کند و مقامات یادشد

وي را به دادگاه ارسال کنند و در هر حال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجراي مجازات یا عدم آن با دادگاه است. 

  تواند نظریه خود را نیز پیوست تقاضاي محکوم، به دادگاه ارسال کند. ضمناً دادستان می

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/06    

7/98/1662   

  ك  1662-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دار پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال به دادگاه، دادگاه پرونده را براي رفع نقص  چنانچه در پرونده زندانی

خود صادر تحقیقات به دادسرا اعاده کند. آیا دادسرا در خصوص قرار تأمین منجر به بازداشت متهم که ابتدائاً 

  کرده، در مواعد قانونی مکلف به اظهارنظر است یا ضرورتی به آن نیست؟

 پاسخ:

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

ا است و لذا مذکور (فک، تخفیف یا ابقاي قرار تأمین) صرفا ناظر به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسر

در مواردي که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و هر چند به لحاظ نقص 

تحقیقاتی پرونده مجدداً از سوي دادگاه به دادسرا اعاده شود، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا 

  نیست.

باتوجه به اطالق موجود  1392آیین دادرسی کیفري مصوب قانون  242ثانیاً، تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 

الذکر، متوجه مقام قضایی است که پرونده امر نزد وي مطرح است و صرف صدور  و مفاد تبصره یک ماده فوق

قرار نهایی از سوي دادسرا، با فرض اعاده پرونده به دادسرا جهت رفع نقص تحقیقاتی توسط ازپرس، رافع تکلیف 

  باشد، نیست. که پرونده نزد وي مطرح می بازپرس مادام

  
  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/08    

7/98/1661   

  ك  1661-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند و پرونده جهت رسیدگی  اي که فردي نظامی متهم آن است، دادسرا قرار بازداشت موقت صادر می در پرونده

شود. دادگاه پیرامون موضوع صالحیت  اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور نزد دادگاه کیفري دو ارسال میبه 

دادسرا و دادگاه کیفري دو یا دادسرا و دادگاه نظامی در رسیدگی به اصل اتهام، ابهاماتی در پرونده مشاهده 

ات فعلی پرونده نیست؛ حال تکلیف اي که قادر به تشخیص اصل صالحیت با توجه به معلوم کند؛ به گونه می

  دادگاه چیست؟

 پاسخ:

با توجه به فوریت تعیین تکلیف نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفري 

این قانون بر آن تأکید شده است، در فرض استعالم مرجع رسیدگی  242و  240و از جمله مواد  1392مصوب 

نسبت به تأیید یا نقض قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت، موضوع ماده  به اعتراض متهم باید

قانون مذکور اتخاذ تصمیم کند و صدور قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه صالح  270و بند ب ماده  226

  ربط بدهد. را به دادسراي ذيتواند تذکر الزم  دشده صرفاً می باشد و دادگاه کیفري یا در چنین موقعیتی موجه نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/20    

7/98/1685   

  ع  1685-99-98شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارت و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی  آیین 42و  17با توجه به مواد 

در خصوص تمدید پروانه در صورتی که مترجم مراتب عدم اشتغال خود را اعالم نکرده باشد و بعد از گذشت 

تمبر سال تمدید پروانه سه سال درصدد تمدید پروانه باشد، نحوه محاسبه تمبر مالیاتی چگونه است؟ آیا باید نرخ 

هاي قبل تسري داده شود؟ آیا باید بر اساس قانون بودجه هر سال نرخ تمبر تمدید پروانه استخراج و تمام  به سال

که از سال انقضاي پروانه هر سه سال در نظر گرفته شود و در انتهاي هر سه سال بر  ها جمع شود یا این سال

  هاي قبل تسري داده شود؟ ه سالاساس مبلغ تمبر سال سوم محاسبه و ب

 پاسخ:

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی  3نامه اجرایی اصالح ماده  آیین 17مطابق ماده 

مترجم رسمی باید هر سه سال یک نوبت در اردیبهشت ماه براي تمدید پروانه خود به  31/5/1377اصالحی 

جعه کند و در صورتی که موجبی براي عدم تمدید نباشد، پس از الصاق تمبر به اداره امور مترجمان رسمی مرا

شده تمدید شود و ضمانت اجراي عدم تمدید پروانه  مبلغ مقرر قانونی پروانه وي براي سه سال توسط اداره یاد

ت که در انتهاي این ماده ممنوعیت اداره مترجمان رسمی دادگستري شهرستان از تصدیق امضاي مترجمی اس

پروانه وي تمدید نشده است. بنابراین در فرض استعالم که مترجم رسمی در موعد قانونی نسبت به تمدید پروانه 

باشد،  خود اقدام ننموده است و عدم اشتغال خود را نیز اعالم نداشته است و اینک متقاضی تمدید پروانه خود می

قانون الحاق  60و ماده  1380ز مقررات مالی دولت مصوب قانون تنظیم بخشی ا 4که مطابق ماده  با توجه به این

دریافت هرگونه وجهی باید با مجوز  1393) مصوب 2برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

قانونی باشد؛ لذا اداره امور مترجمان رسمی باید در قبال دریافت هزینه تمدید پروانه براي یک نوبت که به مدت 

از تاریخ تمدید است، نسبت به دریافت هزینه تمدید به تاریخ سال تمدید اقدام کند و موجب قانونی  سه سال

  جهت محاسبه و دریافت هزینه تمدید براي سنوات عدم تمدید وجود ندارد.

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/06    

7/98/1733   

  ح  1733-9/14-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فرد ایرانی مبادرت به نکاح شرعی با زنی از اتباع کشور افغانستان نموده است؛ آیا این نکاح باید با اذن دولت 

توان حکم به الزام زوج به ثبت رسمی این نکاح نمود؛ در حالی که زوجه  باشد؟ آیا این عمل جرم است؟ آیا می

  بیگانه است؟

 پاسخ:

باید با اجازه دولت باشد یا خیر، الزم به  این که آیا ازدواج زوج ایرانی با زوجه خارجی (افغانی)  در خصوص -1

قانون  1061ذکر است؛ که اگر زوج در زمره مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولت باشد، رعایت ماده 

رسمی و محصلین دولتی را با  تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین دولت می«مدنی مبنی بر این که 

نامه ازدواج  ضروري است، همچنین مطابق آیین» زنی که تبعه خارجی باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.

ریاست  24/1/1382ك مورخ  26715/ت 2502مردان ایرانی با زنان خارجی موضوع مصوبه شماره 

نامه مجوز ثبت ازدواج مرد تبعه ایران با زن  جمهوري، به وزارت کشور اجازه داده شده، مطابق مقررات این آیین

  تبعه خارجی را صادر کند.

ثبت ازدواج دائم در هر حال و ازدواج موقت با  1391قانون حمایت خانواده مصوب  20مطابق ماده  -3و  2

قانون مذکور الزامی است و در فرض استعالم که زوج ایرانی مبادرت به نکاح  21وجود شرایط مندرج در ماده 

شرعی با زوجه افغانی نموده، هر چند زوج به لحاظ عدم انجام مراحل قانونی ثبت رسمی ازدواج با توجه به ماده 

ه ثبت چنین گیرد، لیکن وجود این ضمانت اجراي کیفري مانع صدور حکم ب این قانون تحت تعقیب قرار می  49

  ازدواجی با رعایت موارد صدرالذکر نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/08    

7/98/1758   

  ك  1758-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

که تعیین مجازات جایگزین حبس اجباري  1392از قانون مجازات اسالمی مصوب  68و  66، 65در مواردي مانند مواد 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  2و  1است و از طرفی بندهاي 

پذیر است، آیا دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است یا  با اصالحات و الحاقات بعدي نیز امکان 1373

ي نقدي تبدیل کند؟ قانون اخیرالذکر به جزا 3ماده  2و  1که این اختیار را نیز دارد که حبس را با اعمال بندهاي  این

که دادگاه مخیر است با توجه به  اصوال بین اعمال دو قانون فوقالذکر در تبدیل حبس تقدم و تأخر وجود دارد یا این

  مصلحت یکی را برگزیند؟

 پاسخ:

در  1392اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسالمی مصوب 

قانون نحوه وصول برخی از  3ماده  1است. در جرایم مشمول بند » حبس«ه مجازات قانونی جرم لزوماً مواردي است ک

بااصالحات و الحاقات بعدي، مجازات قانونی جرم توسط  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

جزاي نقدي موضوع این بند مجازات قانونی که  مقنن از حبس به جزاي نقدي تبدیل شده است؛ بنابراین، با عنایت به این

جرایم مشمول این بند است، محلی براي تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزاي نقدي موضوع بند مذکور 

  در جرایم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است.

هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز و حداقل  قانون اخیرالذکر در 3ماده  2حسب مفاد بند 

چه نظر دادگاه  آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي صادر کند. چنان

جازات قانونی جرایم م«قانون یاد شده  3ماده  2که جزاي نقدي موضوع بند  تعیین جزاي نقدي باشد، با توجه به این

بینی شده باشد یا در مواد دیگري نظیر  است (مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش» مشمول این بند

قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین)، دادگاه باید بر اساس  3ماده  2و  1بندهاي 

 86ن مذکور مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزاي نقدي بر اساس ماده قانو 3ماده  2جزاي نقدي موضوع بند 

  منتفی است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/08    

7/98/1760   

  ك  1760-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و دادستان در صدور قرار جلب به دادرسی و قرار منع یا موقوفی تعقیب  در صورت حدوث اختالف بین بازپرس

آیا پس از ابالغ قرار منع یا ، و ارسال پرونده جهت حل اختالف به دادگاه و نظر دادگاه بر منع یا موقوفی تعقیب

ماهوي موقوفی تعقیب به شاکی خصوصی و اعتراض شاکی خصوصی به قرار صادره، دادگاه مکلف به رسیدگی 

تواند بر خالف نظر خود در مقام حل اختالف نظر بدهد و قرار منع یا موقوفی  به اعتراض است؟ آیا دادگاه می

  تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند؟

 پاسخ:

 374و  2و مواد  1368قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی  یکصد و شصت و ششممطابق اصل 

ها باید مستدل و مستند به قانون باشد. بنابراین، گرچه  آراي دادگاه 1392سی کیفري مصوب قانون آیین دادر

تصمیم دادگاه کیفري در مقام حل اختالف دادستان و بازپرس و تأیید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب، 

شود و دادگاه  یموجب تکلیف دادگاه مزبور به رد اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نم

کننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دالیل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه،  رسیدگی

تصمیم مقتضی را اتخاذ کند، اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه باید در رأي خود استدالل و توجیه الزم را 

ر صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در تواند د معمول دارد. همچنین دادگاه کیفري می

قانون یاد شده، رأساً مبادرت به انجام تحقیقات یا  274صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن، مطابق ماده 

  تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/20    

7/98/1759   

  ك  1759-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند مجازاتی کمتر از حداقل تعیین شده  آیا در زمان تعیین مجازات جایگزین حبس در مقام تخفیف دادگاه می

که فردي مرتکب جرمی شود و دادگاه که در مقام تعیین مجازات جایگزین  در قانون در نظر بگیرد؛ مانند آن

به  1392ون مجازات اسالمی مصوب قان 84ماده » ب«حبس نظر بر تعیین خدمات عمومی رایگان مطابق بند 

  ساعت داشته باشد؟ 270کمتر از 

 پاسخ:

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

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

تواند نسبت به تخفیف در  باشد؛ بنابراین دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی نمی

مجازات جایگزین حبس همزمان اقدام کند. بنابراین در فرض سؤال نیز میزان مجازات جایگزین حبس موضوع 

  ذکور نباید کمتر از میزان حداقل مقرر در این بند تعیین شود.قانون م 84ماده » ب«بند 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/30    

7/98/872   

  ك  872-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

» ب«شخص به اتهام انتقال مال غیر شکایت نموده و ادعایش این است که » ب«علیه شخص » الف«شخص 

  را به وي فروخته است. » ج«شخص  ملک متعلق به

آوري ادله اعالم گذشت کرده و بازپرس قرار منع تعقیب  در بدو تحقیقات و قبل از جمع» الف«شخص -الف

به » ب«که مالک ملک مورد ادعا است، علیه شخص» ج«صادر و این قرار قطعی گردیده است. اکنون شخص 

شود. تکلیف بازپرس در صورت  کند و پرونده به بازپرس دیگري ارجاع می یت میاتهام انتقال مال غیر شکا

  وجود ادله چیست؟

به اتهام انتقال مال غیر به » ب«منجر به محکومیت قطعی شخص» ب«علیه شخص »  الف«شکایت شخص -ب

به » ب«(مالک ملک) علیه شخص » ج«سال حبس و ... گردیده است. پس از قطعیت این رأي، شخص  دوتحمل 

شود تکلیف بازپرس در صورت   کند و پرونده به بازپرس دیگري ارجاع می اتهام انتقال مال غیر شکایت می

  وجود ادله چیست؟

 پاسخ:

منع تعقیب مجدد متهم، از قواعد ناظر به نظم عمومی و اصول راهبردي آیین دادرسی کیفري است که در بند  -1

میثاق بین المللی حقوق مدنی و  14ماده  7و بند  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13ماده » چ«

به تصویب قوه مقننه ایران رسیده مورد تاکید قرار 1354میالدي که الحاق به آن در سال  1966سیاسی مصوب 

انتقال «ر گرفته است. لذا در فرض سؤال که در خصوص شکایت خریدار (شخص الف) علیه (شخص ب) مبنی ب

به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردیده است و مجددا متعاقب شکایت » مال غیر

ادله کافی «مالک (شخص ج) علیه همان متهم (شخص ب) به همان رفتار (انتقال مال غیر) و ارجاع به شعب دیگر 

قانون آیین دادرسی کیفري  278ورد از مصادیق ماده وجود دارد، م» به وقوع جرم و انتساب آن به متهم (ب)

  شود. است و مطابق ضوابط مقرر در این ماده رفتار می 1392مصوب 

تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  11مطابق ماده  -2

موقوف شدن تعقیب مانع از  1392صوب قانون مجازات اسالمی م 113به عهده دادستان است و طبق ماده 

تواند دعواي خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و  استیفاي حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می

تغییر عامل طرح دعوا (اعالم کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیري بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به 

انتقال مال «کمیسیون قوانین عدلیه،  5/1/1308مصوب » به انتقال مال غیرقانون مجازات راجع «ماده اول 

عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کالهبرداري محسوب نموده است، در بزه مذکور » غیر

https://t.me/ekhtebar


تواند  گردد، به عنوان شاکی می (انتقال مال غیر)، مالک اصلی مال که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می

اي که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین معامله عالم  گیرنده تقاضاي تعقیب مرتکب را بنماید. به عالوه انتقال

گردد (چون طبق قانون، مال خریداري شده از ید و مالکیت  نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می

متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده،  شود و وي از بابت وجوهی که به وي خارج و به صاحبش مسترد می

تواند به عنوان شاکی تقاضاي تعقیب مرتکب را بنماید و تعدد شکات در  شود) و لذا می متحمل ضرر و زیان می

این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب فقط یک 

گیرنده، قبالً به اتهام متهم  ن انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقالعنوان کیفري دارد که هما

رسیدگی و حکم محکومیت وي صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور 

و حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردي فقط یک بار براي یک اتهام تعقیب 

شود و تعقیب مجدد وي به همان اتهام، خالف اصول دادرسی است؛  لذا در فرض سؤال، مرجع تحقیق  مجازات می

قرار  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13ماده » چ«(بازپرس) نسبت به شکایت اخیر به استناد بند 

دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و تواند از طریق  نماید و در این حالت خریدار می موقوفی تعقیب صادر می

  زیان خود اقدام نماید.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/06    

7/98/785   

  ح785-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

وسایل زندگی توسط نمایند مثالً خرید چند قلم از  تعهداتی که زوجین در زمان خواستگاري نسبت به هم می

گردد، آیا بعد از ازدواج  زوج یا خرید طال با برگزاري مراسم عروسی که ضمن عقد در سند نکاحیه قید نمی

  تواند الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات مذکور از دادگاه بخواهد؟ احدي از زوجین می

 پاسخ:

شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در توانند هر  قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می 1119طبق ماده 

تواند به نحو صریح یا ضمنی باشد و قانونگذار تشریفات یا  عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند. این شرط می

قانون مدنی نیز چنین مستفاد است که اگر  1128قالب خاصی را براي آن تعیین ننموده است؛ از فحواي ماده 

قد بر شرطی بوده ولو در ضمن عقد به آن تصریح نکنند، طرفین ملزم به آن خواهند بود. در بناي طرفین در ع

نتیجه اگر در مذاکرات پیش از عقد نکاح، طرفین بر اموري مانند گرفتن طال یا بخشی از وسایل زندگی یا 

تواند  نمایند، متعهدله می هاي پیشینی عقد نکاح را منعقد برگزاري مراسم عروسی توافق کنند و بنا بر همان توافق

  ون مدنی از متعهد مطالبه نماید.قان 237اجراي شرط را وفق ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/08    

7/98/832   

  ك  832-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري ضابطان دادگستري در جرایم مشهود ملزم به حفظ آالت و ادوات جرم و  44بر اساس ماده 

  باشند: شدن متهم و اطالع مراتب به دادستان می انجام اقدامات الزم جهت جلوگیري از فرار یا مخفی

به منزل مسکونی بسته، آیا ضابطین از همان قانون،  در جرم مشهود با فرار متهم و ورود وي  55اوالً، با توجه به ماده 

  داراي اختیار ورود به منزل به منظور دستگیري متهم را بدون دستور قضایی دارند؟ 

ثانیاً، چنانچه در فرض سوال متهم متواري شود و ضابطین بعد از انقضاي مدت زمانی از وقوع جرم به عنوان مثال چند 

باشند؟ به عبارت  اهده کنند، آیا کماکان اختیار دستگیري وي را دارا میساعت یا دو یا سه روز یا یک هفته متهم را مش

  بهتر آیا براي تکلیف ضابطین به شرح یاد شده محدوده زمانی خاصی وجود دارد؟ یا خیر؟

 پاسخ:

اوال، با در نظر قرار دادن اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که مسکن اشخاص را مصون از 

قانون آیین  7طلبد؛ و با لحاظ تأکید ماده  تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می

ق عبارت اخذ حکم ورود به منزل از مقام قضایی بر ضرورت رعایت حقوق شهروندي و اطال 1392دادرسی کیفري 

همان قانون، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود ( جزء در  184ذیل ماده  3توسط ضابطان در تبصره 

باید با مجوز  الذکر که ساکنین تقاضاي ورود مأمورین را دارند) می قانون فوق 45ماده » ث«موارد خاص نظیر بند 

معطوف به  1392قانون آیین دادرسی کیفري  55قضایی باشد و عبارت جرایم غیر مشهود در ماده مخصوص مقام 

 58و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده » بازرسی اشخاص و اشیاء است«عبارت 

  را ضروري دانسته، مؤیداین مطلب است.قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضایی در هنگام ورود به منازل 

، تکلیف ضابطان دادگستري در جرایم مشهود، انجام تمامی 1392قانون آیین دادرسی کیفري  44ثانیا، مستفاد از ماده 

اقدامات الزم به منظور حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و ادله وقوع جرم و جلوگیري از فرار یا مخفی شدن یا تبانی 

شود و تا زمان حضور ضابطان دادگستري در صحنه جرم که ممکن است   محض اطالع از وقوع جرم آغاز میمتهم، به 

که اصوال اقدام ضابطان بدون اخذ دستور قضایی  عرفا تا چند ساعت نیز به طول انجامد، ادامه خواهد داشت و نظر به این

  ي منوط به اخذ دستور قضایی است.خالف اصل است؛ لذا پس از ترك صحنه جرم، انجام هر اقدام دیگر

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/20    

7/98/859   

  ك  859-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه دادگاه در مرحله رسیدگی به جرایم حوادث ناشی از کار در قسمت جنبه عمومی به دالیلی تکلیفی -1

براي خود متصور نداند و دادستان نسبت به حکم دادگاه بدوي از این حیث  تجدید نظرخواهی نماید و دادگاه 

ت مورد حکم به دادگاه بدوي اعاده کند، تجدیدنظر با وارد دانستن اعتراض، پرونده را براي اتخاذ تصمیم در قسم

  آیا دادگاه بدوي تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر دارد؟ 

 پاسخ:

در موردي که دادگاه بدوي در خصوص جنبه عمومی حادثه ناشی از کار خود را با تکلیفی مواجه ندانسته و آن 

ده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود؛ چون رفتار ارتکابی را مورد حکم قرار نداده باشد و با اعتراض دادستان، پرون

، اتخاذ تصمیم در 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  450متهم مورد قضاوت قرار گرفته است، وفق ماده 

خصوص جنبه عمومی جرم بر عهده دادگاه تجدیدنظر است و چنانچه دادگاه تجدیدنظر بر خالف این تکلیف، 

، دادگاه »تبعیت دادگاه تالی از تصمیم دادگاه عالی«ه بدوي اعاده دهد، با توجه به ضرورت پرونده را به دادگا

  بدوي مکلف به اقدام بر اساس تصمیم دادگاه تجدیدنظر است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/06    

7/98/861   

  ح  861-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي حقوقی حاکم بر حادثه جهت پرداخت خسارت یا دیه و همچنین تداخل  در صورت بروز سانحه و وجود نظام

اسباب، ضابطه تعیین نظام حقوقی بر فرض حادثه چگونه است؟ به عنوان مثال شخصی به دستور کارفرماي 

کند و در این  اه مراجعه میخویش جهت آوردن مصالح ساختمانی با خودروي کارفرما به بیرون از محوطه کارگ

شود. با فرض تقصیر یا عدم تقصیر، کدام نظام  حین با خودروي دیگر تصادف و به عنوان مقصر حادثه شناخته می

  حقوقی (بیمه اجباري ثالث یا قانون کار) حاکم بر قضیه است؟

 پاسخ:

، 1354ن تأمین اجتماعی مصوب قانو 36و ماده  1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  12اوال، با عنایت به ماده 

اي است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به این که در محیط کارگاه  حادثه ناشی از کار، حادثه

  باشد، نیست.

ثانیا، کارگري که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت 

نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که کند و کارفرما 

گیرد و در نتیجه در  افتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار می حین انجام کار اتفاق می

  استفاده شود.گونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار، هر دو،  این

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/23    

7/98/928   

  ك  928-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه کارت سوخت جهت مصرف خودروي دولتی مشخص البته با تفاوت قیمت نسبت به سهمیه آزاد تحویل 

زمانی مختلف مبادرت به برداشت مقادیر معتنابهی سوخت به نفع خود کند، تحت راننده شود و راننده در فواصل 

  اي قابل تعقیب است؟ چه عنوان مجرمانه
   

 پاسخ:

قانون تشدید  5در ماده » الذکر ها و مؤسسات فوق سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان«با توجه به عبارت: 

قانون  119و مشابه آن (سایر اموال) در ماده  1367مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداري مصوب 

هاي  هاي هوشمند سوخت (بنزین) اتومبیل که کارت و نظر به این 1382مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 

شود، بنابراین  ن، امتیاز مالی محسوب میدولتی در فرض تفاوت قیمت بنزین موضوع کارت یا بهاي آزاد آ

چه مأمور دولت سهمیه کارت هوشمند سوخت را که حسب وظیفه به وي سپرده شده است براي مصارف  چنان

شخصی به نفع خود یا دیگري برداشت و مصرف کند، عمل وي از مصادیق اختالس تلقی و حسب مورد برابر 

  و مجازات است.قابل تعقیب کیفري گفته  پیش 119و  5مواد 

  
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/26    

7/98/980   

  ك  980-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

 ،هاي کیفري یک و دو همگی در دادسرا منتهی به منع تعقیب شوند در مواردي که جرایم متعدد متهم در صالحیت دادگاه

قانون آیین دادرسی کیفري  314ماده  1آیا اعتراض به قرارهاي نهایی موضوع جرایم مذکور حسب مفاد تبصره 

بایست در دادگاه کیفري یک رسیدگی شود؟ چنانچه دادگاه کیفري یک قرار منع تعقیب جرایم در صالحیت دادگاه  می

قانون مرقوم،  403کیفري دو را نقض و اعتقاد به جلب دادرسی داشته باشد، پس از اعاده پرونده به دادسرا حسب ماده 

خواست را خطاب به دادگاه کیفري یک تنظیم کند؟ چنانچه صرفاً اعتراض به قرار منع تعقیب بایست کیفر آیا دادسرا می

هاي در صالحیت دادگاه کیفري دو که در قرار نهایی دادسرا آمده به عمل آید، آیا باز هم بایستی  در خصوص اتهام

  دادگاه کیفري یک نسبت به اعتراض به قرار مذکور رسیدگی کند؟

 پاسخ:

، چنانچه بزهکار مرتکب یک 1392قانون آیین دادرسی کیفري 314ماده  2و1هاي  و تبصره 313ا عنایت به ماده اوالً، ب

یا چند جرم داخل در صالحیت دادگاه کیفري یک و نیز یک یا چند جرم داخل در صالحیت دادگاه کیفري دو شود، به 

براین دادسرا باید نسبت به اتهامات شخصی که به همه اتهامات باید توأمان در دادگاه کیفري یک رسیدگی شود؛ بنا

ربایی و تهدید شده است، رسیدگی توأمان انجام دهد و در صورت صدور قرار منع تعقیب و  عنوان مثال مرتکب آدم

اعتراض نسبت به هر دو قرار یا فقط نسبت به جرم در صالحیت دادگاه کیفري دو، در هر حال پرونده را به دادگاه 

  ارسال نماید.کیفري یک 

ربایی و تهدید بوده که برابر آنچه که در بند باال گفته شد رسیدگی به  چه به عنوان مثال اتهامات شخص آدم ثانیا، چنان

باشد و این دادگاه در مورد قرار منع تعقیب صادره در هر دو مورد از  همه اتهامات در صالحیت دادگاه کیفري یک می

ربایی قرار منع تعقیب را تأیید کرده و در مورد بعدي قرار جلب به دادرسی صادر نموده  سوي دادسرا، فقط در مورد آدم

است، لذا با توجه به اتهامات اولیه که مجموعاً براي دادگاه کیفري یک ایجاد صالحیت کرده است، در ادامه نیز، 

  شود. ه صادر میدگارسیدگی در صالحیت دادگاه کیفري یک خواهد بود و کیفرخواست خطاب به این دا
  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/06    

7/98/1033   

  ع 1033-108-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در فاصله بین برکناري « ها که در آن عنوان گردیده  اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاري 8احتراما نظر به ماده 

ماه به طور انجامد یکی از کارکنان دهیاري به  سهیا استعفاي دهیار تا انتخاب دهیار جدید که نباید بیش از 

  »:نماید انتخاب شورا به عنوان سرپرست دهیاري انجام وظیفه می

  انتخاب کند؟ آیا این سه ماه مهلتی است که مقنن براي شوراي اسالمی قائل شده است تا دهیار را-1

آیا منظور مقنن از مدت زمان سه ماهه طول دوره سرپرستی دهیاري است که نباید بیش از سه ماهه به طول -2

  انجامد؟

اگر طی مدت سه ماه شوراي اسالمی دهیار را انتخاب نکند و مراحل صدور حکم دهیار به بیش از سه ماه -3

الزم است دوباره براي تمدید یک دوره سه ماهه دیگر از  شود؟ آیا کشیده شود، تکلیف سرپرست دهیاري چه می

تواند در سمت سرپرستی دهیاري انجام  شوراي اسالمی رأي اعتماد بگیرد و یا همچنان تا تعیین تکلیف دهیار می

  وظیفه کند؟

 پاسخ:

صوب ها م اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاري 8مقصود از تعیین مهلت سه ماهه در ماده  -3و  2و  1

این است که شوراي اسالمی روستا دهیار را سریعا انتخاب کند تا دهیاري بیش از این مدت و با  21/11/1380

نظر از وقوع یا عدم  سرپرست اداره نشود. با این حال اگر انتخاب دهیار بیش از این مدت به طول انجامد، صرف 

اي جز ادامه خدمت سرپرست  اپذیري آن، چارهوقوع تخلف با توجه به اصل استمرار خدمات عمومی و تعطیل ن

  شده وجود ندارد. تعیین

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/20    

7/98/1054   

  ك  1054-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود و مصدوم از کار فرماي خود به عنوان مسبب در ایراد بدنی غیر عمدي  فردي در کارخانه اي مصدوم می

تواند با توجه به ادله و مبانی  شود و آیا دادگاه می کند و موضوع به کارشناس حوادث کار ارجاع می شکایت می

ی نظر کارشناسان را فاقد وجاهت قانونی فقهی و قانونی و قواعد موجود در موجبات ضمان قانون مجازات اسالم

 535و شرعی تشخیص دهد و از طریق قسامه یا علم قاضی و نیز از بابت سبب مقدم در تاثیر موضوع ماده 

قانون مجازات اسالمی، فقط احدي از اسباب یعنی کارفرما را به صد درصد تقصیر در استناد جنایت و ایراد 

  جنایت به مصدوم محکوم کند. 

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  455فرض استعالم از موارد عدم رعایت تشریفات دادرسی موضوع تبصره ماده   -1

باشد و اساساً امور ماهوي (تشخیص ماهوي مسئولیت  اعتباري رأي شود نمی که موجب بی 1392مصوب 

  کیفري) امري جداي از تشریفات دادرسی است.

، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 265و  263با توجه به مواد -2

گاه نظر کارشناسی را با اوضاع  و احوال محقق و معلوم  باشد و هر دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناس نمی

  تواند با توجیه علت، به آن ترتیب اثر ندهد. مورد کارشناسی مطابق نداند، می

  

 یدکتر احمد رفیع

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/06    

7/98/1077   

  ح  1077-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قرار تامین خواسته توسط شوراي حل اختالف صادر گردیده و اجراي احکام مدنی شوراي حل اختالف حسب 

علیه را توقیف نموده  خودروي متعلق به  محکومله پس از استعالم از پلیس راهور یک دستگاه  درخواست محکوم

علیه نسبت به اقدام اجراي احکام راجع به توقیف خودرو اعتراض نموده و اظهار داشته خودرو  است. محکوم

علیه در خصوص توقیف خودرو و  باشد.آیا رسیدگی به اعتراض محکوم وسیله کار و تنها ممر درآمد وي می

ر صالحیت شعبه صادر کننده قرار تامین خواسته است یا اجراي احکام مدنی بررسی مصداق مستثنیات دین د

  شورا؟

 پاسخ:

علیه، مشمول ممنوعیت توقیف آن نیز  مقررات راجع به ممنوعیت اجراي رأي از مستثنیات دین اموال مح

یر نظر وي انجام باشد. بنابراین درفرض توقیف در مرحله تأمین خواسته یا اجراي حکم، مقام قضایی که اجرا ز می

شود، باید به موضوع رسیدگی و در صورت احراز مستثنیات دین بودن مال توقیف شده از آن رفع توقیف به  می

مقام قضایی که  1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  30و  29عمل آورد و در فرض سؤال، با توجه به مواد 

که در شعبه  ن اعتراض را بر عهده دارد، اعم از اینداراي ابالغ قاضی شوراي حل اختالف است، رسیدگی به ای

  شورا مشغول به کار باشد یا در واحد اجراي احکام مدنی آن.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/15    

7/98/1574   

  ك  1574-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان تفرش حذف و به دادگاه  1396با تصمیم رئیس محترم قوه قضاییه در سال 

قانون آیین دادرسی  24عمومی (نه بخش) تبدیل شده است. وظایف دادستان نیز به موجب مقررات قانونی و ماده 

ون یادشده که تجویز تعقیب مجدد قان 278کیفري به رئیس دادگستري محول شده است حال با توجه به ماده 

متهم را با شرایطی از اختیارات دادستان قرار داده و مقام بازپرس نیز در این دادگستري از نظام قضایی حذف 

شده است و با تاکید به آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفري آیا در این فرض تجویز تعقیب مجدد از اختیارات 

  رئیس دادگستري است؟

 پاسخ:

در حوزه قضایی شهرستان  1392قانون آیین دادرسی کیفري  299ماده  1ر فرض سوال که بر اساس تبصره د

که در این دادگاه عمومی  این قانون، در صورتی 278و  24دادگاه عمومی تشکیل شده است و با توجه به مواد 

عی شود در صورت کشف دالیل قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قط

شود. در صورتی که قرار منع  جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر رئیس دادگستري شهرستان انجام می

تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس دادگستري شهرستان 

جدیدنظر استان است. الزم به ذکر است که در شود و تجویز رسیدگی مجدد در صالحیت دادگاه ت مطرح می

کند،  قانون مذکور که قاضی دادگاه عمومی شهرستان به جانشینی بازپرس اقدام می 302جرایم موضوع ماده 

ها، دادستان شهرستانی  دادستان شهرستان مرکز استان و در صورت تشکیل دادگاه کیفري یک در سایر شهرستان

  وظایف فوق را انجام خواهد داد. کند، گاه کیفري یک انجام وظیفه میترین داد که در معیت نزدیک

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/15    

7/98/1323   

  ع  1323-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي تجاري، مسکونی و خدماتی علیرغم عدم  هاي در دست احداث در قالب  مجتمع برخی از مالکان ساختمان

برداري از  اتمام عملیات ساخت و ساز و تا قبل از اخذ گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداري، اقدام به بهره

ر از سوي آنان، بروز مخاطرات جانی و نمایند و علیرغم ابالغ اخطارهاي مکرر و عدم اقدام موث ساختمان می

ها در اجراي  ها محتمل است و استمرار این روند موجب تضییع حقوق مسلم شهرداري مالی در  این گونه ساختمان

  ضوابط و مقررات مربوطه است: 

 در حوادث احتمالی ناشی از عدم تمکین مالکین به انجام فرایند قانونی، مسئولیت قانونی شهرداري در -1

  دیدگان چیست؟ صورت طرح دعوي از سوي خسارت

  برداري ممکن است؟  آیا ورود شهرداري به منظور اجراي ضوابط مربوطه و جلوگیري از بهره-2

کار با روش مسدودسازي مسیر تردد و امثالهم توجیه  هاي فاقد پایان آیا ممانعت از ادامه فعالیت ساختمان-3

  هاي ممکن را با تشریح فرایند مربوطه آن تبیین فرمایید. روشقانونی دارد؟ در غیر این صورت، 

 پاسخ:

که  با اصالحات و الحاقات بعدي، در صورتی 1334قانون شهرداري مصوب  100طبق قسمت اخیر ماده  -1

چه  تواند از عملیات ساختمانی جلوگیري کند؛ لکن چنان احداث بنا مخالف با پروانه ساختمانی باشد، شهرداري می

باشد و باید در  مالک پس از اتمام عملیات ساختمانی در آن ساکن شود، شهرداري مجاز به خارج کردن وي نمی

اي متضمن تذکر خطرات ناشی از سکونت در ساختمان  قانون یادشده اخطاریه 110و ماده  55 ماده 14اجراي بند 

چه مالک توجهی به اخطاریه شهرداري نکند، خود مسئول هرگونه  کاره به مالکان واحدها ابالغ کند و چنان نیمه

ر این زمینه خطرات جانی و مالی است و در چنین صورتی شهرداري داراي مسئولیت کیفري و حقوقی د

  باشد. نمی

با اصالحات و الحاقات بعدي، شهرداري  1334قانون شهرداري مصوب  100مستند به قسمت اخیر ماده  -2

که عملیات ساختمانی مخالف مفاد  هاي موجود در ساختمان و در صورتی فقط  پیش از سکونت مالکان آپارتمان

  اختمانی جلوگیري کند.تواند از ادامه عملیات س پروانه ساختمانی باشد، می

قانون شهرداري، موضوع تخلف ساختمانی که عملیات آن  100شهرداري صرفاً وظیفه دارد در اجراي ماده  -3

این قانون گزارش و بر اساس رأي قطعی کمیسیون اعم  صدمخالف پروانه ساختمانی است را به کمیسیون ماده 

  از جریمه، اعاده وضع، تخریب و ... اقدام کند.
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 کتر احمد رفیعید

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/08    

7/98/1322   

  ك  1322-115-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تشدید  5و 3قانون تعزیرات و مواد  598در ماده » هاي وابسته به دولت شرکت«گذار از منظور قانون

  مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري چیست؟

 پاسخ:

 4و پیش از آن در ماده  »1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب « 4در ماده » شرکت دولتی«تعریف

، در قوانین »شرکت وابسته به دولت«ذکر شده است. در خصوص  »1366قانون محاسبات عمومی مصوب «

هایی است که به هاي وابسته به دولت، شرکترسد منظور از شرکت نظر میعمل نیامده است ولی به تعریفی به

هایی هستند که عمل حکومت را توان گفت: ارگان نیز می» دولت« شود. در تعریف کمک مستمر دولت اداره می

  کنند.مال میهایی که قوه اجرایی را اعبر عهده دارند؛ به ویژه ارگان» کشور -دولت «در یک 

نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفري، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدي از سهام یا سرمایه 

باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و 

رمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی ، آن شرکت مشمول عناوین مذکور نشود، استفاده غی وابسته به دولت

قانون تشدید مجازات  5و  3یا مواد  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  598مشمول ماده 

گیرد و ممکن است حسب مورد مصداق  قرار نمی 1367مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب 

  مقررات و مواد قانونی دیگر باشد.

  

 رفیعیدکتر احمد 

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/16    

7/98/1351   

  ك  1351-51-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور شاسی، « قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: 30مطابق ماده 

اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است. در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض 

اخت جریمه به متخلف ملزم به پرد 5موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 

قیمت قطعه و یا رنگ تغییریافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت  8/1  تا  4/1مبلغ 

چنانچه قطعه تغییریافته فاقد ». آید قطعه تعویض شده و خودرو، نسبت به اصالح سند اقدام به عمل می

ضع این ماده استانداردهاي الزم و مقررات فنی باشد، نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد. هدف از و

در  30جلوگیري از تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز است. مشکل عملی در کمیسیون ماده 

خصوص خودروهاي وارداتی است. در داخل کشور ما تولید قطعات اتومبیل خارجی نداریم و تمام قطعات اصلی 

ر وجود دارد از مبادي گمرکی وارد هاي خارجی وارداتی است و بسیاري از قطعات اصلی که در بازا اتومبیل

  باشند. خواهشمند است به نحو مقتضی ارشاد فرمایید: کشور نشده و اساسا قاچاق می

  آیا قاضی کمیسیون تکلیف به استعالم از گمرك دارد؟-1

در صورتی که پاسخ گمرك حکایت از آن داشته باشد که قطعه از مبادي گمرکی وارد کشور نشده و قاچاق  -2

  شد، آیا قاضی تکلیفی به اعالم جرم دارد؟با می

اگر قاضی تکلیف به اعالم جرم دارد، علیه چه کسی اعالم جرم کند (علیه صاحب اتومبیلی که تعویض قطعه -3

  نموده یا فروشگاهی که قطعه اصلی را به خریدار فروخته است)؟

در مقام رسیدگی به پرونده چیست؟  باشد، تکلیف کمیسیون شده قاچاق می که قطعه اصلی تعویض با فرض این-4

موضوع اصلی تعیین تکلیف در خصوص خودرو است و مالک خودرو موضوعیت ندارد. حال با  30در ماده 

  بایست به جریمه قیمت قطعه بسنده کند؟ می 30توجه به کیفیت موصوف، آیا قاضی کمیسیون ماده 

 پاسخ:

در  1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  5 تکلیف واحد رسیدگی به اعتراض موضوع ماده -4تا  1

این قانون، امري متفاوت از رسیدگی به تخلفات و جرایم ناظر به قاچاق کاال  30رسیدگی به تخلف موضوع ماده 

قانون موصوف، ممانعت از تعویض قطعات وسایل نقلیه (حفظ اصالت  30و ارز است و هدف مقنن از وضع ماده 

نظر از این که قطعات   ربط (راهنمایی و رانندگی) است؛ صرف ن اخذ مجوز از مرجع ذيارکان خودرو) بدو

دستورالعمل نحوه تشکیل  6اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر. لذا در فرض سؤال، با عنایت به ماده 

(در مقام  18/6/1393قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  5و فعالیت واحدهاي رسیدگی موضوع ماده 
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ربط) ضرورت استعالم قاضی (واحد رسیدگی  کننده به تخلف و قاضی ذي تعیین حدود صالحیت واحد رسیدگی

این قانون منتفی است و لذا  30) از گمرك، در مقام رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30به تخلف موضوع ماده 

نظر از این که قطعات اصلی تعویضی  ر، صرف ربط در مقام رسیدگی به تخلفات موضوع ماده اخیرالذک قاضی ذي

  کند. رفتار می 30وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر، مطابق مقررات مذکور در ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/30    

7/98/1511   

  ك  1511-51-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی،  « :قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 30مطابق ماده 

به تعویض  اقدام اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی که بدون مجوز

زم به پرداخت متخلف مل 5شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده  موارد فوق تعویض

قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در  را 8/1تا  4/1جریمه به مبلغ 

چه قطعه تغییریافته  چنان. آید شده و خودرو نسبت به اصالح سند اقدام به عمل می احراز اصالت قطعه تعویض

هدف از وضع این ». وراق نمودن خودرو اقدام خواهد شدفاقد استانداردهاي الزم و مقررات فنی باشد، نسبت به ا

ماده جلوگیري از تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز است. مشکل عملی در کمیسیون موضوع ماده 

در داخل کشورتولید قطعات اتومبیل خارجی نداریم و تمام قطعات در خصوص خودروهاي وارداتی است.  30

جی وارداتی است و بسیاري از قطعات اصلی که در بازار وجود دارد از مبادي اصلی این اتومبیل هاي خار

  باشند: گمرکی وارد کشور نشده و اساساً قاچاق می

  تکلیف به استعالم از گمرك دارد؟ 30آیا قاضی کمیسیون ماده  -1

نشده و قاچاق در صورتی که پاسخ گمرك حکایت از آن داشته باشد که قطعه از مبادي گمرکی وارد کشور  -2 

  کمیسیون فوق تکلیفی به اعالم جرم دارد؟ باشد، آیا قاضی می

اگر قاضی تکلیف به اعالم جرم دارد، علیه چه کسی اعالم جرم کند ( علیه صاحب اتومبیلی که تعویض  -3 

  قطعه نموده یا فروشگاهی قطعه اصلی را به خریدار فروخته است)؟

شده قاچاق است، تکلیف کمیسیون در مقام رسیدگی به پرونده چیست؟  که قطعه اصلی تعویض با فرض این -4 

حال با موضوع اصلی تعیین تکلیف در خصوص خودرو است و مالک خودرو موضوعیت ندارد.  30در ماده 

  ده کند؟بایست به جریمه قسمت قطعه بسن می 30توجه به کیفیت موصوف، آیا قاضی کمیسیون ماده 

 پاسخ:

در  1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  5تکلیف واحد رسیدگی به اعتراض موضوع ماده  -4تا  1

این قانون، امري متفاوت از رسیدگی به تخلفات و جرایم ناظر به قاچاق کاال  30رسیدگی به تخلف موضوع ماده 

قانون موصوف، ممانعت از تعویض قطعات وسایل نقلیه (حفظ اصالت  30و ارز است و هدف مقنن از وضع ماده 

نظر از این که قطعات  ربط (راهنمایی و رانندگی) است؛ صرف  ارکان خودرو) بدون اخذ مجوز از مرجع ذي

دستورالعمل نحوه تشکیل  6اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر. لذا در فرض سؤال، با عنایت به ماده 

(در مقام  18/6/1393قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  5عالیت واحدهاي رسیدگی موضوع ماده و ف
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ربط) ضرورت استعالم قاضی (واحد رسیدگی  کننده به تخلف و قاضی ذي تعیین حدود صالحیت واحد رسیدگی

ن منتفی استو قاضی این قانو 30) از گمرك در مقام رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30به تخلف موضوع ماده 

نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل  ربط در مقام رسیدگی به تخلفات موضوع ماده اخیرالذکر، صرف  ذي

  کند. رفتار می 30نقلیه قاچاق باشد یا خیر، مطابق مقررات مذکور در ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/16    

7/98/1269   

  ك  1269-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه بایستی ماهیانه مبلغ سیصد هزار  که در حال حاضر بابت استفاده از پابند الکترونیکی محکوم با توجه به این

نامه، هر روز حبس برابر مبلغ چهل هزار تومان  که برابر آخرین  بخش تومان کرایه پرداخت کند و نظر به این

لی نتواند جزاي نقدي را پرداخت نماید و از شود چنانچه شخصی به پرداخت جزاي نقدي محکوم و محاسبه می

قانون آیین دادرسی کیفري درخواست تقسیط جزاي نقدي را کند، با توجه  529طرفی هم نخواهد که وفق ماده 

شود و کرایه هر روز پابند ده هزار  که با هر روز حبس معادل چهل هزار تومان از جزاي نقدي کسر می به این

تواند به جاي پرداخت جزاي نقدي تحت  می  باشد که از پابند استفاده نماید، آیا محکوم تومان است و به صرفه می

مراقبت سامانه الکترونیکی قرار گرفته و از پابند استفاده کند و روزانه مبلغ چهل هزار تومان از جزاي نقدي او 

ستفاده از پابند صرفا در خصوص نماید و یا ا کم شود هر چند ماهیانه سیصد هزار تومان بابت اجاره پرداخت می

  مجازات حبس است؟

 پاسخ:

نامه اجرایی  آیین 2ماده  2و بند  1392قانون مجازات اسالمی  62با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده 

هاي الکترونیکی  قضاییه، آزادي تحت نظارت سامانه  رییس قوه10/4/1397هاي الکترونیکی مصوب  مراقبت

 529موصوف، مختص محکومان به حبس است و محکومان به جزاي نقدي موضوع ماده قانون  62موضوع ماده 

قانون مجازات اسالمی) خروج موضوعی  62قانون آیین دادرسی کیفري از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 

  دارند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/08    

7/98/1088   

  ح  1088-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخصی که محکومیت قبلی به خلع ید و قلع و قمع اراضی ملی داشته و اجرائیه براي آن صادر شده است، 

  شود:  کنند و حکم قطعی به اثبات مالکیت صادر می مبادرت به طرح دعوي اثبات مالکیت می

قانون آیین  426ماده  7و بند  4شود؟ آیا مورد  منطبق با بند  وضعیت اجراییه خلع ید و قلع و قمع بنا چه می-1

  دادرسی مدنی است و دعوي اعاده دادرسی پرونده خلع ید موقعیت قانونی دارد؟

  چنانچه پاسخ منفی باشد، راهکار قانونی در خصوص مورد فوق الذکر چیست؟-2

 پاسخ:

که خلع ید  در فرض سؤال که حکم بر خلع ید صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، با عنایت به این

علیه حکم اول، متضاد با  فرع بر اثبات مالکیت است، بنابراین صدور حکم بعدي مبنی بر اثبات مالکیت محکوم

 4تواند در اجراي بند  نفع می نیست و ذيحکمی است که قبالً صادر شده است؛ حکم دوم مانع اجراي حکم اول 

نسبت به  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 439و ماده  426ماده 

ربط، حکم اول را خالف شرع بین  حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند. شایسته ذکر است اگر قضات ذي

ریاست  7/9/1398قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477جرایی ماده دستورالعمل ا 3بدانند، برابر ماده 

 9شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده  محترم قوه قضاییه رفتار می

  افتد. دستورالعمل یادشده، اجراي حکم به تعویق می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/20    

7/98/1413   

  ك  1413-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

توانند  می با توجه به دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابالغی از ریاست محترم قوه قضاییه، آیا قضات 

بر اساس مندرجات پرونده شخصیت در خصوص مسئولیت کیفري متهم و نیز تحمل یا عدم تحمل کیفر وي 

سابق در این موارد باید فرد را جهت کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی معرفی  که مانند  تصمیم بگیرند؛ یا این

  کنند؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  503و  502و مواد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  149در مواردي همانند ماده 

که احراز مسئولیت کیفري یا توانایی تحمل یا عدم تحمل کیفر از سوي متهم نیازمند اظهار  1392کیفري مصوب 

نظر فنی و تخصصی پزشک متخصص (کارشناس) است، مقام قضایی با توجه به تخصصی بودن موضوع، شخصا 

دستورالعمل تشکیل پرونده « 15و  14طبق مواد  تواند نسبت به تشخیص و احراز آن اقدام کند و اگرچه نمی

رئیس قوه قضاییه، مالحظه پرونده شخصیت متهم یا محکوم جهت اتخاذ » 26/6/1398شخصیت متهم مصوب 

تصمیم قضایی نسبت به وي در مواردي از قبیل صدور قرار تأمین کیفري، تعیین مجازات، تخفیف یا تشدید 

چنین با عنایت به حادث بودن وضعیت جسمی و روحی  کند؛ هم ت نمیمجازات و ... ضروري است، اما کفای

روانی فرد براي تحمل حبس، اخذ نظر کارشناس در این قبیل امور ضروري است؛ هرچند به استناد تبصره ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري، نظریه کارشناس اعم از گزارش  146و  165قانون مجازات اسالمی و مواد  211

گفته یا نظریه پزشکی قانونی،  قانون پیش 203پزشکی مندرج در پرونده شخصیت موضوع ماده  روانپزشکی و 

کننده در موضوع  یعنی باید براي قاضی رسیدگی ؛یک براي مرجع قضایی موضوعیت نداشته و طریقیت دارد  هیچ

اذ تصمیم با مقام اتخمطروحه قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و در هر حال تشخیص نهایی امر و 

  قضایی است.

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/19    

7/98/1373   

  ح 1373-108-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در فرضی که کارگر مشمول قانون کار که در قسمت ذوب کارخانه که جزء مشاغل سخت است مشغول به کار 

مشکالت تنفسی و جسمی شود و با طرح شکایت کیفري مشخص شود که مشکالت بوده، پس از مدتی دچار 

  جسمی و تنفسی حادث شده ناشی از فعالیت شغلی فوق بوده است:

  آیا چنین امري داراي وصف مجرمانه است؟-1

  اي باید ارجاع شود؟ در صورت لزوم اخذ نظریه کارشناسی،  موضوع به کارشناس چه رشته-2

 پاسخ:

اوالً، در فرض سؤال که کارگر با طرح شکایت کیفري، مشکالت جسمی و تنفسی خود را ناشی از فعالیت  -1

که کارگر را از لحاظ دریافت  1369قانون کار مصوب  23داند، با لحاظ ماده  شغلی در بخش ذوب کارخانه می

کارافتادگی کلی و جزیی و یا  هاي ناشی از فوت، بیماري، بازنشستگی، بیکاري، تعلیق، از حقوق یا مستمري

ها تابع قانون تأمین اجتماعی دانسته است، موضوع مشمول عنوان حادثه  مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن

ماده  7نبوده و در ذیل بند  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  60و ماده  2ماده  8ناشی از کار مندرج در بند 

این قانون و عنوان بیماري  3ماده » الف«گیرد. لذا با لحاظ بند  قرار می این قانون و تحت عنوان بیماري 2

و بند  62اي، ماده  هاي حرفه در مورد جدول بیماري 61قانون اخیر و ماده  59ماده » الف«اي موضوع بند  حرفه

ي برخوردار توانند از غرامت دستمزد یا مستمر این قانون، حسب مورد کارگر یا بازماندگان وي می 80ماده  4

 60تعریفی از حادثه ناشی از کار نشده است؛ اما مطابق ماده  1369که در قانون کار مصوب  شوند. توضیح آن

این قانون، حوادث ناشی  2ماده  8با اصالحات و الحاقات بعدي و لحاظ بند  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب 

افتد. همچنین با توجه به مواد  شده اتفاق می براي بیمهاز کار، حوادثی است که حین انجام وظیفه و به سبب آن 

بینی  اي پیش توان گفت حادثه ناشی از کار واقعه می 1369قانون کار مصوب  171و  105، 96، 95، 94، 91

نشده است که حین کار و به سبب آن در کارگاه رخ داده و منجر به ورود صدمه و خسارات مالی و جانی 

به » حادثه یا بیماري ناشی از کار«قانون یادشده و تبصره آن، عبارت  94که در ماده   گونه انشود؛ بنابراین هم می

که به مرور زمان و در اثر فعالیت در کارگاه و » بیماري ناشی از کار«از » حادثه ناشی از کار«کار رفته است، 

  فاوت است.شود، مت به واسطه عوامل مختلف انسانی، محیطی و شرایط کارگاهی ایجاد می

باشد؛  ثانیاً، صرف ابتالي کارگر به بیماري ناشی از کار، موجب مسئولیت کیفري کارفرما یا مسئول کارگاه نمی

ها  نتیجه (زیان جسمی و روحی) وارده به آن 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  492که مطابق ماده  مگر آن

مجمع تشخیص مصلحت  1369قانون کار مصوب  184و  176، 95، 91مستند باشد و موضوع مشمول مواد 
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ها مکلف هستند بر اساس مصوبات  مذکور، کلیه کارفرمایان و مسئوالن کارگاه 91نظام قرار گیرد. وفق ماده 

شوراي عالی حفاظت فنی براي تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، امکانات الزم را 

قرار دهند و ضمن آموزش چگونگی کاربرد این تجهیزات، بر امر رعایت  تهیه کرده و در اختیار کارگران

بینی  همان قانون پیش 176مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند ضمانت اجراي تخلف از این حکم در ماده 

یادشده تخلف کرده باشند،  91شده است. لذا در صورتی که کارفرما یا مسئول کارگران از حکم مقرر در ماده 

  باشند. اراي مسئولیت کیفري موضوع این ماده مید

، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول 1369قانون کار مصوب  96اوالً، وفق تبصره یک ماده  -2

ریزي، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگري است و موظف است اقدامات  برنامه

  عمل آورد؛الزم را در این زمینه به 

قانون اخیرالذکر، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به  101ثانیاً، وفق ماده 

  حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطان دادگستري است؛

از هاي ناشی  تشخیص بیماري 1369قانون کار مصوب  96و تبصره یک ماده  92ثالثاً، وفق تبصره یک ماده 

 3چنین به موجب ماده  کار بر عهده شوراي پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. هم

هاي ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت  ضوابط تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماري«

نامه  (موضوع تصویب 17/8/1385مصوب » کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی

به تأیید رییس جمهور رسیده  13/12/1385) که در تاریخ 9/11/1384مورخ ه 34452/ت72884شماره 

هاي ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و تشخیص کار ارجاع شده مناسب با وضعیت جسمی  است، بررسی بیماري

میزان قصور کارفرما در بروز بیماري ناشی  و روحی به عهده کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی و تعیین

از کار با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی به عهده کارشناسان بهداشت کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی است. لذا دادگاه در مقام رسیدگی، حسب مورد باید اظهار نظر کارشناسی در خصوص موضوع را از هر 

  د و یا به کارشناسان رسمی داراي تخصص مربوطه ارجاع کند.یک از این مراجع خواستار شو
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/23    

7/98/1342   

  ك  1342-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی  510هاي کیفري متعدد که قاضی اجراي احکام کیفري به ترتیب مقرر در ماده  در محکومیت

با کدام » پ«و» ب«و» الف«کند، اجراي حکم صادره توسط مراجع مزبور در بندهاي  کیفري آن ماده عمل می

  یک از واحدهاي اجراي احکام کیفري است؟ 

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري مستلزم نقض تمام احکام قطعی  510که صدور حکم تجمیعی موضوع ماده  نظر به این

باشند؛ و  است و با صدور حکم واحد، تنها حکم جدیدالصدور قابل اجرا بوده و احکام منقوض فاقد اثر اجرایی می

این قانون، دادسراي شهرستان در معیت دادگاه هاي همان حوزه قضایی انجام  22که به موجب ماده  با توجه به این

کند، در نتیجه دادسراي صالح جهت اجراي حکم تجمیعی، دادسرایی است که در معیت دادگاه  ظیفه میو

کند و در صورتی که تجمیع احکام در دادگاه تجدیدنظر استان انجام شود،  صادرکننده این حکم انجام وظیفه می

ت دادگاه بدوي صادرکننده اگر نسبت به بیش از یک حکم تجدید نظرخواهی شده باشد، دادسرایی که در معی

آخرین حکم قطعی (تجدید نظرخواسته) قرار دارد، نسبت به اجراي حکم اقدام خواهد کرد و اگر فقط نسبت به 

یکی از احکام تجدید نظرخواهی شود؛ دادسرایی که در معیت دادگاه بدوي صادرکننده حکم تجدید نظرخواسته 

  کند. سبت به اجراي حکم اقدام میقرار دارد ن
  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/20    

7/98/1538   

  ك  1538-186-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی (کتاب  583مخفی کردن چه شرایطی باید داشته باشد تا مشمول هر یک از مواد  -1 

  شود؟ از قانون مذکور  621پنجم تعزیرات) یا ماده 

  ربایی باشد؟ از قانون مذکور حتما بایستی مسبوق به آدم 621آیا مخفی کردن موضوع ماده  -2

 پاسخ:

با همین  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  583موضوع ماده » مخفی کردن«در تفکیک  -1

در » ها غیر آن«نظر قرار گیرد؛ زیرا عبارت  قانون یادشده، سمت دولتی مرتکب باید مورد 621عبارت در ماده 

بدون حکمی از مقامات «صرفا شامل دیگر مقامات یا مأمورین دولتی و نیروهاي مسلح است. عبارت  583ماده 

در این ماده نیز مؤید آن است که ارتکاب جرم موضوع این ماده صرفا توسط افرادي ممکن است » دار صالحیت

ذیل  583دار براي جلب یا توقیف اشخاص دریافت کنند. قرار گرفتن ماده  ت صالحیتکه بتوانند حکمی از مقاما

تقصیرات مقامات و «تحت عنوان  1375فصل دهم از کتاب پنجم از قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

عامه مردم بود،  »ها غیر آن«که اگر مراد قانونگذار از  نیز داللت بر این استنباط دارد؛ ضمن این» مأمورین دولتی

  کرد.  استفاده می» هر کس«االصول از عبارت  علی

» مخفی کردن«امري غیر از » ربودن« 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  621با توجه به ماده  -2

اي بین ربودن و  اند. بنابراین مالزمه از یکدیگر تفکیک شده» یا«است و به همین جهت این دو رفتار با حرف 

  الذکر قرار گیرد. وضوع ماده فوقتواند مستقالً م مخفی کردن وجود ندارد و هر یک می

  

 دکتر احمد رفیعی

  قضاییهسرپرست اداره کل حقوقی قوه 
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1398/11/08    

7/98/1562   

  ك1562-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 100/69855/9000به شماره » ها دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندان«  14در ماده 

ها کمتر از چهار ماه است و به تشخیص قاضی اجراي احکام با  مانده محکومیت آن آمده است افرادي که باقی

 217ماده » چ«و» ج«، »ث«، »ت«، پ، »ب«، »الف«صدور یکی از قرارهاي تأمین کیفري موضوع بندهاي 

شوند...، با توجه  زام میدر چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اع 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

نامه اعطاي  آیا فقط با رعایت آیین» شوند در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می« به عبارت 

مانده محکومیت مذکور به زندانیان مرخصی اعطا کرد و در صورتی  توان در مدت باقی مرخصی به زندانیان می

که که برابر دستورالعمل، زندانیانی که  انده لحاظ کرد؛ یا اینم که مرخصی طلب دارند آن را نیز در مدت باقی

تمام این مدت به مرخصی اعزام کرد. توان براي  ها کمتر از چهار ماه است را می مانده محکومیت آن باقی

  خواهشمند است در این خصوص بررسی و رفع ابهام نمایید.

 پاسخ:

این  520در قانون آیین دادرسی کیفري و از جمله ماده  شرایط و ضوابط اعطاي مرخصی به متهمان و محکومان

 14بینی شده است و ماده  پیش» ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نامه سازمان زندان آیین«قانون و همچنین در 

رییس محترم قوه قضاییه نیز  1398مصوب » ها دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندان«

بر این امر صحه گذاشته است؛ لذا » شوند در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می«با قید عبارت 

  پذیر است. ب مقررات قانون امکاندستورالعمل مورد اشاره در چارچو 14اعطاي مرخصی موضوع ماده 
  

 دکتر احمد رفیعی

  همعاون اداره کل حقوقی قوه قضایی
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1398/11/14    

7/98/1403   

  ح  1403-9/4-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مسکن « گوید  زوجه درخواست نفقه جاریه نموده و زوج دادخواست الزام به تمکین نداده است ولی در دفاع می

حاضر «زوجه اعالم داشته: ». و اثاث البیت من فراهم است خانم در تمکین من نیست که نفقه به ایشان تعلق گیرد

به فراهم بودن مقدمات تمکین و در تمکین  با توجه». به تمکین هستم ولی ایشان دادخواست تمکین نداده است

توان رأي به پرداخت نفقه داد و یا باید راي به نفقه بدون احتساب مسکن داد و یا دعوي نفقه  نبودن زوجه، آیا می

  کال باید رد شود؟                                                              

 پاسخ:

همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و «ن مدنی قانو 1102اوالً، برابر ماده 

در عقد دائم نفقه «قانون یادشده  1106و برابر ماده » شود حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می

تر، صلح، فسخ، رد دعاوي تها«قانون آیین دادرسی در امور مدنی  142زن به عهده شوهر است؛ ثانیاً، برابر ماده 

شود و نیاز به تقدیم  شود، دعواي متقابل محسوب نمی خواسته و امثال آن که براي دفاع از دعواي اصل اظهار می

بنابراین در فرض سؤال که زوج در مقام دفاع از دعواي مطالبه نفقه مدعی عدم ». دادخواست جداگانه ندارد

نع قانونی مواجه نبوده و مستلزم تقدیم دادخواست از سوي زوج شود، رسیدگی به این ادعا با م تمکین زوجه می

  باشد. نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/15    

7/98/1388   

  ح  1388-11-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هوشی قرار  قانون امور حسبی براي اداره اموال شخصی که در حالت کما و بی 104در مواردي که وفق ماده 

قانون مدنی در خصوص ولی قهري منحصر  1187دارد تعیین امین شده است؛ همچنین در مواردي که وفق ماده 

ن تعیی که بر اساس آن که در حبس یا غایب بوده امین موقت تعیین گردیده است، در صورت منتفی شدن وضعیتی

امین شده است (به هوش آمدن شخص یا اتمام حبس و غیبت ولی قهري منحصر) آیا امین بدون اقدام قضایی از 

  شود یا بایستی جهت عزل وي اقدامات قضایی از سوي مراجع قضایی به عمل آید؟ سمت خود عزل می

 پاسخ:

پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است، سمت « 1319قانون امور حسبی مصوب  120وفق ذیل ماده 

گیرد و نیازمند  بنابراین زوال سمت امین با تحقق سبب زوال به صورت قهري انجام می». امین زائل خواهد شد

که در خصوص تحقق سبب زوال و یا تاریخ  باشد. بدیهی است در صورتی رسیدگی و صدور حکم از دادگاه نمی

مطابق عمومات بر عهده آید، رسیدگی به اختالف در صالحیت مرجع قضایی و بار اثبات آن  آن اختالفی پدید

  مدعی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/27    

7/98/1499   

  ك1499-54-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ساز تهیه و در  گرم شیشه و مقداري مشروبات الکلی دست 68به قصد متهم نمودن دیگري  »الف«شخص -1

کند. بعد از ایراد سازمان کاشف در ماهیت مواد مکشوفه، آزمایشگاه جنایی اعالم  جاسازي می» ب«منزل شخص 

با طرح شکایت افتراء » ب«کند آنچه جاسازي شده مواد و مشروب نبوده و ماهیت مخدر و ممنوع ندارد.  می

  مشمول مجازات است؟» الف«را دارد. آیا » الف« درخواست مجازات

 پاسخ:

که فردي به قصد متهم کردن دیگري، مشروبات الکلی و مواد روانگردان را که یافت شدن آن در  در صورتی

شود، بدون اطالع آن شخص در منزل وي مخفی کند لیکن پس از کشف،  تصرف دیگري موجب اتهام او می

اطالع باشد،  کننده نیز از این امر بی گردان نبوده و فرد مخفی ات الکلی و روانمشخص شود که این مواد مشروب

که رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادي که مرتکب از آن  با توجه به آن

المی مصوب قانون مجازات اس 122اطالع بوده وقوع جرم غیر ممکن شده است؛ اقدام وي طبق تبصره ماده  بی

قانون مجازات اسالمی و  699و  122در حکم شروع به جرم است و مجازات آن با در نظر گرفتن مواد  1392

  شود. رزه با مواد مخدر تعیین میقانون مبا 8ماده  6و بند  45و  26مواد 

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/15    

7/98/1341   

  ح  1341-59-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کننده سند را در  نامه یا توافق نام دفترخانه تنظیم در مواردي که فروشنده و خریدار در هنگام تنظیم مبایعه

نمایند، اگر خریدار بخواهد اقدام با اخذ تسهیالت خرید مسکن کند، چون طبق نظر سازمان  نامه درج می مبایعه

شود، لذا طرفین  سند دولتی محسوب می» خرید رهنی مسکن«ثبت و همچنین مصوبات هیأت تقسیم اسناد، سند 

اي  بایست تنظیم شوند، به دفترخانه مقررات بانک می که طبق» قطعی و رهنی«بایستی براي تنظیم اسناد  می

شود؛ این در حالی است که اگر فروشنده در  مراجعه نمایند که طبق مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد تعیین می

تاریخ مقرر به دفترخانه ارجاعی کمیسیون مراجعه و کلیه مدارك الزم را جهت تنظیم سند آماده نماید، دفترخانه 

هاي ثبتی را به  مجموعه بخشنامه 89تواند گواهی عدم حضور (گواهی عدم انجام معامله) بند  یمربوطه نم

نامه مراجعه و تقاضاي  تواند به دفترخانه مندرج در مبایعه فروشنده بدهد. اما خریدار (آگاهانه یا ناآگاهانه) می

  صدور گواهی مرقوم را نماید.

ه دولت نیست از طرفی غالب ثمن معامله رادکه منشاء ایجاد آن ا نآیا سند رهنی خرید مسکن با توجه به ای-1

شود و فقط قسمت اندکی از ثمن معامله از وام بانکی است و این وام هم به دلیل    توسط خریدار پرداخت می

شود سند دولتی  گیرد، پرداخت می گذاري قبلی خریدار و در قبال دریافت سود و بهره به ایشان تعلق می سپرده

  شود؟ موضوع مصوبه هیأت وزیران محسوب می

اي غیر از  بر فرض مثبت بودن پاسخ، آیا تصمیم کمیسیون تقسیم اسناد مبنی بر ارجاع این سند به دفترخانه -2

  نامه جهت تنظیم سند، قانونی است؟ دفترخانه مندرج در مبایعه

لی خریدار به دفترخانه مندرج در در صورتی که فروشنده به دفترخانه ارجاعی کمیسیون مراجعه کند و-3

نامه مراجعه و گواهی مربوطه را دریافت کند، اگر موضوع منجر به طرح دعاوي در مراجعه قضایی شود،  مبایعه

که  نامه مراجعه نموده است؛ یا آن که برابر توافق به دفترخانه مندرج در مبایعه کدام گواهی محقق خواهد بود؛ آن

  الیه حاضر گردیده است؟ هرا قانونی در دفترخانه مرجوعبرابر ارجاع کمیسیون ظا

 پاسخ:

هاي  ها و بانک ها و مؤسسات و شرکت خانه براي تقسیم و تنظیم اسناد راجع به وزارت«با عنایت به عبارت  -1

نامه براي تقسیم و تنظیم ثبت اسناد مصوب  مندرج در صدر تصویب» ها بین دفاتر اسناد رسمی دولتی و شهرداري

هیأت وزیران، سند رهنی خرید مسکن که راجع به وظایف بانک مسکن به عنوان بانکی دولتی  19/12/1356

  نامه مذکور است.  است، سند دولتی و مشمول تصویب
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هاي مذکور در فوق موظفند از تاریخ ابالغ تصمیم هیأت در مورد تنظیم و ثبت اسناد  سازمان«عبارت  -2

ظهور در آن دارد که مصوبه هیأت  باید » رسمی، طبق تصمیم هیأت عمل نمایندمربوط به خود در دفتر اسناد 

رسد هیأت  مشتمل بر ذکر شماره دفاتر اسناد رسمی و نحوه توزیع عادالنه اسناد بین این دفاتر باشد و به نظر می

هاي مشمول با  باید در راستاي توزیع عادالنه، ضمن احصاء دفاتر اسناد رسمی مربوط به هر کدام از دستگاه

اي اسناد را تخصیص دهد  گونه ها، به لحاظ متوسط ارزش مالی و تعداد اسناد مربوط به هر کدام از این دستگاه

التحریر که در واقع عایدي دفاتر اسناد رسمی است در توزیع اسناد دولتی عدالت اجرا شود. از  که از حیث حق

هاي مشمول مجاز به اعمال سلیقه یا دخالت  ا مدیران دستگاهکند ت سوي دیگر رعایت عدالت در توزیع ایجاب می

مستقیم در ارجاع اسناد به صورت موردي نباشند و اسناد باید به نحو تصادفی و با رعایت نوبت به هر کدام از 

کند تا ارجاع  دفاتر اعالم شده از سوي هیأت ارجاع شود و اقتضاي توزیع عادالنه و با رعایت نوبت ایجاب می

هاي موضوع مصوبه و نیز  نامه مجاز باشد و هیأت اي غیر از دفترخانه مندرج در مبایعه د به دفترخانهسن

  نامه ارجاع کنند. تعیین شده در مبایعه  خانه هاي مشمول تکلیفی ندارند تا اسناد مربوط را به دفتر دستگاه

استفاده از تسهیالت بانکی و پرداخت که شرط صریح، ضمنی یا بنایی طرفین قرارداد بر  اوالً، در صورتی -3

بخشی از ثمن از این طریق و ترهین مبیع در ازاي تسهیالت دریافتی باشد، شرط تعیین دفترخانه مشخصی غیر از 

الذکر تعیین شده است، شرطی است که انجام آن با مصوبه مذکور در  نامه فوق اي که در راستاي تصویب دفترخانه

باشند؛ ثانیاً،  نامه می لزم به حضور در دفترخانه تعیین شده در راستاي این تصویبتغایر است و لذا طرفین م

شود که خریدار مراتب حضور در دفترخانه تعیینی  فروشنده در صورتی مستنکف از حضور و انجام تعهد تلقی می

نامه مراجعه  در مبایعهرا به اطالع فروشنده رسانیده باشد؛ ثالثاً، در فرض سؤال که خریدار به دفترخانه مندرج 

تواند از ضمانت اجراي عدم حضور فروشنده در  کرده و گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت کرده است، نمی

  این دفترخانه استفاده کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/28    

7/98/1407   

  ك  1407-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، تعقیب  278با قطعیت قرار منع تعقیب به جهت تعرفه شهود از سوي شاکی وفق ماده 

گردد و بعد از این فرایند، با ابراز ندامت و اقرار  شود؛ لکن نهایتا متهم پرونده باز هم تبرئه می مجدد تجویز می

شود. حال شاکی تقاضاي اعمال ماده  ع جرم، حقیقت مشخص میمقرون به واقع متهم و با دسترسی به فیلم وقو

  قانون آیین دادرسی کیفري را مجدد طرح نموده است: 278

آیا نوع جرم مانند قتل عمدي، اسیدپاشی، سرقت مسلحانه و... در پذیرش تقاضاي مجدد و اعمال تعقیب -1

  دوباره موثر است؟ 

که تعقیب بر مبناي هر  ماده، ناظر بر مطلق دالیل است یا آن در این» یک بار قابل تعقیب است« عبارت   -2

  دلیل (اقرار، شهادت و.. ) قابلیت بررسی دارد؟

 پاسخ:

مبنی بر تعقیب مجدد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  278محدودیت مذکور در قسمت اخیر ماده  -1

  شود. پاشی، سرقت مسلحانه و غیره می یدمتهم براي یک بار دیگر، شامل همه جرایم اعم از قتل عمدي، اس

  است.» تعقیب«ناظر به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  278مندرج در ماده » بار یک«عبارت -2

  

  دکتر احمد رفیعی                                                           

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضایه
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1398/11/20    

7/98/1429   

  ح  1429-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

توانند توافق کنند که حضانت دائم فرزند در قبال بذل قسمتی از مهریه با زوجه  آیا در طالق توافقی طرفین می

  باشد و پدر حق مالقات با فرزند را نداشته باشد؟

 پاسخ:

توانند قطع نظر  قانون مدنی، نگاهداري اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می 1168اوال، با توجه به ماده 

از سن فرزند مشترك، با توافق انجام حضانت را به یکدیگر محول کنند و در صورتی که احدي از والدین حق 

وافق طبق ماده حضانت خود را تا مدتی (مثالً تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگري واگذار کند، این ت

شده، حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به  الوفاست و تا انقضاي مدت تعیین قانون مدنی الزم 10

قانون  41سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده 

ت تا توافقات درباره حضانت کودك را در صورتی که نیز به دادگاه اجازه داده اس 1391حمایت خانواده مصوب 

مخالف با مصلحت کودك باشد، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در 

قانون  41تواند با توجه به مفاد ماده  فرض سوال، در صورت وجود توافقی بر خالف مصلحت کودك، دادگاه می

  قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. 1169مذکور و تبصره ماده 

چه دادگاه توافق انجام شده مبنی بر اسقاط حق مالقات از سوي زوج را مغایر با مصلحت کودك  ثانیاً، چنان

ندانسته و با لحاظ و پذیرش این توافق گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، این توافق حائز آثار قانونی 

مندي وي از حق مالقات به  چه  زوج متعاقب طالق اثبات کند به دلیل تغییر شرایط، بهره نانحال چ است. با این

تواند از دادگاه تقاضا کند که در خصوص مالقات  مصلحت کودك است و یا با مصالح کودك در تضاد نیست، می

رداد مالی که زوج در تواند است وي با کودك تصمیم دیگري اتخاذ کند. بدیهی است در فرض اخیر زوجه نیز می

  قبال اسقاط حق مالقات کودك از وي دریافت کرده است را مطالبه کند.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/15    

7/98/1418   

  ع  1418-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي عمومی مصوب از جمله فضاي سبز ورزشی و غیره از  در برخی از موارد مالکین اراضی با کاربري

نمایند که این امر نیز بعضا مورد موافقت  ها می شده را به سایر کاربري  شهرداري تقاضاي تغییر کاربري اشاره

که کمیسیون مذکور در برخی  به اینگیرد. با عنایت  شوراي عالی شهرسازي و معماري قرار می 5کمیسیون ماده 

کند، خواهشمند است در خصوص این موضوع که  از موارد  تغییر کاربري را منوط به معرفی زمین جایگزین می

  وفق قوانین و مقررات تامین زمین جایگزین بر عهده شهرداري و یا بر عهده مالک خواهد بود، فرمایید.

 پاسخ:

قانونی   وظایف و مسئولیت 1351عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب   قانون تأسیس شوراي 5مطابق ماده 

کمیسیون موضوع این ماده مشخص شده است و اعالم موافقت مشروط با تقاضاي تغییر کاربري اراضی از سوي 

 هاي توسعه قانون احکام دایمی برنامه 70باشد وکمیسیون مزبور در حدود مقرر در ماده  این کمیسیون صحیح نمی

مورخ  91/30/4047هاي تفصیلی است. ضمناً نظریه شماره  مجاز به تغییرات در طرح 1395کشور مصوب 

هیأت  10/6/1394مورخ  1085و  15/7/1392مورخ  454شوراي نگهبان و آراي شماره  3/4/1391

  عمومی دیوان عدالت اداري مؤید این نظر است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    قضاییهسرپرست اداره کل حقوقی قوه 
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1398/11/06    

7/98/1443   

  ح  1443-192-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  تواند تالقی داشته باشد؟ شهر و روستا می هايآیا حریم

قانون تعاریف محدود و حریم شهر و روستا و شهرك و نحوه «  3با توجه به مقررات مختلف از جمله ماده  

هیات عمومی دیوان عدالت اداري و پذیرش  2/3/1396مورخ  176در راي شماره  »1384تعیین آنها مصوب 

حریم مستقل براي روستاهاي متصل به شهر براي اعمال حاکمیت در مورد موات کردن اراضی، آیا کمیسیون ماده 

قانون زمین شهري صالحیت دارد یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی  12

  ناد آن؟ موات و ابطال اس

 پاسخ:

قانون تعاریف محدوده شهر و  3ماده  3و  2هاي  و تبصره 1366قانون زمین شهري مصوب  2مستفاد از ماده 

واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال   و ماده 1384ها مصوب  روستا و شهرك و نحوه تعیین آن

در خصوص روستاهایی که داراي طرح هادي هستند و نیز روستاهایی که فاقد طرح هادي  1365اسناد مصوب 

قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرك و  3ماده  3هستند در صورت تعیین محدوده روستا مطابق تبصره 

وات در از شمول اراضی شهري خارج بوده و تعیین تکلیف نسبت به اراضی م 1384ها مصوب  نحوه تعیین آن

کند؛ بنابراین کمیسیون  این روستاها به عهده وزارت جهاد کشاورزي است که از طریق هیأت هفت نفره اقدام می

  الذکر صالح به تشخیص اراضی موات است؟ قانون زمین شهري در غیر موارد فوق 12ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/14    

7/98/1479   

  ع  1479-214-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي  زمان با آغاز فعالیت با بررسی فعالیت هاي انتخاباتی در سنوات گذشته، برخی مدیران دولتی از جمله مدیران کل هم

خاباتی هاي انت انتخاباتی با اخذ مرخصی استحقاقی یا در ایام تعطیل به صورت آشکارا در مجالس و مراسم و فعالیت

نمایند که شائبه حمایت و جانبداري سازمان و اداره دولتی متبوعه  کاندایدهاي خاص شرکت و از ایشان علنا حمایت می

آن مدیر از کاندیداي حمایت شده را ایجاد و در بسیاري از موارد موجب تضییع حقوق سایر کاندیداها می شود. همان 

قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی فعالیت کارمندان در ساعات اداري را ممنوع  59گونه که مستحضرید ماده 

توانند در ساعات غیر اداري و یا با اخذ مرخصی به فعالیت تبلیغاتی  ساخته است که تفسیراً بر اساس آن کارکنان می

بایست آماده به  مدیریتی داشته و میروز شأن  که مدیران ارشد ادارات در تمام طول شبانه انتخاباتی بپردازند؛ حال این

که چنانچه در هر مراسم یا مرجعی حضور یابند، به عنوان مدیر اداره متبوع خود شناخته  خدمت باشند؛ مضافا این

شوند. به همین سبب حضور ایشان در میتینگ انتخاباتی نامزدي خاص ولو با اخذ مرخصی اداري و حتی در ایام  می

طرفی  اي خاص از نامزد انتخاباتی شخص را به ذهن متبادر ساخته که با روح قانون مبنی بر بی ارهتعطیل شائبه حمایت اد

مراجع دولتی در انتخابات مغایرت دارد. خواهشمند است در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت قانونی فعالیت تبلیغاتی 

یا تعطیل و نیز در ایام استفاده از مرخصی مدیران ارشد اداري له یا علیه کاندیداي خاص در ساعات غیر اداري و 

  استحقاقی و مجرمانه بودن و یا نبودن عمل ایشان ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

با اصالحات بعدي، فعالیت تبلیغاتی اشخاص را در دو  1378قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب  59ماده 

جنبه رسمی؛ دوم، فعالیت کارمند در ساعات اداري؛  هاي واجد فرض ممنوع کرده است: نخست، فعالیت در جایگاه

کل دستگاه دولتی خارج از وقت اداري یا با اخذ مرخصی استحقاقی در مراسم و  بنابراین در فرض استعالم که مدیر

کند، چنانچه این فعالیت در جایگاه رسمی مدیریتی و با  هاي انتخاباتی شرکت و از کاندیداي خاصی حمایت می فعالیت

 81شده و مجازات مندرج در ماده  قانون یاد 59تفاده از شأن سمت دولتی خود باشد، مشمول ممنوعیت موضوع ماده اس

  صورت مشمول نخواهد شد. همین قانون خواهد بود و در غیر این
  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/08    

7/98/1496   

  ح  1496-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تجارت، شرکا به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند و  94به تصریح ذیل ماده 

اي چنانچه شخص از پرداخت دیون امتناع کند و در شرکت هم به لحاظ عدم  هاي سرمایه همچنین در سایر شرکت

شرکاء عامدانه اموال شرکت را به نام اعضاي خانواده خویش منتقل شناسایی اموال قابل استیفاء نباشد و بعضا نیز 

تواند مدیر عامل را  می 1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 3کنند، آیا دادگاه به استناد ماده 

  با توجه به مسئولیت تا میزان سرمایه جهت پرداخت محکوم به جلب کند؟

 پاسخ:

که قانون نحوه اجراي  با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت، و با توجه به این

است، ناظر به اجراي  1356که از لواحق قانون اجراي احکام مدنی مصوب  1394هاي مالی مصوب  محکومیت

نه مدیران، امکان قانونی  باشد و علیه، شرکت می علیه است، در فرض سؤال که محکوم احکام راجع به محکوم

به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأي وجود  جلب مدیران شرکت بابت محکوم

  ندارد.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/23    

7/98/1482   

  ح  1482-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و استقرار قاضی اجراي احکام مدنی در این  توجها به متمرکز شدن اجراي احکام مدنی در دادگستري 

خصوص، در فرض کمبود کادر قضایی و عدم وجود قاضی اجراي احکام در صورت ثبت پرونده اجرایی محاکم 

رکز تحت نظر رئیس دادگاه در شعبه اجراي احکام متمرکز، آیا امکان اجراي حکم حقوقی ثبت شده در اجراي متم

  شعبه صادرکننده راي وجود دارد؟

 پاسخ:

ریاست محترم  24/7/1398دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  6به موجب ماده 

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

هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 3دار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده  حکم، عهده

باشد، این امر مانع  خصوص اعتراض به نحوه اجرا می ، اعطاي مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در1394

بنابراین در فرض سؤال که پرونده در ». باشد از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرایند اجراي حکم نمی

واحد متمرکز اجراي احکام ثبت شده اما واحد یادشده فاقد قاضی اجراي احکام است، منعی براي مداخله مستقیم 

  شود، وجود ندارد. دگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میدادرس دا

  
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/20    

7/98/1515   

  ك  1515-30-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي بدوي و تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی هیات عالی انتظامی نظام  عنه از سوي هیات در فرض برائت مشتکی

 1383قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب  40پزشکی و در راستاي رسیدگی طبق ماده 

م پزشکی، حکم بدوي انتظامی نیز آیا با وارد دانستن اعتراض باید عالوه بر نقض راي تجدیدنظر انتظامی نظا

توان بدون نقض راي بدوي انتظامی فقط یا نقض  که می نقض شود و آنگاه حکم محکومیت صادر شود یا این

حکم تجدیدنظر راي محکومیت صادر کرد؟ براي مثال، در یک پرونده هیات بدوي انتظامی نظام پزشکی با عدم 

قانون  40کند. متعاقب آن شاکی از طریق ماده  و را صادر میاحراز قصور و تخلف مشتکی عنه حکم برائت ا

کند. در صورتی که هیات عالی انتظامی نظام  مزبور به احکام صادر شده اعتراض کرده و درخواست رسیدگی می

عنه بخواهد او را محکوم کند، باید به کدام یک از دو شیوه ذکر  پزشکی با احراز قصور و تخلف پزشک مشتکی

  ر کند؟شده رفتا

 پاسخ:

در فرض سؤال که رأي هیأت بدوي انتظامی نظام پزشکی مبنی بر برائت، در هیأت تجدیدنظر تأیید و رأي 

که رأي هیأت  شود؛ نظر به این الذکر در هیأت عالی انتظامی، خالف قانون تشخیص داده می صادره از مرجع اخیر

ست که با نقض رأي مرجع عالی که در مقام تأیید تجدیدنظر به رأي هیأت بدوي قطعیت بخشیده و مفروض آن ا

شود؛ لذا در فرض سؤال  اعتبار بوده و کأن لم یکن تلقی می رأي مرجع تالی صادر شده، رأي مرجع تالی نیز بی

قانون سازمان نظام پزشکی رأي مقتضی  40هیأت عالی انتظامی با نقض رأي هیأت تجدیدنظر، برابر ذیل ماده 

  کند. صادر می

  

 ر احمد رفیعیدکت

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  

  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/23    

7/98/1536   

  ك  1536-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت صدمه « قانون مجازات اسالمی که مقرر داشته:  546با عنایت به ماده 

بزرگتري به وجود آید هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت 

صان منفعت که کند و تنها دیه زوال منفعت یا نق واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می

هر گاه « قانون مذکور که با تعبیري متعارض بیان کرده است؛ 678و همچنین ماده » شود بیشتر است پرداخت می

در اثر  صدمه اي مانند شکستن سر یا صورت عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر یک دیه یا ارش جداگانه اي 

  ، نحوه رفع تعارض این دو ماده چگونه است؟»دارد

 پاسخ:

شامل دو قسمت است؛ صدر ماده ناظر به موردي است که با  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  546ماده 

که با شکستن سر، عقل زایل شود. هرگاه آن ضربه  یک ضربه یا جراحت صدمه بزرگتري به وجود آید، مانند این

کند؛ ولی قسمت دوم  تداخل می یا جراحت سبب زوال یا نقصان منفعت شود، دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر

که حاکی از عدم تداخل دیات است، ناظر به موردي است که زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا  546ماده 

اي که جراحت را ایجاد کرده است واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده لزوماً  جراحت دیگري غیر از ضربه

که اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل شود به تعبیر دیگر، ایراد علت زوال یا نقصان منفعت نباشد؛ بل

ضربه یا جراحت با زوال منفعت یا نقصان الزم و ملزوم یکدیگر نباشند که در این صورت ضربه یا جراحت و 

اقع ناظر قانون مذکور که مبتنی بر عدم تداخل دیات است، در و 678منفعت هر کدام دیه جداگانه دارد و ماده 

  باشد و تعارض بین این دو ماده به این ترتیب قابل رفع است. می 546به قسمت آخر ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/20    

7/98/1285   

  ع  1285-1/18-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و دادگاه انقالب هستم. با توجه به  یک و دوهاي کیفري  اینجانب معاون قضایی و داراي ابالغ دادرسی دادگاه

که امر ارجاع از طرف رئیس حوزه قضایی به اینجانب محول شده است،آیا اختیار ارجاع پرونده به خودم را به  این

  عنوان دادرس دارم؟

توانم قبل از ارجاع شکواییه جهت بررسی  توجه به اختیارات محوله میآیا اینجانب بدون ارجاع پرونده و با -2

  وجود دالیل قابل اتکاء، دستور اخذ استعالم صادر کنم؟

 پاسخ:

، تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341به موجب قاعده ذیل ماده 

شود تابع مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادسرا است؛ از طرفی مستفاد از  مستقیم در دادگاه انجام می

شود و  قانون یادشده، ارجاع به عنوان نخستین مرحله تعقیب، اقدامی قضایی محسوب می 67و  66، 65، 64مواد 

به منظور احراز وقوع یا عدم وقوع جرم و یا ضرورت یا عدم ضرورت تعقیب، تحقیقات دادستان اختیار دارد که 

تواند پیش از ارجاع کلی  گفته، دادستان می قانون پیش 76مقدماتی را انجام دهد؛ بنابراین و به موجب ماده 

نجام استعالم پیرامون اي از اقدامات را از بازپرس تقاضا کند و بررسی ابتدایی موضوع و ا شکواییه، انجام پاره

  آن توسط مقام ارجاع پیش از ارجاع پرونده، فاقد منع قانونی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/20    

7/98/1293   

  ك  1293-98-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي انتظامی از  هاي مختلف به مجازات طی پروندهاحدي از وکالي پایه یک به جهت تخلفات انتظامی متعدد 

قبیل تنزل درجه، ممنوعیت موقت و محرومیت دایم از شغل وکالت محکوم و آراي صادره توسط دادگاه عالی 

هاي دیگر  انتظامی قضات تائید شده بود. با توجه به رأي اشد (محرومیت دایم از شغل وکالت) اجراي مجازات

شده است؛ اما بعد از مدتی وکیل مذکور از آراي مرتبط با محرومیت دایم تقاضاي اعاده  سالبه به انتفاء موضوع

که  شود. حال با توجه به این دادرسی می کند و محرومیت دایم از شغل وکالت به محرومیت موقت تبدیل می

سبب رأي  هاي انتظامی قبلی وي به موضوع اجراي مجازات اشد منتفی شده است و از آن جایی که مجازات

اولیه بال اجرا گردیده ، حال با تبدیل مجازات محرومیت دایم به مجازات خفیف تر (محرومیت موقت)، آیا 

  هاي قبلی مانند تنزل درجه در کنار مجازات محرومیت موقت قابل اجرا خواهد بود؟ مجازات

 پاسخ:

عالم که وکیل دادگستري بابت ها حاکم است و در فرض است در تعدد تخلفات انتظامی، قاعده جمع مجازات

تخلفات انتظامی متعدد به تنزل درجه، ممنوعیت موقت و محرومیت دائم از شغل وکالت محکوم شده است، با 

چه متعاقباً با تبدیل مجازات  ها غیر ممکن شده است؛ بنابراین چنان اجراي محرومیت دائم، اعمال دیگر مجازات

ها فراهم شود؛ قاعده جمع مجازات ها حاکمیت  ه اجراي دیگر مجازاتمحرومیت دائم به محرومیت موقت، زمین

  ها قابلیت اجرا می یابد. یافته و تمامی مجازات

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/20    

7/98/1358   

  ع  1358-58-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

توانند در  کارمندان رسمی وزارت امور خارجه طبق شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه وزارت متبوع می

آذرماه  23آزمون تغییر رسته سیاسی شرکت نمایند بر این اساس قرار است آزمون تغییر رسته سال جاري در 

ن بازرسی کل کشور با استناد به الذکر، سازما برگزار شود. در چنین شرایطی و در آستانه برگزاري آزمون فوق

آن  5ماده  8هاي مندرج در بند  اساسنامه مذکور که در آن بر شرط داشتن لیسانس در یکی از رشته 21ماده 

رغم دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتري  تصریح گردیده، ثبت نام آن دسته از همکارانی که علی

مطلوب فاقد مدرك لیسانس مورد نظر بوده را غیر قانونی اعالم نموده است؛ این در حالی است که بر اساس 

ارشد و دکتري مطلوب فارغ از رشته  رویه جاري در طول سالیان گذشته دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی

هاي مربوطه شرکت نموده و بسیاري از آنان نیز موفق به تغییر رسته  تحصیلی مقطع کارشناسی در آزمون

قانون مزبور ناظر بر حداقل مدرك تحصیلی  21اند. تصریح به دارا بودن دانشنامه لیسانس مرتبط در ماده  گردیده

مبین این امر است که مدرك لیسانس  1352قراین موجود در زمان تصویب  بوده و از سوي دیگر عرف جاري و

تواند نافی مدارك تحصیلی باالتر باشد. از آنجایی که بر اساس  در آن زمان شاخص و معیار بوده و این نمی

قوانین آموزشی کشور در مقطع تحصیالت تکمیلی، کسانی که در دوره کارشناسی ارشد رشته غیر مرتبط  با 

نیاز خواهند بود، این امر براي انطباق و  شوند ملزم به طی دروس پیش ته تحصیلی خود پذیرفته میرش

سازي رشته تحصیلی دوره کارشناسی با تحصیالت تکمیلی بوده و به منزله ایجاد شرایط برابر جهت ادامه  معادل

غیر آن خواهد بود. صرف نظر از  تحصیل در مقطع باالتر اعم از دارندگان مدرك تحصیلی لیسانس همان رشته یا

موارد فوق، با عنایت به روح حاکم بر قوانین و مقررات ایثارگران، قانون جامع ایثارگري برنامه پنج ساله ششم 

توسعه و سایر قوانین مربوطه، اصل تفسیر موسع به نفع ایثارگران در موارد ابهام و یا اجمال قوانین حاکم خواهد 

ت دستور فرمایند اقدامات الزم در جهت تسهیل حضور ایثارگران معزز که متقاضی شرکت بود. لذا خواهشمند اس

  در آزمون تغییر رسته سال جاري هستند فراهم شود.

 پاسخ:

قانون مقررات تشکیالتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب  5ماده  8مفاد بند 

صاء کرده است. بنابراین آن دسته از مستخدمان وزارت امور مدارك ورود به رسته سیاسی را اح 7/3/1382

نظر از مدارك  ماده قانونی یادشده باشند، صرف 8هاي اعالمی در بند  خارجه که داراي حداقل لیسانس در رشته

توانند در آزمون تغییر رسته شرکت نمایند؛ به عبارت دیگر مقنن جهت ورود به رسته سیاسی،  تحصیلی باالتر می

چه دارنده مدارك  تن مدرك مربوط در ماده قانونی صدراالشاره را شرط الزم دانسته است. بنابراین چنانداش
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 21گفته باشد، مستند به ماده   هاي پیش لیسانس و دکتري) فاقد مدرك لیسانس در رشته تحصیلی تکمیلی (فوق

  تواند در آزمون تغییر رسته شرکت کند. قانون صدرالذکر نمی

  

 رفیعی دکتر احمد

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/23    

7/98/1399   

  ك  1399-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و  307قانون آیین دادرسی کیفري صالحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم موضوع مواد  309مطابق ماده  -1

قانون آیین دادرسی کیفري هم شامل زمانی است که در سمت مذکور مرتکب جرم شده باشد و قبل از آن  308

شود. در صورتی که ارتکاب جرم در زمان تصدي سمت باشد لیکن رسیدگی در زمانی صورت  را هم شامل می

ست ؟ آیا با توجه  به الرعایه ا الزم 308و  307هاي فوق نباشد، آیا مقررات مواد  گیرد که مرتکب در سمت

قانون مذکور، انجام تشریفات مذکور در این ماده یعنی تایید رئیس کل دادگستري استان و  138اطالق ماده 

  حضور مقام قضایی در فرض فوق ضرورت دارد ؟

 پاسخ:

کز هاي کیفري تهران و مر ، صالحیت دادگاه1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  309اوال، به صراحت ماده 

این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدي  308و  307استان براي رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد 

ها در زمان رسیدگی، تأثیري  هاي مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند؛ لذا عدم تصدي این سمت سمت

  در صالحیت دادگاه ندارد.

ثانیا، لزوم موافقت رییس کل دادگستري استان با دستور تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص موضوع 

قانون آیین دادرسی کیفري و همچنین لزوم حضور مقام قضایی جهت اجراي این دستور، منوط  308و  307مواد 

ي مذکور در مواد یادشده باشند. ها به آن است که این افراد در زمان صدور دستور بازرسی، واجد یکی از سمت

قانون آیین  138لذا در صورت عدم تصدي سمت در زمان صدور دستور، با توجه به استثنایی بودن حکم ماده 

  ازرسی منازل و اماکن اقدام شود.دادرسی کیفري و لزوم اکتفاء به قدر متیقن، باید مطابق عمومات ب

  

 دکتر احمد رفیعی

  قوه قضاییهسرپرست اداره کل حقوقی 
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1398/11/20    

7/98/1390   

  ك  1390-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  576هرگاه مجازات قانونی جرمی انفصال از خدمات دولتی باشد (مانند ماده 

یا ارتشا و اختالس) و متهم که کارمند دولت است بازنشسته شده باشد، تکلیف دادگاه چیست؟  1375مصوب 

  چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

 پاسخ:

گرچه انفصال از خدمات دولتی به معناي منفک شدن مستخدم از خدمات دولت است که با بازنشسته شدن 

شود، ولی دادگاه در  حصول غرض عمالً منتفی می مستعفی، یا بازخرید شدن وي ، موضوع اجراي حکم به دلیل

باید مجازات قانونی جرم (اعم از انفصال دائم یا موقت) را مورد حکم قرار دهد؛ زیرا در  زمان صدور حکم می

مواردي از قطع رابطه استخدامی کارمند، امکان اعاده به کار مجدد وي وجود دارد که در مقام اجراي حکم باید 

یرد. لذا در راستاي تحقق این هدف اجراي احکام کیفري باید مراتب صدور حکم انفصال از مد نظر قرار گ

ربط (سازمان امور اداري و استخدامی کشور کارگزینی واحد متبوع  خدمات دولتی را به مراجع قانونی ذي

  کارمند و ...) اعالم کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/20    

7/98/1583   

  ك1583-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ناظر  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  278مذکور در ماده » براي یک بار قابل تعقیب است«عبارت 

 به درخواست است یا تجویز یا دلیل؟

  

 پاسخ:

  است.» تعقیب«ناظر به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  278مندرج در ماده » بار یک«عبارت  

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/20    

7/98/516   

  ك  516-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یک نهاد دولتی علیه فردي شکایتی مطرح کرده که در مراحل مقدماتی دادسرا به علت فقد ادله اثباتی و عدم 

وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر نموده و قرار به تایید دادستان رسیده و به اداره متبوع ابالغ شده است. شاکی 

عنه و  بدون توجه به حقوق مکتسبه مشتکی دوخارج از فرجه قانونی به قرار اعتراض کرده و دادگاه کیفري 

عنه صادر  اعتبار امر مختومه، دستور اخذ آخرین دفاع و جلب به محاکمه در نموده و حکم به محکومیت مشتکی

  کند و رأي صادره با اعتراض به عمل آمده در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است. می

ار منع تعقیب،آیا دادگاه کیفري دو پس از کشف دالیل با توجه به انقضاي مدت اعتراض و قطعی شدن قر-1

  تواند دستور جلب به محاکمه و اخذ آخرین دفاع و تامین را صادر کند؟  جدید بدون درخواست دادستان می

با توجه به اعتبار امر مختومه از حیث قطعیت رأي منع تعقیب، آیا امکان صدور راي به محکومیت -2

  عنه وجود دارد؟ مشتکی

تواند دستور  بدون درخواست دادستان می دور صورتی که دالیل جدیدي کشف شود، آیا دادگاه کیفري د-3

  عنه را صادر کند؟ تعقیب مجدد مشتکی

  تکلیف دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض چیست؟-4

 پاسخ:

مرجع رسیدگی نسبت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  274و  271، 270مستفاد از مواد  -4و  3و  1

ربط است و تشخیص طرح آن در موعد  به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، دادگاه کیفري ذي

چه دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با  قانونی یا خارج از موعد بودن اعتراض، با دادگاه مزبور است ولذا چنان

و نیز با پذیرش وارد بودن  1392رسی کیفري مصوب قانون آیین داد 432پذیرش عذر موجه موضوع ماده 

 276اعتراض قرار جلب به دادرسی صادر کند و متعاقباً پرونده امر پس از انجام اقدامات قانونی، وفق ماده 

قانون یادشده در دادگاه کیفري مطرح و مورد رسیدگی و صدور رأي قرار گیرد، تشریفات و ترتیبات رسیدگی 

ی به تجدیدنظرخواهی تابع عمومات حاکم بر دادرسی کیفري بوده و موجب قانونی جهت یادشده و نیز رسیدگ

نقض رأي مورد تجدیدنظر یا صدور حکم به برائت به لحاظ قطعی محسوب کردن قرار منع تعقیب صادره وجود 

رسیدگی تواند وارد  ندارد. بدیهی است که دادگاه بدوي بدون احراز موجه بودن اعتراض خارج از مهلت نمی

گفته، از مواردي است که به اساس  قانون پیش 455شود؛ و چون عدم رعایت این تشریفات مطابق تبصره ماده 

  نظر باید رأي صادر شده از دادگاه بدوي را نقض کند. کند، دادگاه تجدید رأي خدشه وارد می
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باید از طریق دادستان یا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  278تقاضاي تعقیب مجدد موضوع ماده  -2

مقام ارجاع به شعبه رسیدگی کننده ارجاع شود. بنابراین شعبه دادگاه حتی در صورت کشف دالیل جدید هم رأساً 

تواند شروع به تعقیب کند؛ مگر در مواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی  و بدون ارجاع نمی

قانون  278تواند بر اساس ماده  ان متکفل امر تحقیقات مقدماتی میشود که در این صورت دادگاه به عنو می

  یادشده اقدام نماید.
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/20    

7/98/460   

  ك  460-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون بکارگیري سالح توسط مامورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري، در صورت رعایت  13مستفاد از ماده 

علیه از اتهام انتسابی، پرداخت دیه بر عهده  مقررات به کارگیري سالح توسط مأمورین و حصول برائت مجنی

لیه جهت ع شرط حصول برائت مجنی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  473سازمان مربوط است؛ لیکن ماده 

علیه و  حتی در صورت اثبات جرم مجنی 473دریافت دیه از بیت المال را قید نکرده است.آیا به موجب ماده 

الذکر  فوق 473المال است؟ ایا ماده  علیه مستحق دریافت دیه از بیت رعایت مقررات به کارگیري سالح نیز مجنی

  قانون به کارگیري سالح است؟ 13ناسخ ماده 

 پاسخ:

به عنوان آخرین اراده قانونگذار، هرگاه مأموري در اجراي  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  473اده طبق م

وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر 

ذیل  3بدیهی است مطابق تبصره عهده بیت المال است و استثناي آن در تبصره ذیل ماده مذکور بیان شده است. 

قانون یاد شده، در مواردي که عمل مأموران نیروهاي مسلح در بکارگیري سالح و تیراندازي مشمول  156ماده 

  دفاع مشروع باشد، دیه نیز ساقط است و پرداخت آن از بیت المال منتفی است

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/02    

7/98/469   

  ح469-88-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

انگاري شده است. از طرفی صدور چک از حساب  قانون چک صدور چک از حساب بسته جرم 10مطابق ماده 

ها به لحاظ بدهی  بسته منوط به علم و اطالع صاحب حساب از موضوع بسته بودن حساب است. چون بانک

که حساب بانکی بسته  شخص اقدام به مسدود کردن بخشی از حساب بانکی به طور موقت می کنند بدون آن

  د: شو

  آیا بین مسدود کردن موقتی حساب و بسته بودن حساب بانکی فرق است؟  -1

  آیا بانک مکلف است پس از بستن حساب مراتب را به صاحب حساب اعالم کند؟ -2

اگر حساب به لحاظ بدهی صاحب حساب از سوي بانک مسدود شود و صاحب حساب از زمان مسدودي  -3

  شود؟ قانون صدور چک می 10ماده اقدام به صدور چک کند، آیا مشمول 

قانون چک است یا فقط باید بسته بودن  10آیا عنوان مجرمانه صدور چک از حساب مسدود مشمول ماده -4

  حساب محرز شود؟

 پاسخ:

با اصالحات و  1355قانون صدور چک مصوب  10در ماده » بسته بودن«با توجه به اطالق عبارت  -4و  1

کند که حساب بانکی به چه علتی بسته شده باشد؛ این اطالق شامل موردي که حساب  الحاقات بعدي تفاوتی نمی

کال توسط صاحب حساب بسته شود و یا به هر دلیل دیگر مسدود گردد، از جمله با دستور مقام قضایی یا بانک، 

ساب بانکی وجود بودن و مسدود بودن ح  قانون یادشده، تفاوتی بین بسته 10شود. لذا از حیث شمول ماده  هم می

  ندارد.

هاي مطالبه نشده و مازاد (ریالی) مصوب  دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب 6برابر ماده  -2

شوراي پول و اعتبار، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباري موظف است به طریق مقتضی از جمله  17/5/1396

  ب بسته شدن حساب بانکی را به وي اطالع دهد.تماس تلفنی، ارسال پیامک و مکاتبه با مشتري مرات

چه بانک به شرح فوق به تکلیف خود عمل نموده باشد و مراتب را به صاحب حساب اطالع داده باشد و  چنان -3

 10یا به هر طریقی صاحب حساب از بسته بودن حساب خود در زمان صدور چک مطلع باشد، مشمول ماده 

عمل آمده باشد،  قانون یادشده است و در هر صورت که بسته شدن حساب بانکی بدون تقاضاي صاحب حساب به

  کننده است. احراز این امر (مطلع بودن صاحب حساب از بسته بودن حساب) با مرجع قضایی رسیدگی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور
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  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/06    

7/98/507   

  ك  507-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و الزم االجرا شدن فصل  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  1379با توجه به ابالغ آیین نامه موضوع ماده 

  نهم این قانون به سئواالت ذیل پاسخ دهید

هاي جایگزین حبس در جرائم عمومی که شاکی خصوصی دارد، لزوما گذشت  اوالً،آیا شرط اعمال مجازات -1

قانون مذکور) با  64در ماده » در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف« است (با عنایت به عبارت 

  اینکه گذشت شاکی یکی از مصادیق اعمال مجازات جایگزین حبس است؟ 

  اکی خود نوعی جهت تخفیف است عطف کردن جهت تخفیف به گذشت شاکی به چه معنا است؟ ثانیا،ً گذشت ش

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات، آیا  609در جرایم با مجازات حبس یا شالق یا جزاي نقدي مانند ماده -2

  اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است؟

چنانچه متهم مرتکب چهار جرم  1392ات اسالمی مصوب قانون مجاز 134و  72با عنایت به مفاد مواد  -3 

 هفت ماه و نیم، 134ماه حبس است و با احتساب افزودن نصف مجازات طبق ماده  پنجشود که مجازات هر یک 

هفت ماه و پنج ماه حبس مالك است تا مشمول مجازات جایگزین حبس شود یا  72حبس بدهد، بر اساس ماده 

نیز مطرح است در  137جایگزین حبس نشود. همین بحث در تکرار جرم مفاد ماده  حبس تا مشمول مجازات نیم

  آنجا چگونه است؟

 پاسخ:

عالی کشور و  هیأت عمومی دیوان 29/10/1394مورخ  746اوالً، با عنایت به رأي وحدت رویه شماره  -1

،گذشت شاکی یا وجود 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  69و نیز ماده  68و صدر ماده  66و  65مواد 

باشد. بدیهی است در سایر موارد که اعمال  جهات تخفیف، شرط الزم براي تعیین مجازات جایگزین حبس نمی

  مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه اختیاري است، گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ضروري است.

، گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف 1392ب قانون مجازات اسالمی مصو 38ماده » الف«ثانیاً، به استناد بند 

قانون  64در ماده » گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف«گذار از عبارت  رسد منظور قانون است و به نظر می

شده ناظر به مواردي است که اوالً، اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاري است؛ و ثانیاً، پرونده داراي شاکی  یاد

هایی که  ت جلب گذشت شلکی خصوصی ضروري است. بدیهی است در پروندهخصوصی باشد که در این صور

اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاري است ولی پرونده فاقد شاکی خصوصی است، وجود یک جهت تخفیف 

  براي اعمال جایگزین حبس کافی است.
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، بنابراین »اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر براي جرم حبس باشد« -2

(توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه) قانون  609در جرایمی مانند موضوع ماده 

ع مختلف و به اختیار قاضی است، که مجازات قانونی آن از چند نو 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

هاي مقرر از سوي  حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازات

قانون  70گذار، مجازات حبس را براي متهم متناسب تشخیص دهد. در این صورت مکلف است وفق ماده  قانون

  ، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند.ضمن تعیین مجازات جایگزین 1392مجازات اسالمی مصوب 

، مقررات تعدد جرم در مورد 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134ذیل ماده  4اوالً، به استناد تبصره  -3

ها با هم و  شود و این مجازات شده اعمال نمی قانون یاد 19هاي هفت و هشت موضوع ماده  جرایم تعزیري درجه

  شود. درجه باالتر جمع میهاي تعزیر از  نیز با مجازات

قانون  19هاي مقرر در ماده   ثانیاً، در فرض استعالم مجازات قانونی هر یک از جرایم متعدد با لحاظ شاخص

گیرد.  باشد که مشمول مقررات تعدد جرایم تعزیري قرار نمی پنج ماه حبس می 1392مجازات اسالمی مصوب 

شود و در این موارد  هاي هفت و هشت تشدید نمی درجه بنابراین مجازات قانونی جرایم متعدد تعزیري

  هاي جایگزین حبس قابل اعمال است. مجازات

، تعدد جرایم عمدي که مجازات قانونی حداقل 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  72ثالثاً، با توجه به ماده 

  باشد ها بیش از شش ماه حبس است، مانع از اعمال مجازات جایگزین حبس می یکی از آن

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/15    

7/98/456   

  ك  456-55-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

براي  1390در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب  -41سوال 

هاي حرارتی، هواپیماهاي شناسایی، باتوم و  قاچاق یا حمل و نگهداري تجهیزات نظامی و انتظامی نظیر دوربین

بینی نشده است. در صورت کشف اقالم فوق در تصرف اشخاص، آیا اموال باید به نفع دولت  غیره، مجازاتی پیش

است؟ در صورتی که اقالم مکشوفه تولید خارج ضبط شود؟ آیا قانون دیگري موارد فوق را جرم انگاري کرده 

قانون  69توان بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کاالو ارز فرد را محکوم کرد؟ آیا اعمال ماده  کشور باشد، آیا می

  مجازات اسالمی در مورد اقالم فوق امکان دارد؟

 پاسخ:

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات  4با توجه به این که مقنن در خصوص ماده 

و  11که حمل و نگهداري اقالم و مواد تحت کنترل را جرم دانسته و در مواد  7/6/1390غیر مجاز مصوب 

همان قانون حمل و نگهداري تجهیزات نظامی و انتظامی از قبیل هواپیماي بدون سرنشین، باتوم و غیره  12

نامه اجرایی این قانون مصوب  آیین» غ«و » ع«ی تعیین نکرده است ولی اقالم مذکور در بندهاي مجازات مشخص

به عنوان اقالم و مواد تحت کنترل قید شده است، موضوع نیازمند استفسار از مجلس شوراي اسالمی  1392

  است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/29    

7/98/288   

  ك  288-54-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رسیدگی به جرم افترا از طریق مواد مخدر در صالحیت دادگاه انقالب است یا در صالحیت دادگاه کیفري  -1

  دو؟

  آیا جرم افترا از طریق مواد مخدر قابل گذشت است؟ -2

  ات دو رفتار مجرمانه تشکیل دهنده تعدد جرمآیا افترا از طریق مواد مخدر با افتراي موضوع قانون تعزیر -3

  اند؟

 پاسخ:

  قانون مبارزه با مواد مخدر: 26الف) پاسخ سؤال افتراء موضوع ماده 

، رسیدگی به تمام جرایم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  303ماده » پ«با توجه به اطالق بند  -1

سازهاي آن در صالحیت دادگاه انقالب است، بنابراین رسیدگی به جرم  گردان و پیش مربوط به مواد مخدر، روان

باشد در  گردان می قانون مبارزه با مواد مخدر چون از جرایم مربوط به مواد مخدر و روان 26موضوع ماده 

  صالحیت دادگاه انقالب است.

، وضعیت خاصی از بزه افتراي عملی 1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  26در ماده  بزه مذکور -2

باشد، با این تفاوت که به لحاظ به کارگیري مواد و  می 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  699موضوع ماده 

  اشیاي ممنوعه، واجد جنبه عمومی و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.

و ظهور ماده موصوف در  2قانون مبارزه با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال  26وضوع ماده حکم م -3

قانون مجازات اسالمی  131صورت فراهم بودن اقتضاي آن، مشمول احکام ناظر به تعدد جرم موضوع ماده 

  باشد. (رفتار واحد، داراي عناوین مجرمانه متعدد) می 1392

  قانون مبارزه با مواد مخدر: 27ماده  ب)پاسخ سؤال افتراء موضوع

با عنایت به اصل صالحیت مراجع کیفري عمومی در رسیدگی به جرایم و تمسک به آن در موضع شک و  -1

قانون مبارزه با مواد مخدر  27استثنایی بودن صالحیت مراجع کیفري اختصاصی، رسیدگی به جرم موضوع ماده 

  ت، در صالحیت مراجع کیفري عمومی (کیفري دو) است.که وضعیت خاصی از بزه افتراي قولی اس

که مشعر بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم  1392قانون مجازات اسالمی  103با عنایت به صدر ماده  -2

این قانون، از جمله جرایم  27است، و نیز با عنایت به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر جرم موضوع ماده 

  .غیرقابل گذشت است
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قانون مبارزه با مواد مخدر که شکل خاصی از بزه افتراي قولی است با عنایت به  27جرم موضوع ماده -3

) خصوصا 1375اختالف عناصر و ارکان متشکله آن با جرایم مرتبط موضوع قانون مجازات اسالمی (تعزیرات 

از قلمرو شمول احکام ناظر به  االصول از حیث قصد خاص مرتکب (... به منظور تعقیب در مراجع ذیصالح) علی

خارج است. و در مواردي که کیفیت  1392به بعد قانون مجازات اسالمی مصوب  131تعدد جرم، موضوع مواد 

 697قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب تشخیص مقام قضایی قابل انطباق با ماده  27ارتکاب رفتار موضوع ماده 

قانون مبارزه  27به شرط مقرون بودن به قصد خاص موضوع ماده است ( 1375قانون مجازات اسالمی مصوب 

قانون مجازات اسالمی  131با مواد مخدر) موضوع، با احکام ناظر به ارتکاب تعدد معنوي جرایم، موضوع ماده 

  باشد و در هر حال تشخیص مصداق، با لحاظ کیفیت ارتکاب جرم با مرجع قضایی است. قابل انطباق می 1392

  

 احمد رفیعیدکتر 

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/06    

7/98/48   

  ك  48-51-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اند، صاحب کاال درمرجع قضایی از کارشناسان گمرك  در پرونده قاچاق که کارشناسان گمرك اظهار نظر کرده 

تواند موضوع را  تحت عنوان گزارش خالف واقع شکایت نموده است آیا مرجع قضایی در راستاي رسیدگی می

اس رسمی دادگستري وجود به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع کند؟ در صورتی که امکان ارجاع به کارشن

  نداشته باشد، تکلیف چیست؟ 

 پاسخ:

چه فرض سوال ناظر به موردي است که در پرونده کیفري علیه کارشناس اداره  سوال داراي ابهام است. چنان

کند،  گمرك، در خصوص گزارش خالف واقع شکایت شده است و مرجع کیفري به اتهام مذکور رسیدگی می

این است که در مواردي نظیر فرض  1392قانون آیین دادرسی کیفري  155و  128، 90، 22مستفاد از مواد 

سوال که کشف واقع و روشن شدن موضوع در فرایند دادرسی کیفري منوط به اظهار نظر کارشناس رسمی از 

ربط (داراي  حیث علمی یا فنی یا معلومات مخصوص است؛ مقام قضایی با ارجاع امر به کارشناس حوزه ذي

نماید و شکایت صاحب کاال از کارشناسان  صالحیت در رشته مربوط) مطابق عمومات مذکور رفتار می

  قضایی از این امر مستثنی نیست. (کارمندان گمرك) در پرونده قاچاق در مرجع
  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/20    

7/98/61   

  ع61-108-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه بر اثر سهل انگاري راننده خودروي خاور در محیط کارگاه ساختمانی یک نفر کارگر بر اثر قرار گرفتن 

بین خودرو و بیل مکانیکی فوت کند و راننده نیز کارگر و کارگاه ساختمانی هم بیمه باشد، آیا از مصادیق 

  ت ایمنی حین کار؟دم رعایت نظامااحتیاطی در امر رانندگی است یا ع بی

 پاسخ:

کارگري که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کند 

و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر رعایت کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین 

گونه  گیرد. در نتیجه در این نظام حقوق کار و تصادفات قرار میافتد، تحت شمول هر دو  انجام کار اتفاق می

  حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار هر دو استفاده شود.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1398/11/23    

7/98/530   

  ك  530-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا دادسرا می تواند با این استدالل که نقص تحقیقات در مرحله رسیدگی و در دادگاه کیفري دو به وجود آمده 

نه مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا؛ به عنوان مثال متهم پس از صدور قرار نهایی و کیفرخواست و در جلسه 

دادگاه بدوي پرونده را جهت رسیدگی به  نماید و رسیدگی دادگاه کیفري دو به سند مربوطه ادعاي جعل می

که توان مخالفت  دهد مخالفت نموده و پرونده را به دادگاه اعاده نماید؛ یا این ادعاي جعل وي به دادسرا عودت می

  با مرجع مذکور را ندارد و می بایست نسبت به مورد رسیدگی کند؟

 پاسخ:

که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدي پس از پایان تحقیقات  در صورتی«مستنبط از اطالق عبارت 

قانون آیین دادرسی کیفري شامل تمام مواردي است  341مندرج در ماده » کشف شود که مستلزم تحقیق باشد

که  کند اعم از آن قدام به تکمیل تحقیقات میکه دادگاه پرونده را به دلیل نقص تحقیقات به دادسرا اعاده یا خود ا

گرفته به نظر دادگاه کامل نبوده و یا پس از  اساسا از سوي دادسرا تحقیقی صورت نگرفته یا تحقیقات صورت

پایان تحقیقات، موارد جدیدي کشف شود که مستلزم تحقیق باشد؛ که در هر صورت دادسرا مکلف به تبعیت از 

چه در مرحله رسیدگی در دادگاه، جرم جدیدي کشف شود که بدون شکایت  است چناننظر دادگاه است. بدیهی 

قانون آیین دادرسی کیفري موضوع را جهت  363شاکی قابل تعقیب است، دادگاه مکلف است بر اساس ماده 

  م قانونی به دادستان اعالم کند.اقدا

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/08    

7/98/724   

  ك  724-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برداري  راه آهن شهري  احتراما بروز حوادث مسافري منجر به فوت و جراحت، موضوع مبتال به در شرکت بهره

ی قانون ایمن 8و  4برداري راه آهن شهري تهران و حومه با توجه به مادتین  تهران و حومه است که شرکت بهره

بایست در کمترین زمان امکان حرکت مجدد قطارها را پس از وقوع حوادث ریلی مهیا نماید.  راهها و راه آهن می

» ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی«با توجه به بند اول و دوم 

هاي پزشکی اورژانس  ی الزم را به فوریتهاي موجود، اطالع رسان پرسنل این شرکت با توجه به دستورالعمل

دهند، ولی با توجه به اینکه در  هاي اولیه الزم را در اختیار فرد مصدوم قرار می تهران به انجام رسانده و کمک

بسیاري از مواقع نیاز است که فرد مصدوم از محل حادثه جا به جا شده تا امکان حرکت قطار و یا راه اندازي 

تواند نوعی بر هم زدن صحنه تلقی شده که با مواد  ت ریلی و فنی فراهم آید که این اقدام میتجهیزات و تاسیسا

نامه اجرایی حدود و اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مغایر است. با توجه  آئین 10و  3، 2

یید بررسی و اعالم شود که الذکر و نظر به اهمیت حفظ نظم و ایمنی شهروندان محترم دستور فرما فوق به موارد

برداري مترو در خصوص توقف حرکت  درصورت بروز حوادث ریلی منجر به فوت و جرح، تکلیف شرکت بهره

  قطارها، حفظ صحنه جرم و جا به جایی مصدومان چیست؟ 

 پاسخ:

در فرض سؤال در مواردي که در محدوده مسیرهاي قطار شهري تهران و حومه (مترو) حوادث ریلی منتهی به 

وظیفه وسایل نقلیه ریلی شهري و بین شهري در انتقال » قدر مشترك«فوت یا صدمه بدنی واقع گردد (نظر به 

با  1349ها و راه آهن مصوب  راه قانون ایمنی 8جمعی مسافر در زمان و مسیر مشخص) با عنایت به مالك ماده 

کیفیت اقدام بر اساس ماده موصوف و «گردد و  اصالحات بعدي، مطابق ضوابط مقرر در ماده مذکور رفتار می

(که با لحاظ مصالح عمومی وضع گردیده) منافاتی با ضوابط و مقررات ناظر به حفظ و بررسی » ترتیبات آن

  صحنه جرم ندارد.
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/08    

7/98/671   

  ك  671-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  تواند براساس آن اقدام کند تاچه زمانی ادامه دارد؟ خصوصیت مشهود بودن جرم که مامور می 

 پاسخ:

 45در غالب بندهاي ذیل ماده » بالفاصله پس از وقوع جرم«یا » حین وقوع جرم«با توجه به استعمال عبارات  

تواند بر اساس آن اقدام کند، ناظر  ، خصوصیت مشهود بودن جرم که مأمور می1392قانون آیین دادرسی کیفري 

وع جرم با اقدام ضابط دادگستري است به فوریت امر است و مالك تشخیص، فاصله زمانی متعارف بین زمان وق

  و به هر حال اتصال عرفی باید احراز شود.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/20    

7/98/710   

  ح  710-116-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها در خصوص وجاهت قانونی مدیریت عاملی همزمان یک شخص  با عنایت به استعالمات مکرر ادارت کل استان

قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران مقرر  2در شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی و ابهامات موجود، از آنجا که ماده 

شوند  به ثبت برسند تعاونی شناخته می هایی که با رعایت مقررات قانون صدرالذکر تشکیل و نموده است شرکت

الذکر درباره انتخابات وظایف و  همان قانون مقرر نموده است ضوابط و مقررات فوق 48و از طرفی ماده 

شود، لطفا اعالم نظر فرمایید که آیا  هاي تعاونی نیز اجرا می اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل در مورد اتحادیه

دار شود؟ آیا  طور همزمان مدیر عاملی اتحادیه تعاونی را نیز عهده  تواند به ونی میمدیر عامل یک شرکت تعا

  کند؟ قانون تجارت در این خصوص صدق می 126ماده 

 پاسخ:

با اصالحات بعدي استنباط  1370اصالحی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب  48از ماده 

شود و ضوابط و مقررات این قانون در  شود که اتحادیه تعاونی به عنوان یک شرکت تعاونی تلقی می می

که  شود. بنابراین، با توجه به این خصوص وظایف و اختیارات مدیر عامل در مورد اتحادیه تعاونی نیز اجرا می

قانون  51یرمجموعه خود دارد، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده هاي تعاونی ز اتحادیه فعالیتی از نوع شرکت

با اصالحات و الحاقات بعدي است؛ در نتیجه مدیر عامل شرکت تعاونی  1350هاي تعاونی مصوب  شرکت

دار شود. شایسته ذکر است که مفاد ماده  طور همزمان مدیریت عاملی اتحادیه تعاونی را نیز عهده تواند به نمی

، مؤید استنباط 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  241الحاقی به ماده و تبصره  126

  فوق است.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/16    

7/98/601   

  ك  601-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

جایگزین آن به جزاي نقدي، وظیفه دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم تعیین مدت حبس در اعمال مجازات 

  چیست (درج مدت حبس، تایید حکم و تذکر به دادگاه نخستین یا ارسال پرونده جهت تعیین مدت حبس)؟

در صورت اخیر، دادگاه نخستین مدت حبس را چگونه تعیین خواهد کرد (در قالب راي اصالحی یا با تنظیم 

  وتعیین میزان حبس)؟ صورت جلسه نسبت به رفع ابهام

 پاسخ:

قانون  70در فرض استعالم که دادگاه کیفري دو حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کرده، اما در اجراي ماده 

، مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی را مشخص نکرده است، در صورت 1392مجازات اسالمی مصوب 

قانون آیین  457علیه یا شاکی یا دادستان از این حکم، دادگاه تجدیدنظر مستند به ماده  خواهی محکوم تجدیدنظر

، باید رأي اصالحی صادر و مدت حبس را که در رأي صادره از دادگاه بدوي 1392دادرسی کیفري مصوب 

  .گردد شده از مصادیق تشدید مجازات محسوب نمی ل مانده است، تعیین کند، ضمناً صدور رأي اصالحی یادمغفو

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه

https://t.me/ekhtebar


 

1398/11/20    

7/98/622   

  ك   622-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نظر به لزوم ابالغ آراي دادگاه اطفال و نوجوانان عالوه بر متهم یا محکوم به ولی یا سرپرست قانونی متهم یا 

  قانون آیین دادرسی کیفري): 417محکوم (ماده 

در صورتی که متهم نسبت به راي صادره تمکین نماید و ولی ایشان تجدیدنظرخواهی کند و یا به عکس، -1

  اجرا است؟کدام یک مقدم و قابل 

تواند ضمن تمکین به راي  در صورت عدم اعتراض یا تمکین به راي از جانب متهم، آیا ولی یا سرپرست می-2

  را مطرح کند؟ 442تقاضاي اعمال ماده 

 پاسخ:

درخواست «به این نحو که:  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  447در ماده » یا«استعمال حرف -1

تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا  تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوان می

، مؤید آن است که اعالم نظر نسبت به آراء دادگاه اطفال و نوجوانان از »نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید

در «خواهی، صرفاً یک بار به عمل خواهد آمد. بنابراین  نظر م تمکین یا تجدیدسوي هر یک از طرفین اعم از اعال

قانون آیین دادرسی کیفري، ولی یا سرپرست  70خصوص موضوع واجد جنبه مالی، با اخذ مالك از تبصره ماده 

وجوان نسبت به چنانچه محکوم ن» قانونی باید اقدام نوجوان اعم از اعتراض به رأي یا تسلیم به آن را تنفیذ کند

خواهی نسبت به رأي از سوي ولی نوجوان فاقد وجاهت قانونی است.  نظر رأي صادره اعالم تمکین نماید، تجدید

نظرخواهی مجدد از سوي نوجوان فاقد  چنانچه ولی ابتدائاً نسبت به رأي اعتراض کند یا تسلیم شود، تجدید

مستقل براي محکوم بزرگسال و وکیل وي قابل تصور خواهی  نظر چنان که حق تجدید وجاهت قانونی است، هم

  باشد. نمی

که ولی نوجوان یا  و لحاظ این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  447و  442، 415مستفاد از مواد -2

خواهی و تعیین وکیل را دارد؛ با تفسیر حمایتی از قوانین مربوطه، در  نظر سرپرست قانونی وي مطلقاً حق تجدید

نوجوان از تخفیف در   قانون مارالذکر و برخورداري محکوم 442طروحه تقاضاي اعمال مقررات ماده فرض م

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442که حکم موضوع ماده  مجازات فاقد منع قانونی است؛ ضمن این

  فیه، ولی به مثابه محکوم است. ناظر به فرض غالب است که در مانحن

  

 عیدکتر احمد رفی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/21    

7/98/625   

  ك  625-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ماهیتا یک قرارداد مالی است، آیا صدور قرار  با عنایت به این-1

  پذیر است؟ سال فاقد حکم رشد امکان هیجدهمزبور در مورد متهمین زیر 

سال فاقد حکم رشد و عدم ادعاي اعسار ایشان و  هیجدهدر صورت عدم پرداخت دیه از جانب محکوم زیر -2

  عدم دسترسی مرجع قضایی به اموال وي جهت اجراي حکم، آیا امکان حبس وي وجود دارد؟

 پاسخ:

التزام و قرار قبولی آن در خصوص متهمان نوجوان داراي بیش از  صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه -1

واحده قانون راجع به رشد متعاملین  پانزده سال شمسی با رعایت اصول و قوانین حاکم بر موضوع از جمله ماده

هیأت  3/10/1364مورخ  30ه رویه شمار قانون مدنی و رأي وحدت 1214و  1210، مواد 1313مصوب 

  کشور با موافقت ولی یا قیم متهم صحیح است.  عالی  عمومی دیوان

به است،  چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی براي پرداخت محکوم -2

ست، لذا ممتنع از محجور به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان ا  علیه به از اموال محکوم پرداخت محکوم

قانون نحوه اجراي  3شوند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده  پرداخت محسوب نمی

باشد. بدیهی است در صورتی که محجور به لحاظ محکومیت مالی و در  نمی 1394هاي مالی مصوب  محکومیت

  د بالفاصله دستور آزادي وي را صادر کند.برد، دادگاه بای مذکور در حبس به سر می 3اجراي ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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1398/11/23    

7/98/744   

  ك  744-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

توان  پس از ارجاع پرونده نمی ،قانون آیین دادرسی کیفري 339رساند حسب مفاد ماده  احتراما به استحضار می

رعایت این  1آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگري مگر به تجویز قانون ارجاع داد که برابر تبصره 

  عالی کشور الزامی است. ماده در مورد شعبه بازپرسی دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان

ارجاع نماید و قبل از ثبت پرونده در شعبه، از ارجاع خود اي را به شعبه بازپرسی  چه دادستان پرونده چنان -1

منصرف شده و بخواهد به شعبه دیگري اعم از دادیاري و بازپرسی ارجاع دهد، آیا قانونا مجاز به چنین کاري 

  باشد؟ می

یه مطلع اي را به شعبه بازپرسی ارجاع دهد و پس از ثبت پرونده در شعبه  مرجوع ال چه دادستان پرونده چنان -2 

شود که پرونده دیگري مرتبط با آن پرونده، در شعبه دیگري از دادسرا جریان دارد که داراي سبق ارجاع است، 

  آیا اقدام به اخذ پرونده موخر االرجاع و ارجاع آن به شعبه دیگري که سبق ارجاع دارد مجاز است؟ 

 پاسخ:

پس از ارجاع «که  مبنی بر این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  339ممنوعیت مقرر در ماده  -1

، مربوط به پیش »الیه اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد توان آن را از شعبه مرجوع پرونده نمی

  از ثبت پرونده در شعبه و یا صدور دستور یا اتخاذ تصمیمی از سوي بازپرس مربوطه است. 

که به شخص  ایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفري تمامی اتهامات مرتبط اعم از اینبا عن -2

همان قانون و  311) یا اشخاص متعدد (ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  313واحد (موضوع ماده 

د و لذا در فرض مطروحه، ..)منتسب باشد، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاري یا بازپرسی دادسرا صورت پذیر

امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وي با لحاظ   بازپرسی که پرونده شعبه

اي که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است ارجاع نماید و دادستان نیز مجاز به اخذ  سبق ارجاع، آن را به شعبه

  عبه بازپرسی به منظور ارجاع آن به شعبه داراي سبق ارجاع است.االرجاع از ش پرونده مؤخر
  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar

