
 

1398/10/10    

7/98/1264   

  ح  1264-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، شرکت کارشناسان 3871اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران اصالحی  5ماده » ج«از بند  3با عنایت به قسمت 

یفاي حقوق جامعه صالح به عنوان وکیل در دعاوي جهت دفاع و است حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران در محاکم ذي

هاي شهید و ایثارگران و..) مجاز شمرده شده است. آیا حدود اختیارات نماینده مورد تعرفه همانند  هدف (خانواده

 35هاي عمومی و انقالب در امور مدنی است یا مستفاد از ماده  قانون آیین دادرسی دادگاه 32نمایندگان موضوع ماده 

  ارات مشارالیه در امر دادرسی تصریح شود؟قانون مذکور، باید به تمامی اختی

 پاسخ:

مورخ  1264به شماره ثبت وارده  1398/8/8مورخ  9031/31277/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/8/11

وي حقوقی تجویز شده است، عمومات حاکم بر در مواردي که برابر مقررات قانونی نماینده حقوقی براي دفاع از دعا

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 35وکالت در دعاوي، از جمله ماده 

طور که در مورد وکالي دادگستري تصریح به اختیارات مندرج در این ماده الزامی است،  بنابراین همانباشد. را میمج

ده حقوقی نیز داراي اختیارات یادشده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت چه نماین چنان

  ذکر شود.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/10    

7/98/1253   

  ح  1253-98-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

حقی  ه که موفق به اخذ حکم بر الزام زوجه به تمکین شده و ایضاً حکم بر بیآیا وکیل زوج در پرونده تمکین و نفق 

  تواند در دعوي طالق ناشی از عسر و حرج وکیل زوجه باشد؟  زوجه براي نفقه صادر شده است، متعاقباً می

 پاسخ:

، 1398/8/8مورخ 1253به شماره ثبت وارده  1398/7/22مورخ  98/1084بازگشت به استعالم شماره       

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

وکال باید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از «مقرر داشته:  که 1315قانون وکالت مصوب  37با توجه به ماده 

الث را در آن موضوع بر علیه موکل طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ث

نامه الیحه  آیین 82؛ و ماده »سابق خود یا قائم مقام او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند

متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی «که طبق آن:  1334قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب 

که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر  در صورتی -2د بود. محکوم خواه 6درجه 

، »وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند

م که موضوع وکالت قبلی وکیل، توان گفت که منع قبول وکالت شامل موضوع واحد است؛ بنابراین در فرض استعال می

که موضوع دعواي بعدي، درخواست طالق از  وکالت از زوج در دعواي الزام زوجه به تمکین و نفقه بوده؛ در حالی

االصول قبول وکالت زوجه از سوي وکیل سابق زوج در دعواي فعلی با توجه به تفاوت  جانب زوجه است، علی

که  که دعاوي قبلی مؤثر در دعواي طالق باشد؛ مانند آن ی است؛ مگر اینموضوع دعاوي مطروحه، فاقد منع قانون

 دعواي طالق به لحاظ عدم پرداخت نفقه مطرح شده باشد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/03    

7/98/1364   

  ك  1364-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

که قانون  با توجه به این 1388و اصالحیه آن در سال  1359حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب قانون الیحه قانونی 

هاي کانون  ها و ساختمان هاي اطراف هتل هاي دولتی، محوطه هاي اطراف سازمان الذکر در مصادیقی مانند محوطه فوق

ري و به طور کلی مطلق اماکن اعم هاي تجا ها و مجتمع کارشناسان، کانون وکال، کارخانجات و اماکن مسکونی، بلوك

که محوطه آنان داراي پوشش گیاهی و مشجر باشد اما جزو میادین و  از عمومی دولتی و خصوصی با فرض این

شود محسوب نگردد  هایی که به تشخیص شوراي شهر باغ شناخته می ها و باغات و محل ها، بوستان بزرگراهها، پارك

گردد. فلذا مقتضی است نظریه مشورتی آن  هاي مختلفی اتخاذ می م اعالم جرم رویهابهام دارد و در مقام اجرا و عد

  واحد در خصوص سوال زیر را بیان نمائید:

کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی در خصوص قطع اشجار موضوع ماده یک الیحه قانونی  686با توجه به ماده -1

مصوب مجلس شوراي اسالمی، آیا حذف  1388ال و اصالحیه آن در س 1359حفظ وگسترش فضاي سبز مصوب 

ها،  مورد معابر، میادین، بزرگراه هفتمجلس و درج  1352از قانون گسترش فضاي سبز مصوب » کلیه اماکن«عبارت 

شود در الیحه قانونی حفظ وگسترش فضاي  هایی که به تشخیص شوراي شهر باغ شناخته می ها، محل ها، بوستان پارك

حکایت از آن دارد که مطلق اماکن اعم  از عمومی، دولتی و خصوصی داراي  1388اصالحیه  و 1359سبز مصوب 

پوشش گیاهی و مشجر مشمول قانون مذکور نبوده باید اماکن عمومی دولتی و خصوصی داراي پوشش گیاهی و 

ه اماکن داراي پوشش مورد از باب مثل بوده و مطلق کلی هفتمورد مذکور تطبیق نماید یا ذکر  هفتمشجر بر یکی از 

  شود؟ مورد مذکور تطبیق ننماید نیز شامل می هفتگیاهی و مشجر ولو اینکه بر 

  شود، مشمول قانون فوق است؟ آیا اماکنی که حریم خصوصی افراد تلقی می-2

 پاسخ:

 مورخ 1364به شماره ثبت وارده  1398/8/22مورخ  9000/9417/500احتراما، بازگشت به نامه شماره       

مشاور عالی محترم رییس قوه  16/7/1398مورخ  115/3829/9000در خصوص نامه شماره  1398/8/25

قضاییه و رییس مرکز  امور  هماهنگی با مجلس شوراي اسالمی و نمایندگان در ارتباط با استعالم شماره 

میسیون قوانین عضو محترم هیأت رییسه مجلس شوراي اسالمی، نظریه مشورتی ک6/6/1398/س مورخ 6287/98

  شود: جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می



قانون اصالح الیحه قانونی حفظ و  4با تصویب ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  686اوال، ماده 

  نسخ شده است. 1388گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

شامل  1388انونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ثانیا، موارد مندرج در ماده یک قانون اصالح الیحه ق

هایی که به تشخیص شوراي اسالمی شهر باغ شناخته  ها، باغات و محل ها، بوستان ها، پارك معابر، میادین، بزرگراه

گفته  شوند، احصایی و حصري است و لذا شامل اماکن داراي پوشش گیاهی و مشجر خارج از هفت مورد پیش می

  گفته شود. قانون پیش 4ماده  2که مشمول تبصره  ؛ مگر اینشود نمی

 677تواند واجد عنوان مجرمانه مانند تخریب موضوع ماده  بدیهی است قطع درختان متعلق به دیگري حسب مورد می

  باشد. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/30    

7/98/1435   

  ح  1435-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شوند و حسب نظریه اداره حقوقی قوه  البدل دادگاه محسوب نمی که قضات زن دادرس علی احتراماً با توجه به این

پاسخ  همین موضوع تایید گردیده است، لذا مستدعی است 27/5/1398مورخه  638/98/7قضاییه به نامه شماره 

توانند در مواردي از جمله تایید مزایده و تعیین مستثنیات دین از قانون اجراي  فرمایید آیا دادرسان زن اجراي احکام می

  گیري و اظهارنظر نمایند؟  احکام که به دادگاه محول شده تصمیم

 پاسخ:

. مورخ  1435بت وارده به شماره ث 1398/9/3مورخ  9000/9798/500احتراماً بازگشت به نامه شماره      

رئیس محترم حوزه ریاست قوه  3/9/1398مورخ  100/132239/9000، در رابطه با استعالم شماره 1398/9/11

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

محترم قوه  ریاست 24/7/1398دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  6به موجب ماده 

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

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

باشد این امر مانع از اعمال نظارت  عتراض به نحوه اجرا میمرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص ا

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

عهده دادرس  که از امور قضایی مربوط به اجرا است بر نماینده جهت امضاي سند و احراز مستثنیات دین با توجه به این

البدل اجراي احکام است؛ ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی براي  علی

هاي قضایی که واحد متمرکز  شود در امور مذکور در حوزه مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می

باشد، نیست و موجب نقض غرض است. ضمناً نظریه  البدل اجراي حکم می اجراي احکام ایجاد و داراي دادرس علی

  االشاره صادر شده است. قبل از تصویب دستورالعمل فوق 27/5/1398مورخ  638/98/7شماره 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/30    

7/98/1616   

  ك  1616-192-98شماره پرونده:  

  عالماست

 جرم تغییر کاربري باغات و اراضی جرم آنی است یا مستمر؟ -1

 شود؟  ها مجازات محسوب می آیا قلع و قمع موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ -2

  پاسخ:

، نظریه مشورتی این 1398/10/09مورخ  1616بازگشت به استعالم بدون شماره و تاریخ به شماره ثبت وارده       

  شود: شرح زیر اعالم می اداره کل به

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

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

  تواند مشمول مرور زمان باشد. ون، میاست و لذا با حصول شرایط مقرر در قان

ها  قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده -2

شود و جزء الینفک حکم کیفري است،  که به تبع احراز جرم تغییر کاربري غیر مجاز صادر می 1/8/1358اصالحی 

قانون مجازات اسالمی  107ت مجازات را ندارد لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده امري حقوقی است و ماهی

  شود. نمی 1392مصوب 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/08    

7/98/1582   

  ك  1582-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

نانچه محکوم پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی حق تجدید قانون آیین دادرسی کیفري، چ 442با توجه به ماده 

مثالً یک یا دو ماه مجازات نکند و خارج از آن زمان (نظرخواهی خود را اسقاط کند اما در آن مهلت تقاضاي تخفیف 

او ترتیب اثر  تواند به تقاضاي این تقاضا را از دادگاه بنماید، آیا دادگاه کیفري می بعد از اسقاط حق تجدید نظرخواهی)

  چهارم مجازات او را کسر کند؟  داده و تا یک

 پاسخ:

مورخ  1582به شماره ثبت وارده  1398/9/27مورخ  9012/2122/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/30

مورد است؛ بنابراین در  هاي بی ، جلوگیري از تجدید نظرخواهی1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442فلسفه ماده 

مورد اسقاط حق تجدید نظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدید نظرخواهی داشته 

تجدید  باشد، بنابراین اسقاط حق تجدید نظرخواهی و تقاضاي تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما در مورد استرداد

تواند درخواست تجدیدنظر خود را  نظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم می

فیف مسترد و تقاضاي تخفیف کند و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخ

الذکر مؤید این مطلب است. ضمنا اعمال  در ماده فوق» درکننده حکمبا رجوع به دادگاه صا«مجازات نخواهد بود و عبارت 

  است.  قانون آیین دادرسی کیفري در هر صورت منوط به تقاضاي تخفیف در مجازات از سوي محکوم 442ماده 

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/22    

7/98/1609   

  ك  1609-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مرخصی از زندان رفته در موعد مقرر خود را معرفی نکند و با اخطار به کفیل یا   که به علیه مالی چنانچه محکوم-1

هاي مالی،  قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده  1علیه را معرفی نکنند،آیا با وحدت مالك از تبصره  گذار، محکوم وثیقه

نامه  آیین 217بایست دستور ضبط یا اخذ صادر کند یا به استناد ماده  شود می ا میدادگاهی که حکم تحت نظر آن اجر

گذار با وحدت مالك از  ها، دادستان باید دستور ضبط صادر کند؟ مهلت اخطاریه به کفیل یا وثیقه اجرایی سازمان زندان

رسی کیفري سی روز؟ آیا مقررات ماده قانون آیین داد 230یاد شده بیست روز است یا به استناد ماده  3ماده  1تبصره 

چهارم یک قسمت از چهار قسمت از وجه قرار و رفع اثر از دستور صادره  در خصوص اخذ یا ضبط حداکثر یک 236

  کنند نیز قابل اعمال است؟ در مورد محکومین مالی که در مرخصی غیبت می

و طرح شکایت شده است. دادسرا در مورد نمایی با چاق ربایی، توهین و قدرت علیه شخصی تحت عنوان آدم -2

ربایی قرار منع تعقیب و در مورد سایر عناوین قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. شاکی به قرار منع تعقیب  آدم

در مقام رسیدگی به اعتراض، قرار منع تعقیب را تایید کرده است. رسیدگی به  یکاعتراض کرده و دادگاه کیفري 

  نمایی با چاقو در صالحیت کدام مرجع است؟  د اتهامات توهین و قدرتکیفرخواست در مور

 پاسخ:

مورخ  1609به شماره ثبت وارده  1398/10/1مورخ  9023/7965/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/7

ها و اقدامات تأمینی و  نامه اجرایی سازمان زندان آیین 217در ماده » بوطهمقام قضایی مر«اوالً، منظور از عبارت  -1

حسب مورد دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري و یا قاضی اجراکننده حکم مدنی  21/2/1389تربیتی اصالحی 

تور بازداشت هاي مالی دس قانون نحوه اجراي محکومیت 3است و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجراي ماده 

ها  این قانون را صادر کند، اعطاي مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن 27و  1(حبس) محکوم موضوع مواد 

نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز 

  باشد. می



ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصالحی  نامه اجرایی سازمان زندان یینآ 217ثانیا، با عنایت به ماده 

اصوالً اعطاي مرخصی به محکومان مالی با اخذ  ،25/5/1384مورخ  680و رأي وحدت رویه شماره  21/2/1389

در قانون آیین تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهاي تأمین 

با الحاقات و اصالحات بعدي است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید  1392دادرسی کیفري مصوب 

و طی تشریفات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537و  230، 229مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 

ب مورد جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از گذار حس قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه

هاي  به و هزینه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی دستور اخذ وجه

قانون اخیرالذکر که جنبه  236اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین با توجه به مراتب فوق، اعمال مقررات ماده 

(حضور » با فرض فراهم شدن اقتضاي آن«اند،  ی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شدهارفاق

  پذیر است. گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکان یا معرفی وي توسط وثیقه  طوعاً محکوم

مناط صالحیت دادگاه کیفري یک، مجازات مقرر  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302  به داللت ماده -2

مرتکب است و صالحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب   قانونی براي رفتار مجرمانه

قانون مارالذکر، امري متفاوت از جهات رسیدگی  271  در اجراي ماده 302  صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده

قانون صدرالذکر است؛ لذا در فرض سوال، با قطعیت قرار منع تعقیب صادره در خصوص  335و  382مواد مذکور در 

و » تهدید«ربایی و انتفاي موجب صالحیت دادگاه کیفري یک، رسیدگی به کیفرخواست راجع به اتهام  اتهام آدم

  الحیت دادگاه کیفري دو است.قانون مارالذکر و در ص 301  نمایی با چاقو مشمول حکم مقرر در ماده قدرت

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/17    

7/98/1576   

  ح  1576-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در دعوي تقسیم ترکه داراي سه نفر خواهان و سه نفر خوانده، حکم بر فروش ترکه به جهت عدم قابلیت تقسیم صادر 

هاي بدوي دادخواست تجدیدنظر تقدیم کنند و  شود. چنانچه دو نفر از خواندگان بدوي به طرفیت دو نفر از خواهان یم

خواهان دیگر را طرف دعوي قرار ندهند، آیا تجدیدنظرخواهی قابلیت استماع دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، 

  تصمیم دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟ 

 پاسخ:

، 1398/9/27مورخ  1576به شماره ثبت وارده  1398/9/13الف مورخ  -/د15زگشت به استعالم شماره با      

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

 324تا  320تقسیم ترکه در زمره امور حسبی است و رعایت مقررات مذکور در قانون امور حسبی از جمله مواد 

مراحل ضروري است. بنابراین در فرض سؤال که تجدید نظرخواه فقط بعضی از متقاضیان تقسیم قانون یادشده در کلیه 

ترکه را طرف دعواي تجدید نظرخواهی خود قرار داده است، هرگاه دادگاه تجدید نظر بخواهد با نقض تصمیم دادگاه 

قانونی یادشده، تقسیم جدید نیز باید با  بدوي راجع به تقسیم ترکه، ترکه را به نحو دیگري تقسیم کند، با توجه به مواد

اطالع سایر ورثه انجام شود و عدم ذکر نام آنان در دعواي تجدید نظرخواهی مانع از اعمال تکلیف مقرر قانونی توسط 

 باشد. دادگاه نمی
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
    



 

1398/10/08    

7/98/1575   

  ك  1575-168-98:  شماره پرونده

  

  استعالم:

هاي تعزیري در صورتی که دادستان  در تمام محکومیت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442به استناد ماده 

تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به  از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم می

یدنظرخواهی خود را اسقاط و یا درخواست تجدیدنظر را مسترد و تقاضاي تخفیف دادگاه صادرکننده حکم، حق تجد

چهارم  مجازات کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک

و نحوه کند. این حکم قطعی است. با بررسی نظرات قضات محاکم در زمینه کیفیت  مجازات تعیین شده را کسر می

بایست  اجراي مقررات این ماده دو دیدگاه وجود دارد .گروه اول با این استدالل که درخواست تخفیف مجازات می

زمان با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی به دادگاه تسلیم شود، در صورت وصول تقاضاي تخفیف پس از پایان مهلت  هم

ی و عدم اعتراض دادستان، قائل به عدم امکان تخفیف رغم اسقاط حق اعتراض در مهلت قانون تجدیدنظرخواهی علی

باشند. گروه دوم با این استدالل که به صرف اقساط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم در مهلت قانونی  مجازات می

و عدم اعتراض دادستان به حکم صادره، صرف نظر از زمان ارائه تقاضاي تخفیف و حتی پس از پایان مهلت 

  نمایند. چهارم موافقت می ا تخفیف مجازات به میزان تا یکتجدیدنظرخواهی ب

  ور نظریه مشورتی دستور فرمایید.شود نسبت به صد تقاضا می 

 پاسخ:

مورخ  1575به شماره ثبت وارده  1398/9/17مورخ  9809989196400100بازگشت به استعالم شماره       

  شود: الم می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اع1398/9/27

با الحاقات و اصالحات بعدي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442  اوال، نظر به صراحت حکم مقرر در ماده

موصوف، تقاضاي تخفیف مجازات از   و آمره بودن مقررات شکلی و موضوعیت داشتن آن، از جمله شروط اعمال ماده

ی احراز و عبارات و اعمال مشعر بر آن با توجه به محتواي پرونده است که کیفیت این تقاضا و چگونگ  محکوم  ناحیه

  با مقام قضایی رسیدگی کننده است.



مورد است؛  هاي بی ، جلوگیري از تجدید نظرخواهی1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442ثانیا، فلسفه ماده 

ظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط چون اسقاط حق تجدید نظرخواهی تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدید ن

این حق و تقاضاي تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد، اما در مورد استرداد تجدید نظرخواهی تا زمانی که پرونده در 

تواند درخواست تجدید نظر خود را مسترد و تقاضاي تخفیف نماید و  می  دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم

ونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت پس از ارسال پر

قانون آیین  442الذکر مؤید این مطلب است. ضمنا اعمال ماده  در ماده فوق» با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم«

  است.   دادرسی کیفري در هر صورت منوط به تقاضاي تخفیف در مجازات از سوي محکوم

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1398/10/30    

7/98/1577   

  ح  1577-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث که خواهان را ملزم به طرح دعوا علیه  4ماده » الف«آیا بند 

، صرفا در مورد خسارت ناشی از تصادف است یا خسارت ناشی از غیر تصادف را گر و شخص مقصر نموده است بیمه

  گیرد. هم در برمی

 پاسخ:

مورخ  1577به شماره ثبت وارده  1398/8/28مورخ  9027/ح/ش/210/29بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/27

یت به عنوان قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اوال، با عنا

که بر شمول قانون نسبت به صرف خسارات ایجاد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تصریح دارد  1395مصوب 

ت بدنی و مالی ناشی از این حوادث تأکید و با توجه به مواد متعدد دیگر قانون که بر شمول قانون نسبت به خسارا

ماده یک در مقام تعریف خسارات بدنی و مالی و انحصار حوادث » ب«و » الف«دارد، از جمله حکم مقرر در بندهاي 

بندهاي ماده  ،14، ماده 9، تبصره ماده 8ماده  4همین ماده، تبصره » ث«به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند 

ارات موضوع شمول این قانون، صرف خسارات بدنی و مالی ناشی از سوانح وسایل نقلیه است و و ...، خس 15

قانون  4ماده » ب«و » الف«گیرد. بر این اساس، حکم مقرر در بندهاي  خسارات ناشی از غیر این سوانح را در بر نمی

دنی و همچنین مسبب حادثه، مستند به گر یا صندوق تأمین خسارات ب یادشده مبنی بر طرح دعوا حسب مورد علیه بیمه

صدر همین بندها، ناظر به خسارات بدنی یا مالی ایجاد شده به سبب سانحه ناشی از وسیله نقلیه است و خسارات غیر 

  گیرد. الذکر را در برنمی قانون فوق 16از سوانح مزبور با لحاظ موارد مذکور در ماده 

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص  50و ماده  4ماده » ب«و  »الف«ثانیا، مستفاد از جمع مفاد بندهاي 

باشد، این است که اگر  که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می 1395ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

مسبب حادثه را  بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید  گر یا صندوق تأمین خسارات دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه زیان

دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا  چه زیان نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی چنان



بدنی (حسب مورد) الزم نیست. بنابراین دعوایی که به   گر یا صندوق تأمین خسارات کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه

بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد   خساراتگر یا صندوق تأمین  تنهایی علیه بیمه

یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با  4ماده » ب«و» الف«بندهاي 

ذکور باید به عنوان مطلع گر یا صندوق م قانون یاد شده قابلیت استماع دارد؛ ولی حسب مورد بیمه 50توجه به ماده 

  دعوت شوند.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/10    

7/98/1171   

  ح1171-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 در دعوي ابطال سند رسمی، خواهان با استناد به یک فقره قولنامه عادي مدعی خرید ملک موضوع سند رسمی از

باشد و آن شخص نیز ملک را از شخص ثالثی خریداري نموده است و شخص ثالث نیز ملک را از شخص  شخصی می

الذکر است را  فوق ی که غیر از اشخاصچهارم خریداري کرده است. حال خواهان با طرح دعوي، صرفاً مالک سند رسم

را به خواهان انتقال داده و سایر افراد که  به عنوان خریدار قرار داده است و سایر اشخاص اعم از شخصی که ملک

اند. آیا در چنین حالتی و بدون  ها صورت پذیرفته است طرف دعوي قرار نگرفته معامله به تعاقب ایادي توسط آن

توان وارد ماهیت دعوي حاضر شد و حکم بر ابطال  امکان بررسی صحت معامالت صورت گرفته بین ایادي قبلی می

  د؟سند رسمی صادر کر

 پاسخ:

، 1398/7/20مورخ  1171به شماره ثبت وارده  1398/7/16/ك مورخ 250بازگشت به استعالم شماره       

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

عادي خریداري ملکی را به موجب سند عادي خریده و ایادي قبلی وي نیز ملک را به موجب سند » الف«شخص 

اند و بعداً معلوم شده است که دارنده سند رسمی (ب) بعد از فروش عادي ملک، آن را به موجب سند رسمی به  کرده

شخص دیگري (ج) منتقل کرده است، دعواي ابطال سند رسمی مذکور مستلزم طرف دعوا قرار دادن ایادي واسطه بین 

هر دو باید طرف دعواي مزبور قرار گیرند » ج«و » ب«اص نیست. بدیهی است که اشخ» ب«و شخص » الف«شخص 

 داند به دادرسی جلب کند. تواند برابر مقررات شخصی را که الزم می چنین هر یک از اصحاب دعوا می و هم

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/11    

7/98/1164   

   ح 1164-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شوند و چنانچه در تماس تلفنی اظهار  گاه براي تسریع در رسیدگی، طرفین توسط دفتر دادگاه با تلفن دعوت می-18

  اند، آیا پرونده قابل مختومه شدن است؟ اند یا از دعوي خود صرف نظر کرده دارند که سازش نموده 

 پاسخ:

نظریه ، 17/7/1398مورخ  1164به شماره ثبت وارده  1398/7/13بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

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

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 183و  180اوال، با عنایت به مواد  -18

نامه به دادگاه ارائه شود. بنابراین صرف اعالم  ده باشد نیز باید سازشهرگاه سازش خارج از دادگاه واقع ش 1379

  تلفنی مبنی بر وقوع سازش کافی براي احراز سازش نیست.

ثانیا، با توجه به آثار اعالم انصراف از دعوا یا استرداد آن، خواهان باید آن را به موجب الیحه یا با حضور در دادگاه 

  توان ترتیب اثر داد. وي نمی اعالم کند و به اعالم تلفنی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/28    

7/98/1221   

  ح1221-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برداري کشور داخل حریم  تهیه شده در سازمان نقشه 1366و  1343هاي هوایی سال  نماید بر اساس نقشه مستحضر می

نگه انهار و رشته قنواتی وجود دارد که حالیه متروك گردیده است ولی متأسفانه اخیراً مورد سوء استفاده شهر چهاردا

هاي تحت تصرف خود  تعدادي از افراد فرصت طلب و سودجو قرار گرفته که این افراد با اضافه نمودن آن به زمین

که حریم قنوات و  اند. حال با توجه به این ومی نمودهاقدام  به تصرف عدوانی و غیر قانونی در اراضی مورد استفاده عم

انهار جهت استفاده عموم قرار گرفته و استفاده عمومی نیز ظهور در مالکیت عمومی دارد و از طرفی عدم اقدام به 

ي خوار المال و نیز جلوگیري از زمین ساز سوء استفاده اشخاص شده، لذا در جهت حفظ منافع عمومی و بیت موقع زمینه

که مقرر  1384ها مصوب  قانون تعارف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آن 2در منطقه و با توجه به ماده 

حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بال فصل پیرامون محدوده شهري که نظارت و کنترل بر عهده «دارد:  می

مذکور نیز هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به قانون  12و در ماده ..» شهرداري در آن ضرورت دارد و 

عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و عالوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات از احکام موضوع این 

قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و عالوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات به مجازات 

 96ماده  6قانون مدنی و تبصره  25به قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شد و همچنین مستنداً به ماده مربوط 

ها شهرداري چهاردانگه اصرار بر این دارد که قنوات متروکه و  نامه مالی شهرداري آیین 45قانون شهرداري و ماده 

عمومی شهرداري قرار دارد. با توجه به مراتب  حریم آن جهت استفاده عمومی مردم قرار داده شده و در مالکیت

هاي دولتی و  معروض و اهتمام قوه محترم قضاییه و نیز تاکید سخنگوي محترم آن مرجع بر تثبیت مالکیت دستگاه

نهادهاي عمومی و لزوم اخذ سند کاداستري امالك و همچنین اعتباربخشی به اسناد رسمی توجهاً به قوانین اخیرالذکر و 

قانون  17و16و1الخصوص مواد  علی 16/12/1361قانون اساسی و نیز قانون توزیع عادالنه آب مصوب  45اصل 

هاي مرتبط، مستدعی  نامه و بخشنامه و سایر قوانین و آیین 68/6/1309مذکور و نیز قانون راجع به قنوات مصوب 

  ذیل اعالم شود: است دستور فرمائید نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سواالت مشروحه

  آیا انهار و قنوات متروکه واقع در حریم شهر، در مالکیت عمومی شهرداري است؟-1 



اگر در مالکیت شهرداري است،آیا اداره ثبت اسناد و امالك محل جهت تثبیت مالکیت عمومی مکلف به صدور سند -2

  کاداستري امالك به نام شهرداري است؟

ها در حریم شهر بر عهده چه مرجعی  ونی در انهار و قنوات متروکه و حریم آنبرخورد قانونی با تصرف غیرقان-3

  است؟

 پاسخ:

مورخ  1221به شماره ثبت وارده  1398/7/22مورخ  98/211/12571بازگشت به استعالم شماره       

رح زیر اعالم قوانین مدنی و اراضی و منابع طبیعی این اداره کل به ش  هاي ، نظریه مشورتی کمیسیون1398/7/30

  شود: می

مالکیت انهار و قنوات با یکدیگر متفاوت است. منظور از انهار به طور غالب، انهار طبیعی است که بر اساس ماده  -1

با اصالحات بعدي در مالکیت دولت (وزارت نیرو) قرار دارد؛ اعم از  1361یک قانون توزیع عادالنه آب مصوب 

المنفعه باشد؛ اما قنات و چاه در ملک هر کسی باشد متعلق به صاحبان قنات و  لوبکه نهر، جاري یا خشکیده و مس این

این اداره کل نیز آمده است،  25/1/1394مورخ  158/94/7گونه که در نظریه شماره  چاه خواهد بود و همان

هاي متروکه  ها و چاه منسوخ است و در خصوص قنات 1347قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب  37مقررات ماده 

قانون توزیع عادالنه آب که قانون مؤخر است، عمل شود. بنابراین قنات  16المنفعه باید طبق مقررات ماده  و مسلوب

  چنان در مالکیت مالک قنات است.  المنفعه هم خشکیده و مسلوب

  با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است. -2

تواند مبادرت به  دادخواهی نموده و رفع تصرفات متصرف غیرقانونی را  نی میحسب مورد مالک یا متصرف قانو  -3

  از مرجع قضایی صالح درخواست کند.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  
  

    



 

1398/10/03    

7/98/1299   

  ح  1299-29/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دستور تخلیه عین  1376قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  3بر اساس ماده چنانچه قاضی شوراي حل اختالف  

  مستاجره را صادر کند:

از  31و  27اوال، آیا دستور مذکور قطعی است یا آن که به اعتبار صدور آن از شوراي حل اختالف و در اجراي مواد 

  قانون شوراهاي حل اختالف قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی است؟

نیا، در صورتی که شخص ثالثی در خصوص عین مستاجره مدعی حقی براي خود باشد، آیا امکان تقدیم دادخواست ثا

  اعتراض ثالث نسبت به آن وجود دارد؟

ثالثا، اگر حین اجراي دستور تخلیه ملک موضوع دستور تخلیه در تصرف شخص ثالثی باشد دادورز با چه تکلیفی 

  باشد؟ مواجه می

اگر مستاجر  19/2/1378نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  آیین18و  17ه به مواد رابعا، با توج

متعاقب صدور دستور تخلیه نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره 

و به  16/9/1394اختالف مصوب باشد، شکایت یا اعتراض خود را در این خصوص با توجه به قانون شوراهاي حل 

 18اعتبار صدور دستور تخلیه از شوراي حل اختالف باید به مرجع مذکور تسلیم کند یا به اعتبار صراحت ماده 

شکایت و اعتراض مذکور باید به دادگاه عمومی  19/2/1378نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  آیین

بالطبع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه متعاقب اخذ تامین مناسب در  حقوقی محل وقوع ملک تقدیم شود و

باشد و یا در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع  صالحیت شوراي حل اختالف صادر کننده دستور تخلیه می

  ملک است؟

 پاسخ:

مورخ  1299ارده به شماره ثبت و 1398/8/12مورخ  9000/141/38001بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/8/14



، احکام و قرارهاي نهایی این 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  27مذکور در ماده » آراء«اوال، منظور از 

تجدیدنظرخواهی  خارج و قابلل عنوان یادشده باشد، از شمو شورا است و دستور تخلیه به دلیل آنکه حکم یا قرار نمی

  نیست.

ثانیا، هرگاه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجراي آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود که عرصه یا 

باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره  اعیان مورد اجاره یا هر دو متعلق به وي می

مقام موجر است، اعتراض وي به  ه سند ابرازي مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائمچ نبوده است، چنان

باشد و شوراي یادشده با  دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شوراي حل اختالف (مرجع صادرکننده دستور) می

سند ابرازي معترض ثالث کند؛ اما در صورتی که  احراز مراتب مذکور نسبت به عدول از دستور صادره اقدام می

نفع در اعتراض  مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعواي او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وي ذي حکایت از قائم

نسبت به دستور تخلیه نیست و براي احقاق حق باید دعواي مقتضی مانند دعواي خلع ید را جداگانه در مرجع صالح 

  اقامه کند. 

، در مقام هیأت وزیران 19/2/1378نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  آیین 10ماده  2ثالثا، تبصره 

قانون مزبور حسب مورد  3) و ماده 10مقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجراي همان ماده (ماده  تبیین قائم

راین در فرض سؤال که موجر علیه مستأجر توانند درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بناب می

خواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجراي دستور تخلیه، ملک در تصرف شخص دیگري بوده است، اگر وي  در

است و در صورت ارائه دالیلی،  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  44مدعی حقی باشد، موضوع مشمول ماده 

که ظرف  دهد که ظرف یک هفته در مرجع صالحیتدار اقامه دعوي کند و در صورتی مأمور اجرا باید به وي مهلت

  یابد. پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه می

قانون روابط  5ه رابعا، درصورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شوراي حل اختالف، مورد مشمول ماد

نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعواي حقوقی  آیین 18و 17و مواد  1376موجر و مستأجر مصوب 

صالح تقدیم کند؛ ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت  خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذي

 اشکال است. بنابراین چنانچه مستأجر مدعی آن باشد که دستور تخلیه احراز اشتباه بودن از سوي مرجع صادر کننده بال

تواند مراتب  صادره از سوي شوراي حل اختالف مغایر با موازین قانونی بوده و تقاضاي عدول از آن را داشته باشد، می

که الزمه  را از شوراي حل اختالف صادرکننده دستور تخلیه درخواست نماید؛ ولی اگر وي مدعی حقوقی باشد



رسیدگی به آن طرح دعواي حقوقی و یا کیفري است، با لحاظ عمومات از جمله موارد صالحیت شوراهاي حل اختالف 

 شود. ، مرجع صالح تعیین می1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9مندرج در ماده 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/29    

7/98/1573   

  ك  1573-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رئیس کدام حوزه قضایی است حوزه  1392قانون مجازات اسالمی  429منظور از رئیس حوزه قضایی در ماده  -1

که در حال حاضر محاکم  قضایی محل وقوع جرم است یا حوزه قضایی محل استقرار دادگاه کیفري یک؛ توضیح این

هاي استان است،  هاي قتل عمد که محل وقوع جرم شهرستان ک فقط در مرکز استان استقرار دارند و پروندهکیفري ی

  شود.  پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفري یک رسیدگی می

ها پس از آزادي، اولیاي  علیه پس از جري تشریفات مندرج در ماده مرقومه با تودیع وثیقه آزاد شد و سال محکوم -2

اند و مصالحه هم نشده است. اکنون قاضی اجراي احکام دادسراي  م مقتول زمینه اجراي قصاص نفس را فراهم نکردهد

الوثاقه متناسب نیست، ارزش آن کاهش  هاي اخیر، میزان وجه عمومی و انقالب اعالم نموده است با توجه به تورم سال

دادگاه تکلیفی به افزایش مبلغ وثیقه دارد؟ در صورت مثبت بودن  یافته و تقاضاي افزایش مبلغ وثیقه را نموده است. آیا

  پاسخ، آیا این افزایش مبلغ وثیقه نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستري استان است؟

 پاسخ:

مورخ  1573به شماره ثبت وارده  1398/9/18مورخ  121/98/ن/9/618بازگشت به نامه شماره       

هاي عمومی و انقالب مشهد، نظریه مشورتی این اداره کل  رابطه با استعالم رییس کل محترم دادگاه در 1398/9/27

  شود: به شرح زیر اعالم می

کننده به اتهام، درحوزه قضایی شهرستانی غیر از شهرستان محل  در فرض استعالم که دادگاه کیفري یک رسیدگی -1

باید توسط رییس حوزه قضایی  1392مجازات اسالمی مصوب  قانون 429وقوع جرم است، وثیقه موضوع ماده 

  کننده به اتهام تأیید شود. شهرستان محل استقرار دادگاه کیفري یک رسیدگی

قانون آیین دادرسی کیفري  507و  456، 250: هرچند متناسب بودن قرار تأمین کیفري با لحاظ مواد نظریه اکثریت -2

قانون  429ست لیکن در فرض مطروحه که محکوم به قصاص در اجراي ماده مورد تأکید قانونگذار ا 1392مصوب 

با صدور قرار تأمین از سوي دادگاه کیفري و تودیع وثیقه آزاد شده است و با گذشت  1392مجازات اسالمی مصوب 

است سالیان متمادي ارزش وثیقه کاهش یافته است، با توجه به اینکه عدم اجراي حکم قصاص به لحاظ عدم درخو



سازي قرار تأمین  اجراي حکم از سوي اولیاي دم است، موجب قانونی جهت تشدید قرار تأمین صادره با توجیه مناسب

  وجود ندارد و قاضی اجراي احکام کیفري نیز تکلیفی در این خصوص ندارد.

دسترس بودن  ، در1392قانون مجازات اسالمی مصوب  429هدف از اخذ وثیقه مناسب موضوع ماده  نظریه اقلیت:

علیه پس از تحمل تعزیر و آزادي است تا هرگاه موانع اجراي حکم قصاص برطرف شد و اولیاي دم مقتول  محکوم

چه بر اثر گذر زمان، نرخ تورم  آمادگی اجراي حکم قصاص پیدا کنند، اجراي حکم متعذر یا ممتنع نشود. بنابراین چنان

ثیقه کاهش چشمگیر داشته باشد، به نحوي که وثیقه سپرده شده افزایش یافته و در نتیجه ارزش مال موضوع و

کننده حضور متهم نباشد، دادگاه صادرکننده حکم پس از تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستري  تضمین

  کند. سازي تأمین سابق اقدام می استان، نسبت به متناسب

  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/22    

7/98/1546   

  ك1546-1/12-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شنبه و جمعه تعطیل است، چنانچه جرم در صالحیت بازپرس در  هایی که پنج در تعطیالت متوالی رسمی و در استان

از حوزه شهرستانی که تنها یک شعبه بازپرسی وجود دارد به وقوع بپیوندد و بازپرس کشیک نباشد و به محلی دور 

باشد، آیا عدم حضور بازپرس تخلف  قضایی رفته باشد به نحوي که امکان حضور ایشان در اسرع وقت میسور نمی

تواند وظایف بازپرس را انجام دهد؟ آیا بازپرس در تمامی اوقات ولو  انتظامی است؟ آیا قاضی کشیک دادیار می

  ز حوزه هماهنگی الزم را به عمل آورد؟تعطیالت باید در حوزه قضایی حضور داشته و براي خروج ا

 پاسخ:

، نظریه 1398/9/23مورخ  1546به شماره ثبت وارده  1398/9/19سیار مورخ  1بازگشت به استعالم شماره       

  شود: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ثانیا، با توجه به اصول سرعت، اوال، تشخیص موارد تخلف انتظامی در صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ 

در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  94بردار نبودن تحقیقات مقدماتی مذکور در ماده  استمرار و تعطیل

هاي  هاي قضایی که فقط یک بازپرس مشغول خدمت است، انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم مستوجب مجازات حوزه

ارج از وقت اداري نیز به بازپرس منحصر است؛ مگر آنکه وي در محل حاضر این قانون، در خ 302مقرر در ماده 

قانون یادشده، توسط دادرس دادگاه انجام شود.  92نباشد یا معذور باشد که در این صورت باید برابر تبصره ماده 

دستان یا دادیار این قانون، دا 77مرقوم، مطابق ماده  302بدیهی است در صورت مشهود بودن جرایم مذکور در ماده 

ریاست  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  23قانون مرقوم اقدام خواهد نمود؛ ثالثا، مطابق ماده  88طبق ماده 

دادسرا با دادستان است. لذا خروج بازپرس از حوزه قضایی در اوقات اداري در قالب اخذ مرخصی (استحقاقی، 

االصول  بوده و خارج از وقت اداري بدون نیاز به موافقت دادستان علیاستعالجی و ...) و یا مأموریت اداري ممکن 

که به عنوان کشیک تعیین شده باشد که در این صورت خروج  امکان خروج وي از حوزه قضایی وجود دارد؛ مگر آن

 302ده وي از حوزه قضایی نیازمند موافقت دادستان است و در فرضی که بازپرس حاضر نباشد و موارد مذکور در ما

  این قانون رفتار شود. 92قانون آیین دادرسی کیفري مطرح شود، باید مطابق تبصره ماده 

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه   دکتر محمد علی شاه حیدري پور



 

1398/10/04    

7/98/1555   

  ك  1555-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دهم دیه  اشته و مجموع دیات ایجاد شده بیش ازیکموردي که چند نفر در ضرب و جرح عمدي شخصی مشارکت د

اي که بر عهده هر یک از ضاربین به صورت مساوي قرار  کامل باشد اما بر اساس حکم دادگاه بدوي میزان دیه

  دهم دیه کامل باشد، آیا حکم مذکور قابل تجدیدنظر نظرخواهی است؟ گیرد کمتر از یک می

 پاسخ:

مورخ  1555به شماره ثبت وارده  1398/9/23مورخ  9020/289/2505ه بازگشت به استعالم شمار      

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/24

چنانچه افرادي به نحو جداگانه نسبت به فرد  ،1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 427و  302مستفاد از مواد 

صاب و ضابطه مقرر براي تجدید نظرخواهی نسبت به راي صادره، میزان واحدي ضرب و جرح عمدي وارد آورند، ن

اند و نه مجموع دیات متعلقه. بدیهی است چنانچه ضرب و جرح عمدي  صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده

تجدید ابطه علیه، نصاب و ض وارد شده ناشی از رفتار مشترك (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی

 نظرخواهی خواهد بود.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/22    

7/98/1557   

  ك  1557-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري در حالت  اول در یک پرونده دادنامه صادره در دادگاه  510چنانچه در راستاي ماده 

در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد یا به عکس، پرونده  دور پرونده دیگر حکم صادره از دادگاه کیفري انقالب و د

قطعی شده باشد و در حالت دوم پرونده  دودادگاه انقالب در شعبه تجدیدنظر قطعی و پرونده دیگر در دادگاه  کیفري 

که  قطعی شده باشد، در هر یک از حاالت توجها به اینو پرونده دادگاه انقالب هر دو در تجدیدنظر  دودادگاه کیفري 

به جز موارد محدود، آراء دادگاه انقالب نیز در دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظرخواهی است، بر اساس کدام یک از 

  گردد؟ ین دادرسی کیفري اقدام میقانون آی 510بندهاي ماده 

 پاسخ:

مورخ  1557به شماره ثبت وارده  21/9/1398مورخ  9020/288/2505بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/9/24

صادر  دودر فرضی که دو رأي محکومیت از سوي شعب دادگاه انقالب (با وحدت قاضی) و دادگاه کیفري  نظر اکثریت:

ها در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی و رأي دیگر در مرحله بدوي قطعی شده است، مرجع قضایی  شده که یکی از آن

دادگاه تجدیدنظر استان است؛ زیرا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510صالح براي اعمال مقررات ماده 

و در هر صورت بین دادگاه  الذکر، دادگاه تجدیدنظر همان استان است مرجع تجدیدنظر هر دو دادگاه نخستین فوق

قانون  510ماده » ب«هاي بدوي بحث صالحیت ذاتی منتفی است؛ بنابراین موضوع از مصادیق بند  تجدیدنظر و دادگاه

  باشد. فوق الذکر می

قانون  510 ماده» پ«در فرض سؤال چون اختالف در صالحیت ذاتی قابل تصور است، لذا باید بر اساس بند نظر اقلیت: 

  ادرسی کیفري اتخاذ تصمیم صورت گیرد.آیین د

  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/17    

7/98/1498   

  ك1498-187/3-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اند و  فرد موتورسوار حین تردد در ساعات شب در اثر برخورد به طناب بسته شده به دو اسب که در کنار راه بوده

گردد.  نماید که واژگون و جراحات متعددي در بدن موتورسوار حادث می ب فی ما بین در راه بوده برخورد میطنا

گردند. طبق نظریه  افسر مالک  شوند ولی از محل تاخته و شناسایی نمی ها توسط افراد حاضر در صحنه رویت می اسب

ها از طرف شاکی  بوده است. فردي به عنوان مالک اسب ها در جاده مقصر ها به علت رها نمودن اسب الهویه اسب مجهول

شود و اقدامات دادسرا پس از فحص منتج به شناسایی  شود که قرار منع تعقیب در خصوص وي صادر می معرفی می

  گردد. حال بنا بر هر دو فرض عمدي یا غیر عمدي بودن، اعالم فرمایید: ها نمی مالک و اسب

المال یا در صورتی که موتور بیمه داشته  باشد یا بیت وق تامین خسارت هاي بدنی میمسئولیت پرداخت دیه با صند-1

  گیرد. اي به موتورسوار تعلق نمی که از اساس دیه نامه موتور یا این باشد از محل بیمه

 که به لحاظ غیرعمدي بودن سبب، در صورت فوت که موتورسوار، مسئولیت پرداخت دیه با چه نهادي است یا این-2

  گیرد؟ اي به اولیاي دم تعلق نمی دیه

توان از محل  ها شناسایی نشود،آیا می ها شناسایی و توقیف شوند ولی مالک اسب در صورتی که متعاقباً اسب -3

  گیرد. ، در اختیار حاکم قرار میالمالک بودن که به علت مجهول ها بخشی از دیه را تامین نمود یا این فروش اسب

 پاسخ:

مورخ  1498به شماره ثبت وارده  1398/9/16مورخ  9037/571/20ت به استعالم شماره بازگش      

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/09/17

در فرض استعالم که راننده وسیله نقلیه موتوري در اثر برخورد با طناب بسته شده به احشام، مصدوم یا فوت  - 2و  1

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث «ماده یک » ب«در بند » حوادث«ا توجه به تعریف است، ب  شده

همین ماده، در صورت عدم » ت«و نیز تعریف شخص ثالث در بند » 1395در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

 16اند، با عنایت به مواد  بوده که شناخته نشدهکه مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان  تقصیر راننده وسیله نقلیه و این

هاي بدنی است و  قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده صندوق تأمین خسارت 21و 

در خصوص خسارت وارده به خودرو، تنها پس از شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان اقامه دعوا علیه وي وجود 

تواند از محل بیمه یادشده خسارت وارد شده خودرو را تا  دیده می ه خودرو داراي بیمه بدنه باشد، زیانچ دارد و چنان

  گر مربوط دریافت نماید. سقف پوشش بیمه از شرکت بیمه



قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب  در امور مدنی  2اوالً، مطابق اصول حقوقی و مستنبط از ماده  -3

نفع باید مطابق اصول و موازین قضایی طرح دعوا و درخواست رسیدگی کند و دادگاه پس از  شخص ذي 1379مصوب 

تواند بدون رسیدگی  رسیدگی مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، دادستان یا رییس دادگستري نمی

  پرداخت کند.قضایی احشام را به فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به متقاضی آن 

ثانیاً، طرح دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم شدن هویت وي کافی است و اگر نشانی وي مجهول 

باشد و  باشد، با نشر آگهی رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان طرح دعوا و رسیدگی نمی

 شود. ت مربوط رفتار میالمالک محسوب و مطابق مقررا احشام مال مجهول
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/22    

7/98/1535   

  ح  1535-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که  قید  آیا بعد از عقد نکاح امکان زیاد یا کم کردن میزان مهریه که در سند نکاحیه قید شده است و همچنین امکان این

یا به عکس تبدیل شود وجود دارد؟ اگر چنین اقدامی توسط دفترخانه به عمل آمد، » عندالمطالبه«به » االستطاعهعند«

مبناي صدور  رأي تواند بر همین مبنا راي صادر کند و یا باید هر آنچه در سند نکاحیه قید شده است را  آیا دادگاه می

  صادر قرار دهد؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/9/19مورخ  1535به شماره ثبت وارده  1398/9/5مورخ  2183ماره بازگشت به استعالم ش      

  شود: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

اوال، افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر عنوان مهریه ندارد؛ اما این 

تواند در صورت عدم پرداخت،  الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می الزمافزایش، دین و تعهدي بر ذمه زوج است که 

اقامه دعوي نموده و این دعوي قابل استماع است؛ ثانیاً، کاهش مهریه یا بذل آن نیز با توافق زوجه بالمانع است؛ ثالثاً، 

ز این امر توسط دادگاه، حسب در صورت توافق زوجین بر تبدیل مهریه عندالمطالبه به عنداالستطاعه و برعکس و احرا

 شود. مورد احکام و آثار مهریه مورد توافق بعدي بر آن مترتب می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/25    

7/98/1630   

  ك  1630-51-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مبارزه با قاچاق کاال و  77دیگر سخن با لحاظ ماده چگونه است؟ به  22قانون تعزیرات و  561جمع بین مواد 

شود، محدوده اجراي هر یک از  در میان آنها دیده نمی 561ارز که در مقام بیان مقررات منسوخ را احصاء کرده و ماده 

  ت؟قانون تعزیرات اس 561ناسخ ماده  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 22این دو مقرره کجاست؟ آیا ماده 

 پاسخ:

  رئیس محترم دادگاه انقالب شهرستان آبادان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1630به شماره ثبت وارده  1398/9/16مورخ  1631/1418/9026بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/10

در مواردي که اموال تاریخی و فرهنگی از کشور خارج  1375ت) مصوب قانون مجازات اسالمی (تعزیرا 561ماده

رفتار  3/10/1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  22گردد، نسخ شده و در این خصوص مطابق ماده 

 شود. می

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/22    

7/98/1611   

  ك  1611-54-98  شماره پرونده:

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی حاکم است یا مقررات خاص قانون  137آیا تکرار جرایم مرتبط با مواد مخدر مقررات ماده  

المثل در حالتی که جرم اول سرقت و جرم دوم مواد مخدر باشد و یا جرم اول و دوم مواد  مبارزه با مواد مخدر؟ فی

  ار حاکم است؟مخدر باشد، کدام قانون تکر

 پاسخ:

مورخ  1611به شماره ثبت وارده  1398/10/4مورخ  9020/300/2505بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/7

هذا  شود؛  مع االصول باید در کلیه جرایم رعایت عام است وعلی 1392اوال، مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب 

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد که حکم 

خاصی در این قانون وجود دارد، باید بر اساس همین قانون عمل شود و در مواردي که قانون مذکور ساکت است، طبق 

  39و  2، 5، 6، 9، 14شود. در خصوص تکرار جرم، چون  طبق مواد  مقررات عام قانون مجازات اسالمی عمل می

بینی شده است، لذا در تکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق همین  قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی پیش

  مقررات عمل شود.

ه یک تا شش غیر از جرایم هاي تعزیري درج ثانیا، در فرض سؤال که فرد واجد سابقه محکومیت به یکی از مجازات

موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي است و متعاقباً از تاریخ قطعیت حکم تا 

گردان از درجه  حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب جرم مربوط به مواد مخدر یا روان

  قانون مجازات اسالمی است. 137ررات تکرار جرم بر اساس ماده شود، مشمول مق یک تا شش می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/04    

7/98/1415   

  ك1415-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

متولی اداره شراکت و  قرارداد مشارکت مدنی که يقانون مدنی در صورتی که یکی از شرکا 584با توجه به ماده 

رغم شرط امانت و عدم تصرف به نفع خود  نگهداري سهم الشراکه است، سهم الشرکه حاصل از مشارکت را علی

  تصاحب و تملک نماید، آیا موضوع واجد وصف کیفري تحت عنوان خیانت در امانت است؟

 پاسخ:

، 1398/9/4مورخ  1415به شماره ثبت وارده  1398/8/28مورخ  9000/9608/500احتراما، بازگشت به نامه شماره     

ریزي و آموزش دادگستري کل  معاون محترم برنامه 28/8/1398مورخ  670/3537/9036در خصوص استعالم به شماره 

  شود: استان همدان، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون مدنی چون شریکی که مال الشرکه در ید اوست و متولی اداره  584جه به ماده در فرض مطروحه در استعالم، با تو

چه از سوي وي با سوء نیت نسبت به سهم الشرکه سایر  شود، چنان شراکت و نگهداري سهم الشرکه است امین محسوب می

در این صورت   د کردن مال باشد،شرکا اعمالی صورت پذیرد که به ضرر آنان بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف یا مفقو

عالوه بر ضمان نسبت به مال  1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  674به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در ماده 

موصوف (نسبت به سهم شریک) موضوع از مصادیق بزه خیانت در امانت است. بدیهی است که تشخیص مصداق حسب مورد 

 .دگی کننده خواهد بودبه عهده مقام قضایی رسی
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/29    

7/98/1641   

  ح  1641-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

االجرا، دادگاه بدوي است یا  قانون آیین دادرسی مدنی، آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم الزم 525با توجه به ماده 

  ظر؟                     تجدیدن

 پاسخ:

، 1398/10/10مورخ  1641به شماره ثبت وارده  1398/9/24مورخ  9034/25683/1بازگشت به استعالم شماره       

  د:گرد نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

در صورت بروز اختالف نسبت «رر داشته: هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مق قانون آیین دادرسی دادگاه 525گرچه ماده ا

علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم الزم  به متناسب بودن اموال و اشیاي موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم

 29قانون یادشده است و این ماده طبق ماده  524که ماده مذکور ناظر به ماده  اما با عنایت به این» االجرا مالك خواهد بود

 1قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده  24صریحاً نسخ و ماده  1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت

همین قانون، مرجع اجراکننده  2علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده  قانون اخیرالذکر توقیف اموال محکوم

نیز به مرجع اجراء اختیار  24و  4به شده و در مواد  علیه و توقیف آن به میزان محکوم رأي مکلف به شناسایی اموال محکوم

علیه  به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم استیفاي محکوم

هاي مالی  شدن قانون نحوه اجراي محکومیت توان نتیجه گرفت که با الزم االجرا در حالت اعسار داده شده است، می

  ، مرجع تشخیص مستثنیات دین، دادگاه اجرا کننده حکم الزم االجرا است.1394مصوب
  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/15    

7/98/1292   

  ك  1292-1/12-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ر رفتار قضات در صورتی که قاضی از اتهام انتسابی برائت یا منع تعقیب حاصل نماید قانون نظارت ب 42طبق ماده 

باشد. در صورتی که در مورد قاضی معلق  مستحق دریافت الباقی و مابه التفاوت حقوق و مزایاي مالی ایام تعلیق می

م صادره قطعی و نهایی شود،آیا در قسمتی از اتهام قرار منع تعقیب و در قسمت دیگر قرار موقوفی تعقیب صادر و حک

قانون نظارت بر رفتار قضات نیز مستحق دریافت مابه  42قاضی در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب برابر ماده 

  باشد؟ التفاوت حقوق و مزایاي مالی ایام تعلیق می

 پاسخ:

مورخ  1292به شماره ثبت وارده  1398/8/11مورخ  9001/649/30بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/8/13

در فرض سؤال که در خصوص قسمتی از اتهامات قاضی معلق از خدمت قضایی قرار منع تعقیب و در قسمتی دیگر 

قاضی  1390ن نظارت بر رفتار قضات مصوب قانو 42قرار موقوفی تعقیب صادر شده است؛ هر چند به تصریح ماده 

جا که در فرض استعالم نسبت به  شده در صورت صدور قرار منع تعقیب مستحق دریافت حقوق است؛ اما از آن تعلیق

 16بخشی از اتهامات قاضی مزبور قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و با توجه به مالك رأي وحدت رویه شماره 

که پرداخت حقوق به کارمندي که مشغول  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري و لحاظ این 12/10/1362مورخ  17و 

به کار نبوده است نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین پرداخت حقوق (مابقی) به فرد موضوع سؤال براي ایام تعلیق 

خصوص اتهامی است که به فاقد توجیه قانونی است. بدیهی است که عدم پرداخت حقوق مربوط به ایام تعلیق در 

  صدور قرار موقوفی تعقیب منتهی شده است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/17    

7/98/1553   

  ح1553-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود. در جریان  می به تقسیط کند و محکوم پس از صدور حکم به مهریه، زوج دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم می

دارد که با هم سازش و اعالم رضایت نموده و  اي اعالم می له با ارائه الیحه اجراء طرفین پرونده سازش و محکوم

کند. زوجه متعاقبا  نماید و هر گونه ادعاي حقوقی و کیفري را از خود سلب می تقاضاي مختومه شدن پرونده را می

که  عدم پایبندي زوج به تعهدات مقرر که منجر به اعالم رضایت وي شده و این دارد با توجه به مراجعه و اظهار می

که خواسته مطالبه  نماید. با توجه این منظور وي از اعالم رضایت بذل مهریه نبوده، تقاضاي ادامه عملیات اجرایی را می

رخواست زوجه مبنی بر ادامه مهریه قبال رسیدگی و به لحاظ اعتبار امر مختومه قابلیت رسیدگی را ندارد، آیا د

  آیا براي زوجه راهکاري جهت وصول مهریه در این گونه موارد وجود دارد؟  عملیات اجرایی وجاهت قانونی دارد؟

 پاسخ:

مورخ  1553به شماره ثبت وارده  1398/9/19مورخ  9035/461/40000بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره ک1398/9/23

رسد با  ترتیبی براي اجراي حکم بدهند، به نظر می» بین خودشان«علیه سازش نمایند یا  له و محکوم هرگاه محکوم

له در  یابد و در حقیقت محکوم اند، عملیات اجرایی خاتمه می مقرر نموده» بین خودشان«سازش طرفین و یا ترتیبی که 

به طور ضمنی رضایت خود مبنی بر تعطیلی عملیات اجرایی  1356جراي احکام مدنی مصوب قانون ا 24اجراي ماده 

شود که  را به دادگاه اعالم نموده است. بنابراین در این حالت اختالفات بعدي تأثیري در قضیه ندارد و موجب نمی

  پرونده اجرایی مجدد به جریان افتد.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  قوه قضاییه مدیرکل حقوقی

    



 

1398/10/30    

7/98/1238   

  ح  1238-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 چهاردهسکه بهار آزادي، زوج تعداد  هفتاداند از تعداد  توافق نموده 1396در پرونده طالق توافقی زوجین در سال 

که را تا استهالك کامل به زوجه سکه بهار آزادي را نقدا در هنگام اجراي صیغه طالق و پس از آن هر سه ماه یک س

پرداخت کند. در پرونده دیگر در خصوص دعوي مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون تومان، طرفین در 

اند که خوانده هر ماه سه میلیون تومان بابت وجه چک تا استهالك کامل آن  توافق نموده 1395جلسه دادگاه در سال 

  و بر این اساس گزارش اصالحی شده است.در حق خواهان پرداخت کند 

هاي مالی دادخواست  قانون نحوه اجراي محکومیت 11ماده  2هاي  مذکور در راستاي تبصره  محکوم علیهم پرونده

تواند اقساطی که به شرح فوق در پرونده طالق توافقی و گزارش  اند.آیا دادگاه می تعدیل اقساط را مطرح نموده

  را تعدیل کند؟ اصالحی تعیین شده است

 پاسخ:

مورخ  1238به شماره ثبت وارده  1398/8/2مورخ  9015/319/26000بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/8/8

پرداخت وجه به در فرض سوال که خواهان دادخواست مطالبه وجه تقدیم کرده و در اثناي رسیدگی، طرفین راجع به 

که در اثناي  اند و دادگاه در این مورد گزارش اصالحی صادر کرده است و یا در موردي نحو اقساط توافق کرده

اند، در صورتی امکان تقدیم دادخواست  رسیدگی به دعواي طالق، زوجین به پرداخت مهریه به نحو اقساط توافق کرده

که دین به طور  توافق طرفین ناظر به وضع مالی مدیون باشد نه اینتعدیل اقساط و رسیدگی به آن وجود دارد که 

  مطلق و به صورت اقساط مؤجل شده باشد و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/08    

7/98/1537   

   ح 1537-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین بهاي خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی  62در بند یک ماده 

بانک مرکزي مالك و مبناي وصول هزینه دادگستري است و از آن جایی که در حال حاضر سه نرخ مبادله اي، نیمایی 

اي براي کاالهاي خاصی باشد، با توجه به اختالف قیمت زیاد بین نرخ  و آزاد در مورد ارز وجود دارد، اگر نرخ مبادله

شود؟ اگر هر دو  اي و آزاد، کدام نرخ مبناي وصول هزنیه دادرسی است؟ آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می مبادله

  شود؟ که خواسته مطالبه درهم کشور امارات است، بر اساس کدام نرخ اقدام می رسمی است، با توجه به این

 پاسخ:

مورخ  1537به شماره ثبت وارده  1398/8/28مورخ  9021/4042/600بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/19

ل اگر خواسته پو 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 62وفق بند یک ماده 

خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهاي 

اي منتفی است و  رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه هاي غیر شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ خواسته محسوب می

  ود و تعیین آن از عهده این اداره کل خارج است.ش نرخ رسمی بانک مرکزي بر اساس اعالم همان بانک تعیین می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/10    

7/98/1530   

  ح  1530-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هان خوانده را ها و دادنامه صادره در دعوي مطروحه به خوانده ابالغ قانونی گردیده باشد و یا خوا چنانچه اخطاریه

که محل  علیه غیابی به دادنامه صادره معترض بوده و به جهت این مجهول المکان را معرفی کرده باشد، چنانچه محکوم

اقامت وي در حوزه قضایی دیگري است، به صالحیت محلی دادگاه توامان با واخواهی ایراد نماید، آیا این ایراد در این 

  است؟مرحله براي دادگاه قابل پذیرش 

 پاسخ:

، نظریه 1398/9/19مورخ  1530به شماره ثبت وارده  1398/9/3مورخ  980064بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

که مقرر  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 136با توجه به ماده 

علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با  محکوم«... دارد می

علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض،  دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند معترض

و با عنایت ...» شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید جهات و دالیل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب 

شود، خوانده  در مواردي که رأي دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می«... دارد  همان قانون که مقرر می 217به ذیل ماده 

مورد دارد، نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی  ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعالم می

رسد حقوق خوانده   ، به نظر می...»شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید  استناد واقع می

در اولین جلسه دادرسی اصوالً باید همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود. بنابراین در فرض سؤال، هرگاه 

حاظ ایراد واخواه به عدم صالحیت محلی پی به عدم صالحیت خود برد، باید ضمن دادگاه در رسیدگی به واخواهی به ل

  نقض دادنامه واخواسته، قرار عدم صالحیت صادر نماید. 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/03    

7/98/1529   

  ح  1529-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي استانی بر اساس تفویض اختیار وزیر یا باالترین مقام سازمانی مبنی بر  که ادارات کل و سازمان نبا توجه به ای

اختیار طرح دعوي پاسخگویی و دفاع تعیین و معرفی نماینده و.. اقدام به طرح دعاوي یا دفاع در مقابل دعاوي 

گیرند ادارات کل استان بر  ف دعوي قرار مینمایند در برخی دعاوي که ادارات یا دستگاه شهرستانی طر مطروحه می

آیا اساسا طرح دعوي به طرفیت اداره شهرستان صحیح و  -1اساس تفویض اختیار فوق الذکر اقدام به دفاع می نمایند: 

  مطابق با مقررات قانونی است یا ادارات کل استان بایستی طرف دعوي قرار گیرند؟

باشند یا شخصیت حقوقی واحدي  ی مستقل نسبت به ادارات کل میآیا ادارات شهرستان داراي شخصیت حقوق-2

  دارند؟

 پاسخ:

مورخ  1529به شماره ثبت وارده  1398/9/18مورخ  9017/19379/2/2بازگشت به استعالم شماره       

  شود: اره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اد1398/9/19

هاي متبوع  ها یا سازمان ها شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از وزارتخانه ستانها یا شهر ادارات دولتی در استان -2و1

توانند به نمایندگی  شود، می خانه متبوع به آنان محول می خود ندارند ولی در اموري که قانوناً یا از طرف وزارت

 مبادرت به طرح دعوي یا دفاع نمایند.

 

  علی شاه حیدري پور دکتر محمد                                     

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/25    

7/98/1525   

  ك  1525-186/1-98شماره پرونده:  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخ:

، 19/9/1398مورخ  1525به شماره ثبت وارده  3/9/1398مورخ  1091/98بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: عالم مینظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر ا

هاي  نامه راجع به نحوه اجراي مجازات آیین« 11و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  31با عنایت به ماده  -1

، اجراي حکم به محرومیت (منع) از رانندگی با دستور قاضی اجراي »قانون مجازات اسالمی 23تکمیلی موضوع ماده 

نامه به صورت  پذیرد و ضبط یا ابطال گواهی دگی نیروي انتظامی صورت میاحکام کیفري به معاونت راهنمایی و رانن

  باشد. ضمناً تصریح به ابطال گواهینامه در حکم دادگاه ضرورت ندارد. فیزیکی شرط اجراي حکم نمی

شود و  با صدور حکم به ممنوعیت از رانندگی در مدت معین و قطعیت آن، حق رانندگی از فرد محکوم سلب می -2

مجازات وي تعیین  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  723صورت اقدام به رانندگی طبق ماده در 

چه در صورت وقوع تصادف منجر به صدمه بدنی با احراز تقصیر وي، مشمول تشدید مجازات مقرر در  شود و چنان می

قانون مجازات  31و ماده  23ماده » ث«ات بند قانون اخیرالذکر خواهد بود، با توجه به آنچه بیان شد، مقرر 718ماده 

باشد و هر یک  نمی 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  723ناسخ مقررات ماده  1392اسالمی مصوب 

  در مجراي خود قابلیت اعمال دارد.

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد رفیعی

 استعالم:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) عالوه بر حبس، مرتکب را  718چنانچه دادگاه در اجراي ماده -1

به مدت مقرر در این ماده به محرومیت از حق رانندگی یا تصدي وسایل نقلیه موتوري محکوم 

ابطال  نسبت به 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  31بایست در اجراي ماده نماید، آیا می

 علیه از درخواست مجدد گواهی نامه حکم صادر کند؟نامه و ممنوعیت محکومگواهی

 718ناسخ مقررات ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  31و ماده  23ماده » ث«آیا بند  -2

قانون مجازات اسالمی در خصوص محرومیت از رانندگی و تصدي وسیله نقلیه موتوري است؟ در 

 دن پاسخ، جایگاه اعمال مقررات این دو ماده چه زمانی است. فرض منفی بو



 

1398/10/17    

7/98/1524   

  ح  1524-115-98ده:  شماره پرون

  استعالم:

باشد و نه  قانون تجارت که به اعتقاد برخی دکترین این مواد حاکم بر سند برات می 271و  270با عنایت به مواد 

نامه عدم پرداخت،  چک، آیا انتقال چک توسط دارنده با امضاء در ظهر چک به شخص ثالث پس از صدور گواهی

مند خواهد  زایاي اسناد تجاري همچون خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک بهرهانتقال تجاري بوده و از کلیه م

نامه عدم پرداخت باشد، وضعیت  شد یا انتقال مدنی خواهد بود؟ اگر این انتقال توسط دارنده با امضاء در برگه گواهی

  آن چگونه خواهد بود؟

 پاسخ:

مورخ  1524به شماره ثبت وارده  28/8/1398مورخ  9027/ح/ش/28/210بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/19

 271و  270اوال، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقرارت خاصی که در مواد 

ا، انتقال اسناد تجاري و از جمله چک براي برخورداري از آید؛ ثانی بینی شده است، به عمل می قانون تجارت پیش

امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاري موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام پذیرد و با انتقال 

شود و  سند تجاري اطالق نمی» دارنده«الیه  شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل شده (برگشت چک واخواست

کننده  در نتیجه از مزایاي اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی

  است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/17    

7/98/1521   

  ع  1521-98-98شماره پرونده:  

  استعالم:

 1373و الحاقی  5/7/1333هاي وکالي دادگستري مصوب  الیحه استقالل کانون 8ماده » د«احتراما با توجه به بند 

هاي وکال تقاضاي تقاضاي صدور پروانه  توانند از کانون که مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از بازنشستگی می

  نمایند، مستدعی است اعالم گردد:

  باشد؟ گردد یا در قالب سازمان می یآیا شهرداري جزو نهادهاي مقرر در قانون محسوب م-1

  شود؟هاي دولتی محسوب می آیا شهرداري جزء نهادها یا سازمان-2

 پاسخ:

، نظریه 1398/9/19مورخ  1521به شماره ثبت وارده  1398/9/12مورخ  1662بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

با اصالحات و الحاقات بعدي و تبصره  1373ون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب با توجه به قان 

که از  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5و  3و مواد  1366قانون محاسبات عمومی مصوب  5ماده 

» د«مذکور در بند » نهادها«استفاده کرده است و با عنایت به اطالق کلمه » نهادهاي عمومی غیردولتی«اصطالح 

رسد نهادهاي عمومی غیردولتی از  قانون استقالل کانون وکالي دادگستري، به نظر می 8ماده  15/4/1373اصالحی 

شوند نیز مشمول  ها که مطابق بند یک ماده واحده قانون صدرالذکر نهاد عمومی غیردولتی محسوب می جمله شهرداري

  باشند. این عنوان  می

 شاه حیدري پوردکتر محمد علی 

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/24    

7/98/1519   

  ع  1519-214-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و ادارات و نهادهاي قانونی و موسسات دولتی وابسته به  ها، سازمان خانه قانون انتخابات، کلیه وزارت 77و  11مواد 

حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران،  اند ها و موسسات عمومی موظف دولت و شهرداري

بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاري 

سایر «کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد. خواهشمند است اعالم فرمایید منظور از 

مندرج در مواد قانونی فوق تمثیلی از جمله غذا، آب، کاغذ، چاپ، رایانه، صندوق اخذ راي، خودرو، تلفن، » اناتامک

  باشد یا حصري مدنظر قانونگذار است.  فکس، پرینتر، اسکنر و .. می

 پاسخ:

، 1398/9/19مورخ  1519به شماره ثبت وارده  1398/9/18مورخ  98/1/8782بازگشت به استعالم شماره       

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

با اصالحات و  1378قانونی انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب  11در ماده » سایر امکانات«منظور از عبارت 

با اصالحات و  1361برگان رهبري مصوب نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خ آیین 77الحاقات بعدي و نیز ماده 

الحاقات بعدي اعم از ساختمان، خودرو، وسایل اداري و سایر ملزومات مورد نیاز در برگزاري انتخابات است که جنبه 

هاي اجرایی براي برگزاري انتخابات باید در اختیار وزارت کشور  حصري ندارد. بدیهی است میزان امکاناتی که دستگاه

اي باشد  حسب اقتضائات موجود و وضعیت خاص دستگاه مربوطه خواهد بود  و در هر صورت باید به گونه قرار دهند،

 که دستگاه اجرایی در انجام وظایف ذاتی خود دچار اختالل نشود.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/08    

7/98/1291   

  ك  1291-182-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ها براي به کارگیري افرادي که هدف از به خدمت گیري آنان مراقبت از کودك یا  ها و رسانه ها، سایت در برخی نشریه

گردد. در قوانین و مقررات موجود، پرستاري تعریف و  باشد از عنوان پرستار به جاي کلمه مراقب استفاده می سالمند می

هاي  ها و اختیارات و ویژگی ده و به عنوان یک تخصص و شغل خاص با صالحیتمصادیق آن کامال احصاء گردی

منحصر به فرد خود همانند برخی مشاغل خاص مثل وکالت یا پزشکی به رسمیت شناخته شده است. لذا در راستاي 

وارد و بخشی به این گونه م سازي در بین مردم در به کارگیري این عنوان و نظم صیانت از این حوزه و فرهنگ

بار جایگزین شدن عناوین صدرالذکر، خواهشمند است در ارتباط با دارا بودن  جلوگیري از هرگونه تبعات سوء و زیان

  وصف مجرمانه عمل مذکور از جمله از باب مصادیق جعل عنوان و راهکارهاي سازنده و موثر اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

مورخ  1291به شماره ثبت وارده  1398/8/12ن مورخ /س 98/2196بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/8/13

 1375جرم غصب عناوین و مشاغل موضوع فصل هشتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

 3است. همچنین ماده » مشاغل دولتی اعم از کشوري یا لشگري و انتظامی«ین به بعد) منحصر به جعل عناو 555(مواد 

انگاري اقدامات  در جرم 1334خوردنی و آشامیدنی مصوب   پزشکی و دارویی و مواد  قانون مربوط به مقررات امور

ز است. نظر سا پزشکی و دارویی از سوي اشخاص غیر مجاز و فاقد پروانه رسمی، شامل پزشک، دندانپزشک و دارو

که در خصوص شغل پرستاري نص قانونی مشابه وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات،  به این

نمایند فاقد وصف مجرمانه است. ضمنا در  به اشخاصی که از کودك یا سالمند مراقبت می» پرستار«اطالق عنوان 

انگاري شده است، محکومیت به مجازات منوط به  در آن جرمگفته هم که غصب عنوان شغلی یا مداخله  موارد پیش

نیت و قصد مجرمانه است؛ این در حالی است که اطالق عنوان پرستار به این اشخاص، بر اساس تلقی عرف  احراز سوء

وان گیرد؛ و منظور از این اطالق، جعل عن داري صورت می از پرستاري و منطبق با مفهوم این واژه یعنی مراقبت و نگه

 باشد. پرستار به عنوان یک حرفه و انجام وظایف خاص این حرفه مانند تزریقات نمی

    حقوقی قوه قضاییه   دکتر محمد علی شاه حیدري پورمدیرکل 



 

1398/10/11    

7/98/1286   

  ك  1286-182-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مت تجاري، مقام قضایی دادسرا با چه تکلیفی در صورت تعارض بین حقوق دارنده نام تجاري و حقوق دارنده عال

  مواجه است؟

بدون سابقه استفاده از نام تجاري که » ب«داراي سابقه استفاده مستمر از نام تجاري و شخص» الف«فرض اول: شخص

  بعداً همان نام را به نام خود به عنوان عالمت تجاري ثبت نموده است.

داراي ثبت متاخر » ب«سابقه استفاده مستمر از نام تجاري وشخص هر دو داراي » ب«و » الف«فرض دوم: شخص 

  عالمت تجاري.

  مرتکب بزهی شده است یا خیر؟» الف«در دو فرض فوق آیا اساساً شخص

 پاسخ:

مورخ  1286به شماره ثبت وارده  1398/7/27مورخ  1398168004214114بازگشت به استعالم شماره       

  شود: سیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمی1398/8/12

در خصوص حکم مقرر در ماده  1386هاي صنعتی و عالیم تجاري مصوب  هر چند در قانون ثبت اختراعات، طرح -1

و به رسمیت شناختن حق تقدم و جواز ابطال ثبت عالمت  1310قانون سابق ثبت عالیم و اختراعات مصوب  20

قانون ثبت اختراعات،  47اسطه سابقه استعمال مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده تجاري به و

هاي تجاري فاقد سابقه ثبت در برابر اعمال  مبنی بر حمایت از نام 1386هاي صنعتی و عالیم تجاري مصوب  طرح

تواند دلیل مالکیت و جواز  ري به تنهایی میخالف قانون اشخاص ثالث، چنین مستفاد است که سابقه استفاده از نام تجا

اقامه دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، در صورت اثبات سابقه استفاده مستمر از نام تجاري، دارنده نام تجاري در مقابل 

دارنده عالمت تجاري فاقد سابقه استفاده که متعاقبا آن را به ثبت رسانیده است، قابل حمایت است. عمل غیرقانونی 

این قانون جرم تلقی شده و مرتکب عالوه بر جبران خسارت به  61رنده عالمت تجاري به موجب قسمت اخیر ماده دا

پرداخت جزاي نقدي (از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال) یا حبس تعزیري (از نود و یک روز تا شش ماه) یا هر دوي 

  شود. ها محکوم می آن



اري و عالمت تجاري هر دو داراي سابقه استفاده مستمر هستند؛ اما دارنده در فرض سؤال که دارندگان نام تج -2

هاي  قانون ثبت اختراعات، طرح 47عالمت تجاري آن را به ثبت رسانیده است، موجبات استناد به حکم مقرر در ماده 

حصاري از عالمت این قانون، حق استفاده ان 31فراهم نبوده و مستند به ماده  1386صنعتی و عالیم تجاري مصوب 

تجاري به شخصی اختصاص دارد که آن عالمت را وفق مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی 

  گیرد. قانون مذکور قرار نمی 61وي، مشمول ضمانت اجراي کیفري موضوع قسمت اخیر ماده 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/17    

7/98/1298   

  ح  1298-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند. اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث  شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می

  نماید. آیا تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث ممکن است؟ تقدیم می

 پاسخ:

مورخ  1298به شماره ثبت وارده  1398/8/12مورخ  9000/144/38001بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/08/14

ادعاي ثالث در العاده شکایت از آراء است که هدف از آن رسیدگی به  اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق فوق

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  قانون آیین دادرسی دادگاه 424عنه است و طبق ماده  خصوص رأي معترض

کند. بنابراین  نهایتاً اگر دادگاه ادعاي ثالث را وارد تشخیص داد، حکم صادر شده را کال یا جزئا الغا می 1379مصوب 

که با هدف تقویت موضع طرح  اعتراض ثالث وجود ندارد؛ مگر آنامکان طرح دعاوي طاري در ضمن رسیدگی به 

 شود.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/07    

7/98/1564   

  ك1564-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ن دسترسی نیست و دادگاه به قانون آیین دادرسی کیفري که متهم متواري بوده و به ایشا 302در جرایم موضوع ماده 

  کند، آیا تعیین وکیل تسخیري الزم است ؟ صورت غیابی رسیدگی می

 پاسخ:

مورخ  1564به شماره ثبت وارده  19/9/1398مورخ  9000/10722/500احتراماً، بازگشت به نامه شماره       

حترم شعبه سوم دادگاه ، رئیس م16/6/1398مورخ  250/3538/9011، در خصوص استعالم شماره 1398/9/25

  گردد: کیفري یک استان آذربایجان شرقی، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

این است که در جرایم موضوع بندهاي الف،  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  350مقصود مقنن در صدر ماده 

قانون پیش گفته حضور وکیل متهم براي تشکیل جلسه  348این قانون، گرچه با توجه به ماده  302ب، پ و ت ماده 

هرگاه متهم وکیل «دادگاه ضروري است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال 

و براي وي وکیل تسخیري تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در » معرفی نکرده

که متهم متواري بوده یا دسترسی به وي ممکن  باشد؛ مگر آن دشده، تفاوتی بین وکیل تسخیري و تعیینی نمیجرایم یا

قانون آیین دادرسی کیفري رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر،  394نباشد که در این صورت باید برابر ماده 

پذیر است؛  راي دادرسی ضروري تشخیص ندهد، امکانرسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را ب

ولی تجویز رسیدگی در غیاب متهم به دلیل متواري بودن یا عدم دسترسی به وي، به معناي نادیده گرفتن لزوم حضور 

 وکیل تسخیري نیست.

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/07    

7/98/1564   

  ك1564-168-98 شماره پرونده: 

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري که متهم متواري بوده و به ایشان دسترسی نیست و دادگاه به  302در جرایم موضوع ماده 

  ؟آیا تعیین وکیل تسخیري الزم است کند، صورت غیابی رسیدگی می

 پاسخ:

مورخ  1564به شماره ثبت وارده  19/9/1398مورخ  9000/10722/500احتراماً، بازگشت به نامه شماره       

، رئیس محترم شعبه سوم دادگاه 16/6/1398مورخ  250/3538/9011، در خصوص استعالم شماره 1398/9/25

  گردد: کیفري یک استان آذربایجان شرقی، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

این است که در جرایم موضوع بندهاي الف،  1392صوب قانون آیین دادرسی کیفري م 350مقصود مقنن در صدر ماده 

قانون پیش گفته حضور وکیل متهم براي تشکیل جلسه  348این قانون، گرچه با توجه به ماده  302ب، پ و ت ماده 

هرگاه متهم وکیل «دادگاه ضروري است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال 

و براي وي وکیل تسخیري تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در » نکردهمعرفی 

که متهم متواري بوده یا دسترسی به وي ممکن  باشد؛ مگر آن جرایم یادشده، تفاوتی بین وکیل تسخیري و تعیینی نمی

یفري رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، قانون آیین دادرسی ک 394نباشد که در این صورت باید برابر ماده 

پذیر است؛  رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را براي دادرسی ضروري تشخیص ندهد، امکان

ولی تجویز رسیدگی در غیاب متهم به دلیل متواري بودن یا عدم دسترسی به وي، به معناي نادیده گرفتن لزوم حضور 

 یري نیست.وکیل تسخ

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/23    

7/98/1560   

  ك  1560-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارك جنگلی باشد و پارك جنگلی نیز در اختیار -1

  بیعی داراي مسئولیت کیفري است؟شهرداري قرار گیرد، آیا منابع ط

چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارك جنگلی باشد که در اختیار منابع طبیعی است آیا -2

  در اینجا مسئولیت کیفري با منابع طبیعی است؟

ت تفریح به آنجا اي باشد که مردم جه هاي جنگلی و در محدوده چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه خارج از پارك-3

  نمایند، آیا مسئولیت کیفري با اداره منابع طبیعی است؟ مراجعه می

  چنانچه علت سقوط درخت یا سرشاخه پوسیدگی درخت باشد، مسئولیت با کیست؟-4

  چنانچه علت سقوط درخت یا سرشاخه وزش شدید باد باشد، مسئولیت آن با چه شخصی است؟-5

  زش شدید باد باشد مسئولیت با کیست؟چنانچه علت سقوط، پوسیدگی و و-6

هاي  هاي معین براي استراحت در نظرگرفته شده باشد و شخصی خارج از محل هاي جنگل محل چنانچه در پارك-7

  تعیین شده به استراحت بپردازد و سقوط درخت باعث فوت شخص شود، آیا منابع طبیعی داراي مسئولیت کیفري است؟

در منطقه جنگلی رخ دهد که به عنوان حیات وحش در اختیار محیط زیست است،  چنانچه حادثه منجر به فوت-8

  مسئولیت با کیست؟

در فروض مطروحه، آیا مسئولیت کیفري با شخص حقیقی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان است یا عالوه بر آن -9

یقی شخص حقوقی داراي شخص حقوقی منابع طبیعی نیز داراي مسئولیت است؟ در فرضی که عالوه بر شخص حق

  مسئولیت کیفري باشد اداره منابع طبیعی شهرستان مسئول است یا اداره کل منابع طبیعی استان؟

 پاسخ:

مورخ  1560به شماره ثبت وارده  1398/9/13مورخ  9021/606/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/24



که سند  ها اعم از این ، جنگل1346ها و مراتع مصوب  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 2مطابق ماده  -7تا  1

ها به نام دولت صادر شده یا اساساً سند مالکیتی به نام دولت صادر نشده باشد، متعلق به دولت است.  مالکیت آن

نیز داللت بر بقاي مقررات فوق دارد. در تمام  26/7/1384مورخ  681قوانین بعدي و رأي وحدت رویه شماره 

تا  1هاي    ها و سایر مواردي که در سؤال چه بر اثر سقوط درخت یا شکستن سر شاخه و درخت ها و مراتع، چنان جنگل

مباالتی، ورود به  احتیاطی، بی مطرح شده است، آسیب جسمی یا فوت وارد شود و این آسیب یا فوت ناشی از بی 6

جنگل و مرتع بدون ضرورت و یا ورود به مناطق ممنوعه و ... بوده باشد، با عنایت به مقررات موجود از جمله قانون 

نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهسازي محیط  با اصالحات و الحاقات بعدي و آیین 1346شکار و صید مصوب 

چه ورود  دولت ممکن نیست. همچنین چنان با اصالحات و الحاقات بعدي، پذیرش مسئولیت 1353زیست مصوب 

خسارت جسمانی و فوت مستند به عمل دولت نبوده یا ناشی از حوادث قهري از جمله سیل، زلزله، باد، باران، صاعقه و 

امثال آن باشد، شناسایی مسئولیت براي دولت قانونی نخواهد بود. در سایر موارد، دولت مسئول جبران خسارت 

چه خسارتی اعم از جانی یا  هاي جنگلی تحت مدیریت شهرداري، چنان واهد بود. در مورد پاركهاي وارده خ زیان

جسمی وارد شود، در مواردي که مسئولیت متوجه شخص نباشد، شهرداري مسئول خواهد بود. همچنین در مواردي که 

نخواهد داشت و مسئولیت جنگل و مرتع به موجب مقررات قانونی در اختیار اشخاص قرار دارد، دولت مسئولیتی 

  متوجه شخصی است که جنگل و مراتع را در اختیار دارد.

گفته شد، با ذکر دو مطلب حسب مورد با  6تا 1چه در بندهاي  هاي وارده در حریم جاده و راه با توجه به آن زیان

ایی موجب ورود زیان اعم که، قوه قاهره به تنه سازمان منابع طبیعی یا وزارت راه و شهرسازي خواهد بود؛ نخست آن

که، صدمه وارده هم ناشی از قوه قاهره  از فوت و صدمه جسمی و خسارت باشد، هیچ کس مسئول نخواهد بود؛ دوم این

تا  1و هم ناشی از تقصیر دولت باشد که در این صورت دولت مسئول خواهد بود. در تمام موارد ذکر شده در بندهاي 

  کننده خواهد بود. اري با توجه به مراتب فوق به عهده قاضی رسیدگیتشخیص مسئولیت دولت یا شهرد 7

مباالتی افراد در ورود به جنگل و مرتع و یا ورود به مناطق  احتیاطی و بی چه آسیب بدنی یا فوت ناشی از بی چنان -8

مجوز مجاز نیست، ممنوعه مانند مناطقی از جنگل که صرفاً براي حیات وحش در نظر گرفته شده و ورود افراد بدون 

  باشد. کننده محل نمی باشد، مسئولیتی متوجه دستگاه اداره

شده احراز شود،  کننده محل و خسارت وارد چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی اداره در فروض مطروحه چنان -9

د؛ در غیر دیه خسارت قابل مطالبه خواهد بو 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  14با توجه به تبصره ماده 

کننده یا عوامل اجرایی مربوطه) که  صورت پرداخت دیه و خسارت به عهده شخص حقیقی (رئیس دستگاه اداره این



که مسئولیت متوجه اداره منابع طبیعی شهرستان یا اداره کل منابع استان  تقصیر متوجه آنان است، خواهد بود و این

شده واجد شخصیت حقوقی مستقل از سازمان منابع طبیعی نیستند، فاقد  یک از ادارات یاد که هیچ است، با توجه به این

الذکر در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (نظیر منابع طبیعی) و  قانون فوق 20موضوعیت است. ضمناً تبصره ماده 

  الرعایه است. کنند الزم دولتی (نظیر شهرداري) در مواردي که اعمال حاکمیت می عمومی غیر

 شاه حیدري پوردکتر محمد علی 

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/22    

7/98/1558   

  ك  1558-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي از طرف اداره پست به دادگاه ارائه شود و  چنانچه متهم در جلسه دادگاه شرکت نکند و قبل از جلسه دادگاه الیحه

که  باشد یا این شد، آیا دادگاه مکلف به قبول الیحه و ثبت آن میانتساب امضاء و ارسال آن توسط متهم محل شبهه با

  شود؟ صرفا ضم پرونده شده و به عنوان الیحه به آن استناد نمی

 پاسخ:

مورخ  1558به شماره ثبت وارده  1398/9/14مورخ  9021/615/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود: زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح 1398/9/24

االصول باید به صورت حضوري یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک (در صورت  تقدیم لوایح به مراجع قضایی علی

الیه را احراز کند. با این حال، لوایحی که از  فراهم شدن مقدمات آن) باشد تا مرجع قضایی بتواند هویت فرد منتسب

مورد در تشریح دعوا یا مفید دفاع باشد و با تشخیص دادگاه مخل حقوق شود، هرگاه حسب  طریق پست ارسال می

  الیه نباشد، قابل ترتیب اثر است. شخص منتسب

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/28    

7/98/1660   

  ك  1660-182-98شماره پرونده:  

  استعالم:

آور به کیفیتی که محتوایی ندارد یا شوکر که به علت ایراد فنی اساسا از حیز  اشکآیا در اختیار داشتن قوطی اسپري 

  انتفاع ساقط شده واجد وصف کیفري است؟

 پاسخ:

مورخ  1660به شماره ثبت وارده  1398/9/17مورخ  9026/1435/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر 1398/10/11

نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان  ماده یک آیین» ظ«و» ط«، »ز«ا توجه به بندهاي ب

 آور و ، اشیاي مذکور در استعالم (مواد محترقه، گازهاي اشک8/10/1392سالح و مهمات غیر مجاز مصوب 

باشند و چنانچه اشیاي مکشوفه به  تعریف قانونی خاص می ها) داراي حس کننده  و شوك دهنده هوش کننده، بی بی

دالیلی نظیر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادي، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف قانونی باشند، 

نون قا 12ماده » ث«و » ت«شود و از شمول بندهاي  ها جرم محسوب نمی ها شناخته نشده و حمل آن از مصادیق آن

باشند. بدیهی است که با توجه به جنبه  خارج می 7/6/1390قاچاق اسلحه و مهمات و اقالم تحت کنترل مصوب 

آیین نامه صدرالذکر،  7ربط وفق ماده  الذکر، در صورت نیاز و تشخیص مقام قضایی ذي تخصصی شناسایی اقالم فوق

  ربط استعالم می شود. نظر کارشناسان ذي

 دکتر احمد رفیعی

    اون اداره کل حقوقی قوه قضاییهمع



 

1398/10/25    

7/98/1674   

  ك  1674-186-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود، از قبیل سند مالکیت، شناسنامه یا سایر  احتراما آیا سندي که قائم به شخص است و سند تحصیل مال محسوب نمی

  گیرد. مدارك هویتی، موضوع بزه خیانت در امانت قرار می

 خ:پاس

مورخ  1674به شماره ثبت وارده  1398/10/01مورخ  9016/265/38001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/11

م ، اسناد هویت یا مالکیت موضوع استعال1375قانون مجازات اسالمی (تعزیزات) مصوب  674با توجه به اطالق ماده 

ها به دارنده اسناد  نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وي پس از امتناع از استرداد آن

که  تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب نماید، موضوع می یاد

گردد؛ زیرا  اشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمیامکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود د

  شده است) استفاده کرد. دهنده بزه یاد ها (که مهمترین رکن تشکیل توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آن می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/25    

7/98/1679   

  ك  1679-54-98 شماره پرونده: 

  

  استعالم:

قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا سابقه محکومیت مواد مخدر و روانگردان  9و  6در مبحث تکرار جرم موضوع مواد 

باز هم  ،از قانون مجازات اسالمی منقضی شده باشد 25اي که مواعد مقرر در ماده  هاي دور به گونه مربوط به سال

  در اینجا الزامی است؟ 25د یا رعایت مواعد مزبور در ماده موجب تشدید مجازات خواهد بو

 پاسخ:

مورخ  1679به شماره ثبت وارده  1398/10/1مورخ  9026/1575/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/11

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و  14و  9، 6، 5، 2مواد با توجه به این که در خصوص تکرار جرم موضوع 

الحاقات بعدي، حکم خاصی راجع به حصول یا عدم حصول اعاده حیثیت مقرر نشده است، در این باره مقررات عام ماده 

ی است که قانون صدرالذکر تنها مفید این معن 39فرما است، ضمناً ماده  حکم 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25

 شود. مالك تکرار جرم محسوب نمی 1367ها یا سوابق قبل از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  محکومیت

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/29    

7/98/1652   

  ح  1652-218-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شود قاضی محترم دادگاه  میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می 150ي  احتراما دعواي مالی با بهاي خواسته

قانون شوراي  9  از ماده» الف«تقدیمی و صالحیت ذاتی شوراي حل اختالف و به استناد بند   با توجه به بهاي خواسته

توجه به لزوم تبعیت قاضی نماید. حال با  حل اختالف، قرار عدم صالحیت به شایستگی شوراهاي حل اختالف صادر می

همان قانون حق ایراد و  9ماده  1قانون مذکور)،آیا قاضی شورا در اجراي تبصره  15شورا از نظر مرجع قضایی (ماده 

تردید نسبت به بهاي خواسته و صدور قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی و اختالف در صالحیت 

  حل اختالف در صالحیت در فرض سوال چگونه است؟  ت مثبت بودن پاسخ، نحوهبا مرجع قضایی را دارد؟ در صور

 پاسخ:

مورخ  1652به شماره ثبت وارده  1398/10/1مورخ  9016/267/38001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/11

تقویم خواسته، رسیدگی به دعواي خواهان را در صالحیت شوراي حل اختالف تلقی ر فرض سوال که دادگاه با لحاظ د

قانون شوراهاي حل اختالف  9ماده » الف«و قرار عدم صالحیت صادر کرده است، با توجه به این که به موجب بند 

است و برابر  دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صالحیت این شورا 1394مصوب 

گردد، شوراي حل اختالف با احراز  صدر تبصره یک ماده مذکور، بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می

که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه  این

واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صالحیت شوراي  کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت صادر می

تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوي خواهان، مجدداً قرار عدم صالحیت به شایستگی  حل اختالف نمی

اي رغم مشخص شدن به چه دادگاه قرار عدم صالحیت صادر کند و علی شوراي یادشده صادر کند. با این وجود، چنان

قانون شوراهاي حل اختالف  15واقعی خواسته، به صالحیت شوراي حل اختالف اصرار داشته باشد، با توجه به ماده 

، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی 1394مصوب 

  شود.  نسبت به رأي قاضی شورا موکول می

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه    حیدري پور دکتر محمد علی شاه



 

1398/10/23    

7/98/1648   

  ك  1648-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و  دوهاي کیفري  در تمامی جلسات دادگاه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  300ناظر به ماده  451طبق ماده 

شوند. چنانچه  اران وي براي دفاع از کیفرخواست دعوت میتجدیدنظر استان، دادستان یا معاون او یا یکی از دادی

موضوع پرونده در صالحیت مستقیم دادگاه کیفري دو باشد و اساسا پرونده فاقد کیفرخواست باشد، آیا دعوت دادستان 

  یا نماینده وي منطبق با قانون است؟

 پاسخ:

مورخ  1648شماره ثبت وارده  به 1398/9/17مورخ  9027/13568/1بازگشت به استعالم شماره       

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

، در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  342و  340مستفاد از مواد 

الوصف به  در این خصوص ندارد. مع شود، حضور دادستان براي تشکیل جلسات ضروري نیست و دادگاه تکلیفی می

  .رسد، حضور دادستان یا نماینده وي در جلسات مزبور بال اشکال باشد نظر می

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/29    

7/98/1641   

  ح  1641-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

االجرا، دادگاه بدوي است یا  مدنی، آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم الزم قانون آیین دادرسی 525با توجه به ماده 

  تجدیدنظر؟                     

 پاسخ:

، 1398/10/10مورخ  1641به شماره ثبت وارده  1398/9/24مورخ  9034/25683/1بازگشت به استعالم شماره       

  د:ردگ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

در صورت بروز اختالف نسبت «هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مقرر داشته:  قانون آیین دادرسی دادگاه 525گرچه ماده ا

علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم الزم  به متناسب بودن اموال و اشیاي موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم

 29قانون یادشده است و این ماده طبق ماده  524که ماده مذکور ناظر به ماده  یت به ایناما با عنا» االجرا مالك خواهد بود

 1قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده  24صریحاً نسخ و ماده  1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت

همین قانون، مرجع اجراکننده  2رر داشته و در ماده علیه را با رعایت مستثنیات دین مق قانون اخیرالذکر توقیف اموال محکوم

نیز به مرجع اجراء اختیار  24و  4به شده و در مواد  علیه و توقیف آن به میزان محکوم رأي مکلف به شناسایی اموال محکوم

علیه  رفی محکومبه از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن ع استیفاي محکوم

هاي مالی  توان نتیجه گرفت که با الزم االجرا شدن قانون نحوه اجراي محکومیت در حالت اعسار داده شده است، می

  ، مرجع تشخیص مستثنیات دین، دادگاه اجرا کننده حکم الزم االجرا است.1394مصوب

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/30    

7/98/1731   

  ح  1731-11-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مادر صغار قصد دارد براي حقوق خود علیه صغاري که ولی آنان فوت نموده و مادر شخصا قیم آنان است اقامه دعوي 

  تواند به طرفیت افراد تحت قیمومت خود اقامه دعوي کند؟ قیم خواندگان چگونه می .نماید

 پاسخ:

، نظریه 1398/10/17مورخ  1731به شماره ثبت وارده  1398/10/03استعالم بدون شماره مورخ بازگشت به       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

علیه را طرف دعواي خود قرار دهد، باید از  علیه طرح کند و در واقع مولی چنانچه قیم بخواهد دعواي حقوقی علیه مولی

مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعالم کند تا با  قیمومیت استعفا کند و

  تعیین قیم دیگري براي محجور بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعواي مزبور نماید.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/29    

7/98/1703   

  ح  1703-9/16-98ونده:  شماره پر

  استعالم:

موارد حکم طالق و صدور گواهی عدم امکان سازش را  1391قانون حمایت خانواده مصوب  34و 33،32،26مواد 

قانون حمایت خانواده  33تفکیک کرده است و حکم طالق را به موارد طالق زوجه منحصرکرده است. همچنین ماده 

خواهی قرار داده است لیکن  تاریخ ابالغ رأي فرجامی یا انقضاي مهلت فرجام مدت اعتبار حکم طالق را شش ماه از

همان قانون، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأي قطعی یا قطعی شدن  34ماده 

هاي  دادرسی دادگاه قانون آیین 368خواهی ندارد با در نظر گرفتن ماده  اي به فرجام رأي قرار داده است و اشاره

هاي عدم  که اصل را بر غیر قابل بودن آراء گذاشته است،آیا گواهی 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

  خواهی در دیوان عالی کشور است؟ امکان سازش صادر شده که منصرف از حکم طالق است قابل فرجام

 پاسخ:

مورخ 1703به شماره ثبت وارده  1398/10/14رخ مو 9000/7447/110بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/15

که بنا به درخواست زوج و یا به لحاظ توافق زوجین براي طالق صادر شود، با  گواهی عدم امکان سازش، اعم از آن

خواهی نیست و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی  قابل فرجام 1391قانون حمایت خانواده مصوب  34و 33توجه به مواد 

  خواهی است. حکم طالق قابل فرجام است؛ در حالی که

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/29    

7/98/1692   

  ح  1692-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي عدم پرداخت وجه چک بدون رسیدگی  نامه ه در مورد گواهیبا توجه به اصالح قانون صدور چک و صدور اجرایی

هاي مالی و جلب محکوم در رابطه با این  قانون نحوه اجراي محکومیت 3و صدور حکم توسط دادگاه، آیا اعمال ماده 

  ها نیز امکان دارد؟ قبیل اجراییه

 پاسخ:

مورخ  1692ماره ثبت وارده به ش 1398/10/08مورخ  9018/1/28340بازگشت به نامه شماره       

هاي عمومی و انقالب  ، در خصوص استعالم فاقد شماره و تاریخ معاون قضایی محترم رییس کل دادگاه1398/10/14

  گردد: شهرستان کرمان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون  19) و عنایت به ماده 23/8/1397قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی  23با توجه به تصریح ذیل ماده 

این قانون)  3(و از جمله مقررات ماده  23/3/1394هاي مالی مصوب  یاد شده، مقررات قانون نحوه اجراي محکومیت

  هاي صادره در اجراي قانون  اصالحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. نسبت به اجراییه

 دکتر احمد رفیعی

    یهمعاون اداره کل حقوقی قوه قضای



 

1398/10/24    

7/98/1642   

  ح  1642-9/16-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که به تعیین زمان و مکان مالقات طفل با پدر و مادر و سایر  1391قانون حمایت خانواده مصوب  29با توجه به ماده 

  ؟شود عمه طفل شامل سایر بستگان میبستگان اشاره کرده است، آیا عمو و 

 پاسخ:

مورخ  1642به شماره ثبت وارده  1398/10/8مورخ  9026/593/1824زگشت به استعالم شماره با      

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/10

معادل واژه اقرباء است و  1391قانون حمایت خانواده مصوب  29مندرج در ماده » بستگان«که واژه  با توجه به این

قانون مدنی است، منظور از سایر بستگان در ماده مذکور، بستگان  1031مندرج در ماده » قرابت«خانواده  این لفظ هم

مذکور، یعنی وابستگی  29یاد شده است که با لحاظ معیارهاي مندرج در ماده  1031سببی و نسبی موضوع ماده 

  شود.  ن مالقات تعیین میعاطفی و مصلحت کودك، به تشخیص دادگاه براي ایشان ترتیب، زمان و مکا

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/29    

7/98/1295   

  ع  1295-66-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در خصوص اصالح تعاریف قانون محدوده و حریم و ابهام در این تعاریف در زمان اصالح قانون که قبالً صدور پروانه 

هاي کشور به استناد قانون اراضی واقع در محدود قانونی مصوب بر اساس طرح هاي مصوب  در شهرداري ساختمانی

هاي  ها تا تصویب طرح بوده است لذا پس از تغییر تعاریف تقسیمات کشوري به محدوده خدماتی و حریم شهرداري

لی، در خصوص نحوه صدور پروانه هاي جامع و تفضی جامع و تفضیلی از زمان تغییر قانون مذکور تا تصویب طرح

  باشد: ساختمانی سواالت ذیل مطرح می

هاي قدیمی محدوده قانونی مصوب نسبت به صدور پروانه  هاي هادي و طرح توانند بر اساس طرح می  آیا شهرداري-1

  هاي جامع و تفضیلی اقدام  کند؟ در محدوده قانونی تا ابالغ طرح

هاي ابالغی مصوب براي صدور پروانه  تی و حریم شهر بر اساس طرحهاي خدما آیا صرفا تصویب محدوده-2

نماید یا پس از تصویب طرح، الزاما نیاز به تطبیق محدوده و حریم شهرها توسط دفتر تقسیمات  ها کفایت می شهرداري

بالغ کشوري وزارت کشور است و صدور پروانه بر اساس طرح هاي جامع و تفضیلی تا انطباق محدوده و حریم و ا

  باشد ؟ توسط وزرات کشور خالف قانون می

 پاسخ:

، نظریه 1398/8/14مورخ  1295به شماره ثبت وارده  1398/8/12مورخ  36442بازگشت به استعالم شماره       

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

ابالغ نشده باشد، شهرداري باید مطابق طرح هادي مصوب قبلی نسبت به صدور که طرح جامع و تفصیلی  تا زمانی -1

  پروانه اقدام کند.

هاي مزبور اقدام کند و اجراي  هاي جامع و تفصیلی، شهرداري باید مطابق طرح پس از تصویب و ابالغ طرح -2

بط در وزارت کشور (نظیر دفتر ر هاي ابالغی جدید نیازمند تطبیق محدوده و حریم شهرها از سوي واحدهاي ذي طرح

  باشد. تقسیمات کشوري) نمی

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/21    

7/98/1572   

  ح  1572-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

را تقاضا کند و  علیه مجددا تعدیل اعسار در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم

توان قبل از قطعیت دادنامه دوم  پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند، آیا می این بار دادگاه راي غیر قطعی مبنی بر پیش

پرداخت جدید از سوي محکوم علیه، نامبرده را از زندان آزاد کرد؛ یا  تعدیل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پیش

  س به آن عمل شود؟که راي باید قطعی شود و سپ این

 پاسخ:

مورخ  1572به شماره ثبت وارده  1398/9/23مورخ  9021/497/20001بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/27

هاي  جراي محکومیتقانون نحوه ا 3به و پیش از قطعیت آن، وفق ماده  به محض صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم

باشد؛ زیرا با توجه به  علیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی ، محکوم1394مالی مصوب 

علیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وي  فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم

علیه را داده است اعسار او را  که دادگاهی که دستور بازداشت محکوم ض اینممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به مح

پذیرفته «احراز نماید، مجوزي براي ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بالفاصله دستور آزادي او را صادر کند. تعبیر

خواست اعسار ظرف سی علیه به صرف تقدیم داد مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم» شدن اعسار

شده و  پرداخت تعیین علیه مبلغ پیش چه محکوم روز، مؤید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز چنان

  شده را بپردازد، آزادي وي منوط به قطعی شدن حکم نیست. اقساط تعدیل

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/15    

7/98/1571   

  ح  1571-62-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی مدنی شاخص ساالنه تغییر قیمت کاال و خدمات اعالمی از سوي بانک  522که در ماده  نظر به این

شود، آیا مجوزي براي محاسبه  مرکزي مالك است و شاخص هر سال معموال در اردیبهشت یا خرداد سال بعد اعالم می

تاخیر تادیه بر مبناي شاخص ماهیانه وجود دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا باید صبر نمود تا شاخص  خسارت

هاي بین زمان پرداخت محاسبه و  ساالنه اعالم گردد یا راه حل دیگري وجود دارد؟ به عنوان مثال میانگین شاخص ماه

  گردد.تقسیم بر شاخص ماه زمان پرداخت گردیده و در مبلغ دین ضرب 

 پاسخ:

، 1398/9/27مورخ  1571به شماره ثبت وارده  1398/9/12مورخ  181/98بازگشت به استعالم شماره       

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

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

شود و با عنایت به  خیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزي تعیین میتأ

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

  همان ماه مبناي محاسبه قرارگیرد.

ه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی ثانیا، با بررسی به عمل آمد

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

که در  . لذا با عنایت به اینشود بر اساس 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  522ماده 

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

  اي. رم نقطهباید لحاظ شود و نه نرخ تو

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/29    

7/98/1242   

  ح  1242-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کننده در قرار کارشناسی تا چه زمانی حق ارجاع به هیأت کارشناسی باالتر را دارد؟ آیا ارجاع به  مرجع رسیدگی

باشد؟ در اتخاذ تصمیم نهایی، اکثریت مجموع کارشناسان مالك  نظرکارشناسی سابق می کارشناسی باالتر نیازمند رد

  است یا هیأت کارشناسی؟

 پاسخ:

مورخ  1242به شماره ثبت وارده  1398/7/29مورخ  9016/90/38001بازگشت به استعالم شماره       

  شود: شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به1398/8/8

قانون آیین  341و  280، 166و مواد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  211مستفاد از تبصره ماده  -الف و ب

قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  265و ماده  1392دادرسی کیفري مصوب 

ورت اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را ، نظریه کارشناسی براي دادگاه در هر ص1379

کننده به  مورد قبول قرار دهند، طریقیت داشته و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که براي قاضی رسیدگی

نظریه ربط)  چه به تشخیص قاضی دادگاه (ذي پرونده، قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنان

کارشناس یا هیأت کارشناسان (سه نفره) منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد، مانع قانونی در ارجاع 

کند و چنان چه به تشخیص  امر به هیأت کارشناسان سه نفره و ... وجود ندارد و دادگاه براساس تشخیص خود رفتار می

ال باشد، صرف تقاضاي یکی از طرفین پرونده الزامی براي دادگاه در دادگاه نظر کارشناسی منطبق با اوضاع و احو

  ارجاع امر به هیأتی دیگر ایجاد نخواهد کرد.

هاي عمومی و  قانون آیین دادرسی دادگاه 258در صورت ارجاع امر به هیأت کارشناسی با عنایت به ذیل ماده  -ج

  گیرد. عمل قرار می، نظر اکثریت هیأت مالك 1379انقالب در امور مدنی مصوب 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/22    

7/98/1239   

  ع  1239-58-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود و صرفاً  هاي استحقاقی مستخدم متوفی ماترك محسوب نمی با توجه به اینکه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی

  باشد: قانون استخدام کشوري قابل پرداخت می 86و  87اده با رعایت موضوع م

ها و موسسات و اداره رفاه و .. تکلیف چه خواهد  در صورت نداشتن ورثه قانونی با وجود بدهی متوفی به بانک-1

  بود؟

  باشد؟ آیا وجوهات مربوطه در قالب بدهی مهریه قابل توقیف می-2

 پاسخ:

مورخ  1239به شماره ثبت وارده  1398/8/6مورخ  9001/1053/12بازگشت به استعالم شماره       

سو با نظر کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به  الملل هم ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1398/8/8

  شود: شرح زیر اعالم می

هاي ضروري به کارکنان  ینهماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هز 2با توجه به تبصره  -2و 1

در صورت فوت مستخدم، پاداش موضوع این ماده (پاداش پایان خدمت) به وراث قانونی  1375دولت مصوب 

که تعلق پاداش  گیرد؛ بنابراین، با عنایت به این قانون استخدام کشوري تعلق می 86مستخدم متوفی، موضوع ماده 

پذیرد، بنابراین از شمول ماترك  است و این تعلق مستقیماً صورت میمزبور به ورثه داخل در ترکه قرار نگرفته 

مستخدم متوفی و احکام مربوط به آن خارج است و لکن در خصوص وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استحقاقی 

قانون  868و ماده  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  107استفاده نشده کارمند متوفی با لحاظ ماده 

ها و مؤسسات اعتباري و  وه مزبور داخل در ماترك بوده و دیون متوفی (اعم از مهریه و بدهی به بانکمدنی، وج

  ادارات رفاه) از محل مذکور (ماترك) وفق مقررات قابل تأدیه است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/07    

7/98/1566   

  ك1566-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 20چنانچه شخصی تحت اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده و رأي صادره قطعی گردیده باشد و به استناد ماده 

توان به استناد  نامه عفو مشمول عفو مقام معظم رهبري و مجازات اعدام وي به حبس ابد تبدیل شده باشد، آیا می آیین

  ري و گذشت شاکیه حبس ابد وي را تخفیف داد؟قانون آیین دادرسی کیف 483ماده 

 پاسخ:

مورخ  1566به شماره ثبت وارده  1398/9/24مورخ  9021/1190/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/25

جرایم تعزیري (غیرحدود و قصاص) بوده، گرچه برخی  گذشت ناظر به گذشت و غیرقابل بندي جرایم به قابل اوالً، تقسیم

  باشند (مانند قذف). از حدود نیز قابل گذشت می

و لحاظ صدر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  100ماده  3و قسمت اخیر تبصره  219ثانیاً، با عنایت به مواد 

قانون  483حکم موضوع ماده هیأت عمومی دیوان عالی کشور،  6/7/1372مورخ  583رأي وحدت رویه شماره 

(که از حیث کیفیت » حدود«و » جرایم تعزیري غیر قابل گذشت است«، ناظر به 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

وضوعی داشته و سقوط و تخفیف مجازات تابع مقررات مربوط به خود است) از قلمرو شمول ماده موصوف خروج م

  است.  تخصصاً خارج

 ي پوردکتر محمد علی شاه حیدر

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/14    

7/98/1200   

  ع  1200-98-98شماره پرونده:  

  استعالم:

الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري به قضات و مستخدمین دولتی بلدي و مملکتی و  10ماده  2وفق بند 

شود و از  و در حین اشتغال اجازه وکالت داده نمیهایی که تمام و قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است  بنگاه

گفته این افراد ملزم به تسلیم پروانه به کانون در صورت  نامه قانون پیش آیین 82طرف دیگر مطابق بند یک ماده 

پس اند. چنانچه هر یک از این افراد پروانه خود را به کانون تسلیم کنند،آیا  فقدان شرایط از جمله استخدام دولتی شده

توانند مجدد همان پروانه قبلی و اجازه وکالت را از کانون تقاضا  از انقضاء مدت خدمت یا قطع رابطه استخدامی می

دارد عنوان تودیع پروانه که لفظ به معناي امانت گذاشتن است در مقررات وکالت نیامده و  نمایند؟ ضمناً مستحضر می

  قانونگذار به کار نبرده است.

 پاسخ:

، 1398/7/28مورخ  1200به شماره ثبت وارده  1398/7/23مورخ  98/1250زگشت به استعالم شماره با      

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

تغال در مراجع یداع پروانه وکالت که عمالً رایج است به معناي لغو آن نیست بلکه براي مدتی که به جهاتی از قبیل اشا

تواند پروانه وکالت خود را در مرجع مربوط  خاص که با داشتن پروانه وکالت و شغل وکالت منافات دارد وکیل می

  .ایداع کند و پس از رفع مانع، استرداد آن و اشتغال به وکالت منع قانونی ندارد

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/18    

7/98/1199   

  ع  1199-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قطعه زمینی که قبال مزروعی بوده سالهاست که در محدوده شهري قرار گرفته است. شهرداري حدود سی سال قبل -1

قسمتی از آن زمین را بدون رعایت مقررات مربوط به تملک اراضی تصرف کرده و در آن خیابان احداث نموده است. 

اند و آن اداره کل با  مانده زمین فوق به اداره کل مسکن و شهرسازي مراجعه کرده ن ابتدا جهت تفکیک باقیمالکی

توجه به مسکونی بودن کاربري زمین، آن را به قطعات مسکونی تفکیک نموده است. مالکین سپس در خصوص آن 

اند و حکم قطعی خلع ید و قلع خیابان  وا نمودهقسمت از زمین که تبدیل به خیابان گردیده است علیه شهرداري اقامه دع

احداثی صادر شده است. چنانچه شهرداري بخواهد زمین اخیر را تملک کند یا به طور توافقی قیمت آن را به مالکین 

پرداخت کند، مالك پرداخت قیمت ملک کدام کاربري است؛ کاربري مزروعی که مربوط به دهها سال قبل که ملک 

مانده زمین نیز بر اساس همین کاربري تفکیک شده  ه شهري قرار داشته و یا کاربري مسکونی که باقیخارج از محدود

  است؟

 پاسخ:

، 1398/7/28مورخ  1199به شماره ثبت وارده  1398/7/23مورخ  98/1249بازگشت به استعالم شماره       

  شود: خصوص سؤال یک به شرح زیر اعالم میالملل این اداره کل در  نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

مفروضاً بر اینکه ملک موضوع استعالم عالوه بر داخل محدوده شهر شدن در طرح تفصیلی نیز براي آن کاربري 

گیرند، در  مسکونی تعریف شده باشد؛ اراضی مزبور که با کاربري زراعی در طرح تفصیلی در مسیر خیابان قرار می

  گذاري شوند. حداقل قیمت یعنی کاربري مسکونی با تراکم کم، قیمت زمان ارزیابی باید با

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/07    

7/98/1176   

  ك1176-186-98شماره پرونده:  

  استعالم:

سکنی یا در توابع مهیا براي  قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) سرقت درجایی که محل سکنی یا 656ماده  1طبق بند 

 661هاي عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد جرم و قابل مجازات است؛ و طبق ماده  آن یا در محل

همین قانون، در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه و 

ضربه شالق تعزیري خواهد بود. چنانچه سرقت اتومبیل یا موتورسیکلت در  هفتاد و چهارتا یک روز تا دو سال و 

 656ساعات روز و از جلوي درب منزل واقع در خیابان انجام شود، آیا این مقدار سرقت از محل عمومی مشمول ماده 

  ؟ 661قانون مجازات اسالمی است یا ماده 

 پاسخ:

، نظریه 1398/7/20مورخ  1176به شماره ثبت وارده  1398/7/14یک سیار مورخ  بازگشت به استعالم شماره      

  شود: مشورتی کمیسیون قوانین جزایی، این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، اماکن محصوري 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  656هاي عمومی مذکور در بند اول ماده  مقصود از محل

در آن آزاد باشد؛ همانند وزرشگاه، سینما،پارکینگ عمومی، کتابخانه عمومی و .... لذا سرقت  است که تردد عموم مردم

این قانون است. متذکر  661خودرو یا موتورسیکلت در روز و در خیابان، از شمول ماده مذکور خارج و مشمول ماده 

است و اصوال در معابر مالکیت » معابر« متفاوت از» اماکن عمومی«گفته  قانون پیش 619شود که با توجه به ماده  می

  کاربري عمومی موضوعیت دارد و نه صرفا مالکیت محل. » اماکن عمومی«عمومی موضوعیت دارد لیکن در 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/08    

7/98/1579   

  ح  1579-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و موسسات اعتباري خصوصی  قانون آیین دادرسی مدنی، آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک 32ماده  با توجه به

  منطبق بر قانون است؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/9/27مورخ  1579به شماره ثبت وارده  1398/8/28بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  ود:ش مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

هاي  قانون آیین دادرسی دادگاه 32ها و مؤسسات مالی اعتباري خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع ماده  بانک

اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید  خارج 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

  آن اقدام کند. شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستري جهت طرح دعوا یا تعقیب

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/30    

7/98/1592   

  ح1592-192-98شماره پرونده:  

  استعالم:

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

اند ضمن محکومیت  در صورت تملک اراضی و ابنیه توسط دولت، مراجع قضایی مکلفانقالب چنین مستفاد است که 

له را به انتقال سند رسمی در حق دولت ملزم نمایند؛ اما  دستگاه اجرایی به پرداخت بهاي اراضی تصرف شده، محکوم

ست. دستور فرمایید نظریه در حال حاضر این امر در آراء صادره مغفول مانده و موجبات تضرر دولت را فراهم آورده ا

له به تنظیم  مشورتی آن اداره کل نسبت به این پرسش اعالم شود که آیا تکلیف مراجع قضایی مبنی بر الزام محکوم

الیحه قانونی یاد شده و با رعایت شرایط  10و  8سند رسمی انتقال به نام دولت منحصر به فروض مندرج در مواد 

که در تمام فروض تملک اراضی و ابنیه توسط دولت و به ویژه در فرضی که دستگاه  مذکور در این مواد است؛ یا آن

ربط ملک را به هر دلیل از جمله فوریت اجراي طرح بدون پرداخت بهاي آن تملک کرده و متعاقب طرح  اجرایی ذي

است در راي   کننده مکلف شود نیز مرجع قضایی رسیدگی دعوا از سوي مالک به پرداخت بهاي اراضی محکوم می

صادره مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال ملزم و محکوم نمایند؟ به لحاظ ضرورت در تسریع پاسخگویی این اداره 

  .کل به موضوع ارجاعی رسیدگی خارج از نوبت به موضوع مورد تقاضاست

 پاسخ:

مورخ  1592رده به شماره ثبت وا 1398/10/1مورخ  9000/11348/500بازگشت به استعالم شماره     

  شود: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/2

هاي عمومی، عمرانی و  قداماتی که در اجراي الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامها

ود، اصل و رکن موضوع تملک است و انتقال سند به عنوان ش شوراي انقالب انجام می 1358نظامی دولت مصوب 

تشریفات اداري است. در فرض استعالم چنانچه دستگاه اجرایی ملک را تملک نموده باشد در خصوص انتقال سند 

صالح  بایستی از طرق قانونی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق ضرورتی ندارد در رأي صادره از ناحیه مرجع  ذي می

انتقال سند قید شود. ضمناً نظر به این که مالک یا مالکین در خصوص مطالبه قیمت ملک مبادرت به تقدیم  قضایی

هاي عمومی و انقالب در امور  قانون آیین دادرسی دادگاه 2نمایند، به موجب ماده  دادخواست به محکمه قضایی می



نفع یا وکیل یا  مگر این که شخص یا اشخاص ذيتواند به دعوایی رسیدگی کند  هیچ دادگاهی نمی«1379مدنی مصوب 

  مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند. قائم

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/07    

7/98/1250   

  ح  1250-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که در آن مشغول به کسب باشند یا  نانچه دو نفر مالک مشاع عرصه و اعیان یک باب مغازه باشند؛ اعم از آنچ-1

نباشند و مغازه در اجاره شخصی نیست؛ اگر یکی از ایشان به طرفیت شریک دیگر دعوي فروش سرقفلی مطرح کند، 

  آیا دعوي مسموع است؟

الوکاله قرارداد جداگانه تنظیم شده باشد لیکن وکیل هنگام طرح  اگر بین وکیل دادگستري و موکل راجع به حق-2

الوکاله را طبق تعرفه درج کند، آیا در  دادخواست مبلغ حق  نامه ضمیمه دادخواست آن قرارداد را ارائه نکند و در وکالت

تقلب نسبت به قانون  تواند به موجب دادخواست حق الوکاله را طبق قرارداد مطالبه کند یا چون چنین حالتی وکیل می

  اثر است؟ صورت گرفته، عدم ارائه قرارداد به منظور فرار از پرداخت مالیات آن قرارداد بی

 پاسخ:

، نظریه 1398/8/8مورخ  1250به شماره ثبت وارده  1398/7/28بازگشت به استعالم بدون شماره  مورخ       

  شود: اعالم می مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر

حق سرقفلی حق تبعی است و مادام که منافع ملک تحت عنوان عقد اجاره یا هر عنوان دیگري واگذار نشود، به  -1

آید تا مستقالً قابل فروش باشد. بنابراین در فرض استعالم که منافع مغازه واگذار نشده، دعواي فروش  وجود نمی

مالک دیگر قابلیت استماع ندارد و موضوع مشمول مقررات راجع به اموال سرقفلی از جانب یکی از مالکان به طرفیت 

  مشاعی و احکام مترتب بر آن است.

هاي خود، رقم  ، وکالي دادگستري مکلفند در وکالتنامه1366هاي مستقیم مصوب  قانون مالیات 103مطابق ماده  -2

الیاتی روي وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند. الحساب م درصد آن را بابت علیپنج حق الوکاله را قید و معادل  

کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در  الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می رقم حق

و از قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. بنابراین، در فرض مطروحه هر چند اقدام وکیل با قوانین و مقررات جاري 

 187المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري و وکالي موضوع ماده  الوکاله، حق نامه تعرفه حق آیین 2جمله ماده 

قانون  103رئیس قوه قضائیه و ماده  27/4/1385قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب 



رت دارد و نافی تعقیب انتظامی وکیل مزبور و نیز با اصالحات و الحاقات بعدي مغای 1366هاي مستقیم مصوب  مالیات

الوصف با توجه به اعتبار و نفوذ قرارداد واقعی (در فرض  باشد، مع مطالبه مالیات واقعی و جرایم متعلقه از وي نمی

سؤال قراردادي که مبلغ باالتري در آن درج شده است)، دعواي وکیل یاد شده به طرفیت موکلش به خواسته مطالبه 

  االصول قابل استماع و رسیدگی است. لغ حق الوکاله مورد توافق، علیمب

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/30    

7/98/1444   

  ح  1444-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اعالم نموده گزارش اصالحی مراجع  که 1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 27با عنایت به ماده 

باشد،  ها بر عهده اجراي احکام مدنی دادگستري می قضایی و آراي مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجراي آن

نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختالف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل  3آیا اعمال ماده 

بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا  علیه می تسري است، آیا جلب و بازداشت محکوم تسري است؟ چنانچه قابل

  ی اجراي احکام حقوقی تجویز شود.قاض

 پاسخ:

مورخ  1444به شماره ثبت وارده  1398/9/6مورخ  9034/23769/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الم می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اع1398/9/13

هاي تشخیص و حل اختالف موضوع ماده  نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأت قانون کار و آیین 166اوال، مطابق ماده 

هاي تشخیص و حل اختالف کار به وسیله اجراي  هیأت وزیران، اجراي آراء قطعی هیأت 1370قانون کار مصوب  166

هاي مالی  قانون نحوه اجراي محکومیت 27که حسب ماده  عنایت به این ها به عمل می آید. بنابراین، با احکام دادگاه

ها بر عهده اجراي احکام مدنی دادگستري است،  ، آراي مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجراي آن1394مصوب 

نون هاي تشخیص و حل اختالف کار، مشمول قا مقررات این قانون در مورد آن مجري است، لذا آراي صادره از هیأت

  آن می باشد. 3مزبور از جمله ماده 

ریاست محترم قوه 24/7/1398دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  6ثانیا، به موجب ماده 

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

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

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

قانون یادشده نیز بر عهده دادرس  3بنابراین اعمال ماده » باشد. دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمی

البدل اجراي احکام است. همچنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی  علی



هاي قضایی که واحد متمرکز  شود در امور مذکور در حوزه براي مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می

  غرض است. باشد، نیست و موجب نقض البدل اجراي حکم می و داراي دادرس علی اجراي احکام ایجاد

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/10    

7/98/1433   

  ح1433-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به و قطعیت  علیه و تقسیط محکوم محکومهاي مالی در صورت صدور حکم بر اعسار  در قانون نحوه اجراي محکومیت

علیه در صورت تقاضاي  قانون موصوف راجع به حبس محکوم 18و  3حکم در دادگاه تجدید نظر، اعمال مقررات مواد 

  له با دادگاه بدوي است یا دادگاه تجدیدنظر؟ محکوم

 پاسخ:

مورخ  1433ره ثبت وارده به شما 1398/8/23مورخ  25/1/98/187218بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/10

قانون اجراي احکام مدنی  5و ماده  1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 3و  2با عنایت به مواد 

شود.  رکننده رأي) انجام می، اجراي حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده اجراییه (دادگاه نخستین صاد1356مصوب 

  .این قانون بر عهده مرجع مزبور است 18و  3علیه در اجراي مواد  بنابراین، صدور دستور جلب محکوم

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/30    

7/98/1442   

  ح  1442-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی، رسیدگی به دعاوي اعتراض ثالث  6اده با عنایت به م -الف

  بایست توسط دادرس اجراي احکام صورت پذیرد یا دادگاه مجري حکم ( صادرکننده حکم)؟ اجرایی می

  قانون اجراي احکام مدنی 44و  43توجها به مواد -ب

واده، امکان اجراي حکم نسبت به افراد تحت تکفل نامبرده میسور در فرض صدور حکم بر خلع ید سرپرست خان -1

  است؟

صادر شود،آیا امکان اجراي حکم نسبت به سایر مالکین و متصرفین » الف«در صورتی که حکم بر خلع ید مشاعی  -2

  ملک نیز وجود دارد؟

 پاسخ:

مورخ  1442ثبت وارده  به شماره 1398/9/6مورخ  9014/40434/550بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/13

ریاست محترم  24/7/1398دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  6به موجب ماده  -لفا

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

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

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

بنابراین اوالً، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، بر عهده » باشد. د اجراي حکم نمیدادگاه صادرکننده رأي بر فرآین

البدل اجراي احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده،  دادرس علی

هاي قضایی که واحد ور در حوزهشود در امور مذک موجبی براي مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می

  باشد، نیست و موجب نقض غرض است. البدل اجراي حکم می متمرکز اجراي احکام ایجاد و داراي دادرس علی

حکم خلع ید که اصوالً پس از معاینه محل وتحقیق محلی واحراز مالکیت خواهان وتصرفات غاصبانه و غیر  -1 -ب

شود؛ به همین جهت  عیت علیه هرکسی که متصرف ملک است اجراء میمأذون خوانده صادر می شود، درصورت قط

به مانع اقدامات  علیه را در عین  محکوم قانون اجراي احکام مدنی، تصرف افراد دیگر غیر از محکوم 44مقنن طبق ماده 

ه مذکور اجرایی ندانسته است و اگر متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد مشمول مقررات قسمت اخیر ماد



به، به طور  علیه درعین محکوم است، لذا در فرض سؤال با توجه به این که نه تنها تصرفات همسر وفرزندان محکوم

به   چه سرپرست خانواده محکوم باشد لذا؛ چنان مستقل نیست؛ بلکه تصرفات آنها به اعتبار تصرفات سرپرست خانواده می

  اد تحت تکفلش فاقد منع قانونی است.خلع ید شده، اجراي این حکم علیه وي و افر

قانون اجراي احکام مدنی حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع نسبت به کل ملک اجرا  43طبق نص ماده  -2 -ب

شود؛ لکن تصرف شرکاء تابع مقررات راجع به اموال مشاع است. به عبارت دیگر، حکم دادگاه ناظر به خلع ید از  می

گیرد و اجراي احکام در نحوه  رکا و تصرف شرکا طبق مقررات قانونی صورت میمتصرف است نه نحوه تصرف ش

  کند و امکان خلع ید سایر شرکاي متصرف وجود ندارد. ها دخالت نمی تصرف آن

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/21    

7/98/1424   

  ك1424-168-98شماره پرونده:  

  :استعالم

قانون آیین دادرسی کیفري مقرر داشته است هر گاه به تشخیص بازپرس مباشرت وي در انجام تحقیقی در  122ماده 

خارج از حوزه قضایی محل ماموریتش ضروري باشد موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعالم و پس از کسب نظر 

کند در این صورت  به اجراي ماموریت اقدام میموافق وي ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او نسبت 

  ضابطان دادگستري و مراجع رسمی مکلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند:

با توجه به متن ماده مرقوم در فرض اعالم مراتب از سوي بازپرس به دادستان و مخالفت دادستان با آن، آیا در اجراي  

  ازپرس وجود دارد؟قانون مرقوم امکان اختالف براي ب 269ماده 

 پاسخ:

مورخ  1424به شماره ثبت وارده  1398/9/5مورخ  98099890611/11بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري  این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/10

پس از کسب نظر موافق وي «که  مبنی بر این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  122با توجه به تصریح ماده 

انجام مأموریت بازپرس در خارج از حوزه قضایی، لزوماً نیاز به موافقت ...» کند  ... نسبت به اجراي مأموریت اقدام می

باشد.  پذیر نمی دادستان دارد و در صورت مخالفت (عدم موافقت) دادستان، انجام مأموریت از سوي بازپرس امکان

  .قانون آیین دادرسی کیفري خارج است 269یجتاً موضوع از شمول حکم ماده نت

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/17    

7/98/1421   

  ح1421-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از طرفی تسري کلیه  و 1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 23با عنایت به حکم مقرر در ماده 

مستدعی است اعالم فرمایید  ،قانون اخیرالذکر 26احکام مندرج در قانون مذکور به جزء استثنائات قید شده در ماده 

چنانچه شرکتی محکوم به پرداخت دینی شده باشد آیا امکان ممنوع الخروج کردن مدیران شخص حقوقی با لحاظ 

  ؟ احکام مقرر در مواد یاد شده وجود دارد

 پاسخ:

مورخ  1421به شماره ثبت وارده  1398/9/6مورخ  98/210/14369بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/9

اوال، با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت، و با توجه به اینکه قانون نحوه اجراي 

باشد، ناظر به اجراي  می 1356که از لواحق قانون اجراي احکام مدنی مصوب   1394هاي مالی مصوب  حکومیتم

باشد و نه مدیران، امکان قانونی جلب یا  علیه، شرکت می علیه است، در فرض سؤال که محکوم احکام راجع به محکوم

أدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده به که شرکت به ت الخروج نمودن مدیران شرکت بابت محکوم ممنوع

  رأي وجود ندارد.

چه براي مثال مدیرعامل به عنوان امضاکننده چک به همراه شرکت، خوانده دعواي مطالبه وجه چک قرار  ثانیا، چنان

ؤول با اصالحات و الحاقات بعدي، متضامناً مس 1355قانون صدور چک مصوب  19جا که مطابق ماده  گیرد، از آن

شود، در این حالت که مدیرعامل  پرداخت وجه چک خواهد بود و اجراییه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می

له  است، به تقاضاي محکوم 1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 23علیه تلقی و مشمول ماده  محکوم

ه یا سپردن تأمین ل ثبوت اعسار یا جلب رضایت محکومالخروجی وي تا زمان اجراي رأي یا  مطابق مقررات قرار ممنوع

  .شود مناسب صادر می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/15    

7/98/1420   

  ح1420-193-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رغم مکاتبه  شود که علی ضا دیده میبا توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمین دولت در منازل سازمانی، بع-1

  نمایند. اداره راه و شهرسازي شهرستان، استفاده کنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداري می

گونه امالك به چه صورت است؟ آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟ دستور  سوال این است که تخلیه این

  یس حوزه قضایی؟کدام مقام قضایی؛ دادستان یا رئ

  شود؟ در خصوص تخلیه منازل سازمانی نیروهاي مسلح به چه شکل عمل می-2

 پاسخ:

مورخ  1420به شماره ثبت وارده  5/9/1398مورخ  9026/217/1817بازگشت به استعالم شماره       

  شود: می) این اداره کل به شرح زیر اعالم 2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/9/9

» سایر وظایف قانونی«و لحاظ عبارت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  23و  22با عنایت به مواد -1

هاي سازمانی  نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه آیین 15یادشده و حکم مقرر در ماده  22مندرج در ماده 

با دادستان شهرستان محل وقوع منازل یاد شده است؛ مگر هیأت وزیران، تخلیه منازل سازمانی  19/10/1363مصوب 

  در مواردي مانند منازل سازمانی متعلق به شرکت نفت ایران که تابع مقررات خاص است. 

هاي نظامی  تعیین حدود صالحیت دادسراها و دادگاه«نظر به این که حدود صالحیت دادسراي نظامی در قانون -2

حت نظام معین و محدود به رسیدگی نسبت به جرایم موضوع این قانون شده مجمع تشخیص مصل1373کشور مصوب 

هاي سازمانی ارتش جمهوري اسالمی ایران مصوب  قانون نحوه استفاده از خانه 6ماده  2است و حکم مقرر در تبصره 

متصرف عدوانی  هاي سازمانی خودداري نمایند در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانه«مبنی بر این که  1363

صالح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوط  تواند از طریق مراجع ذي محسوب و وزارت دفاع می

هاي سازمانی نیروهاي مسلح و  و نیز ماده واحده قانون نحوه تخلیه خانه» اجاره بهاي واقعی ساختمان را دریافت نماید

انگاري از عدم تخلیه  یروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران در مقام جرموزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و ن

منزل سازمانی علیرغم اتمام قرارداد واگذاري نبوده تا شائبه امکان رسیدگی به آن در دادسراي نظامی نیز قابل طرح 



قدر متیقن مالك عمل  باشد و همچنین از آنجایی که اختیارات و وظایف دادسراي نظامی استثنایی است و باید در حدود

انصراف به فرد اکمل » دادسرا«قرار گیرد و در موارد تردید اصل عدم صالحیت این مرجع است و نیز اطالق کلمه 

گذار بناي بر تفویض اختیار به  یعنی دادسراي عمومی و انقالب دارد و نیز با لحاظ آن که مفروض آن است اگر قانون

دادسراي عمومی «در ماده واحده اخیرالذکر » دادسرا«ن را تصریح کند، لذا مقصود از دادسراي نظامی داشته باشد باید آ

  است.» و انقالب

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/10/10    

7/98/1410   

  ح  1410-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

کمیسیون آیین دادرسی مدنی آن اداره کل، چنانچه  28/7/1398مورخ  396/98/7احتراما بازگشت به نظریه شماره 

در دادخواست تقابل و دادخواست جلب ثالث بدوا دعوي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز طرح گردد یا 

قانون آیین دادرسی  143و  135هاي مذکور داراي نقایصی باشد، با توجه به مواعد مقرر در مواد  دادخواست

هاي مذکور باید آن را جهت  می و انقالب در امور مدنی، آیا دادگاه به محض اطالع از طرح دادخواستهاي عمو دادگاه

  رسیدگی لف پرونده اصلی کند؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/9/2مورخ  1410به شماره ثبت وارده  1398/8/22مورخ  980062بازگشت به استعالم شماره       

  شود: م میمشورتی این اداره کل به شرح زیر اعال

قانون آیین دادرسی  64که صدور اخطار رفع نقص بر عهده مدیر دفتر دادگاه است و به موجب ماده  با عنایت به این

گیرد،  پرونده پس از تکمیل در اختیار دادگاه قرار می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  دادگاه

واست ناقص، اصوال مدیر دفتر پیش از رفع نقص مکلف نیست بنابراین در صورت طرح دعواي طاري به موجب دادخ

  پرونده را در اختیار دادگاه قرار دهد تا صدور قرار رسیدگی توأمان از سوي دادگاه موضوعیت پیدا کند.

چه در دادخواست تقابل یا جلب ثالث، دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز مطرح شود، تصمیم دادگاه براي  چنان

دگی توأمان به دعاوي مزبور با دعواي اصلی پس از رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی وفق رسی

  مقررات صورت خواهد پذیرفت.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  
  

    



 

1398/10/07    

7/98/1389   

  ك   1389-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مصرف مسکر حرام است با عنایت به این که در برخی از  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  264ده وفق ما-1

مایعات همانند سرکه مقداري الکل وجود دارد، آیا  در این خصوص چه در درصدي در هر مایع الکل وجود داشته باشد 

  تا مشمول مسکرات باشد، ضابطه اي وجود دارد ؟

 پاسخ:

مورخ  1389به شماره ثبت وارده  1398/8/26مورخ  9031/34407/1تعالم شماره بازگشت به اس      

  شود: به شرح زیر اعالم می 1، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل در خصوص سؤال 1398/8/27

قانون  264ه مایع با هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر است. به عبارت دیگر، مالك ماد

، مصرف مایع سکرآور با هر درجه از الکل است و به هر حال، تشخیص مایع سکرآور 1392مجازات اسالمی مصوب 

  امري تخصصی و مستلزم جلب نظر کارشناس است.

  

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/02    

7/98/1408   

  ك  1408-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در جرایم مالی اعم از این که رد مال صراحتا مد نظر مقنن بوده (مانند سرقت) یا مورد تقاضاي شاکی باشد (مانند 

قانون آیین دادرسی کیفري الزم است و به طور مثال  242خیانت در امانت)، آیا نصاب حداقل مجازات قانونی در ماده 

کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی، پس از گذشت سه ماه از بازداشت  652در سرقت مقرون به آزار موضوع ماده 

  اکان تامین متناسب لحاظ گردد.بایست وي بالقید آزاد گردد یا کم متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی، می

 پاسخ:

مورخ  1408به شماره ثبت وارده  1398/8/19مورخ  9016/23/2740بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/02

مبنی بر عدم بازداشت متهم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  242مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 

ادام که الذکر، م و بعد قانون فوق 217بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بالقید وي نیست؛ زیرا برابر مواد 

دالیلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفري باشد، اما هرگاه وي درحد نصاب مقرر 

در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وي شده است با توجه به 

» الف«ي وي فراهم شود. بدیهی است قرارهاي التزام موضوع بندهاي وضعیت وي به نحوي تخفیف دهد که زمینه آزاد

سازد و اگر وي از پذیرش آن امتناع  قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادي متهم را فراهم می 217ماده » ث«تا 

وه بر الزام شود. در جرایمی که عال قانون یادشده، اعمال می 217کند، ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره یک ماده 

علیه به رد مال، مجازات قانونی جرم حبس باشد؛ مالك محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر  محکوم

  اد بر آن فاقد مجوز قانونی است.در قانون براي آن جرم است و بازداشت متهم ماز

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/22    

7/98/1311   

  ك  1311-54-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعمال مجرمانه  1396الحاقی سال  45آیا اعمال مجازات اعدام موضوع ماده ي 

ي گذاري برا آن، مقید به میزان مواد خاص است؟ براي مثال، هر گاه شخصی پشتیبانی مالی یا سرمایه» ب«موضوع بند 

قاچاق ده گرم هرویین کند یا از طفل یا نوجوان کمتر از هجده سال یا فرد مجنون براي حمل و نگهداري ده گرم تریاك 

  ط اموال ناشی از مواد مخدر است.استفاده کند، مجازات او اعدام و ضب

 پاسخ:

مورخ  1311ه به شماره ثبت وارد 1398/8/13مورخ  9000/2/2877/100بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و قاچاق این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/8/14

انگاري جدید  ، اساسا در مقام جرم12/7/1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45اوال، مقنن در ماده 

اعدام و حبس ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است. از هاي  نبوده، بلکه در مقام تعدیل (تغییر) مجازات

قانون مبارزه  35و  18الحاقی به قانون موصوف توسط مقنن (که پیش از این در مواد  45ماده » ب«همین رو ذکر بند 

موضوع قانون  هاي اعدام به جرایم با مواد مخدر مسبوق به سابقه وضع است) به منزله گسترش قلمرو شمول مجازات

  باشد. مبارزه با مواد مخدر نظیر مورد مذکور در فرض استعالم نمی

، شمول مجازات اعدام 12/7/1396ثانیا، با عنایت به صدر ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

انون مبارزه با مواد مخدر، حبس به رفتار متهمان و مجرمان ناظر به مواردي است که مجازات آنان برابر یکی از مواد ق

این ماده واحده براي محکومیت » ت«تا » الف«ابد یا اعدام باشد که در این حالت وجود یکی از شرایط بندهاي 

گذاري براي قاچاق ده  مرتکب به مجازات اعدام کافی است؛ اما در فرض سؤال که ناظر به پشتیبانی مالی یا سرمایه

سال یا فرد مجنون براي حمل و نگهداري ده گرم تریاك  هیجدهاطفال و نوجوانان کمتر از  گرم هروئین یا استفاده از

کمتر از میزان مقرر  35و  18، 5، 8است، نظر به این که مجازات مرتکب به لحاظ نصاب میزان مواد به داللت مواد 

الحاقی به قانون مبارزه با  45ماده  قانونی براي شمول حبس ابد و اعدام به رفتار مرتکب است، از قلمرو شمول اعدام

  مواد مخدر خارج است.

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه   دکتر محمد علی شاه حیدري پور



 

1398/10/15    

7/98/1400   

  ك  1400-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اعمال مقررات تعدد جرم هاي قطعی در  قانون آیین دادرسی کیفري که کلیه محکومیت 510با توجه به مقررات ماده -1

ها و سپس وصول محکومیت دیگر به واحد اجراي  آیا در صورت اجراي کامل یکی از محکومیت ،گردد لحاظ می

گردد لیکن یکی زودتر به اجراي  احکام، دو پرونده مذکور که از حیث تاریخ ارتکاب جرم مشمول مقررات تعدد می

ها را تجمیع نمود یا مقررات  توان پرونده عاقبا واصل شده است نیز میحکم منجر شده و کامال اجراي شده و دیگري مت

  هاي قطعی اجرا نشده باشد؟ قانون مذکور صرفا ناظر به مواردي است که هیچ یک از محکومیت 510ماده 

 پاسخ:

مورخ  1400به شماره ثبت وارده  1398/8/25مورخ  9039/3146/3000بازگشت به استعالم شماره       

  شود: این اداره کل به شرح زیر اعالم می 2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري1398/9/02

علیه داراي  هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510طبق ماده 

است، قاضی اجراي احکام  هاي قطعی دیگري است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر محکومیت

این یکی از شرایط اعمال ماده مذکور، وجود  نماید. بنابر این ماده اقدام می» پ«و » ب«، »الف«به شرح بندهاي 

قانون مجازات اسالمی مصوب  134هاي متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده  محکومیت

صوص جرایم متعدد تعزیري مرتکب، حکم قطعی صادر شده است؛ تقدم بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خ 1392

ها، تأثیري در  و تأخر تاریخ صدور این احکام و نیز اجراي تمام یا قسمتی از مجازات مربوط به یکی از این محکومیت

ین ماده فقط قضیه ندارد و از طرفی چون با حاکمیت ماده اخیرالذکر در صورت تعدد جرایم تعزیري و اعمال مقررات ا

و اجراي مجازات اشد در تعدد » ها منع جمع مجازات«شود و قاعده  اجرا می» مجازات اشد«یک مجازات به عنوان 

قانون صدرالذکر در صورتی  510جرایم تعزیري، در ماده مزبور آمده است؛ لذا در فرض سؤال نیز اعمال مقررات ماده 

مري ضروري است و باید بر اساس مقررات این ماده عمل شود. بدیهی که در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، ا

قانون مجازات  134است پس از اعمال مقررات ماده مذکور و تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیري بر اساس ماده 



ت در آید و مجازاتی که متهم قبالً تحمل نموده اس به مرحله اجرا در می» مجازات اشد«فقط  1392اسالمی مصوب 

  اجراي حکم مجازات اشد قابل احتساب است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/08    

7/98/1392   

  ح  1392-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قب آن در گردد و متعا از سوي دادگاه بدوي رأي صادره و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی و اجراییه صادر می

گردد.  له اجرا و وجه وصول می شود. حین رسیدگی فرجامی، رأي توسط محکوم خواهی می  مهلت قانونی از آن فرجام

نماید. حال اعالم  عالی کشور پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوا صادر می دیوان

  فرمایید:

قانون اجراي احکام مدنی اعاده به وضع سابق گردد یا باید دعواي  39فق ماده براي اعاده وجوه دریافتی باید و-1

  مطالبه وجه تقدیم دادگاه گردد؟

به  محکوم چنانچه توسط اجرا با دستور دادگاه باید اعاده به وضع سابق شود، آیا در صورت استنکاف با توجه به-2

  الی وجاهت قانونی دارد ؟هاي م قانون نحوه اجراي محکومیت 3نبودن آن اعمال ماده 

 پاسخ:

، 1398/08/28مورخ  1392به شماره ثبت وارده  1398/08/20مورخ  980200بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اعالم می

نظر به رغم قطعیت حکم و نیز نحوه اجراي حکم از این جهت که آیا  استعالم از نظر علت ارسال پرونده به دادگاه تجدید

به را وصول کرده است، مبهم  له خارج از اجراي احکام، محکوم یله اجراي احکام اجرا شده است یا محکومحکم به وس

  گویی نیست. در صورت رفع ابهام پاسخ داده خواهد شد. است بنابراین به نحو مطروحه قابل پاسخ

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/08    

7/98/1378   

  ك  1378-182-98شماره پرونده:  

  استعالم:

اي از زمین کشاورزي در حاشیه شهر به تعدادي راننده کمپرسی اجازه داده که  به عنوان مالک قطعه» الف«شخص 

هاي ساختمانی تخلیه نمایند و سپس آنها را تسطیح نموده است. آیا عمل مالک زمین کشاورزي  داخل زمین وي نخاله

تغییر کاربري غیر مجاز اراضی کشاورزي است یا معاونت در این جرم؟ آیا اقدام رانندگان مصداق  مباشرت در جرم

  هاي غیر مجاز است یا عنوان مجرمانه دیگري دارد؟ جرم تخلیه پسماندهاي عادي در مکان

 پاسخ:

، 1398/8/26مورخ  1378به شماره ثبت وارده  1398/8/22مورخ  98/8/2بازگشت به استعالم شماره ك       

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

 3با اصالحات و الحاقات بعدي از جمله ماده  1374ها مصوب  با عنایت به قانون تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ-1

متصرفی است که اراضی موضوع  این قانون، مرتکب (مباشر) بزه مذکور در این ماده مالک یا1/8/1385اصالحی 

قانون  1ماده  1این قانون را در اختیار داشته و به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 

مورد بحث اقدام به تغییر کاربري این اراضی نماید؛ اعم از اینکه شخصاً مبادرت به اقداماتی در این اراضی نماید که 

  که افراد و اشخاصی از جانب آنان یا به دستور آنان در این خصوص اقدام نمایند. یا این موجب تغییرکاربري شود

شود؛  پسماند عادي محسوب می» هاي ساختمانی نخاله« 1383قانون مدیریت پسماندها مصوب  2ماده  1طبق بند -2

مذکور و نیز توقیف خودروي قانون  16لذا تخلیه آن در اماکن غیرمجاز ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در ماده 

شود. بنابراین در فرض سؤال نیز رفتار رانندگان  این قانون به مدت یک تا ده هفته محکوم می 20کننده طبق ماده  تخلیه

  تحت عنوان تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز قابل تعقیب است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/22    

7/98/1376   

  ح  1376-76-98شماره پرونده:  

  استعالم:

للغیر درآمدن مبیع مثل فقدان شرایط اساسی صحت   در صورت بطالن بیع مال غیرمنقول به جهاتی به غیر از مستحق

ثمن  لغمعامله، آیا استرداد ثمن باید بر اساس اصل مبلغ پرداختی باشد و یا بر اساس قیمت روز مبیع و یا بر اساس مب

  ؟پرداختی با محاسبه نرخ تورم

 پاسخ:

مورخ  1376به شماره ثبت وارده  1398/8/22مورخ  9030/18261/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/8/25

ملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قانون مدنی بیع فاسد اثري در ت 365مطابق ماده 

الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق  قاعده علی

فرض باشد. در  اقتضاي آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نمی

للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که  سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق

 391قانون مدنی و ماده  1082که حکم مقرر در ماده  ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنان

 522هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده  15/7/1393مورخ  733این قانون با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 

  مؤید این دیدگاه است. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/07    

7/98/1371   

  ح  1371-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه در پرونده حقوقی حکم به تقسیط دین صادر شود و از طرفی قبل از صدور حکم  رتی که در مورد محکومدر صو

زمان نسبت  تواند هم له می له توقیف گردیده باشد، آیا محکوم علیه به درخواست محکوم فوق حقوق استخدامی محکوم

قانون اجراي احکام مدنی اقدام کند و مضاف بر آن  96علیه در اجراي ماده  شده محکوم به اخذ حقوق استخدامی توقیف

به را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت این اقساط، تجویز بازداشت  مطابق حکم تقسیط، اقساط محکوم

علیه و وصول اقساط طبق حکم  علیه را تقاضا کند به عبارت دیگر،آیا توقیف و اخذ حقوق استخدامی محکوم محکوم

اجراي احکام   زمان از موقعیت قانونی برخوردار است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، دایره و هم اعسار به طور موازي

  هاي مذکور بایستی وصول کند؟ به را از کدام یک از محل مدنی محکوم

 پاسخ:

، 1398/8/25مورخ  1371به شماره ثبت وارده  1398/8/22/د مورخ 38034بازگشت به استعالم شماره       

  شود: تی این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشور

به مانع از استیفاي  ، تقسیط محکوم1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 11ماده  1اوال، مطابق تبصره 

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  98علیه نیست و همچنین مطابق ماده  بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم

علیه نیست.  علیه مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم قوق و مزایاي محکوم، توقیف ح1356

سوم حقوق و مزایاي ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از  چهارم یا یک که یک بنابراین در صورتی

علیه وصول شود، اما در هر حال رعایت  هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکوم

  الزم است. 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96ماده 

به صادر شده است، اگر وي حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه از  که حکم به تقسیط محکوم ثانیا، در صورتی

سر شده است، لحاظ شود مگر آنکه دادگاه در اموال وي استیفا شود، باید مقادیري که از حقوق وي به صورت ماهانه ک

  علیه است. رأي تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم



سوم حقوق و مزایا را پرداخت نکند، برابر  چهارم یا یک علیه مازاد بر مبلغ هر قسط از یک که محکوم ثالثا، در صورتی

  له قابل بازداشت است. و به تقاضاي محکوم 1394هاي مالی مصوب  ومیتقانون نحوه اجراي محک 18و  3مواد 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/07    

7/98/1370   

  ك  1370-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ذکور از صحنه جرم یا هر دلیل دیگر،  در پرونده رابطه نامشروع یا زنا در صورتی که به واسطه متواري شدن متهم

امکان شناسایی و معرفی هویت اسمی او براي شاکی وجود نداشته باشد و متهمه اناث پرونده با وجود کافی بودن 

نامشروع یا زنا با مرد اجنبی از معرفی هویت متهم ذکور خودداري کند و دادگاه با وجود   دالیل بر وقوع رابطه

توان در مورد متهمه اناث حکم به تعیین  پی به شناسایی هویت متهم ذکور پرونده ببرد، آیا می تحقیقات مطول نتواند

  در قسمت متهم ذکور مفتوح گذاشت.مجازات صادر کند و پرونده را 

 پاسخ:

، 1398/8/25مورخ  1370به شماره ثبت وارده  1398/8/22/د مورخ 38050بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورت

هرچند ارتکاب رابطه نامشروع یا زنا مستلزم وجود دو نفر زن و مرد است که بین آنها علقه زوجیت نباشد؛ لکن هر 

د متواري یک از این دو نفر از جهت ثبوت جرم و مجازات وضعیت خاص خود را دارند؛ بنابراین در فرض سؤال که مر

چه دالیل براي اثبات اتهام زن کافی باشد،  شده و هویت او معلوم نیست و دسترسی به او حاصل نشده است، چنان

  دادگاه می تواند نسبت به صدور حکم مجازات او اقدام نماید.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/04    

7/98/1366   

  ع  1366-66-98ه:  شماره پروند

  

  استعالم:

هاي بدوي و تجدید نظر ماده صد قانون  رساند پس از صدور آراء از طریق کمیسیون احتراماً به استحضار می

ها مبنی بر پرداخت جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی و ابالغ آن به مالکین، بعضا افرادي از پرداخت  شهرداري

ها پرونده مربوطه را  قانون شهرداري 100ماده  3و  2هاي  ین شهرداري بر اساس تبصرهجریمه امتناع نموده که متعاقباً ا

شود که پس از صدور رأي تخریب و ابالغ، مالک  به همان کمیسیون ارجاع و صدور رأي تخریب را خواستار می

تواند حکم صادره  می عرض آن نماید. آیا کمیسیون فوق یا کمیسیون هم آمادگی خود را جهت پرداخت جریمه اعالم می

  مبنی بر تخریب را پس از پرداخت جریمه نقض کند؟ 

 پاسخ:

مورخ  1366به شماره ثبت وارده  1398/8/22مورخ  9000/9415/500احتراماً، بازگشت به نامه شماره       

معاون محترم استاندار و  17/7/1398مورخ  821/م/201-1539، در خصوص استعالم شماره 1398/8/25

الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم  اندار ویژه شهرستان کرج، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینفرم

  شود: می

 1334قانون شهرداري مصوب  99تبصره به ماده  3ماده واحده الحاق یک بند و  2در فرضی که متخلف مطابق تبصره 

شود، مستند قانونی جهت تبدیل حکم جریمه مزبور به حکم با اصالحات و الحاقات بعدي به پرداخت جریمه محکوم 

قانون یادشده که  100ماده  2تخریب به لحاظ خودداري از پرداخت جریمه وجود ندارد و اصوالً بر خالف حکم تبصره 

ضمانت اجراي عدم پرداخت جریمه، صدور حکم به تخریب است، در خصوص حکم به پرداخت جریمه صادره از سوي 

بینی نشده است و لذا چنانچه اشتباهاً چنین  ماده واحده صدرالذکر چنین ضمانت اجرایی پیش 2موضوع تبصره کمیسیون 

حکمی نیز صادر شود فاقد اعتبار قانونی بوده و در هر صورت باید حکم پرداخت جریمه مطابق مقررات قانونی به 

  مورد اجرا درآید.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  وه قضاییهمدیرکل حقوقی ق

  



 

1398/10/18    

7/98/1350   

  ك  1350-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) هر کس به نحوي از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پالك  720بر اساس ذیل ماده 

یا نصب شده بدون تحصیل  هاي موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک وسیله نقلیه موتوري و یا پالك

مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل  30محکوم خواهد شد و طبق ماده 

هنمایی و رانندگی ممنوع است و در صورتی که بدون مجوز اقدام به موتور، شاسی، اتاق و رنگ بدون مجوز را

متخلف ملزم به پرداخت جریمه  5تعویض موارد فوق شود، بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 

راز قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در اح یک چهارم و یک هشتمبه مبلغ 

آید. چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد  شده و خودرو، نسبت به اصالح سند اقدام الزم به عمل می اصالت قطعه تعویض

استانداردهاي الزم و مقررات فنی باشد، نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد  فی الواقع اوالً، در مواردي تعویض 

گردد و قطعه خریداري شده از  از حالت فابریک کارخانه اي می موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن

نامند؛  سوي مالک داراي شماره مشخص غیر از شماره قبلی بوده که در اصطالح کارشناسی آن را فابریک مغایر می

خام و فاقد  نمایند و موتور خودرو ثانیاً، در مواردي مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می

کوب شماره موتور  گردد؛ ثالثا، در مواردي بر روي موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست شماره محسوب می

گویند؛ رابعا، در مواردي نیز با استفاده از قطعات خودروهاي تصادفی یا  کوب می نماید و به اصطالح دست اصلی می

گذاري شماره نموده و آن را بر روي خودروي  گرفتگی یا تکه الح سنگسرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصط

  انگاري گردیده است با مقدمه فوق: قانون تعزیرات جرم 720نمایند که این بند مطابق ماده  خود نصب می

هاي موتور و شاسی حک یا نصب شده در  که صرفا به شماره شاسی، موتور یا پالك 720با توجه به ظاهر ماده -1 

الذکر صرف نظر از نحوه تغییر آن مشمول عنوان تعویض موتور  بند فوق چهارودرو اشعار دارد و نهایتا اینکه هر خ

گردد  گردد،آیا تعویض قطعه اصلی موتور یا شاسی که خود به خود منتهی به تغییر در شماره اولیه کارخانه می می

  باشد؟ اعم از تعویض میدر ماده » تغییر« است؟ آیا صراحت واژه  720مشمول ماده 



و قانون رسیدگی به تخلفات  2/3/1375با توجه به تاریخ تصویب قانون مجازات اسالمی تعزیرات در تاریخ -2

قانون مذکور در خصوص موتور و شاسی به عنوان قانون خاص الحق  30آیا ماده 8/12/1389رانندگی مصوب 

  باشد؟ یقانون تعزیرات به عنوان عام سابق م 720ناسخ ماده 

برخی قضات صرف تعویض موتور را تحت دو عنوان مجرمانه تعویض موتور و تغییر در شماره موتور مطرح -3

نمایند و نسبت به تعویض موتور به لحاظ فقد وصف کیفري و در خصوص تغییر در ارقام شماره موتور به لحاظ  می

نمایند. آیا با توجه به اینکه یک فعل  منع تعقیب صادر میعدم احراز سوء نیت یا فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه قرار 

مورد اظهار نظر نمود؛ یا صرف صدور قرار در  دوبایست نسبت به هر  از نوع تعویض صورت پذیرفته است می

  نماید؟ خصوص یک مورد و به یک جهت کفایت می

ر منع تعقیب در تعویض موتور جرم چنانچه اداره حقوقی عقیده بر عنوان تعویض موتور داشته، جهت صدور قرا-4

  باشد یا فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه؟ نبودن عمل ارتکابی می

 پاسخ:

مورخ  1350به شماره ثبت وارده  1398/8/20مورخ  9001/527/9500بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ح زیر اعالم میاین اداره کل به شر 2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري 1398/8/22

قانون مجازات اسالمی مصوب  720بزه تغییر در شماره شاسی یا موتور وسیله نقلیه موتوري مذکور در ماده   -3و  1

دو امر متفاوت است؛  1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  30(تعزیرات) با تخلف مذکور در ماده  1375

نون صدر الذکر ناظر بر تغییر بدون مجوز و متقلبانه در شماره پالك و قطعات قا 720به نحوي که بزه موضوع ماده 

قانون  30قطعات مذکور در ماده » تعویض«شود؛ لیکن منظور از  مذکور در این ماده است که نوعی جعل محسوب می

اهنمایی و رانندگی اخیرالذکر، صرفا جایگزینی قطعات غیر اصلی با قطعات اصلی خودرو بدون تحصیل مجوز از اداره ر

ربط است؛ بنابراین صرف تعویض قطعات خودرو که مالزمه با تغییر در شمارهاي مربوطه دارد موجب وقوع  ذي

  شود. الذکر) نمی توأمان (متعدد) بزه و تخلف (فوق

انگاري رفتار  که ناظر به جرم 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  720بین حکم موضوع ماده  -2

که اصوال ناظر به تخلف  1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  30تکب است، با حکم موضوع ماده مر

در محل و «تا بحث نسخ قابل طرح باشد و هر کدام از دو مقرره قانونی موصوف » اساسا تعارضی وجود ندارد«است 

  قابل اعمال است.» مجراي خود



قرار منع تعقیب (جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی براي صرف نظر از این که تشخیص جهت صدور  -4

تعویض قطعات اصلی وسایل «ربط است.  انتساب جرم به متهم) امري است مصداقی که احراز آن با مقام قضایی ذي

فیت به کی 1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  30نقلیه شامل موتور، شاسی و غیره موضوع حکم ماده 

  مقرر فاقد وصف مجرمانه است.

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/15    

7/98/1284   

  ك  1284-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

الکفاله یا  ضبط  قانون آیین دادرسی کیفري صورت گرفت و نوبت به اخذ وجه 510اي اعمال ماده  چنانچه در پرونده

عنه هستند، آیا اولویتی بین ایشان  اقه رسید، با توجه به اینکه تمامی ضامنین متعهد به حاضر نمودن  مضمونالوث وجه

  وجود دارد؟ 

 پاسخ:

مورخ  1284به شماره ثبت وارده  1398/8/11مورخ  9030/3120/3005بازگشت به نامه شماره       

احکام کیفري یزد، نظریه مشورتی کمیسیون آیین  درباره استعالم دادیار محترم شعبه ششم اجراي 1398/8/12

  شود: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2دادرسی کیفري (

مختص جرایم  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134نظر از این که اجراي مجازات اشد موضوع ماده  صرف 

هفت و هشت و احکام دیه و ضرر و  است و شامل جرایم موجب حد، قصاص، تعزیر درجه» درجه یک تا شش«تعزیري 

ها و احکام مدنی مذکور اعم از این که  شود و این مجازات زیان ناشی از جرم و رد مال ... که ماهیت حقوقی دارند نمی

شوند؛ در فرض سؤال چون مفروض این  باشد یا خیر، در هر حال اجرا می ها مجازات اشد  مجازات جرم مرتبط با آن

احکام تعزیري « 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510أي واحد تجمیعی موضوع ماده است که با صدور ر

 230و  229، 228، 224، لذا مستفاد از مواد »االصول در حال اجرایند اخف در مقام اجراي مجازات تعزیري اشد علی

(نسبت به معرفی » گذاران ثیقهماهیت استقاللی تعهد به احضار نفس هر یک از کفیالن و و«قانون یاد شده با لحاظ 

در فرض تعدد کفیالن و » الکفاله یا ضبط وثیقه فراهم بودن اقتضاء اخذ وجه«محکوم) این است که در فرض 

الکفاله و ضبط  االصول اخذ وجه گذاران (ابالغ اخطاریه و عدم حضور و معرفی محکوم بدون عذر موجه) علی وثیقه

ست و از حیث تقدم و تأخر اولویتی بین متعهدین به معرفی محکوم اعم از کفیالن یا پذیر ا وثیقه از جملگی آنان امکان

  گذاران وجود ندارد. وثیقه

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/22    

7/98/1551   

  ح1551-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ي خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قانون بیمه اجبار 65احتراما نظر به ماده 

دیده به هر علتی به بیمه مراجعه ننموده  اتفاق افتاده است و زیان 1390در فرضی که تصادف در سال  ،1395مصوب 

قانون مذکور،  13و  9و تبصره ماده  8نماید، با عنایت به مواد  است و حال براي اقامه دعوي به دادگستري مراجعه می

  نحوه پرداخت دیه ثالث چگونه است؟ 

 پاسخ:

، نظریه 1398/9/23مورخ  1551به شماره ثبت وارده  1398/8/22بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  شود: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون بیمه اجباري  13فی نیست؛ حکم مذکور در ماده شود و در این امر اختال وال، دیه همواره به نرخ روز پرداخت میا

مبنی بر پرداخت دیه به بهاي  1395خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.

ب سقوط حق مذکور براي آنان نیست علیه یا وراث وي (متوفی)، موج ثانیا، عدم اقدام براي مطالبه دیه از ناحیه مجنی

  توانند این حق را مطالبه کنند. و لذا هر زمان می

بینی نشده  که عدم مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیش ثالثا، دلیلی بر این 

نی خود در ایداع مبلغ خسارت به قانون مذکور به وظایف قانو 32گر مطابق ماده  چه شرکت بیمه است. ضمنا چنان

الذمه محسوب شده و موجبی جهت  این قانون بري 37صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام نموده باشد، وفق ماده 

  باشد. پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/30     

7/98/1613   

  ك  1613-192-98نده:  شماره پرو

  استعالم:

همه ارکان قوه قضاییه بایستی بر یک محور حرکت  ،خواري و تغییر کاربري اراضی زراعی در راستاي مبارزه با زمین

اولین ضربه در این راستا را وقتی دریافت کردیم که جرم تغییر کاربري اراضی  .کنند اما متاسفانه این چنین نیست

ضربه بعدي وقتی  .فت دانستیم و صالحیت رسیدگی این جرم را بدوا به محاکم کیفري سپردیمزراعی را جرم درجه ه

به این پیکر وارد شد که این جرم را مستمر ندانستیم و لذا آن را به لحاظ آنی بودن و درجه هفت بودن بعد از سه سال 

  از وقوع مشمول مرور زمان کیفري دانستیم.

اداره کل حقوقی  20/7/1398مورخ  1150/98/7کردیم وقتی که نظریه مشورتی  حال ضربه نهایی را نیز دریافت

ها و قلع و قمع مستحدثات در حال  قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10ماده  2قوه قضاییه اجراي تبصره 

  د.کرساخت را موکول به بعد از اجراي حکم قطعی دادگاه 

بدوا مستحدثات تغییر کاربري را قلع  10ماده  2ت که در راستاي تبصره دیگر نه کسی جرات خواهد داشبا این وصف  

بعد از این هم منتظر شکایات بر علیه  ؛اي از مشمول مرور زمان جان به سالمت خواهد برد نه پرونده ؛و قمع نماید

 فرمایید.قضات به لحاظ اجراي این تبصره خواهیم بود لطفا ارشاد ب

  پاسخ:

، 1398/10/7مورخ  1613به شماره ثبت وارده  1398/10/1مورخ  9000/4067/1شماره  بازگشت به نامه      

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان زنجان، نظریه مشورتی  24/9/1398در خصوص استعالم فاقد شماره مورخ 

  شود: این اداره کل به شرح زیر اعالم می

هاي تعزیري، مجازات  بندي مجازات ، معیار درجه1392المی قانون مجازات اس 19که براساس ماده  با توجه به این

تعیین شده در قانون براي جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب 

بنابراین در مواردي که جرم فقط داراي  .شود رسیدگی در مقام تعیین مجازات براي او از سوي دادگاه تعیین می

مجازات جزاي نقدي نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربري غیرمجاز که در استعالم اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ 

، 19ماده  3یک از بندهاي هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 

 3حسب قسمت اخیر ماده » تغییر کاربري غیرمجاز« شود و چون مجازات تکرار جرم مجازات درجه هفت محسوب می



با اصالحات بعدي، عالوه بر  1374) قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385(اصالحی 

بندي این جرم، نظریه فوق را توجیه  ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه ششحداکثر جزاي نقدي، از یک تا 

  باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340جه به ماده نماید و پرونده با تو می

با اصالحات بعدي،  1374ها مصوب  ها موضوع حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ-

اده شده، واقع شده است و لذا با از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادي جرم مذکور در همان زمان که کاربري تغییر د

  تواند مشمول مرور زمان باشد. حصول شرایط مقرر در قانون، می

یه جنبه مشورتی دارد و براي مراجع قضایی و دیگر مراجع یاداره کل حقوقی قوه قضا هاي یهکه نظر با توضیح این-

قانون حفظ  10) ماده 1385ماه  قی اول آبان(الحا 2استناد استعالم کننده به تبصره  نیست آور الزام استعالم کننده

مأموران جهاد کشاورزي موظفند با حضور نماینده دادسرا و در «با این عبارت  .ها است کاربري اراضی زراعی و باغ

مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و  نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت

اما به دالیل زیر منظور از عبارت ذکر شده در » م و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.مستحدثات اقدا

نامه اجرایی آن و اقدام مأموران جهاد کشاورزي نسبت به قلع و قمع بنا و  آیین 13این قانون و ماده  10ماده  2تبصره 

  قضایی است: مستحدثات، بعد از صدور حکم قلع و قمع مستحدثات از طرف مراجع

این قانون، اقدام کننده به تغییر کاربري، عالوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر  3طبق ماده 

شود چون قلع و قمع بناي احداثی توأم با جزاي  ها به قیمت روز زمین با کاربري جدید محکوم می اراضی زراعی و باغ

زاي نقدي مجازات است که فقط با صدور حکم ممکن است. لذا مأموران جهاد نقدي به شرح فوق ذکر شده و ج

کشاورزي بدون صدور حکم بر قلع و قمع بنا و جزاي نقدي، رأساً مجاز به قلع و قمع بنا نیستند و باید منتظر صدور 

  حکم از دادگاه باشند.

جرم محسوب شده و مأموران جهاد کشاورزي  این قانون، اقدام به تغییر کاربري در قالب احداث بنا 10مطابق ماده 

 11همین مطلب در ماده  .مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع و مراجع قضایی اعالم نمایند

گذار تغییر کاربري را جرم تلقی کرده و رسیدگی  که قانون در این رابطه عالوه بر آن .نامه اجرایی تکرار شده است آیین

هاي کیفري است، اساساً اگر مأموران جهاد کشاورزي بدون صدور حکم از ناحیه دادگاه  به آن در صالحیت ذاتی دادگاه

صالحیتدار اختیار قلع و قمع بناي احداثی را داشتند، توقف عملیات متهم ضرورتی نداشت و نیازي نبود که مراتب را 

  اشتند نسبت به قلع و قمع هر مقدار از بنا که احداث شده، اقدام نمایند.به مراجع قضایی اطالع دهند؛ بلکه رأساً اختیار د

چه مرتکب پس از اعالم جهاد کشاورزي به اقدامات  قانون موصوف، چنان 10ماده   1/8/1385الحاقی  1طبق تبصره 



 کند.جلوگیري خود ادامه دهد، نیروي انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزي از ادامه عملیات مرتکب 

گذار حتی  اند و قانون این مورد نیز مأموران جهاد کشاورزي فقط مجاز به جلوگیري از ادامه عملیات متجاوز شده در

  ها نداده است. اجازه تخریب اقدام انجام شده را نیز به آن

ت مشاهده تغییر ، اختیار مأموران جهاد کشاورزي را در صور1386نامه اجرایی این قانون مصوب  آیین 12ماده 

مجلس ذکر کرده و اجازه قلع و قمع بناي  قانون و تنظیم صورت 10کاربري، صرفاً توقف عملیات با رعایت ماده 

  احداثی را به آنان نداده است.

به تصویب هیأت وزیران رسیده، موضوع را  1386نامه اجرایی که در تاریخ دوم خرداد  آیین 12ماده  2و1هاي  تبصره

تبصره یک این ماده مأموران جهاد کشاورزي را مکلف کرده است که توقف عملیات را به مالک  وده تر کر روشن

هم مالک به اقدامات خود ادامه دهد، نیروي انتظامی موظف است بنا به  چه بعد از این اعالم، باز اعالم و چنان

در همین مورد تأکید دارد که مأموران  نیز 2تبصره  کند.درخواست جهاد کشاورزي از ادامه عملیات متخلف جلوگیري 

مجلس تنظیمی فوراً نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی  ند با توجه به صورتا جهاد کشاورزي مکلف

  کنند.اقدام و این مراجع برابر مقررات نسبت به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی صادر 

 

  دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  قضاییهمدیرکل حقوقی قوه 

 

  
  

  
    



 

1398/10/29    

7/98/1467   

  ع  1467-108-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کار، چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع  171با توجه به قسمت اخیر ماده 

که کارگر در حادثه حین کار  اي شود که منجر به عوارضی غیر از نقص عضو و یا فوت کارگر شود؛ مانند آن حادثه

اي مانند حارصه یا دامیه شود، آیا دادگاه در چنین مواردي نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین  دچار صدمه

قانون کار حصري است یا تمثیلی  171تکلیف نماید؟ به عبارت دیگر آیا مصادیق عوارض مندرج در قسمت اخیر ماده 

همانند نقص عضو  شود که از حیث تناسب و سنخیت صرفاً شامل عوارض و یا صدماتی میو در صورت تمثیلی بودن 

  و یا فوت باشد؟

 پاسخ:

مورخ  1467به شماره ثبت وارده  1398/09/12مورخ  9016/214/38001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/09/16

نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض  1369قانون کار مصوب  171وال، به تصریح قسمت اخیر ماده ا     

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

ف کارفرما یا مسؤول کارگاه از انجام یادشده به سبب تخل 171شود و این حادثه وفق ماده  ناشی از کار ایجاد می

  تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛

ها مکلف هستند بر اساس مصوبات  کلیه کارفرمایان و مسؤوالن کارگاه 1369قانون کار مصوب  91ثانیا، مطابق ماده 

قانون  171ماده  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 عوارضی مانند نقص مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه

) 186الی  171هاي مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد عضو و یا فوت کارگر شود، موضوع را مطابق مجازات

ند تعیین نوع عارضه از حیث عمدي، غیرعمدي و یا خطاي محض بودن قابل مجازات دانسته است. بر این اساس هرچ

آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسالمی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیري، 

می با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسال 1369که قانون کار مصوب  با توجه به این



کند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه باشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمیقانون عام مؤخر می 1375(تعزیرات) مصوب 

  ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد.

هاي مندرج در جازات، دادگاه مکلف شده است عالوه بر م1369قانون کار مصوب  171ثالثا، وفق قسمت پایانی ماده 

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

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

  توان از دو جهت مجازات تعزیري تعیین کرد.¬، نمیجزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار)

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/10/08    

7/98/1485   

  ح  1485-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

اجراي احکام مدنی  قانون 24آیا خواسته ابطال گزارش اصالحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است؟ با توجه به ماده 

دستور  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 184و  8و مواد  1356مصوب 

  گزارش اصالحی که به صدور اجراییه دادگاه منتهی شده است، وجاهت قانونی دارد؟  موقت توقف عملیات اجرایی

 پاسخ:

مورخ  1485به شماره ثبت وارده  1398/9/11مورخ  9026/519/1824بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/17

، 1379قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  184با توجه به اینکه برابر ماده -1

د توافق طرفین است، بنابراین اگر موجبی براي بطالن صلح و توافق گزارش اصالحی حاوي مفاد سازش نامه و موار

که دعوا، دعواي جدیدي تلقی  آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي بطالن آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به این

  می شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین می گردد.

ها به مورد اجرا  قانون قانون مذکور، گزارش اصالحی همانند احکام دادگاه 184که مطابق ماده  جه به اینبا تو -2

قانون فوق جلوگیري از اجراي مفاد گزارش اصالحی تابع عمومات مربوط به  316و  8شود، با لحاظ مواد  گذارده می

سوي دادگاه دیگر  راي آن با صدور دستور موقت ازها بوده و موجب قانونی جهت جلوگیري از اج اجراي احکام دادگاه

  وجود ندارد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/17    

7/98/1484   

  ح  1484-88-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دعوایی به خواسته  که از طرف بانک واخواست شده باشد، اي شخصی به استناد یک فقره چک و بدون آن در پرونده

شوند. با توجه به عدم  نماید؛ اما در جلسه دادرسی نامبرده و خوانده حاضر نمی مطالبه وجه آن چک مطرح می

واخواست چک،آیا امکان صدور قرار عدم استماع دعواي خواهان وجود دارد؟ به عبارت دیگر، ضمانت اجراي حقوقی 

  عدم واخواست چک نسبت به صادرکننده چیست؟

 سخ:پا

مورخ  1484به شماره ثبت وارده  1398/08/28مورخ  9016/182/38001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/09/17

 اوال، در خصوص چکی که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت وجه نگردیده و وجه آن در دادگاه مطالبه شده است،

باشد و  سند مزبور به عنوان سند عادي (غیرتجاري) معتبر بوده و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه می

  باشد. موضوع از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نمی

د ادامه تواند به رسیدگی خو اند، دادگاه می ثانیا، در فرض سؤال که خواهان یا وکیل وي در جلسه دادرسی حضور نیافته

  داده و برابر مقررات مربوط اتخاذ تصمیم نماید

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/08    

7/98/991   

  ك  991-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ا هر یک از هرکسی به مقدسات اسالم و ی 1375قانون مجازات اسالمی بخش (تعزیرات) مصوب  513مطابق ماده 

انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام 

  شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد: می

زد یا اینکه لگد مال کند چنانچه شخصی با قصد و سوءنیت لباس روحانیت را آتش بزند یا آب دهان روي آن بیندا 

  نظایر آن، آیا این مقدار عمل مطابق با ماده فوق و توهین به مقدسات است؟

  باق دارد؟الذکر، این عمل رفتار ارتکابی با حکم با کدام یک از مواد قانونی انط در صورت عدم انطباق ماده فوق

 پاسخ:

، 1398/06/17مورخ  991به شماره ثبت وارده  1398/06/12بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

  گردد: نظریه مشورتی کمسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

باشد و  نمی 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  513صرف انجام اعمال موضوع استعالم از مصادیق ماده 

  وط است.در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مرب

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/28    

7/98/1038   

  ح  1038-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

گیرنده  اي بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام در پرونده

داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی  و ضامن به استناد قرار

گیرنده در مهلت  خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عالوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده است وام

یک میلیارد و هشتاد میلیون مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وي به 

ریال کاهش یافته است؛ لکن خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان 

  به دادنامه بدوي در مورد وي قطعیت یافته است: مبلغ محکوم

مجوز و یا تکلیفی در خصوص کاهش باشد، آیا دادگاه  عنه می که ضمان ضامن تابع ضامن مضمون با توجه به این -1 

گیرنده اصلی دارد؟ در صورت وجود چنین مجوز و  محکومیت ضامن در زمان صدور دادنامه مربوط به واخواهی وام

  شود؟ یا تکلیفی مستند قانونی آن چیست؟ آیا از موارد صدور رأي اصالحی به استناد اشتباه در محاسبه محسوب می

نسبت به موضوع قطعیت دادنامه اولیه، آیا پس از اطالع ضامن از دادنامه صادره در  در صورت عدم تعیین تکلیف -2

هاي عمومی و انقالب در امور  قانون آیین دادرسی دادگاه 7یا  4و بند  430تواند به استناد ماده  مرحله واخواهی می

  وضوع درخواست اعاده دادرسی کند؟نسبت به م 1379مدنی مصوب 

 پاسخ:

مورخ  1038به شماره ثبت وارده  1398/6/25مورخ  9015/246/26000ت به استعالم شماره بازگش      

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/30

مضمون  در فرض سوال که ضامن و مضمون عنه به صورت تضامنی غیاباً محکوم شده اند و پس از واخواهی -2و  1

عنه محکومیت وي کاهش یافته است، به نظر می رسد از آن جا که مسئولیت ضامن از دین (اصلی) مضمون عنه قابل 

قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  308تجزیه نمی باشد، موضوع مشمول ماده 

تسري پیدا می کند و چون این امر حکم قانون است، است و کاهش میزان محکومیت مضمون عنه به ضامن هم  1379

  نیاز به تصریح در رأي اخیر دادگاه ندارد و از موارد صدور رأي تصحیحی یا اعاده دادرسی نیز خروج موضوعی دارد.

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه    دکتر محمد علی شاه حیدري پور



 

1398/10/07    

7/98/856   

  ك  856-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

خواهشمند است در خصوص  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25با توجه به مواعد قانونی مصرح در ماده 

محرومیت یا عدم محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی ناشی از محکومیت قطعی یا تعلیقی نسبت به 

  خصوصی اعالم نظر فرمایید.هاي غیر دولتی و بخش  متقاضیان اشتغال به کار در شرکت

 پاسخ:

، 1398/8/25مورخ  1371به شماره ثبت وارده  1398/8/22/د مورخ 38034بازگشت به استعالم شماره       

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

ه است و اشتغال به این قانون تصریح شد 26در ماده  1392موضوع قانون مجازات اسالمی مصوب » حقوق اجتماعی«

هاي غیردولتی و بخش خصوصی از جمله این حقوق نبوده و مشمول آثار تبعی محکومیت هاي کیفري  کار در شرکت

هاي خصوصی نیز طبق بند  قانون مذکور نیست، لکن تأسیس، اداره، یا عضویت در هیأت مدیره شرکت 25موضوع ماده 

باشد. ضمناً متذکر  قانون یادشده می 25حقوق اجتماعی موضوع ماده قانون مذکور، مشمول محرومیت از  26ماده » ر«

قانون مجازات  25هاي اجتماعی موضوع ماده  گردد که احکام تعلیق (تعلیق اجراي حکم) از شمول اعمال محرومیت می

  خارج است. 1392اسالمی مصوب 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/04    

7/98/997   

  ك  997-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یکصد و و  سی و ششمها و ابهامات موجود در خصوص فعل حرام و با عنایت به اصول  با توجه به اختالف برداشت

قانون مجازات اسالمی و ضرورت تفسیر مضیق  220و  69قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و مواد  شصت و هفتم

ها، آیا ارتکاب افعالی نظیر کشیدن چادر یا روسري از سر  کیفري و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات قوانین

خواري در مالء عام، واجد وصف کیفري  زنان توسط دیگري که منجر به کشف حجاب و شکایت زن شود و یا روزه

  است؟

 پاسخ:

مورخ  997به شماره ثبت وارده  1398/06/10مورخ  9039/2011/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزائی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/17

در دو صورت ارتکاب عمل حرام را  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  638نظر اکثریت: مقنن کیفري طبق ماده 

قانون  637نفس آن عمل حرام در قوانین داراي کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده  داند: اول، حالتی کهقابل کیفر می

مجازات اسالمی) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث محکومیت 

شود. در این موارد مکان می وي به ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شالق عالوه بر کیفر مذکور در ماده خاص

باشد لیکن جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛ دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفري داراي مجازات نمی

دار شدن عفت عمومی شود. بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه

است که احراز آن امري قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام » ار شدن عفت عمومیدجریحه«قانون یادشده  638ماده 

خواري شود. روزهقانون مجازات اسالمی نمی 638اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده در معابر و انظار و 

ود و ـمومی شدار شدن عفت عنیز اگرچه عملی حرام است لیکن تنها در صورتی قابل کیفر است که باعث جریحه

خواري هرچند در مالءعام یا اماکن عمومی صورت گیرد، قابل کیفر نیست. در خصوص کشیدن چادر و رف روزهـص

باشد، لیکن با توجه به روسري از سر زنان در اماکن عمومی یا معابر نیز، اگرچه این رفتار ارتکاب فعل حرام می

- شود و ارتکاب آن تنها در اماکن عمومی و معابر جرم میکه رفتار مذکور تعرض نسبت به زنان محسوب میاین

انگاري شده است، موردي براي جرم 1375(تعزیرات)  قانون مجازات اسالمی 619باشد و به طور خاص در ماده 

  همان قانون وجود ندارد. 638مراجعه به ماده 



ارتکاب عمل حرام را در دو صورت  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  638نظر اقلیت: مقنن کیفري طبق ماده 

 637داند: نخست، حالتی که نفس آن عمل حرام، در قوانین داراي کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده قابل کیفر می

گفته) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر، موجب قانون پیش

شود. در این و ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شالق عالوه بر کیفر مذکور در ماده خاص میمحکومیت وي به ده روز تا د

- موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛ دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفري داراي مجازات نمی

  شود.  دار شدن عفت عمومیباشد لیکن ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه

» دار شدن عفت عمومیجریحه«، 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  638بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده 

است که احراز آن امري قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات 

خواري اگرچه عملی حرام است، لیکن با توجه به مفهوم این روزهنابرـود. بـشقانون مجازات اسالمی نمی 638ذیل ماده 

  موضوعی دارد.عفت، از آن خروج 
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/17    

7/98/1014   

  ح  1014-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ن کار، صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی و رفع هاي الزام به اخذ پایا خواهان دادخواستی به خواسته

فیه را تقدیم نموده است. در جلسه اول دادرسی و پس از وصول سوابق ثبتی پالك  هاي پالك متنازع اثر از بازداشتی

ختلف و نیز شود ملک از سوي افراد ثالث از طریق محاکم شهرهاي م فیه از اداره ثبت اسناد و امالك مالحظه می متنازع

اجراي احکام شوراي حل اختالف و همچنین اجراییه ثبت در توقیف و بازداشت است. تکلیف دادگاه به خواسته اخیر که 

بت ها درخواست شده است و تعیین تکلیف نسبت به آن مؤثر در اتخاذ تصمیم نس به صورت کلی رفع اثر از بازداشتی

  ها است چیست؟ به دیگر خواسته

 پاسخ:

، 1398/6/24مورخ  1014به شماره ثبت وارده  12/6/13981مورخ  980048بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

 620ویه شماره گونه که در رأي وحدت ر نافذ است و همانقانون مدنی، بیع مال مرهون غیر 793اوال، مستفاد از ماده 

که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد،  هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین 20/8/1371مورخ 

رسد پذیرش دعواي الزام به  جا که حفظ حقوق مرتهن مبناي این حکم است، به نظر میکافی است. با این حال از آن

 31مله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأي اصراري شماره تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معا

دیوان عالی کشور مؤید این نظر است و طرف دعوا نبودن مرتهن مانع رسیدگی و صدور حکم  11/12/1377مورخ 

  باشد. به شرح فوق نمی

اشخاص ثالث قرار داشته ثانیا، دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف 

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  57و 56باشد، مادام که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 

تواند  چه توقیف از ناحیه اداره ثبت اسناد و امالك باشد، خریدار میباشد. در فرض سوال چنان قابل استماع نمی 1356

که توقیف از طرف مرجع ییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه نماید و در صورتیدعواي توقف و ابطال اجرا

اعتراض ثالث اجرایی  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و  146تواند وفق ماده قضایی باشد، خریدار می



چنین رفع توقیف اقدام نماید. همدر مرجع مذکور اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به 

نامه ، در فرضی که شخصی به استناد مبایعه1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  111با عنایت به مالك ماده 

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147عادي مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعاي وي وفق ماده 

و اصحاب دعواي کیفري و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعاي مالکیت  در دادگاه حقوقی رسیدگی شود 1356

  باشند.مورد وثیقه، طرف دعوا می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/22    

7/98/960   

  ك   960-25-98شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه در صورت واخواهی  در احکام غیابی محکوم 1392کیفري مصوب قانون آیین دادرسی  406ماده  2مطابق تبصره 

شود،  الحفظ به دادگاه صادرکننده حکم جهت اخذ تأمین یا تجدید نظر در تأمین قبلی و سپس واخواهی اعزام می تحت

 علیه و جلوگیري از اطاله اجراي حکم بعد از صدور رأي قطعی، حضور قانونگذار به منظور دسترسی به محکوم

علیهم یا وکالي آنان با  که در چند ماه گذشته محکوم علیه را جهت واخواهی الزم دانسته است. با توجه به این محکوم

نمایند و دادگاه مربوطه پرونده را جهت واخواهی از شعبات  حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واخواهی می

  کند. اجراي احکام مطالبه می

را نادیده گرفته و بدون اخذ تأمین  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406ماده  2د تبصره توان آیا دادگاه  -1 

  کیفري رأي قطعی صادر نمایند؟

علیه، شعبه اجراي  آیا در صورت مطالبه پرونده از سوي دادگاه پیش از اخذ تأمین کیفري جهت دسترسی به محکوم -2

که دادگاهی که واخواهی را  رفع اقدامات اجرایی اقدام کند و یا این احکام موظف است نسبت به توقف اجراي حکم و

 الخروجی و قبول نموده است باید پس از اخذ تأمین کیفري مبادرت به رفع اقدامات اجرایی مانند جلب، رفع  ممنوع

  مسدودي حساب و مانند آن نماید؟

 پاسخ:

مورخ  960به شماره ثبت وارده  14/5/1398مورخ  9001/156/4500بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/11

در این صورت اجراي رأي متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده «مفروض عبارت  -1

، ناظر به مواردي است که 1392ی کیفري قانون آیین دادرس 406ماده  2، مذکور در تبصره »حکم اعزام می شود

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

اي نسبت به رأي اعتراض کرده است، با احراز صحت انتساب  پیش از جلب و بدون حضور در اجراي احکام، طی الیحه

علیه یا وکیل وي که الیحه واخواهی تقدیم کرده است، واخواهی مزبور قابل رسیدگی ه محکوماعتراض به عمل آمده ب

  است و موجبی براي منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام واخواه وجود ندارد.



وب قانون آیین دادرسی کیفري مص 406ماده  2در تبصره » شود اجراي رأي متوقف ... می«منظور از عبارت  -2

 باشد. االصول به معناي رفع اثر از اقدامات انجام شده نمی خودداري از ادامه اجراي مفاد رأي غیابی است و علی 1392

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/03    

7/98/964   

  ح  964-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ءاستفاده از کد کاربري قاضی اجراي احکام مبادرت به رفع بازداشت از اسناد ملکی نموده کارمند اجراي احکام با سو

شود.  که براي آزادي زندانی به وثیقه گذاشته شده است. پس از رفع توقیف از سند، ملک به شخص ثالث واگذار می

  اکه رفع بازداشت از مورد وثیقه به صورت غیرقانونی بوده است؛ آی با توجه به این

پذیر است یا با توجه به تغییر در مالکیت مغایر حقوق مالک  بازداشت مجدد ملک به میزان مبلغ وثیقه امکان -الف

  جدید است؟

ابطال اقدامات ثبتی شامل رفع بازداشت از سند و سپس انتقال مالکیت با دستور بازپرس در مرحله رسیدگی  -ب

  ر حکم از سوي دادگاه خواهد بود؟امر لزوماً با صدوپذیر است یا این  مقدماتی به موضوع جعل امکان

 پاسخ:

مورخ  964به شماره ثبت وارده  1398/6/9مورخ  9025/659/3001بازگشت به استعالم شماره       

االجرا این اداره کل به شرح زیر اعالم ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزم1398/6/12

  گردد: می

استفاده از کد کاربري قاضی اجراي احکام مبادرت به رفع در فرض سؤال که کارمند اجراي احکام با سوء -الف

که رفع بازداشت به بازداشت از ملک مورد وثیقه نموده و سپس ملک به ثالث واگذار شده است، با توجه به این

شود و حقی براي الواقع از وثیقه خارج نمیفیصورت غیرقانونی انجام شده است، با انجام اقدامات غیرقانونی، ملک 

شود و باید در راستاي تعیین تکلیف تأمین پرونده اقدامات فوري انجام شود. گذار یا اشخاص ثالث نیز ایجاد نمیوثیقه

 بنابراین قاضی اجراي احکام باید بالفاصله دستور بازداشت مجدد ملک مورد وثیقه را به میزان مبلغ وثیقه و ابطال

گذار با معرفی ملک دیگري تبدیل وثیقه را چه وثیقهانتقال سند به ثالث به همان میزان را صادر کند. بدیهی است چنان

  کند.اقدام می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  508درخواست کند، قاضی اجراي احکام مطابق ماده 



کام کیفري براي تعیین تکلیف وثیقه پرونده منتظر با توجه به مراتب فوق پاسخ روشن است و قاضی اجراي اح -ب

ماند و با صرف احراز اقدام غیرقانونی وي مکلف است دستورهاي الزم را نتیجه رسیدگی به اتهام کارمند متخلف نمی

  به شرح فوق صادر کند

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/03    

7/98/968   

  ح  968-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

له در  علیه پس از صدور رأي فوت کند و اجراییه علیه ورثه صادر و ابالغ شود و محکوم در صورتی که  محکوم

االرث از مورث  تقاضاي توقیف اموال ورثه به نسبت سهم 1319قانون امور حسبی مصوب  250و  248راستاي مواد 

اي نداشته یا دیون متوفی مازاد بر ترکه است و یا  ها ترکه رحله اجرا مدعی شوند که مورث آنرا بنماید و ورثه در م

  ها تلف شده است و خواستار رسیدگی بر این ادعا جهت اثبات آن باشند:  ترکه بدون تقصیر آن

  آیا اثبات این ادعا مستلزم طرح دعوا است؟ -1

  عملیات اجرایی راجع به توقیف اموال ورثه را درخواست کنند؟ توانند توقف آیا ورثه در صورت طرح دعوا می -2

  تواند به این ادعا رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نماید؟ آیا دادگاه در مرحله اجراي حکم بدون طرح دعوا می -3

 له به از ماترك قابل وصول است و در صورتی که محکوم توان گفت در مرحله اجراي حکم صرفاً محکوم آیا می -4

باید به این عنوان علیه ورثه اقامه دعواي مستقل نماید و چون  به را وصول کند؛  بخواهد از اموال شخصی ورثه محکوم

  است، دعوا اعتبار مختومه ندارد؟سبب دعوا مسئولیت مستقل ورثه و غیر از ماترك 

 پاسخ:

، نظریه مشورتی 1398/6/12مورخ  968به شماره ثبت وارده  1398/6/7مورخ  1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ادعاي ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وي یا تلف ترکه یا بخشی از آن بعد از فوت متوفی و  -3و 1

، در هر یک 1319قانون امور حسبی مصوب  248عدم تکافوي باقی مانده ترکه براي پرداخت دیون وي موضوع ماده 

از مراحل رسیدگی یا اجراي حکم قابل طرح است و در این صورت دادگاه به این ادعا با توجه به اینکه از امور حسبی 

کند و در هر حال در زمره اختیارات قاضی است، بدون نیاز به تقدیم دادخواست رسیدگی و رأي مقتضی صادر می

باشد؛ مگر آنکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مربوط، این نمی ت،که صرفاً عهده دارد امر اجراساجراي احکام 

  موضوع به وي ارجاع شده باشد.



رسد مادام که دادگاه به این ادعا رسیدگی و رأي مقتضی صادر نکرده در صورت طرح دعواي ورثه به نظر می -2

صورت درخواست آنان، دادگاه قرار  شود و دراست، مسؤولیت ایشان براي اداي دیون متوفی، قطعی و مسجل نمی

  کند.مقتضی مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر می

رث به االشعار، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطالع وراث به فوت موقانون فوق 250با توجه به ماده  -4

قانون یاد شده خواهد بود و  248، رد ترکه به عمل نیاید، درحکم قبول و مشمول ماده عمل آید. اگر در مدت مذکور

برابر ماده اخیرالذکر، درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود 

خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر 

مانده ترکه براي پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول آنها تلف شده و باقی

علیه قبل از صدور حکم، فوت کرده نخواهند بود. بنابراین طرح دعواي مستقل علیه ورثه در فرض سؤال که محکوم

  .است، منتفی است
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/23    

7/98/890   

  ك  890-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گذار در قبال عدم  شود و صرفاً کفیل و وثیقه که در قرار قبولی کفالت و وثیقه اتهامات متهم قید نمی با توجه به این

لی کفالت یا معرفی متهم متعهد به پرداخت مبلغ مندرج در متن قرار هستند، در صورتی که پس از صدور قرار قبو

وثیقه، اتهامات دیگري به متهم تفهیم شود که در پرونده بوده؛ اما مورد توجه مرجع تحقیق نبوده و قرار تأمین سابق 

گذار تفهیم شود و قرار قبولی کفالت یا  براي اتهامات مذکور نیز کفایت نماید، آیا باید این اتهامات به کفیل یا وثیقه

چه بسا این فرد در صورت اطالع از جرایم جدید متهم حاضر به ضمانت وي در  وثیقه جدیدي صادر شود؟ زیرا

ه است، ضرورتی به این امر که ضمانت متهم را به طور کلی قبول نمود خصوص این جرایم نباشد یا با توجه به این

  نیست؟

 پاسخ:

مورخ  890ارده به شماره ثبت و 1398/5/26مورخ  9039/1775/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/5/28

بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  224مطابق ماده 

متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی  گذار تفهیم کند که در صورت احضار وثیقه، به کفیل یا وثیقه

شود؛ و با عنایت به  الکفاله وصول یا وثیقه مطابق مقررات این قانون ضبط می گذار، وجه وي از ناحیه کفیل یا وثیقه

رار قانون یاد شده، تغییر عنوان اتهامی یا اتهامات جدید تفهیم شده به متهم با فرض متناسب بودن ق 280و  229مواد 

گذار براي تحویل متهم به مرجع قضایی  الصدور و عدم تشدید آن، مانع از مسئولیت کفیل و وثیقه تأمین کیفري سابق

 گذار به قوت و اعتبار خود باقی است. در موارد ضروري در پرونده نیست و مسئولیت کفیل یا وثیقه

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/17    

7/98/898   

  ح  898-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و ادارات دولتی قابل اعتراض در محاکم  ها از ناحیه سازمان آیا آراي قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداري -1

  دادگستري است؟

م ننماید، صدور قرار رد در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی نسبت به رفع نقص دادخواست اعاده دادرسی اقدا -2

  ادگاه است یا مدیر دفتر دادگاه؟دادخواست با د

 پاسخ:

، نظریه 1398/05/28مورخ  898به شماره ثبت وارده  1398/05/23بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

وم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت که در اصل یکصد و هفتاد و س نظر به این -1

نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی و تصمیمات » مردم«اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات 

شکایات  ها تصریح گردیده و مقصود از رسیدگی به و اقدامات مأمورین واحدهاي مذکور در امور راجع به وظایف آن

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  10ماده » الف«و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرح در بند 

هیأت  10/7/1368مورخ  39و  37، 38هاي  با عنایت به رأي وحدت رویه به شماره دادنامه 1392اداري مصوب 

، واحدهاي دولتی و عمومی از شمول مردم، »مردم« عمومی دیوان عدالت اداري با توجه به معنی لغوي و عرفی کلمه

شود. بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطالق می

باشد و از طرفی به موجب اصل  حقوق عمومی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداري نمی

» دادگستري«م قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، یکصد و پنجاه و نه

است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهاي دولتی در دیوان عدالت اداري، مسقط و نافی صالحیت رسیدگی 

هایی  ابطال آراي قطعی کمیسیونهاي عمومی در رسیدگی به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي دولتی مبنی بر  دادگاه

باشد؛  باشد و رسیدگی به این دعاوي در صالحیت محاکم عمومی می قانون شهرداري نمی 100مانند کمیسیون ماده 



هاي یاد شده به اقدامات واحدهاي دولتی مزبور به مانند اقدامات مردم عادي رسیدگی  مشروط به آنکه در کمیسیون

  ها. میم اداري و شخصیت اداري و حاکمیتی آنشده باشد و نه به اعتبار تص

هاي ابتدایی، توسط مدیر  چه دادخواست اعاده دادرسی ناقص باشد مانند دادخواست در خصوص مورد استعالم چنان -2

  شود. مدیر دفتر صادر میدفتر اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم تکمیل پرونده، قرار رد دادخواست توسط 

  

 اه حیدري پوردکتر محمد علی ش

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/14    

7/98/917   

  ك  917-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه پرونده با صدورکیفرخواست در دادسراي شهرستان به دادگاه کیفري دو ارسال شود و سپس دادگاه دیگري که 

که در دادگاه کیفري دو شهرستان در حال رسیدگی است مطلع  در حوزه قضایی بخش قرار دارد از اتهام دیگر متهم

که صالحیت  شود و پرونده را با قرار عدم صالحیت جهت رسیدگی توأم به این دادگاه ارسال نماید، با توجه به این

جهت رسیدگی به پرونده دادگاه بخش  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  310دادگاه شهرستان مطابق ماده 

قر شده است، لیکن رسیدگی به آن پرونده مستلزم صدور کیفرخواست است، تکلیف دادگاه و دادسراي در معیت مست

آن چه خواهد بود؟ آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال نماید و آیا دادسرا تکلیفی به رسیدگی خواهد داشت؟ در 

سال نماید وضعیت به چه کیفیتی خواهد بود؟ آیا دادسرا هم صورتی که دادگاه بخش پرونده را مستقیماً به دادسرا ار

که انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  26مستند به ماده 

ه ها در صالحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است را بر عهده دادسراي در معیت دادگاه صالح قرارداد آن

  ست، باید به پرونده رسیدگی کند؟ا

 پاسخ:

مورخ  917به شماره ثبت وارده  1398/05/26مورخ  9039/1787/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/06/03

ی با صدور کیفرخواست دردادگاه کیفري دو شهرستان مطرح شود و از همان متهم، چه پرونده متهمنظریه اکثریت: چنان

قانون آیین دادرسی  310پرونده دیگري در دادگاه بخش مطرح باشد، دادگاه بخش در راستاي اعمال مقررات ماده 

وفق قاعده عام  کیفري باید پرونده را به دادگاه کیفري دو (نه دادسراي در معیت آن) ارسال کند و سپس دادگاه

کند. به جهت صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی کیفري بر اساس تنظیم کیفرخواست، پرونده را به دادسرا ارسال می

در رسیدگی به پرونده ارسال شده از سوي دادگاه بخش، دادسراي در معیت دادگاه کیفري دو شهرستان نیز وفق ماده 

  یدگی است.قانون آیین دادرسی کیفري مکلف به رس 26



ناظر  1392قانون آیین دادرسی کیفري  313نظریه اقلیت: لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم موضوع ماده 

هاي اتهامی متهم هر دو در مرحله دادرسی یا رسیدگی واحدي قرار داشته باشند. یعنی هر دو به جایی است که پرونده

چه دادگاه بخش در معناي اخص باشند؛ بنابراین در فرض مطروحه چناندر مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به 

مرحله تحقیقات مقدماتی مشغول به رسیدگی به اتهام متهم بوده باشد، موجب قانونی جهت ارسال پرونده مزبور به 

هر یک از  نماید وجود ندارد ودادگاه کیفري شهرستان که متعاقب صدور کیفرخواست به اتهام دیگر متهم رسیدگی می

  باید به رسیدگی خود ادامه دهند.هاي یادشده -دادگاه

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/10/07    

7/98/918   

  ك  918-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

محوطه شرکت یا ورود دانشجو  آیا ممانعت از ورود افراد به اماکنی که مجاز به ورود هستند مانند ورود سهامدار به

  دانشگاه، داراي وصف جزایی است؟ به محوطه

 پاسخ:

مورخ  918به شماره ثبت وارده  1398/05/26مورخ  9039/1789/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/03

که نص قانونی  (اصل قانونی بودن جرم و مجازات) و با عنایت به این 1392قانون مجازات اسالمی  2ماده  با توجه به

بر اعطاي وصف کیفري نسبت به ممانعت از ورود اشخاص موضوع استعالم شامل سهامدار یا دانشجو حسب مورد به 

ن صرف چنین ممانعتی فاقد جنبه کیفري بوده و بنابرای  ساختمان محل استقرار شرکت و یا محوطه دانشگاه وجود ندارد،

  باشد. از این حیث قابل مجازات نمی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1398/10/10    

7/98/921   

  ح  921-76-98شماره پرونده:  

  استعالم:

العمر) به دیگري بدهد و  (حق فسخ مادامصورتی که فردي در زمان سالمت خود ملکی را به صورت صلح خیاري  در

  کننده شرط است؟ د یا مباشرت صلحتواند به قیمومت از محجور از حق فسخ استفاده کن سپس محجور شود، آیا قیم می

 پاسخ:

مورخ  921به شماره ثبت وارده  1398/05/26مورخ  9039/1793/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: تی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشور1398/06/03

علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم قانون مدنی، نمایندگی قانونی مولی 1235اوال، طبق ماده 

تواند حق است، قیم می که خیار حقی مالی و اداره کلیه اموال و اعمال حقوق مالی محجور با قیماست. لذا نظر به این

  فسخ را اعمال نماید.

 224قانون مدنی مبنی بر ضرورت معین بودن مدت خیار شرط و با لحاظ ماده  401ثانیا، با عنایت به تصریح ماده 

که از منظر عرف، مدت معین، مدتی است که آغاز و پایان آن معلوم باشد و در فرض قرار همین قانون، نظر به این

قانون مذکور شرط  401باشد، لذا مستند به ذیل ماده ر مصالح براي فسخ عقد، پایان مدت معلوم نمیدادن مدت عم

  انونی محجور، موضوعا منتفی است.خیار موضوع این عقد باطل و مبطل است و اعمال فسخ از سوي قیم به نمایندگی ق

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/29    

7/98/930   

  ك  930-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه خودرویی که در داخل یک مرکز تفریحی خصوصی به سانحه و حادثه جرحی یا فوتی نسبت به اشخاص منجر 

شود، جهت احراز قصور و میزان درصد تقصیر هر یک از طرفین حادثه آیا باید موضوع به کارشناس راهنمایی و 

نماید تنها حوادث  جاع شود یا کارشناس حوادث و ایمنی؟ با این توضیح که راهنمایی و رانندگی اعالم میرانندگی ار

 هاي عمومی در صالحیت آن مرجع است و در ملک خصوصی اشخاص کارشناس راهنمایی و خودرویی در جاده

  رانندگی اجازه کارشناسی ندارد؟

 پاسخ:

مورخ  930به شماره ثبت وارده  1398/6/4مورخ  9027/862/29000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/5

 1364واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسایل نقلیه مصوب  نظر به هدف مقنن از وضع ماده

واحده موصوف از حیث محل وقوع تصادف و مالکیت آن (عمومی یا  ردم است؛ و اطالق مادهکه تسهیل امور م

خصوصی بودن جاده یا راه)، در مواردي که در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قتل یا جرحی واقع شود مراجع قضایی 

ن مذکور در صورت ارجاع امر، توانند از نظر کارشناسی افسران موضوع قانون یادشده استفاده نمایند و افسرا می

  باشند. مکلف به متابعت و اجراي دستور مقام قضایی می
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/15    

7/98/946   

  ك  946-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین  269ستان، آیا طبق ماده در صورت صدور قرار توقف تحقیقات از سوي بازپرس و مخالفت داد -1

  قانون اخیرالذکر است؟ 104باید عمل شود یا ماده مذکور منصرف از ماده  1392دادرسی کیفري مصوب 

آیا دادیار حق صدور قرار ترك تعقیب دارد؟ در صورت تفویض اختیار صدور قرارهایی که دادستان اختیار صدور  -2

  است؟ها را دارد، نحوه تفویض چگونه  آن

قانون آیین  217ماده » ث«و » ت«، » پ«، » ب«در صورت امتناع متهم از پذیرش قرارهاي مندرج در بندهاي  -3

و متعاقباً صدور قرار کفالت، آیا قرار کفالت صادره تشدید تأمین کیفري محسوب  1392دادرسی کیفري مصوب 

  شود و آیا متهم حق اعتراض دارد؟ می

  از طریق تلفن چه دادسرایی است؟د توهین دادسراي صالح در موار -4

 پاسخ:

، 1398/06/09مورخ  946به شماره ثبت وارده  1398/06/04مورخ  3/9647بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

قرار توقف تحقیقات صادره از سوي بازپرس لزوما نیازمند  1392سی کیفري قانون آیین دادر 104مستفاد از ماده  -1

این قانون خارج بوده و در صورت مخالفت  269اعالم موافقت دادستان است و موضوع از شمول مقررات ماده 

  دادستان، بازپرس موظف به ادامه رسیدگی است.

از اختیارات دادستان است. با این حال،  1392کیفري  قانون آیین دادرسی 79صدور قرار ترك تعقیب موضوع ماده  -2

این قانون، در اموري که  88تواند صدور قرار ترك تعقیب را نیز  به دادیار ارجاع نماید و با توجه به ماده دادستان می

  شود، وي در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد.از طرف دادستان به دادیار ارجاع می

ماده » ث«و » ت«، »پ«، »ب«صدور قرار کفالت، متعاقب امتناع متهم از پذیرش قرارهاي مندرج در بندهاي  -3

تکلیف قانونی قاضی است که به لحاظ امتناع متهم صورت پذیرفته است و  1392قانون آیین دادرسی کیفري  217

  شود.تشدید قرار تأمین محسوب نمی



ی مطلق است و حضور مخاطب توهین نیز شرط تحقق جرم نیست، لذا به محض که جرم توهین جرمنظر به این -4

شود و دادسراي صالح براي رسیدگی به جرم توهین از طریق استعمال الفاظ یا انجام حرکات موهن، جرم محقق می

  الفاظ موهن (رکن مادي بزه) است.تلفن، دادسراي محل افشا و بروز 

دگی و چگونگی و مدت فرایند کارشناسی که براي پاسخ به آن ضرورت دارد، سواالت مختلف از لحاظ میزان پیچی«

  »گویی است.متفاوت است. بنابراین طرح سواالت گوناگون (گرچه مرتبط با هم) مانع سرعت و دقت الزم در پاسخ

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/10    

7/98/956   

  ح  956-29/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند  به صورت سرقفلی به مستأجر واگذار می 1359با توجه به سابقه شرعی سرقفلی موجر یک باب مغازه در سال 

  شود: متعاقباً مستأجر که مالکیت سرقفلی را نیز دارد، مرتکب تخلف می

  ي است؟آیا مقررات مربوط به فسخ اجاره عین مستأجره در مورد سرقفلی نیز جار -1 

تواند در صورت وجود  موجر می 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  15و  14آیا طبق بندهاي مواد  -2

که سرقفلی  همان قانون بدون پرداخت حق سرقفلی درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید یا این 14جهات ماده 

  شود؟ میمتفاوت از حق کسب و پیشه و تجارت است و صرفاً این حق ساقط 

که  با فرض ساقط نشدن حق سرقفلی، آیا دادگاه مجاز به صدور حکم تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی است یا این -3

  مستأجر مستقالً براي مطالبه سرقفلی باید طرح دعوا کند؟

نانچه با فرض عدم اسقاط حق سرقفلی و جواز دادگاه به صدور حکم به استرداد وجه سرقفلی در قبال تخلیه، چ -4

قانون  19ظرف شش ماه موجر حق سرقفلی را پرداخت نکند، آیا مشمول ملغی اثر شدن حکم وفق قسمت اخیر ماده 

  ؟شود می 1356موجر و مستأجر مصوب  روابط و

 پاسخ:

مورخ  956به شماره ثبت وارده  1398/6/11مورخ  9031/21437/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: تی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشور1398/6/11

در فرض سؤال که موجر سرقفلی یک باب مغازه را به مستأجر واگذار کرده است و اجاره مذکور مشمول قانون  -1

 شود که ملک مذکور از شمول مقرراتاست واگذاري حق سرقفلی باعث نمی 1356روابط موجر و مستأجر سال 

  مربوط به قانون یادشده از جمله مقررات مربوط به حق فسخ و تخلیه خارج شود.

که حق سرقفلی ناشی از توافق مالک و مستأجر است و این حق پس از تصویب قانون روابط موجر و نظر به این -2

قانون تعدیل نامه  آیین 9نیز در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و از جمله در ماده  1356مستأجر مصوب 

به آن تصریح شده است و وضع مقرراتی در خصوص پیدایش و زوال  15/11/1317االجاره مستغالت مصوب  مال



که در مقام حمایت از  1356به حکم قانون، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب » کسب و پیشه«حقی با عنوان 

ممکن است در قالب شروط ضمن عقد نیز ایجاد شود،  مستأجر بوده است، به حقوق ناشی از توافقات طرفین عقد که

نیز طرفین حق سرقفلی  1356رساند و در فرضی که دادگاه احراز کند در قرارداد اجاره مشمول قانون سال خللی نمی

کند و  پیشه ناشی از حکم قانون، به حق سرقفلی مقرر بین طرفین خللی وارد نمیاند، زوال حق کسب و  بینی کرده پیش

  آید. ارزیابی ریالی آن با لحاظ نکات فنی به عمل می

  مطالبه سرقفلی در فرض سؤال مستلزم طرح دعواي مربوط مانند دعواي تقابل است. -3

جارت، حکم به استرداد سرقفلی از شمول ماده هاي ماهوي حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تبا توجه به تفاوت -4

  خروج موضوعی دارد. 1356قانون روابط موجر و مستأجر سال  19
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/08    

7/98/880   

  ح880-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

طرح » ج«و » ب«تقالی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی میان اشخاص دعواي ابطال سند ان» الف«چنانچه از سوي شخص 

نیز که مبناي » ج«و» ب«باید دعواي بطالن معامله میان  که  شود، آیا این دعواي به تنهایی قابلیت استماع دارد؟ یا این

  توأمان در دعواي فوق مطرح شود؟ سند انتقالی است، هم به عنوان خواسته

 پاسخ:

، 1398/05/27مورخ  880به شماره ثبت وارده  1398/05/15مورخ  980039استعالم شماره بازگشت به       

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

اي هرگاه دعواي ابطال سند به لحاظ بطالن معامله موضوع سند اقامه شود، بطالن معامله سبب دعوا است؛ لذا طرح دعو

  اي بطالن معامله موضوعیت ندارد.مستقل دعو

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/10/17    

7/98/842   

  ك  842-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تعزیري درجه  آیا تعقیب مجدد متهم متعاقب صدور قرار منع تعقیب از ناحیه دادگاه در جرایم منافی عفت و جرایم -1

  پذیر است؟ (با ذکر مستند قانونی) امکان 8و  7

در صورت مثبت بودن پاسخ، در فرضی که قرار منع تعقیب در مرحله بدوي به طور قطعی صادر شده یا قطعیت  -2

  خواست و اظهار نظر چه کسی است؟یافته و یا در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته باشد، مقام صالح براي در

 پاسخ:

مورخ  842به شماره ثبت وارده  1398/05/12مورخ  1398168002427244بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/05/23

اقع دادگاه خود رأسا متکفل انجام گردد، در و در فرضی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفري رسیدگی می -1

قانون آیین  102مرحله تحقیقات مقدماتی است و انجام این تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیق و تعقیب با توجه به ماده 

این قانون باید طبق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی  341و مالك قسمت ذیل ماده  1392دادرسی کیفري 

پذیر قانون یادشده امکان 278مین قانون صورت گیرد. بنابراین در فرض سوال اعمال ماده مذکور در بخش دوم ه

که دیوان عالی که رأي دادگاه کیفري یک در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، با توجه به ایناست. ضمنا در صورتی

  شور نیست.باشد، نیازي به تجویز تعقیب مجدد از سوي دیوان عالی کنمی» دادگاه«کشور 

، در صورتی که در دادگاه کیفري دو قرار منع 1392قانون آیین دادرسی کیفري  341و  278با توجه به مواد  -2

، در صورت کشف دالیل جدید، رسیدگی دتعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شو

شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر می مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام

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

  در صالحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/04    

7/98/29   

  ك 29-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در مواردي که شاکی داراي ید معتبر قانونی نیست و به عبارتی ید شاکی غاصبانه و حتی در مواردي مانند سرقت ید 

ه ید ک وي مجرمانه است، آیا پذیرش و رسیدگی به شکایت خیانت در امانت از این فرد معتبر است و آیا با توجه به این

  ؟منظر ارکان مادي واقع شده استشاکی مجرمانه است، بزه مذکوراز 

 پاسخ:

، 1398/01/18مورخ  29به شماره ثبت وارده  1397/12/14بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

  گردد: نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون قوانین جزائی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

شخصی است که از » شاکی«با الحاقات و اصالحات بعدي  1392قانون آیین دادرسی کیفري  10ماده اوال، مطابق 

مذکور در فرض » سارق«و » غاصب«وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده و تعقیب مرتکب را درخواست کند؛ لذا 

فهوم مذکور در ماده موصوف و به م» شاکی«استعالم (به لحاظ عدم تحمل ضرر و زیان) اساسا از قلمرو شمول تعریف 

این قانون (شکایت شاکی به عنوان یکی از جهات  64ماده » الف«احکام و آثار ناظر به آن از جمله حکم موضوع بند 

  قانون مذکور (مبنی بر اختیار شاکی در طرح شکایت) خارج است. 68قانونی شروع به تعقیب) و ماده 

که فاقد » ج«از طریق شخص » الف«که مال متعلق به » ب«علیه شخص به عنوان مالک » الف«ثانیا، شکایت شخص 

اذن از سوي مالک بوده در اختیار وي قرار گرفته است، تحت عنوان خیانت در امانت وجه قانونی ندارد و حسب مورد 

نه یا دیگر عناوین مجرما 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  662تواند مصداق جرم موضوع ماده می

  باشد.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/03    

7/98/118   

  ك  118-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه دادگاه کیفري در حین رسیدگی متوجه شود اتهام مندرج در کیفرخواست به متهم جدیدي انتساب دارد که  -1

به میان نیامده است، آیا در فرض صدور حکم بر برائت متهم مذکور درکیفرخواست، دادگاه در پرونده ذکري از وي 

که صرفاً در محدوده  تکلیفی به اعالم جرم و یا بزه انتسابی نسبت به متهم جدید به دادسرا جهت رسیدگی دارد؟ یا آن

فرخواست تکلیفی جهت اعالم مراتب کیفرخواست مجاز به رسیدگی است و نسبت به متهم جدید به اتهام مندرج در کی

  به دادستان ندارد؟

متوجه شود که دادسراي صادرکننده کیفرخواست اساساً فاقد صالحیت محلی است و  2چنانچه دادگاه کیفري  -2

باشد، آیا باید به شایستگی دادسراي محل وقوع جرم  رسیدگی به بزه انتسابی در صالحیت دادسراي محل دیگري می

که با توجه به صدور کیفرخواست از طرف دادسراي غیرصالح پرونده را باید با  حیت صادر کند یا آنقرار عدم صال

محل وقوع جرم ارسال کند تا دادگاه مذکور در صورت  2صدور قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه کیفري 

صدور قرار عدم صالحیت از  تشخیص پرونده را نزد دادسراي متبوع خود جهت تحقیقات مقدماتی ارسال کند؟ آیا

باشد، صحیح و داراي وجاهت  به صالحیت دادسراي محل وقوع جرم که در معیت آن دادگاه نمی 2دادگاه کیفري 

  قانونی است؟

 پاسخ:

مورخ  118به شماره ثبت وارده  1398/02/05مورخ  9016/53/34001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این 1398/02/07

، در فرضی که دادگاه کیفري متعاقب صدور 1392قانون آیین دادرسی کیفري  382و  335مستفاد از مواد  -1

کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه، حکم بر برائت متهم صادر نماید و به اعتقاد دادگاه وقوع جرم مطروحه منتسب 

که پرونده امر پس از قطعیت و ضمن  پرونده امر ذکري از وي نشده است، با لحاظ این به شخص دیگري باشد که در

روال عادي امور نزد دادستان مطرح خواهد شد، دادگاه کیفري تکلیفی به اعالم وقوع جرم از ناحیه شخصی که در 



الث توسط دادگاه به دادسرا پرونده امر فاقد سمت بوده است، ندارد. با این وجود اعالم وقوع  جرم از ناحیه شخص ث

  (در فرض مطروح) متعاقب قطعیت حکم، فاقد منع قانونی است.

، در حوزه قضایی هر شهرستان و 1392قانون آیین دادرسی کیفري  22که حسب تصریح ذیل ماده  با عنایت به این -2

ها انجام  ادسراها در معیت دادگاهشود، بنابراین د هاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقالب تشکیل می در معیت دادگاه

خواست از دادسرا به دادگاه کیفري ارسال شده است،  نمایند و در فرض مطروحه که پرونده امر با صدور کیفر وظیفه می

االصول باید پرونده  که، دادگاه کیفري یادشده از حیث صالحیت محلی خود را صالح به رسیدگی نداند، علی با لحاظ این

داند ارسال دارد و ارسال پرونده به  را صالح به رسیدگی می دور قرار عدم صالحیت به دادگاه کیفري که آنامر را با ص

  کند، فاقد وجاهت قانونی است. می دادسرایی که در معیت دادگاه کیفري صالح انجام وظیفه

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/14    

7/98/265   

  ك  265-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نماید و در این بین اسلحه از نواحی متعدد  فردي نظامی با اسلحه نظامی اقدام به ایراد ضرب و جرح نظامی دیگري می

شود، یا فردي نظامی قصد ایراد ضرب و جرح دیگري داشته و مانیتور موجود در اتاق را برداشته و به  دچار تخریب می

ف دیگري پرتاب می نماید، با توجه به این که فاعل مدعی است قصد تخریب اسلحه یا مانیتور را نداشته و قصد طر

تکب چه ، نامبرده مر1392قانون مجازات اسالمی مصوب  144ایراد ضرب و جرح داشته است، با عنایت به مفاد ماده 

  جرمی یا جرایمی شده است.

 پاسخ:

مورخ  265به شماره ثبت وارده  1398/02/17مورخ  23/1/150042اره بازگشت به استعالم شم      

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/02/30

ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است،  در جرایمی که وقوع آن 1392قانون مجازات اسالمی  144طابق ماده م

قصد نتیجه یا علم به وقوع آن باید محرز شود؛ در فرض سوال که فرد نظامی با بدنه اسلحه سازمانی یا با پرتاب 

دستگاه رایانه (مانیتور) با قصد ایراد ضرب و جرح، دیگري را مصدوم نموده و در نتیجه اسلحه یا مانیتور مربوطه 

مدي قابل تعقیب و مجازات است که به قصد تخریب شود، فرد مزبور در صورتی تحت عنوان تخریب ع تخریب می

ها اقدام نموده باشد و یا رفتار وي نوعاً منتهی به تخریب وسایل یادشده گردد. به عبارت دیگر، در جرم مقید لزوماً  آن

ر قابل شود، جرم مزبو چه رفتار متهم عرفاً به منزله علم او به نتیجه محسوب احراز قصد نتیجه الزم نیست؛ بلکه چنان

  تحقق است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/24    

7/98/287   

  ك  287-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگاه  1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختالس و کالهبرداري مصوب  5ذیل ماده  3به موجب تبصره  

یش از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا مرتکب اختالس پ

کند، اما حکم انفصال درباره او اجراخواهد  نماید و اجراي مجازات حبس را معلق می قسمتی از جزاي نقدي معاف می

حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه شد. بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله پیش از صدور کیفرخواست از 

قانون  86اختالس واجد حقی قانونی براي متهم است. با توجه به تأسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده 

لطفا ارشاد فرمایید، چنانچه بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

م در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع را اخذ نموده و در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی اختالس را تفهی

که در  از دادستان نماید، آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به دادگاه است؟ توضیح آن

  شود. الذکر محروم می موضوع تبصره فوقصورت طرح کیفرخواست شفاهی در همان روز عمالً متهم از امتیاز قانونی 

 پاسخ:

مورخ  287به شماره ثبت وارده  1398/03/01مورخ  9031/6099/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/03/01

که دادستان رأساً یا به درخواست بازپرس  1392دادرسی کیفري مصوب  قانون آیین 302در غیر جرایم موضوع ماده 

همان قانون، دعواي کیفري را بالفاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی  86با رعایت شرایط مقرر در ماده 

دادگاه به کند. که منظور همان بیان ادعاي شفاهی دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه است، چون  در دادگاه مطرح می

کند که حق دارد براي تعیین وکیل و تدارك دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل  متهم تفهیم می

تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعاي شفاهی  شود، متهم می سه روز به او مهلت داده می

ذیل  3جه یا مال مورد اختالس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام و

  برخوردار شود. 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  5ماده 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/22    

7/98/264   

  ك  294-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

نماید و اساساً امکان تشخیص  در مواردي که مرجع انتظامی مواد مخدر یا روانگردان را به صورت رها شده کشف می

توان  می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  389ماده » پ«تعلق آن به فرد معینی منتفی است، آیا به استناد بند 

  ؟قرار موقوفی تعقیب صادر کرد

 پاسخ:

مورخ  294به شماره ثبت وارده  1398/2/30مورخ  9026/263/1631بازگشت به استعالم شماره       

  ) این اداره 2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/3/1

گردان توسط  ، با فرض کشف مواد مخدر یا روان1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  104مستفاد از ماده 

ورین نیروي انتظامی و ناشناس بودن متهم یا متهمان و اعالم مراتب به مرجع قضایی، عدم شناسایی متهم یا متهمان مأم

ربط نبوده و باید دستورات الزم براي شناسایی متهم یا متهمان توسط  موجب توقف تحقیقات از سوي قاضی ذي

فوق الذکر  قانون 104صول شرایط مقرر در ماده چنین در صورت عدم شناسایی مرتکبین و ح ضابطان صادر شود؛ هم

گردان مکشوفه نیز باید مطابق  امکان صدور قرار توقف تحقیقات میسور است. ضمناً در خصوص مواد مخدر یا روان

 389ماده » پ«قانون مارالذکر تعیین تکلیف گردد و در هر صورت فرض سؤال، از شمول مقررات بند  148ماده 

  باشد. اظر بر طرح پرونده در دادگاه متعاقب صدور کیفرخواست است، خارج میقانون یادشده که ن

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/18    

7/98/444   

  ك  444-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

اي از دادنامه از  اند ارسال نسخهتو ، آیا رئیس زندان می1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  377با توجه به ماده 

طرف دادگاه به زندان به منظور ابالغ به زندانی را به منزله اعالم محکومیت غیرقطعی تلقی نموده و بر اساس همان 

که اعمال ماده مزبور  دادنامه مفاد ماده مذکور را اعمال و در صورت اتمام محکومیت زندانی را آزاد کند یا این

  ی صریح از سوي دادگاه صادرکننده حکم به زندان است؟مستلزم دستور کتب

 پاسخ:

مورخ  444به شماره ثبت وارده  1398/3/25مورخ  9018/868/703بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/3/26

علیه حکم غیر قطعی، که تحت قرار تأمین در زندان بسر  محکوم 1392یین دادرسی کیفري قانون آ 377مطابق ماده 

برد، اصوال باید با صدور دستور مقام قضایی و با احتساب ایام بازداشت قبلی آزاد شود و اساسا دستور یاد شده  می

موجبات آزادي زندانی یاد شده چه رئیس زندان  واجد خصیصه قضایی است ولیکن این امر مانع از آن نیست که چنان

  ربط اعالم دارد را فراهم ببیند مراتب را به مقام قضایی ذي

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/15    

7/98/454   

  ك  454-100-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

امی جزء امور بدیهی است؛ زیرا دادسرا اعم از هاي قضایی و انتظ اصل لزوم تبعیت دادیار از دادستان در رسیدگی

شود. همین امر موجب شده که در مقررات انتظامی قانون کانون  عمومی و انتظامی هیأت واحده محسوب می

قانون  21اي به این امر اختصاص پیدا نکند و در ماده  نامه اجرایی آن ماده کارشناسان رسمی دادگستري و آیین

  نامه اجرایی آن از عنوان دادسراي انتظامی استفاده شده است. آئین 60اخیرالذکر و ماده 

  آیا دادیاران انتظامی بنا به اصل لزوم تبعیت دادیار از نظر دادستان، باید از نظر دادستان یا معاون وي تبعیت کنند؟ -1

هاي انتظامی  رسیدگی توان مقررات قانون آیین دادرسی کیفري را به  آیا با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط می -2

  تسري داد؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/3/27مورخ  454به شماره ثبت وارده  1398/3/25مورخ  350بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2مشورتی اکثریت و اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

  ) نظراکثریت:2و1

باشد و از حیث انجام وظایف دادسرا و تصمیمات مأخوذه تابع نظر  دادیار اصوالً جانشین دادستان میکه  با توجه به این

نامه اجرایی آن  و آیین 1381که در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  دادستان است و با عنایت به این

امی کانون کارشناسان رسمی در انجام وظایف نصی بر خالف مطلب فوق نیامده است، بنابراین دادیار دادسراي انتظ

  باشد. محوله تابع نظر دادستان مربوط می

  نظر اقلیت:

اوالً، بر خالف مقدمات مطرح شده در استعالم، در رسیدگی قضایی و انتظامی اصل استقالل قضایی حاکم است و احکام 

  یار از دادستان خالف اصل است.مبنی بر لزوم تبعیت داد1392مقرر در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

پذیر  هاي بنیادي وجود دارد که الغاء خصوصیت و یا تنقیح مناط اساساً امکان ثانیاً، بین جرم و تخلف انتظامی تفاوت

  الفارق است.  باشد و قیاس آنها، قیاس مع نمی



بر استقالل دادیار انتظامی در مبنی 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  28ثالثاً، با توجه به حکم صریح ماده 

رسد مالك حکم مقرر در  مقابل دادستان، در فرض سکوت مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستري به نظر می

  این ماده در تقویت استقالل دادیار انتظامی در برابر دادستان قابلیت استناد دارد.

باشد و تخلفات انتظامی  ، ناظر به ارتکاب جرایم می1392مصوب که قانون آیین دادرسی کیفري   رابعاً، با توجه به این

باشد، نسبت به  از شمول عنوان جرایم خارج است، در صورت عدم وجود نص، تسري قواعد تعدد که ناظر به جرایم می

  تخلفات فاقد وجاهت قانونی است.

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/22    

7/98/520   

  ح  520-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورت تحقق خیار رویت و تخلف از وصف، چنانچه صاحب خیار نخواهد از حق خیار استفاده و بیع را فسخ کند و 

ها یا شرایط خاص  مبیع را به همان نحو که هست قبول نماید، با در نظرگرفتن این امر که به علت نوسان شدید قیمت

تواند با استناد به قواعد و مقررات عمومی  شود، آیا خریدار می و دریافت ثمن موجب تضرر بیشتر خریدار می فسخ بیع

مسئوولیت مدنی از فروشنده مطالبه خسارت نماید؟ به عنوان مثال فرد یک رأس اسب اصیل را با وصف حامل بودن 

تواند اسب را به همان نحو  باشد، آیا خریدار می میشود که حیوان مذکور آبستن ن آن خریداري کرده و بعداً کاشف می

التفاوت قیمت اسب حامل و غیرحامل به فروشنده مراجعه کند یا صرفاً حق فسخ و  قبول کند و جهت دریافت مابه

  استراداد ثمن را داره؟

 پاسخ:

، 1398/04/09 مورخ 520به شماره ثبت وارده  1398/03/19مورخ  1204/98بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون مدنی صاحب خیار مختار است که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.  410به تصریح ماده 

مفاد تراضی است و تقسیط ثمن جز اخذ ارش امري استثنایی و مختص خیار عیب است. تبعیض در معامله نیز برخالف 

در خیار تبعض صفقه ممکن نیست و حسب ظاهر در فرض سوال دادرس خیار رؤیت و تخلف وصف را احراز نموده 

که ممکن است وجود اوصافی در مبیع، داعی پرداختن مبلغی بیشتر و یک انگیزش براي رغم ایناست، بنابراین علی

پذیرد. آید، باشد، اما عرفا مبادله میان تمام ثمن و تمام مبیع صورت میص درمیچه در ملکیت شخبرداري از آنبهره

در این حالت وصف ارتباط مستقیم با ثمن که رکنی از ارکان عقد است، ندارد و جزء مشخصی از ثمن در مقابل وصف 

تواند د. لذا مشتري صرفا میالتفاوت براي مشتري وجود داشته باشگیرد تا امکان تقسیط ثمن و دریافت مابهقرار نمی

  بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/22    

7/98/432   

  ك  432-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1392مهر  92/30/51887که طی شماره  1357قانون افراز و فروش امالك مشاعی مصوب  4در خصوص ماده 

  توسط فقهاي معظم شوراي نگهبان خالف شرع اعالم و باطل شده است: 

توانند نسبت به امالك مشاعی که بعضی از مالکان مخالف فروش سهم ملک یا اراضی مشاع خود  آیا مراجع قضایی می

  فروش کل ملک را صادر نمایند؟ فوق الذکر که باطل شده است دستور 4باشند، با استناد به ماده  می

قانون باطل شده مذکور صادر شود آیا صادر کننده دستور  4چنانچه دستور فروش ملک مشاع با تمسک به ماده 

مکلف به عدول از آن است یا مرجع دیگري که مشخص و اعالم می نمایید باید دستور نامتعارف یاد شده را کأن لم 

  یکن اعالم کند؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/3/25مورخ  432به شماره ثبت وارده  1398/3/12مورخ  1770گشت به استعالم شماره باز      

  گردد: کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قوه  العمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در کننده محترم از مقامات مذکور در تبصره ماده یک دستور اوالً، استعالم

  باشد. ریاست محترم قوه قضائیه نمی 19/9/1398قضاییه مصوب 

، با بررسی به عمل آمده نظریه فقهاي محترم شوراي نگهبان مذکور در استعالم در روزنامه رسمی منتشر نشده  ثانیاً

  .باشد دستورالعمل یاد شده است و بنابراین قابل پاسخگویی نمی 2است؛ لذا موضوع خارج از شمول ماده 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  
  

    



 

1398/10/03    

7/98/138   

  ك  138-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده بازپرس  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92با توجه به ماده  -1

صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وي از انجام وظیفه و عدم دسترسی به  است. به موجب تبصره این ماده در

این قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعیین رئیس   302بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده 

  دهد. حوزه وظایف بازپرس را انجام می

میلیون تومان رشوه اخذ نموده است، دادستان باید  5وري مبلغ که مأم آیا به صرف گزارش یگان خدمتی مبنی بر این

که باید برخی تحقیقات انجام دهد و به محض محرز شدن جرم  بدواً پرونده را به شعبه بازپرسی ارجاع دهد یا این

  پرونده را به شعبه بازپرسی ارجاع کند؟ 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302موضوع ماده 

که پرونده با گزارش مرجع انتظامی به شعبه بازپرسی ارجاع شود و پس از انجام تحقیقات براي  در صورتی -2

هزار تومان است که  900جانشین بازپرس مشخص شود که جرم ارتشاء محقق شده؛ اما براي مثال مبلغ رشوه 

گونه جرایم را دارد،  این رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه نظامی دو است و به تبع آن دادیار نیز حق تحقیق در

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302که باید در جرایم موضوع ماده  تکلیف جانشین بازپرس با توجه به این

که پرونده را بدون قرار و با گردشکار جهت ارجاع به  انجام وظیفه نماید چیست؟ آیا باید قرار نهایی صادر کند یا این

  دستان برساند؟شعب دادیاري به نظر دا

یاد شده مغایر   302آیا استفاده از جانشین بازپرس در فهرست کشیک قضایی دادسرا در جرایم موضوع ماده  -3

  هاي مربوطه است؟ نامه قوانین و مقررات و آیین

 پاسخ:

، نظریه 1398/2/9مورخ  138به شماره ثبت وارده  1398/2/5مورخ  2/89بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2شورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (م

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302و تبصره آن و نیز ماده  92و ماده  68و  64مواد » ب«مستفاد از بندهاي  -1

جانشین بازپرس (که در در صالحیت بازپرس یا  302این است که انجام تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع ماده  1392



باشد و دادستان قبل از ارجاع به شعبه  داراي اختیارات بازپرس است) می 92موارد حدوث وضعیت تبصره ماده 

  بازپرسی یا دادرس جانشین بازپرس، مکلف به احراز صحت گزارش واصله یا وجود ادله کافی نیست.

چه متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی مشخص گردد که بزه  با فرض ارجاع پرونده به دادرس جانشین بازپرس، چنان -2 

شده مکلف  باشد، دادرس یاد نمی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302وقوع یافته از موارد مذکور در ماده 

  باشد. به ادامه رسیدگی و اظهار نظر است و موجب قانونی جهت ارجاع پرونده به دادیار نمی

قانون آیین دادرسی  92ماده  2نشین بازپرس در صورت تحقق شرایط مندرج در تبصره استفاده از دادرس جا -3

رسد و در هر صورت تعیین  در فهرست کشیک قضایی دادسرا فاقد اشکال قانونی به نظر می 1392کیفري مصوب 

  دادرس جانشین بازپرس با تقاضاي دادستان و از سوي رییس حوزه قضایی باید صورت پذیرد.

 د علی شاه حیدري پوردکتر محم

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/23    

7/98/1136   

  ح1136-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي الزم رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر به نقض حکم محکومیت و صدور حکم  با تعیین وقت رسیدگی و در بررسی

میت نظر دارد. با معرفی مستشار دیگر ایشان نظر به تعیین برائت عقیده دارد؛ اما مستشار شعبه به تأیید حکم محکو

وقت رسیدگی و تحقیق از شهود دارد. پس از رسیدگی بعدي رئیس شعبه به نظر قبلی خود مبنی بر برائت باقی و 

که در روز رسیدگی مستشار شعبه که نظر به تأیید رأي  مستشار معرفی شده نظر به تأیید رأي دارد. با توجه به این

باشد، آیا باید پرونده به مستشار سوم ارجاع شود یا  و مستشار معرفی شده با نظر او موافق می  داشته در مرخصی بوده

  روز قانونی باید انشاي رأي کنند؟    7که دو مستشار قبلی فرداي آن روز یا در مهلت  این

 پاسخ:

، نظریه 1398/7/14مورخ  1136ت وارده به شماره ثب 1398/7/3مورخ  98/1081بازگشت به استعالم شماره   

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

در فرض سؤال که به لحاظ اختالف نظر رئیس و مستشار شعبه دادگاه تجدید نظر، مستشار دیگري ضمیمه شده و 

میم شده است و پس از جلسه مذکور رئیس شعبه و النهایه براي تعیین وقت رسیدگی و تحقیق از شهود اتخاذ تص

مستشاري که به شعبه معرفی شده است باز هم اختالف نظر دارند، باید بالفاصله موضوع به رئیس یا سرپرست دادگاه 

هاي تجدید نظر جهت انضمام مستشار سوم منعکس شود و انتظار براي بازگشت مستشار شعبه از مرخصی وجهی 

  .ندارد

 علی شاه حیدري پور دکتر محمد

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/08    

7/98/1105   

  ك1105-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي با موضوع قتل عمدي، پس از وصول استیذان و با توجه به دعوت از اولیاي دم جهت اخذ درخواست  در پرونده

ي دم (مادر مقتول) با توجه به نحوه پاسخگویی و وضعیت ظاهري وي و نهایی اجراي حکم و یا مصالحه، احد از اولیا

ي اعالم داشته وي  ا احراز داشتن اختالل روانی به پزشکی قانونی معرفی شده است و پزشکی قانونی نیز طی نظریه

کبر سن ولی دم  باشد؛ اما با توجه به کم از تاریخ معاینه می باشد؛ لیکن شروع این اختالل دست داراي حالت جنون می

براي این شعبه تردید و شبهه ایجاد شده است که تاریخ شروع اختالل به زمان پیش از درخواست و مطالبه قصاص 

  گردد که مقدمه استیذان حکم قصاص نفس است:  بازمی

قانون  356آیا شروع اختالل روانی جنون پس از وصول استیذان و یا پیش از انجام استیذان در اعمال مقررات ماده 

مجازات اسالمی مؤثر است؟ به عبارتی آیا در صورت صدور حکم حجر ولی دم پس از وصول استیذان و حتی در پاي 

و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  356دار باید عملیات اجرایی متوقف و پرونده در راستاي مقررات ماده  چوبه

  نزد حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شود؟ اخذ درخواست از ولی امر مسلمین به عنوان ولی مجنون،

 پاسخ:

مورخ  1105به شماره ثبت وارده  1398/7/8مورخ  9073/4058/3480بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/7/9

این  354، حق قصاص، مصالحه و گذشت مذکور در ماده 1392صوب قانون مجازات اسالمی م 347با توجه به ماده 

دم در  علیه یا ولی قانون شامل مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراي حکم است و در صورت عروض حالت جنون بر مجنی

 علیه یا هر یک از مراحل تحقیق، محاکمه و اجراي حکم و حتی پس از انجام استیذان، مقام رهبري، ولی مقتول، مجنی

قانون یاد شده، پرونده باید حسب مورد نزد رئیس  356شود و در اجراي حکم موضوع ماده  دم مجنون محسوب می ولی

  قوه قضاییه یا مقامی که در این خصوص به وي تفویض اختیار گردیده ارسال شود.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/23    

7/98/1134   

  ك1134-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي  نامه دادسراها و دادگاه ) آیین2/9/1384(اصالحی  13ماده  یکچنانچه دادسراي ویژه روحانیت در اجراي تبصره 

مقام معظم رهبري با الحاقات بعدي رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل برقراري  1369ویژه روحانیت مصوب 

که رسیدگی  رغم آن روع و خیانت در امانت را به دادسراي عمومی و انقالب محول کند، آیا مرجع مذکور بهرابطه نامش

مستقیماً در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  24/3/1394اصالحی  306به جرایم منافی عفت به استناد ماده 

مقام قضایی مربوطه چیست؟ در فرضی که  آید، مکلف به رسیدگی است؟ تکلیف دادگاه کیفري مربوطه به عمل می

دادسراي ویژه روحانیت بزه ارتکابی روحانی دایر بر ارتکاب عمل منافی عفت را در اجراي تبصره مذکور مستقیماً نزد 

قانون مجازات  637دادگاه کیفري مربوطه ارسال کند و جرم او ثابت و محرز شود، عالوه بر اعمال مقررات ماده 

» پ«، آیا دادگاه کیفري مجاز به صدور حکم بر خلع لباس روحانی در اجراي بند 1375ت) مصوب اسالمی (تعزیرا

  باشد؟  نامه مذکور می آیین 2/9/1384اصالحی  43یا ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  23ماده 

 پاسخ:

، 1398/07/14مورخ  1134به شماره ثبت وارده  1398/06/05مورخ  98/1076بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

هاي ویژه روحانیت  نامه دادسراها و دادگاه آیین« 13در تبصره یک ماده » ربط مراجع قضایی ذي«با توجه به عبارت 

مطلق نبوده و با » سایر مراجع قضایی«نمودن رسیدگی به ، اختیار دادسراي ویژه روحانیت در واگذار »1369مصوب 

لحاظ قواعد عام صالحیت مراجع قضایی است لذا چنانچه دادسراي ویژه روحانیت رسیدگی به جرایم رابطه نامشروع و 

خیانت در امانت ارتکابی توسط فرد روحانی را به دادسراي عمومی و انقالب محول نماید، دادسرا با رعایت مقررات 

کند و در خصوص اتهام رابطه نامشروع، پرونده را  راجع به قواعد عام صالحیت، به اتهام خیانت در امانت رسیدگی می

  نماید. به دادگاه ارسال می

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/07    

7/98/1110   

  ح  1110-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

دارد:  که مقرر می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 278عنایت به ماده با 

در دعواي بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز الزم است و در صورت امتناع از سوگند حق وي ساقط 

سیدگی و تعیین جانشین وي، در راستاي ماده شود، چنانچه خوانده در جریان رسیدگی فوت کند پس از توقف ر می

  قانون مذکور آیا سوگند خواهان ضروري است؟ 105

 پاسخ:

مورخ  1110به شماره ثبت وارده  1398/7/9مورخ  9015/265/26000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: می ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم1398/7/10

در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شخصی مطرح شده و او در اثناي دادرسی فوت کرده و سپس ورثه وي به جانشینی 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  قانون آیین دادرسی دادگاه 278اند، موضوع مشمول اطالق ماده  معرفی شده

قانون مدنی و  1333به تشخیص دادگاه، با عنایت به ماده که  است و سوگند خواهان الزم است؛ مگر آن 1379مصوب 

  با در نظر گرفتن دفاعیات خوانده (در زمان حیات وي) در بقاء دین تردید نباشد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/14    

7/98/151   

  ك  151-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

  توان اعمال تخفیف نمود؟ ت تکمیلی (اختیاري و اجباري) میآیا در مجازا

 پاسخ:

مورخ  151به شماره ثبت وارده  1398/02/09مورخ  9026/126/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزائی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/02/10

هاي که: اوال، مجازاتمشمول عنوان کلی مجازات تعزیري است؛ ولی با توجه به این هرچند مجازات تکمیلی نیز

ها به اختیار قاضی است و تکمیلی فاقد حداقل است و صرفا سقف آن (دو سال) تعیین شده است؛ تعیین این مجازات

ا، منظور از تخفیف موضوع ماده تواند آن را اعمال نکند، ثانیچه اعمال مجازات تکمیلی را مناسب نداند میقاضی چنان

هاي تکمیلی موضوعیت ، حکم به مجازات کمتر از حداقل است که در مورد مجازات1392قانون مجازات اسالمی  37

که نحوه تخفیف در هاي تکمیلی نخواهد بود؛ ضمن اینیابد؛ لذا جهتی براي اعمال مقررات تخفیف نسبت به مجازاتنمی

هاي تکمیلی قابلیت اعمال ندارد. بدیهی باشد، در خصوص مجازاتر اساس درجات تعزیر میکه ب 37بندهاي ذیل ماده 

دشده، قانون یا 23ماده  2هاي تکمیلی است، مستند به تبصره که مجازات اصلی از جنس مجازاتاست در مواردي

  اعمال تخفیف بالمانع است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/08    

7/98/168   

  ك  168-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

کننده است، به فروش رسانیده  ساز و الکل متانول که مسموم اي متهم مشروبات الکلی حاوي مشروب دست در پرونده

فراد شده است؛ است. مصرف این مشروبات به کما تاري و از بین رفتن دید و ایراد صدمه بدنی و بعضاً سبب مرگ ا

  لذا در دو فرض اطالع یا عدم اطالع فروشنده از محتویات مشروب فروخته شده:

شود یا عنوان اتهامی  عمد و ایراد صدمه بدنی عمدي محسوب می آیا بزه انجام گرفته تسبیب در قتل عمد و شبه -1

  باشد؟ دیگري براي آن متصور می

توان از جنبه عمومی جرم آن را بر اساس قانون  مد فرض کنیم، آیا میع در صورتی که بزه مزبور را به صورت شبه -2

که مشروبات الکلی در آن ذکر  1347آن مصوب  9و 8نامه مواد   راجع به مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و آیین

  مود و به این قوانین استناد کرد؟شده و ظاهرا نسخ نشده، مجازات ن

 پاسخ:

مورخ  168به شماره ثبت وارده  1398/2/12مورخ  6010/937/9014م شماره بازگشت به استعال      

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/2/15

در صورتی که احراز شود فروشنده مشروبات الکلی تقلبی (دست ساز) عالم به آثار ناشی از مصرف آن بوده و با قصد 

یا وارد کردن صدمه آن را به دیگري داده است (به صورت فروش و غیر آن) و مصرف آن منجر به فوت یا صدمه قتل 

بار ناشی از مصرف آن نباشد، قتل  به گیرنده (خریدار) شود و خریدار آگاه به تقلبی بودن مشروب و آثار احتمالی زیان

دن مشروب و آثار ناشی از مصرف آن آگاه بوده، فوت یا چه خریدار به تقلبی بو یا صدمه از نوع عمدي است و چنان

شود و فروشنده صرفاً از حیث فروش مشروبات الکلی قابل مجازات  صدمه وارد شده به او، به فروشنده منتسب نمی

ساز بودن مشروبات فروخته شده که  است. در صورتی که فروشنده قصد قتل یا ورود صدمه نداشته و با لحاظ دست

ساز بودن مشروب، قتل یا صدمه از نوع  کننده از دست نماید با فرض عدم اطالع مصرف دمه را محتمل میفوت یا ص

  شبه عمد است و در هر صورت از شمول قانون راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی خارج است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/22    

7/98/680   

  ك  680-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند در مورد جرایم  دادسرا یا دادگاه می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  287بر اساس قسمت آخر ماده 

این قانون قرار نگهداري موقت نوجوانان را در کانون اصالح و  238و با رعایت ماده  237بینی شده در ماده  پیش

همان قانون قرار نگهداري موقت را تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت  287یت صادر کند. تبصره ذیل ماده ترب

هاي کیفري اطفال و  محکومیت 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  95که وفق ماده  داند. با عنایت به این موقت می

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  237ذیل ماده » ث«بند توان با استناد به  نوجوانان فاقد آثار کیفري است، آیا می

با لحاظ قرار دادن سابقه محکومیت قطعی نوجوانان، قرار نگهداري موقت صادر نمود؟ به عبارت دیگر آیا  1392

قانون مجازات اسالمی مصوب  95لحاظ کردن سابقه محکومیت قطعی در صدور قرار تأمین با قاعده مندرج در ماده 

  فاتی دارد؟منا 1392

 پاسخ:

مورخ  680به شماره ثبت وارده  1398/04/29مورخ  9001/47/216بازگشت به استعالم شماره       

، نظریه مشورتی اکثریت و اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم 1398/04/30

  گردد: می

هاي اطفال و نوجوان فاقد آثار کیفري  ، محکومیت1392مصوب قانون مجازات اسالمی  95نظریه اکثریت: مطابق ماده 

یک از عوامل مؤثر در تکرار جرم از جمله صدور قرار نگهداري مرتکب طفل و  توان هیچ رو نمی  باشد، از این می

بر آن  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  237ماده » ث«نوجوان در کانون اصالح و تربیت را به استناد بند 

المللی  که ضرورت تفسیر قوانین کیفري به نفع متهم و مفاد قوانین و اسناد و معاهدات بین عمال نمود؛ ضمن اینا

قانون  237ماده » ث«رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مستلزم اقدامات ارفاقی است. بنابراین، مقررات بند 

  ل آن نسبت به اطفال و نوجوان فاقد آثار کیفري است.الذکر ناظر بر جرایم اشخاص بزرگسال است و قلمرو شمو اخیر

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  95مندرج در ماده » آثار کیفري«گذار از عبارت  نظریه اقلیت: منظور قانون

همین  25هاي کیفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفري است)، آثار تبعی محکومیت قطعی مندرج در ماده  (محکومیت



اند،  محکومیت قطعی کیفري یافته 25است؛ بدین معنا که اطفال و نوجوانان که به شرح مندرج در بندهاي ماده  قانون

قانون آیین  287شده محروم نخواهند شد؛ بنابراین با توجه به ارجاع ماده  قانون یاد 26از حقوق اجتماعی موضوع ماده 

همین قانون به نحو اطالق، در خصوص متهم  237ماده بینی شده به  در جرایم پیش 1392دادرسی کیفري مصوب 

ماده » ث«نوجوان که پانزده تا هجده سال سن دارد، در صورت دارا بودن سابقه محکومیت قطعی به جرایم موضوع بند 

  داري موقت وي را در کانون اصالح و تربیت صادر نماید. تواند قرار نگه گفته، دادگاه می قانون پیش 237

  

  

 د علی شاه حیدري پوردکتر محم

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    



 

1398/10/08    

7/98/1143   

  ك1143-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، چنانچه مجازات تعزیري تعیین شود، مالك و 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 278ي  ماده 2  در خصوص تبصره

  ي آن چیست؟ معیار براي تعیین درجه

 پاسخ:

مورخ  1143به شماره ثبت وارده  1398/07/14مورخ  9026/967/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/07/15

ت اخیر تصریح شده است و در اجراي قسم 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي تعزیري در ماده  مجازات

هایی که مشمول  این ماده و سایر حبس» پ«که ناظر به بند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  278ماده  2تبصره 

نماید، با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور، مقام معظم  عنوان تعزیر نیست و مرتکب حین اجراي مجازات توبه می

تعزیري تبدیل نمایند و مجازات تعیین شده از سوي ایشان از رهبري اختیار دارند که مجازات مرتکب را به مجازات 

  هر درجه و نوعی که باشد، قابل اجراء است

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/17    

7/98/653   

  ح  653-116-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و تعیین  44هاي کلی اصل  یاستقانون اجراي س 18ماده  3با توجه به بند  -الف 

هاي قابل  مواعد یک سال و قابل تمدید تا دو سال جهت انجام اصالحات در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت

 هاي مذکور، مواعد یاد شده منقضی شود؛ اما عملیات واگذاري، چنانچه پس از انجام اصالحات در اساسنامه شرکت

چنان در لیست واگذاري باقی بماند،آیا تغییرات و اصالحات انجام شده در  واگذاري منتهی به نتیجه نشود و شرکت هم

هاي  چنان معتبر است؟ در صورتی که عقیده بر عدم اعتبار اصالحات صورت گرفته در اساسنامه شرکت  اساسنامه هم

هد شد؟ آیا مواعد ذکر شده صرفاً به عنوان مهلت جهت انجام مذکور داشته باشیم، این شرکت بر چه اساسی اداره خوا

باشد یا به عنوان زمان انجام واگذاري؟ در صورت اخیر چنانچه شرکت در مهلت مقرر  اصالحات در اساسنامه می

واگذار نشود و با وصف خارج نشدن شرکت از فهرست واگذاري، اداره شرکت بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟ 

  م اصالح مجدد اساسنامه و اعاده آن به وضعیت پس از واگذاري است؟ آیا مستلز

هاي  ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت قانون یاد شده در دوره زمانی مذکور این شرکت 18ماده  3به موجب بند  -ب

ا شامل آی 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  300دولتی نیستند. با توجه به مقررات ماده 

هاي دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاري مناقصه و مزایده، مقررات  تمام مقررات ناظر بر شرکت

هاي در شرف  چنان بر شرکت که مقررات یاد شده هم استخدامی و ... است؟ در صورت منفی بودن پاسخ و عقیده به این

هاي دولتی است که شامل   کدام مقررات حاکم بر شرکت 3یر بند باشد، منظور از عبارت قسمت اخ واگذاري حاکم می

  شود؟  هاي دولتی نمی شرکت

 پاسخ:

و  10/6/1398؛مورخ 494به شماره ثبت  25/7/1398مورخ  04034/9007/9017بازگشت به نامه شماره       

اداري  417 به شماره ثبت 12/5/1398و نامه مورخ  13/5/1398مورخ  04034/9007/9017نامه شماره 

 653به شماره ثبت وارده  26/4/1398مورخ  500/4509/9000در خصوص استعالم شماره  13/5/1398مورخ 

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/4/29مورخ 



) قانون اساسی 44و چهارم(  ل چهلهاي کلی اص قانون نحوه اجراي سیاست 18ماده  3اوالً، مهلت مقرر در بند 

جمهوري اسالمی ایران، ناظر به اصالح اساسنامه در راستاي تسهیل در واگذاري و اداره شرکت است و منصرف از 

هاي دولتی صرفاً در دوره زمانی مذکور از جهات فوق مشمول مقررات حاکم بر  فرآیند واگذاري است. ثانیاً، شرکت

نابراین پس از اصالح اساسنامه تا زمان واگذاري شرکت، اصالحات انجام شده معتبر است. هاي دولتی نیستند. ب شرکت

  .هاي دولتی تا زمان واگذاري حاکم خواهد بود اما پس از این مهلت کلیه مقررات ناظر به شرکت

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/24    

7/98/1642   

  ح  1642-9/16-98ونده:  شماره پر

  

  استعالم:

که به تعیین زمان و مکان مالقات طفل با پدر و مادر و سایر  1391قانون حمایت خانواده مصوب  29با توجه به ماده 

  شود ؟ بستگان اشاره کرده است، آیا عمو و عمه طفل شامل سایر بستگان می

 پاسخ:

مورخ  1642به شماره ثبت وارده  1398/10/8ورخ م 9026/593/1824بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/10

معادل واژه اقرباء است و  1391قانون حمایت خانواده مصوب  29مندرج در ماده » بستگان«که واژه  با توجه به این

انون مدنی است، منظور از سایر بستگان در ماده مذکور، بستگان ق 1031مندرج در ماده » قرابت«خانواده  این لفظ هم

مذکور، یعنی وابستگی  29یاد شده است که با لحاظ معیارهاي مندرج در ماده  1031سببی و نسبی موضوع ماده 

  شود.  عاطفی و مصلحت کودك، به تشخیص دادگاه براي ایشان ترتیب، زمان و مکان مالقات تعیین می

  

 ی شاه حیدري پوردکتر محمد عل

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/22    

7/98/790   

  ك790-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

که مجازات قانونی بزه تخریب عمدي اشیاي منقول یا غیر منقول متعلق به دیگري مستند به ماده  با عنایت به این -1 

باشد، آیا قضات دادسرا  سال می 3ماه تا  6تنها حبس از  1375قانون مجازات اسالمی بخش (تعزیرات) مصوب  677

در مواردي که شاکی دادخواست ضرر و زیان تقدیم ننموده است، مکلف به تعیین ارزش مال مورد تخریب واقع شده با 

داللت شاکی و نیز ارشاد وي جهت تقدیم درخواست تأمین دلیل و ارایه آن جهت ضمیمه نمودن به پرونده کیفري 

  باشد؟ یم

آیا دادستان یا جانشین وي در موارد مخالفت با قرار تأمین کیفري منتهی به بازداشت، مکلف به تعیین نوع و مبلغ  -2

  قرار تأمین کیفري مورد نظر خود هستند؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/05/13مورخ  790به شماره ثبت وارده  1398/05/07مورخ  98/5بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2شورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (م

دیده از تعیین میزان خسارت واردشده به بزه 1392قانون آیین دادرسی کیفري  250، و 219، 217مستفاد از مواد  -1

الکفاله و وثیقه نباید زام، وجهکه مبلغ وجه التمصادیق مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان آن است؛ به نحوي

که دادگاه کیفري نیز در تعیین مجازات متناسب دیده کمتر باشد؛ مضافا به ایندر هر حال از خسارت واردشده به بزه

لزوما میزان خسارات واردشده در اثر ارتکاب بزه را مورد توجه قرار خواهد داد. بنابراین در بزه تخریب عمدي 

که شاکی خصوصی مبادرت نیز بازپرس صرف نظر از این 1375ون مجازات اسالمی (تعزیرات) قان 677موضوع ماده 

به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نموده باشد، مکلف است به طرق ممکن نسبت به ارزیابی میزان خسارات واردشده و 

است ضرر و زیان از سوي شاکی درج آن در پرونده اقدام نماید و انجام تکلیف قانونی یادشده منوط به تقدیم دادخو

  خصوصی و یا درخواست تأمین دلیل از سوي وي نمی باشد.

، تکلیف دادستان به تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفري در صورت 1392قانون آیین دادرسی کیفري  92از ماده  -2

شود؛ هرچند در صورت تعیین نوع مخالفت با قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از سوي دادیار تحقیق استنباط نمی

قانون مرقوم مکلف به تبعیت از دادستان است. بدیهی است  88و میزان تأمین از سوي دادستان، دادیار تحقیق طبق ماده 



که دادستان یا جانشین وي حسب شرایط پرونده، مراتب نظر خود را به نحو روشن و مشخص به دادیار تحقیق اعالم 

  خواهد داشت.

  

 حمد رفیعیدکتر ا

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/04    

7/98/803   

  ح  803-76-98شماره پرونده:  

  استعالم:

گونه  اینشود  ار غبن به صورت مطلق شرط میکافه خیارات از جمله خی در قراردادهاي چاپی به طورمعمول اسقاط

  شود؛  شود؛ بلکه فقط ذیل آن توسط متعاملین امضاء می یشروط به علت چاپی بودن آن مورد مذاکره واقع نم

  اوالً، ریشه فقهی خیار غبن از کجا نشأت گرفته است؟

توان گفت آنچه اسقاط شده است مطلق غبن است و مقید به  ثانیاً، آیا با توجه به مسأله پنج تحریر حضرت امام (ره) می

  تعارف باشد اسقاط حق غبن نافی استفاده از حق غبن نیست.مرتبه خاصی نیست و در هر مورد که غبن فاحش و غیرم

  تواند باشد. سقاط مطلق چگونه میرغم ا ثالثا:ً نقش عرف در تعیین و تبیین غبن علی

 پاسخ:

، نظریه 1398/05/15مورخ  803به شماره ثبت وارده  1398/05/02بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  گردد: دنی این اداره کل به شرح زیر اعالم میمشورتی کمیسیون قوانین م

توانید گویی به سواالت فقهی نیست؛ با این وجود براي آگاهی از مبانی خیار غبن میاوال، اداره کل حقوقی مرجع پاسخ

  (به عنوان نمونه) به کتاب مکاسب شیخ انصاري و شروح آن مراجعه فرمایید.

  هاي فقها و مجتهدین از عهده این اداره کل خارج است.ثانیا، اظهارنظر راجع به آراء و دیدگاه

ثالثا، در فرض سوال که متعاملین ولو در قراردادهاي چاپی کافه خیارات از جمله خیار غبن را به نحو مطلق اسقاط 

م معامله قانون مدنی، اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است؛ لذا متعاملین پس از انجا 448اند، با عنایت به ماده کرده

توانند با استفاده از این خیار تقاضاي فسخ معامله را بنمایند و ادعاي درج شرط در قالب فرم چاپی و عدم مطالعه نمی

که طرف مدعی ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود متعاملین نبوده است. در آن مؤثر در مقام نیست؛ مگر آن

  ننده است.کضایی رسیدگیهر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام ق

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/08    

7/98/819   

  ح  819-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه حکمی که در اعتراض ثالث نسبت به رأي دادگاه به عنوان خوانده به دادرسی فرا خوانده شده است،  آیا محکوم

  اند دعواي تقابل را به طرفیت معترض ثالث مطرح کند؟تو می

 پاسخ:

، 1398/05/19مورخ  819به شماره ثبت وارده  1398/05/12مورخ  980035بازگشت به استعالم شماره       

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

العاده شکایت از آراست که هدف از آن رسیدگی به ادعاي ثالث در خصوص فوق اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق

قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا اگر دادگاه ادعاي ثالث را وارد تشخیص داد،  424عنه است و طبق ماده رأي معترض

دگی به اعتراض ثالث کند. بنابراین، امکان طرح دعواي تقابل در ضمن رسیحکم صادر شده را کال یا جزئا الغا می

  شود.وجود ندارد. بدیهی است که دعواي طرح شده به عنوان دعواي مستقل مطابق مقررات قانونی رسیدگی می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/08    

7/98/1446   

  ك  1446-186-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

) هرکس به طور غیر مجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات 1288مجازات اسالمی (الحاقی  قانون 730مطابق ماده 

اي یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه  هاي رایانه غیر عمومی در سامانه

  ات محکوم خواهد شد.تا دو سال یا جزاي نقدي از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجاز

چنانچه براي مثال شوهري براي اثبات رابطه نامشروع همسرش داخل اتومبیل وي جی پی اس نصب و مکالمات را  

  الذکر است؟ باشد، مشمول ماده فوق که محتواي در حال انتقال نمی شنود کند، آیا در این فرض با توجه به این

 پاسخ:

، 1398/09/13مورخ  1446به شماره ثبت وارده  1398/09/04یار مورخ بازگشت به استعالم شماره یک س      

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

شود که شخصی به طور غیرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات اي در صورتی محقق میشنود غیرمجاز رایانه

که یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري را شنود نماید؛ لذا در صورتی اي یا مخابراتی وهاي رایانهغیرعمومی در سامانه

در فضاي غیرمجازي مانند اتومبیل، منزل یا محل کار دستگاه شنود قرار داده شود و مکالمات افراد شنود شود، با توجه 

باطات نبوده است از که فضاي ارتکابی این رفتار فضاي مجازي نبوده، همچنین این محتوا در حال انتقال ارتبه آن

  خارج است. 1388قانون مجازات اسالمی الحاقی  730شمول ماده 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  
  

    



 

1398/10/07    

7/98/1457   

  ح  1457-79-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي خاصی براي اعتراض به حکم  انون تجارت مهلتق 538و 536،537که در قانون تجارت در مواد  با توجه به این

هاي عمومی و انقالب در امور  مدنی نیز مهلت  ورشکستگی تعیین شده است و از طرفی در قانون آیین دادرسی دادگاه

نفع صرفاً اصحاب دعوي به جز تاجر ورشکسته است یا  خاصی در این خصوص تعیین شده است، منظور از اشخاص ذي

باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید  شخاص ثالث نیز میکه شامل ا آن

  قانون آیین دادرسی یاد شده فاقد مهلت است؟ 417به مهلت است یا بر اساس ماده 

 پاسخ:

مورخ  1457به شماره ثبت وارده  29/8/1398مورخ  38001/186/9000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/16

آمده و اعتراض  540اي که در ماده قانون تجارت توجهاً به قرینه 540و  537،  536در مواد » اعتراض«اوال، کلمه 

اد، همان یکی از معانی آن در این مو -1آورده است که شامل دو معنی است: » تمیز«و » استیناف«را در کنار 

علیه غایب چنین حقی را قائل شده است. در ما واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی براي محکوم

نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، 

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی، از  تواند طبق مقررات راجع به واخواهی دروي می

قانون تجارت آمده است، واخواهی کند.  537حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده 

سی به بعد قانون آیین دادر 417موضوع مواد » اعتراض ثالث محاکماتی«همان » اعتراض« یکی دیگر از معانی  -2

دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی است و این حق، مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که 

کند. در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می

اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را  شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق

صرفاً حق تجدید  540و  539هاي پیش بینی شده در مواد ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت

فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. » اعتراض«خواهی دارند ونظرخواهی و فرجام

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب  305به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده بنابراین مرجع رسیدگی 

این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در  420در امور مدنی، دادگاه صادر کننده حکم غیابی است و با توجه به ماده 

  گردد.دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می



ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است ثانیا، رسیدگی و صدور حکم 

این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم  537و 536و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد 

  باشد.ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می

قانون  537ثا، عدم اطالع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجوز نادیده گرفتن مقررات ماده ثال

تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است  در صورتی که حکم مزبور نیست. بنابراین نمی

و اصالحات و الحاقات بعدي  1392مصوب قانون آیین دادرسی کیفري  477ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 

  شده و نقض حکم صادره نخواهد بود.باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد 

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/24    

7/98/1461   

  ح  1461-9/16-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1391قانون حمایت خانواده مصوب  54و ماده  1375جازات اسالمی (تعزیرات) مصوب قانون م 632با توجه به ماده 

نامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین  اي زوج حضانت فرزند مشترك را به موجب وکالت چنانچه در پرونده

و زوج در همگام ها صادر نشده باشد  نیز جدا از همدیگر زندگی کنند و گواهی عدم امکان سازش در خصوص آن

مراجعه فرزند مشترك از مدرسه، را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد کودك امتناع کند،آیا موضوع واجد 

  وصف مجرمانه است؟ وي در صورت مثبت بودن پاسخ، با کدام عنوان مجرمانه قابل تطبیق  است؟ 

 پاسخ:

مورخ  1461به شماره ثبت وارده  1398/9/5خ مور 9016/192/38001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/16

قانون  632حق مشمول مقررات ماده  اوالً، ممانعت پدر یا مادر از اجراي حکم مالقات یا عدم تحویل طفل به ذي

  نیست. 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

نیز ناظر به مسئول حضانت است که از انجام تکالیف مترتب بر  1391قانون حمایت خانواده مصوب  54ثانیاً، ماده 

  شود. حق می نماید یا مانع از انجام مالقات فرزندي که حضانت وي را دارد با طرف ذي مسئولیت مذکور خودداري می

حضانت وي را بر عهده نداشته باشد، عرفاً  ثالثاً، بردن طفل توسط یکی از والدین از محلی به محل دیگر، حتی اگر

، عمل زوج 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2گفته و مستند به ماده  ندارد.با لحاظ مراتب پیش» ربودن«عنوان 

نامه رسمی (صرف نظر از این که مطابق ماده  که به رغم واگذاري حضانت فرزند مشترك به زوجه به موجب وکالت

لت عقدي جایز است؛ حتی در فرضی که طبق قسمت اخیر این ماده، وکالت وکیل یا عدم عزل قانون مدنی وکا 679

وي ضمن عقد الزمی شرط شده باشد)، طفل را با حیله و تقلب از مدرسه تحویل گرفته و از استرداد آن خودداري 

  کند، فاقد وصف مجرمانه است. می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  اییهمدیرکل حقوقی قوه قض

    



 

1398/10/30    

7/98/1464   

  ح  1464-79-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادستان محترم کل کشور  140/1395/8476/9000قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره  537با توجه به ماده 

  چنانچه بانکی نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض ثالث مطرح نماید:

اعتراض  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 417اوالً،آیا بر اساس ماده 

  باشد؟ موصوف مقید به مهلت  است یا فاقد مهلت می

که محل اقامت تاجر ورشکسته محلی غیر از محلی اعالم شده در  ثانیاً، چنانچه بانک معترض ثالث با استناد به این

قانون اخیرالذکر و  84ت دادگاه صادرکننده حکم ایراد کند، با توجه به ماده دادخواست بدوي اولیه است به صالحی

که ایرادات باید از جانب خوانده صورت گیرد، دادگاه با چه تکلیفی در این خصوص مواجه است؟ آیا ایراد مذکور  این

  اه دارد؟ در صورت صحت تأثیري در این امر و نقض دادنامه اولیه به اعتبار عدم صالحیت محلی دادگ

 پاسخ:

مورخ   1464به شماره ثبت وارده 1398/09/12مورخ  9016/202/38001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/09/16

ر قانون رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر د -اوالً: الف

این قانون است که با توجه به مفاد  537و 536است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد  1311تجارت مصوب 

-این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می

  باشد.

قانون  537روزنامه، مجوز نادیده گرفتن مقررات ماده  : عدم اطالع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در -ب

تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم مزبور نیست. بنابراین نمی

و اصالحات و الحاقات بعدي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 

  مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده در نقض حکم صادره نخواهد بود.باشد، این امر 



شخص ثالث  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 417ثانیا، به موجب ماده 

و با  تواند نسبت به رأي صادره اعتراض کند که از رأي صادره به حقوق وي خللی وارد آمده باشد در صورتی می

که خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت امور شکلی قابل تصور و تحقق نیست، بنابراین ثالث در  توجه به این

که مداخله  تواند به ایرادات شکلی از جمله راجع به صالحیت دادگاه متوسل شود و با توجه به ایناعتراض خود نمی

ی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است، در مقام رسیدگی به دادگاه بعد از فراغت از دادرسی، در موارد استثنای

  تواند متعرض ایرادات شکلی شود. دعواي اعتراض ثالث دادگاه نمی

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1398/10/30    

7/98/1468   

  ح  1468-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مالی  قانون نحوه اجراي محکومیت 3عمل ساماندهی اجراي احکام مدنی، آیا در اعمال ماده با توجه به دستورال

قانون  23هاي موضوع ماده  قانون اخیر در مورد اجراییه 3تجویز دادگاه الزم است؟ آیا اعمال ماده  1394مصوب 

  ه صادرکننده حکم؟ اصالح قانون صدور چک جزو وظایف دادرس اجراي احکام است یا جزو وظایف دادگا

 پاسخ:

مورخ  1468به شماره ثبت وارده  1398/09/12مورخ  9016/215/38001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/09/16

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

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

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

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

قانون یادشده از جمله در راستاي  3بنابراین اوالً  اعمال ماده » باشد.دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم  نمی

است. ثانیاً، با توجه البدل اجراي احکام ، بر عهده دادرس علی1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  23ماده 

به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی براي مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن 

البدل هاي قضایی که واحد متمرکز اجراي احکام ایجاد و داراي دادرس علیشود در امور مذکور در حوزهاجرا می

  وجب نقض غرض است.باشد، نیست و ماجراي حکم می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/11    

7/98/1488   

  ح  1488-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هایی  آن خواسته یکهاي عمومی و انقالب در امور  مدنی و تبصره  قانون آیین دادرسی دادگاه 515به موجب ماده 

المثل و خسارت تأخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند، مستلزم تقدیم دادخواست  مانند اجرت

ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند، هزینه دادرسی نیز نباید اخذ شود؟ در  نیستند.آیا در خصوص این خواسته

که  زینه دادرسی نباید اخذ شود؟ یا اینخصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که به همراه خواسته اصلی مطرح شود، آیا ه

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب  3ماده  14حسب مورد باید بر اساس بند 

  اصالحات و الحاقات بعدي با تقویم خواسته هزینه دادرسی اخذ شود؟ 1373

 پاسخ:

مورخ  1488به شماره ثبت وارده  1398/09/05مورخ  9027/17/68001بازگشت به نامه شماره       

، در رابطه با استعالم دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سیاهکل، نظریه مشورتی این اداره 1398/09/17

  گردد: کل به شرح زیر اعالم می

، مطالبه 79قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  62و  61با توجه به مواد -1

خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته 

پرداخت کند نه نسبت به خسارت، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعواي مستقل طرح و اقامه گردد، 

  قانونی، هزینه دادرسی پرداخت گردد.دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر 

در خصوص دعواي مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه از متفرعات دعوا نیست در هر حال چه به صورت -2

  دادخواست مستقل یا ضمن دادخواست باشد، مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق مقررات مربوط است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  قی قوه قضاییهمدیرکل حقو

    



 

1398/10/10    

7/98/1495   

  ح   1495-62-98شماره پرونده:  

  استعالم:

مالك و معیار محاسبه خسارت تأخیر تادیه وجوه ناشی از صدور چک و سفته و مطالبه طلب مستند به سند عادي به 

  صورت ماهیانه است یا سالیانه؟ 

 پاسخ:

مورخ     1495به شماره ثبت وارده  1398/9/16مورخ  9015/2489/721بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/17

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

-شود و با عنایت به این رداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزي تعیین میتأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پ

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

  همان ماه مبناي محاسبه قرارگیرد.

نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی  ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و

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

که در گردد. لذا با عنایت به اینبر اساس 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  522ماده 

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

  اي.باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه

قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک  2ه ذیل ماده ثالثا، مستنبط از تبصر

مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول  1377مصوب 

چه چک شد. بنابراین، چنانباگردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین میآن محاسبه می

گیرد و به مانند بالمحل باشد، با توجه به اطالق تبصره موصوف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می

  سایر خسارات تأخیر تأدیه شاخص ساالنه مالك است.

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه    دکتر محمد علی شاه حیدري پور



 

1398/10/24    

7/98/1144   

  ك1144-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به محکوم چگونه است؟ آیا  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  60  نحوه تفهیم نمودن دستورات موضوع ماده

مجلس کرد یا چنانچه در متن حکم  محکوم را باید احضار کرد و به صورت شفاهی تفهیم نمود و مراتب را صورت

  کند. تورات آورده شود، کفایت میهماندن معنا و مفهوم دستوضیحاتی در راستاي ف

 پاسخ:

مورخ  1144به شماره ثبت وارده  1398/07/14مورخ  9026/966/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/07/15

قانون مجازات اسالمی مصوب  60ایه از سوي محکوم در مدت آزادي مشروط موضوع ماده دستورهاي الزم الرع

مجلس از سوي دادگاه  باید به محکوم تفهیم شود و نحوه تفهیم دستورها، به صورت حضوري و با تنظیم صورت 1392

  است که باید به امضاي محکوم هم برسد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  ییهمعاون اداره کل حقوقی قوه قضا

  

    



 

1398/10/24    

7/98/1163   

  ح1163-29/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

معیار در تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه و تجارت چیست؟ با عنایت به اینکه در قانون روابط موجر و 

با توجه به تصریحی در این خصوص وجود ندارد و نظر کارشناسان نیز بسیار متفاوت است و  1356مستأجر مصوب 

اینکه در تعیین اجاره با وضعیت و تورم موجود مبلغ تعیین شده قابل اعتنا نیست، چه معیاري باید لحاظ شود تا به 

  گونه است. سرقفلی نیز مطلب همینصورت عادالنه حقوق هر دو طرف رعایت شود؟ در مورد 

 پاسخ:

، نظریه 1398/07/17مورخ  1163اره ثبت وارده به شم 1398/07/13بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  گردد: به شرح زیر اعالم می 20مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل در خصوص سوال 

و فقدان معیار قانونی دقیقی  1356قانون روابط موجر و مستاجر  18نامه اجرایی ماده با عنایت به عدم تصویب آیین

قانون روابط  11حق کسب، پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهاي مذکور در ماده  پیرامون تشخیص و تعیین میزان

و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستري، در تعیین ارزش حق کسب، پیشه یا تجارت و یا  1339مالک و مستاجر 

یزان مشتریان سرقفلی، مواردي چون اعتبار و حسن شهرت مستاجر که در معروف نمودن محل اجاره موثر واقع شده، م

دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستاجر است و نوع کسب و پیشه و تجارت، نوع بنا، 

  گیرد.ت آن مالك محاسبه قرار میکمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانا

هاي متعدد راجع به  شود. لطفاً پرسش می هاي دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسالضمناً پرسش«

  ».هاي جداگانه استعالم شود هاي گوناگون در برگ موضوع

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/03    

7/98/986   

  ح  986-60-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  پنجقانون برنامه  113ماده » ب«آیا مقرره بند  -1

  با موضوع مراجعه به اداره اجراي ثبت الزامی است یا اختیاري؟ 1395ایران مصوب 

هاي  هاي طرح و تسریع در اجراي طرح قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و کاهش هزینه 7با توجه به ماده  -2

قراردادهاي بانکی در حکم سند رسمی است؛ با عنایت  1386ها مصوب  لی و کارآیی بانکتولیدي و افزایش منابع ما

ماده » ب«هاي بانکی آیا قراردادهاي بانکی، نیز مشمول مقررات بند  به این قید و ضرورت رسیدگی سریع به پرونده

د رسمی دارد و نه اسناد عادي که مقررات اخیر اختصاص به اسنا ساله ششم توسعه است یا این پنجقانون برنامه  113

  در حکم سند رسمی؟

 پاسخ:

مورخ  986به شماره ثبت وارده  1398/6/14مورخ  9011/3957/720بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/16

نامه موضوع تبصره یک سایی و توقیف اموال مدیون در اجراي مفاد اسناد رسمی (آیینآیین نامه اجرایی شنا 2ماده  -1

قانون برنامه  پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران) مصوب  113ماده » ب«بند 

  کرد.  توان به آن مراجعهریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص صراحت دارد و می 22/4/1398

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  قانون برنامه پنج  113ماده » ب«گذار در بند  قانون -2

» االجرا اسناد الزم«این بند، اصطالح  2و در تبصره » االجرا اسناد رسمی الزم«، اصطالح 1395اسالمی ایران مصوب 

گذار را حمل  توان عمل قانون شده، نمی  ح مقنن به این دو اصطالح شناختهرا به کار برده است. بنابراین با توجه به تصری

نامه  ، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین»ب«که بالفاصله بعد از ذکر متن بند  ویژه آن بر تسامح نمود؛ به

از آن دارد که متن بند را آورده است که در مجموع حکایت  3و  2هاي اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد  تبصره

این ماده  3و  2هاي  است؛ اما تبصره» االجرا اسناد رسمی الزم«یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به  113ماده » ب«

اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا  15االجرا از جمله قراردادهاي بانکی موضوع ماده  ناظر به تمام اسناد الزم



هاي طرح و تسریع در اجراي  قانون تسهیل اعطاي تسهیالت بانکی و کاهش هزینه 7 و ماده 28/12/1365مصوب 

باشد. ضمنا مفاد قانون اصالحی  می 5/4/1386ها مصوب   هاي تولیدي و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک طرح

مرجع صدور آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را  23و از جمله ماده  13/8/1397صدور چک مصوب 

  باشد. نامه صدرالذکرمؤید نظر فوق میآیین 2اجراییه دانسته است و ماده 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  
  

    



 

1398/10/24     

7/98/852   

   ك 852-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به د بای  ه ودشاعاده دادرسی نقض  است، در نتیجه هاي کیفري که در دادگاه بخش منجر به حکم کیفري شد پرونده -1

شهرستان  قضایی عرض نداشته باشد و رسیدگی در حوزه چنانچه دادگاه بخش شعبه هم ؛عرض ارجاع شود شعبه هم

که پرونده اول فاقد کیفرخواست است  آیا رسیدگی بعدي قضایی توسط دادسراي همان حوزه است؟ چرا، صورت گیرد

پرونده  که نیازي به ارسال به دادسرا نیست و کیفرخواست حق ورود ندارد و یا این نشهرستان بدوو محکمه کیفري 

 جا که  از آن معتقدندهمکاران برخی  .کند از دادگاه بخش رسیدگی می یتوسط دادگاه کیفري شهرستان به جانشین

باید  ،است و فاقد کیفر خواست است دادگاه کیفري شهرستان دادگاه اختصاصی است و با دادگاه عمومی بخش متفاوت

  چیست؟ کل نظر آن  اداره .ابتدا در دادسرا صورت گیرد

پس اي در دادگاه کیفري شهرستان پس از صدور کیفر خواست منجر به حکم کیفري شود و  در صورتی که پرونده -2

ترین  ه دیگر باشد و نزدیکچنانچه شهرستان فاقد شعب، عرض ارجاع شود به شعبه هم ي نقض وأاعاده دادرسی ر از

قابل ارجاع به دادگاه بخش  است آیا پرونده مذکور که همراه با کیفرخواست ،حوزه دادگاه بخش همان حوزه باشد

آیا  اختصاصی و فاقد قابلیت رسیدگی است و یمرجع و توان گفت دادگاه بخش دادگاه کیفري دو نبوده آیا می ؟باشد می

 ،ي منقوض استأر صادرکننده کیفري دو شهرستان  عرض دادگاه همدیگر که  یشهرستان موضوع باید در دادگاه کیفري

  ؟رسیدگی شود

 
  پاسخ:

. مورخ 857به شماره ثبت وارده  1398/5/23مورخ  1510/5009000بازگشت به استعالم شماره /      

  شود: زیر اعالم میاین اداره کل به شرح  )2( ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري1398/5/23

هرگاه حکم محکومیت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  476و  475، 341، 299مستفاد از مواد  -1

عرض  رسیدگی مجدد در صالحیت دادگاه هم، عمومی بخش مورد تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد  یافته دادگاه قطعیت

باشد و در این صورت رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفري دو چه دادگاه بخش مذکور فاقد شعبه دیگري  است و چنان

پذیرد و موجب قانونی جهت ارجاع  شهرستان مربوطه ضرورت یابد، رسیدگی مذکور در دادگاه یادشده صورت می

باشد؛ زیرا با  پرونده به دادسرایی که در معیت دادگاه کیفري دو شهرستان قرار دارد و نیز صدور کیفرخواست نمی



می بخش، مفروض این است که تحقیقات مقدماتی قبالً انجام شده و  ر تجویز اعاده دادرسی از سوي دادگاه عموصدو

  پرونده امر در مرحله دادرسی به معناي اخص قرار گرفته است.

که طبق آن دادگاه عمومی بخش  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299نظر گروه اول: با توجه به ماده  -2

یت رسیدگی به جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو را دارد، بنابراین در فرض سؤال نیز دادگاه یادشده به پرونده صالح

دادگاه کیفري دو شهرستان که مورد تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته است و شعبه کیفري دو دیگري در مرکز 

  باشد، رسیدگی خواهد شد. شهرستان نمی

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  235ماده  2و تبصره  476، 301، 299، 295، 294ز مواد نظر گروه دوم: مستفاد ا

هاي  عرض، دادگاه کیفري دو نزدیکترین شهرستان آن استان است و نه دادگاه در فرض استعالم، دادگاه هم 1392

  گیرد.نمیهاي کیفري قرار  دادگاه  عمومی بخش که اصوالً در زمره

 

  دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

    



 

1398/10/07    

7/98/727   

  ك  727-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه در موضوع اتهامی قتل عمد جسد مقتول کشف شود؛ اما پزشکی قانونی امکان تعیین علت فوت را نداشته باشد 

این اقدام را به فرد خاصی منتسب کنند، آیا در صورت و اولیاي دم ادعا نمایند مرگ ناشی از جنایت عمدي بوده و 

توانند براي اثبات عمدي بودن جنایت منتهی به فوت اداي سوگند کنند؟ در صورت  وجود شرایط لوث اولیاي دم می

به مثبت بودن پاسخ، آیا تعداد پنجاه قسم براي اثبات عمدي بودن جنایت باید جدا از تعداد پنجاه قسم براي انتساب بزه 

  فرد خاص ادا شود؟ 

 پاسخ:

 1398/5/5مورخ  727به شماره ثبت وارده  1398/5/5مورخ  9016/312/44001بازگشت به نامه شماره       

در خصوص استعالم مستشار محترم دادگاه کیفري یک مستقر در کاشان، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این 

  شود: اداره کل به شرح زیر اعالم می

قسامه هم براي اثبات اصل وقوع جنایت (قتل یا جرح) و هم براي  1392قانون مجازات اسالمی  313، مطابق ماده اوالً

همان  329شود؛ ثانیاً، مطابق ماده  عمد، خطا، مباشرت، شرکت و ...) از سوي شاکی اقامه می خصوصیت آن (عمد، شبه

شود و اثبات خصوصیات جنایت از ت موجب اثبات میقانون، قسامه فقط نسبت به مقداري که لوث حاصل شده اس

عمد و ... نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است. بنابراین اصل و خصوصیات جنایت به صورت  قبیل عمد، شبه

  تواند مشمول قسامه قرار گیرد. یانفراد یا به اجتماع م

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/17    

7/98/888   

  ح  888-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد.   1284به موجب در ماده 

دتی همان قانون: امضائی که در روي نوشته یا سندي باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است. م 1301همچنین وفق ماده 

ها در راستاي رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی  است که برخی قضات دادسراها و دادگاه

صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت 

نمایند. موجبات شکایات انتظامی  اسکن سند را صادر می دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی، فکس، رونوشت،

علیه قضات و کارشناسان را در مراجع انتظامی فراهم آورد، و از طرفی نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت. 

 با توجه به فراگیر شدن این امر و لزوم رعایت حقوق مراجعین به دستگاه قضایی خواهشمند است به جهت اهتمام بر

شت، اسکن، حسن اجراي موازین قانونی، به قضات محترم اعالم فرمایید از ارجاع به کارشناسی بر مبناي کپی، رونو

  فکس خودداري فرمایند.

 پاسخ:

  جناب آقاي جهانی

  معاون محترم آموزش دادسراي عمومی و انقالب تهران

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  888به شماره ثبت وارده  1398/5/26رخ مو 9001/1258/201بازگشت به نامه شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می27/5/1398

و بعد این قانون و مواد  1284قانون مدنی و مواد  279و  278با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد  -1

با اصالحات و الحاقات  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  65و  63ت و مواد قانون تجار 311و  307، 223

شود و اعتبار سند را ندارد و ارایه کپی یا تصویر یا رونوشت  بعدي، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی

گیرد، اصل سند  تناد قرار میچه مورد اس باشد؛ بلکه آن مصدق سند در دادگاه به معناي اعتبار آن به عنوان سند نمی

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 96است و به همین علت به موجب ماده 



، خواهان باید اصل اسنادي که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و 1379

  ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. خواهد به آن را که می خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادي

که مقرر  1395هاي توسعه کشور مصوب  قانون احکام دایمی برنامه 38ماده » ت«بند  2با عنایت به قسمت  - 1

بنابراین اسکن ، »اطالعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداري سندیت داشته و قابل استفاده است«دارد  می

شده، نوعی  سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن

  باشد. کپی می

براي رسیدگی به اصالت سند مورد ادعاي جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به  -2

تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده  یا غیرمصدق سند نمی اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق

  نیز مؤید همین نظر است. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 220

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/15    

7/98/884   

  ك  884-193-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي سازمانی نیروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشیتبانی نیروهاي مسلح و نیروي انتظامی  در قانون نحوه تخلیه خانه

هاي سازمانی  کنندگان مجاز یا متصرفین غیرمجاز خانه جمهوري اسالمی ایران مقرر شده است در صورتی که استفاده

ه تخلیه محل سکونت هستند. از تخلیه محل خودداري کنند، بر حسب مورد از که به موجب مقررات مربوط مکلف ب

شود که ظرف سه ماه محل را  ترین دادسرا به محل مزبور به آنان اخطار می طرف دادستان محل وقوع ملک یا نزدیک

  تخلیه نمایند و در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه خواهد شد.

که دستور تخلیه منازل سازمانی دستور اداري است، مرجع حل اختالف بین دادستان نظامی و  این با توجه به -1

  دادستان عمومی و انقالب چه مرجعی است؟

ترین دادسرا به محل مزبور دادسراي عمومی و انقالب است یا  منظور از دادستان محل وقوع ملک یا نزدیک -2

  وص اقدام و حسب مورد دستور تخلیه صادر کند؟تواند در این خص دادسراي نظامی نیز می

 پاسخ:

مورخ  884به شماره ثبت وارده  1398/5/23مورخ  15/22/98/170557بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/5/28

هاي نظامی  تعیین حدود صالحیت دادسراها و دادگاه«الحیت دادسراي نظامی در قانون نظر به این که حدود ص -2و 1

مجمع تشخیص مصلحت نظام معین و محدود به رسیدگی نسبت به جرایم موضوع این » 6/7/1373کشور مصوب 

ري اسالمی هاي سازمانی ارتش جمهو قانون نحوه استفاده از خانه 6ماده  2قانون شده است و حکم مقرر در تبصره 

هاي سازمانی خودداري  کنندگان، از تخلیه خانه در صورتی که استفاده«مبنی بر این که  28/5/1363ایران مصوب 

صالح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در  تواند از طریق مراجع ذي نمایند متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع می

هاي  و نیز ماده واحده قانون نحوه تخلیه خانه» ریافت نمایدبهاي واقعی ساختمان را د  مدت فاصله مربوط اجاره

سازمانی نیروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران در مقام 

آن در رغم اتمام قرارداد واگذاري نبوده تا شائبه امکان رسیدگی به  انگاري از عدم تخلیه منزل سازمانی علی جرم

دادسراي نظامی نیز قابل طرح باشد و همچنین از آن جایی که اختیارات و وظایف دادسراي نظامی استثنایی است و باید 



در حدود قدر متیقن مالك عمل قرار گیرد و در موارد تردید اصل عدم صالحیت این مرجع است و نیز اطالق کلمه 

که مفروض آن است اگر  ی و انقالب دارد و نیز با لحاظ آنانصراف به فرد اکمل یعنی دادسراي عموم» دادسرا«

در » دادسرا«گذار بناي بر تفویض اختیار به دادسراي نظامی داشته باشد باید آن را تصریح کند؛ لذا مقصود از  قانون

ون است. بدیهی است با توجه به اصل یکصد و شصت و یکم قان» دادسراي عمومی و انقالب«ماده واحده اخیرالذکر 

قانون آیین دادرسی  317اساسی جمهوري اسالمی ایران در بیان وظایف مختلف دیوان عالی کشور و لحاظ ماده 

، حل 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 28و ماده  1392کیفري مصوب 

  الی کشور است.اختالف بین دادستان نظامی و دادستان عمومی و انقالب با دیوان ع

  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/22    

7/98/695   

  ك  695-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی  677در صورتی که شکایت شاکی علیه متهم دایر بر ارتکاب بزه تخریب مال (موضوع ماده 

شت است) به دلیل مالک نبودن شاکی به صدور قرار منع تعقیب متهم منجر شود، که قابل گذ 1375(تعزیرات) مصوب 

توان متهم را به همان اتهام تعقیب و  آیا با شکایت فرد دیگري که رسماً مالک مال موضوع تخریب است، مجدد می

  مجازات کرد؟ 

 پاسخ:

مورخ  695ثبت وارده  به شماره 1398/04/22مورخ  82/502/2851بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/31

که شخص فاقد سمت مبادرت به شکایت از بابت جرم قابل گذشت (در فرض سوال تخریب عمدي ¬اوال، درصورتی

  مال) نماید، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است و نه منع تعقیب. 

ر منع تعقیب در فرض سوال که اشتباها به جاي موقوفی تعقیب صادر شده است، مانع از طرح شکایت ثانیا، صدور قرا

  باشد.از سوي شاکی خصوصی (مالک مال مورد تخریب) نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/22    

7/98/713   

  ك  713-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ه کیفري دو در مورد اتهام شخصی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدي با این استدالل که مجموع دیه صدمات دادگا

نصف دیه کامله بوده، قرار عدم صالحیت به اعتبار صالحیت دادگاه کیفري یک صادر نموده و دادگاه کیفري یک نیز با 

دیه صدمه در یک عضو بوده، اختالف در عدم پذیرش صالحیت با این استدالل که مالك صالحیت این دادگاه 

شود. این دادگاه با پذیرش استدالل  کند و پرونده جهت حل اختالف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می صالحیت می

دادگاه کیفري دو، دادگاه کیفري یک را صالح به رسیدگی اعالم نموده و متعاقباً دادگاه اخیرالذکر به موضوع رسیدگی 

علیه پرونده در دیوان عالی  خواهی محکوم محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر نموده است پس از فرجامو حکم بر 

قانون آیین  دادرسی کیفري مصوب  428کشور مطرح شده و شعبه دیوان با این استدالل که پرونده مشمول ماده 

این  302به تنهایی مشمول ماده  یک از صدمات نیز نبوده و مالك صالحیت مجموع دیات نبوده و دیه هیچ 1392

باشد،  همان قانون می 427و  426باشد، دادنامه تجدیدنظر خواسته مشمول قواعد عام مذکور در مواد  قانون نمی

پرونده را قابل طرح در دیوان ندانسته و جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان ارسال نموده است؛ با توجه به 

  دادگاه تجدید نظر استان چه اقدامی باید انجام دهد؟عالی کشور  ارجاع دیوان 

 پاسخ:

، 1398/5/2مورخ  713به شماره ثبت وارده  1398/5/1مورخ  9031/15085/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

هاي کیفري یک و دو، دادگاه  تجدیدنظر در مقام حل اختالف در صالحیت بین دادگاهدر فرض سؤال که بدواً دادگاه 

کیفري یک را صالح به رسیدگی دانسته است و متعاقباً با انجام رسیدگی و صدور حکم از سوي دادگاه کیفري یک، 

ه تجدیدنظر استان را عالی کشور مطرح و شعبه دیوان، دادگا  علیه در دیوان رأي صادره با تجدیدنظرخواهی محکوم

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  317صالح براي رسیدگی به تجدیدنظرخواهی دانسته است، با توجه به ماده 

، دادگاه تجدیدنظر استان 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 30و ماده 

  جام رسیدگی است.مکلف به تبعیت از نظر شعبه دیوان و ان

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه    دکتر احمد رفیعی



 

1398/10/22    

7/98/717   

  ك  717-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

اي از سوي شعب بازپرسی یا دادیاري در دادسراي عمومی و انقالب قرار منع تعقیب صادر شود  چنانچه در پرونده -1

پرونده به دادگاه ارسال شود، دادگاه با بررسی موضوع عقیده به صدور قرار موقوفی تعقیب داشته  و با اعتراض شاکی

تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند یا با اصالح قرار منع  تعقیب را به  باشد، تکلیف چیست؟ آیا دادگاه رأساً می

ار موقوفی تعقیب به دادسرا اعاده کند؟ در موقوفی تعقیب اصالح نماید یا باید پرونده را جهت اصالح و صدور قر

  باشد؟ صورت اخیر آیا دادسرا مکلف به تبعیت از نظریه دادگاه می

در مقام حل اختالف بین بازپرس و دادستان چنانچه بازپرس عقیده داشته باشد که رفتار ارتکابی متهم کالهبرداري  -2

شد که موضوع از مصادیق خیانت در امانت است و پرونده جهت است، ولی دادستان یا دادیار اظهارنظر عقیده داشته با

حل اختالف به دادگاه ارسال شود، اگر دادگاه رفتار ارتکابی را فاقد وصف جزایی یا عنوان مجرمانه دیگري غیر از 

  کند؟  کالهبرداري و خیانت در امانت بداند، چگونه حل اختالف می

 پاسخ:

، نظریه مشورتی کمیسیون 1398/5/5مورخ  717ره و تاریخ به شماره ثبت وارده بازگشت به استعالم بدون شما      

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2آیین دادرسی کیفري (

قانون آیین  274و  270چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب موضوع مواد  -1

این  13معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، با توجه به موارد مذکور در ماده  1392دادرسی کیفري مصوب 

قانون، باید با نقض قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیب متهم وجود 

  ندارد.

این است که دادگاه در مقام حل  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  273و  272، 269مستفاد از مواد  -2

کننده اختالف باشد و این امر هر چند غالباً با  اختالف بین دادستان و بازپرس باید به نحوي اتخاذ تصمیم کند که رفع

شده در دادسرا   که دادگاه نوع جرم را متفاوت از جرم اعالم شود، اما در مواردي تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل می

  کند و دادسرا نیز مکلف به تبعیت است. دادستان و بازپرس) بداند، نظر خود را در این مورد اعالم می (از سوي

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه    دکتر احمد رفیعی



 

1398/10/25    

7/98/562   

  ك 562-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و نظر به عدم تعیین واکنش اجتماعی مجازات یا اقدامات  1392صوب قانون مجازات اسالمی م 88با توجه به ماده 

سال در جرایم تعزیري،  9سال شمسی و اشخاص زیر  9سال قمري تا  9تأمینی و تربیتی در خصوص دختران 

  خواهشمند است راجع به سواالت ذیل ارشاد فرمایید:

 9م تعیین واکنش اجتماعی در خصوص دختران با توجه به عد 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  88آیا ماده  -1

مبنی بر دارا  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  147و  146سال شمسی در جرایم تعزیري با مواد  9سال قمري تا 

  بودن مسئولیت کیفري تعارض دارد؟

ئل نشده یا این سال شمسی در جرایم تعزیري مسئولیت کیفري قا 9سال قمري تا  9آیا قانونگذار براي دختران  -2

اشخاص داراي مسئولیت کیفري هستند؛ لیکن واکنش اجتماعی مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی از سوي قانونگذار 

  تعیین نشده است؟

قانون مجازات  68توان به استناد ماده  سال شمسی در جرایم تعزیري می 9سال قمري تا  9آیا در خصوص دختران  -3

  زات جایگزین حبس تعیین نمود؟مجا 1392اسالمی مصوب 

سال در جرایم  9سال شمسی و اشخاص زیر  9سال قمري تا  9در صورت تشکیل پرونده قضایی براي دختران  -4

  تعزیري و قائل بودن به عدم تعیین واکنش اجتماعی از سوي قانونگذار مقام قضایی باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟

 پاسخ:

مورخ  562به شماره ثبت وارده  1398/04/11مورخ  9018/219/1ه بازگشت به استعالم شمار      

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می 1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري 1398/04/16

 146این قانون تعارض ندارد. مطابق ماده  147و  146با مواد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  88ماده  -2و  1

قانون مزبور که  88سال تمام قمري) داراي مسئولیت کیفري است. النهایه برابر ماده  9مورد بحث دختر بالغه (قانون 

در مقام بیان مجازات تعزیري اطفال و نوجوانان است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم تعزیري نه تا پانزده سال تمام 

سال تمام شمسی در صورت ارتکاب جرم  9یدن به سن سال تمام قمري) تا رس 9شمسی است، براي دختر بالغه (



شود؛ اما در خصوص جرایم حدود، قصاص و دیات مطابق  تعزیري تصمیمات و اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین نمی

  گردد. احکام خاص خود رفتار می

جرم (تعزیري) ناظر به جایی است که رفتار ارتکابی در قانون  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  69ماده  -3

شناخته شده و لکن مجازاتی براي آن تعیین نشده باشد. در حالی که در فرض سؤال براي جرایم ارتکابی توسط دختران 

سال تمام شمسی قابلیت اعمال (به شرح فوق) را ندارد؛ بنابراین فرض استعالم از مصادیق ماده  9سال تمام قمري تا  9

  قانون فوق الذکر خارج است. 69

در فرض سؤال در صورت تشکیل پرونده کیفري براي دختر بالغه که سن وي بین نه سال تمام قمري تا نه سال  -4

  نماید. که از تعقیب کیفري معاف است، مرجع قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می شمسی است، باتوجه به این

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/22    

7/98/584   

  ك584-1/7-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هایی که موضوع آن مفاسد اقتصادي است، گزارشات مردمی یا گزارشاتی که از دیگر نهادهاي اجرایی یا  آیا در پرونده

ادستانی المال یا حقوق عمومی مردم به د ها مبنی بر تضییع حقوق بیت هر کدام از منابع رسمی یا غیررسمی از قبیل سمن

که گزارش  آوري ادله و مدارك با وصف آن شود، دادستان براي بررسی صحت یا سقم موضوع و جمع رأساً واصل می

تواند به اداره کل بازرسی استان تکلیف  ابتدا به ساکن از اداره کل بازرسی استان در آن خصوص واصل نشده است، می

المال در آن نهاد یا اداره دولتی را بررسی کند؟ آیا  یع حقوق بیتنماید که در موضوع ورود نماید و صحت یا سقم تضی

آوري ادله و مستندات با توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی  سازمان بازرسی مکلف به همکاري با دادستان در جمع

المت نظام اداري به قانون تشکیل آن سازمان و قانون ارتقاء س 2ماده  یکویژه تبصره   نامه اجرایی آن به کشور و آیین

کننده گزارش سازمان  گونه گزارشات واصله که ارسال آن قانون است؟ به عبارت بهتر در این 14و  13ویژه مواد 

که سازمان بازرسی بر اساس  باشد، آیا این سازمان مکلف به همکاري با دادستان است یا این بازرسی کشور نمی

المال به دادستانی و در ارتباط با  ارسال گزارش تضییع حقوق بیتسازمانی خود پس از  تشریفات قانونی درون

  زارشات خود مکلف به همکاري است؟گ

 پاسخ:

مورخ  584به شماره ثبت وارده  1398/3/7مورخ  9024/332/380بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ح زیر اعالم می)  این اداره کل به شر2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/4/18

المال و حقوق  که فرض سؤال ناظر به موردي است که موضوع مفاسد اقتصادي و تضییع حقوق بیت با توجه به این

کند، به دادستان اعالم شده است و در این رابطه از حیث وظایف  عمومی که داللت بر وقوع جرم در ادارات دولتی می

اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران وفق ماده ذاتی سازمان بازرسی کل کشور موضوع 

با اصالحات و الحاقات بعدي تکالیفی از حیث نظارت بر  1360قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب  2

لحاظ  حسن جریان امور در ادارات، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور محول شده است که اقتضاء دارد دادستان با

نسبت به ارجاع امر و استعالم از سازمان بازرسی کل  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  72و  65، 22، 9مواد 



کشور اقدام و سازمان یادشده نیز با توجه به تکالیف قانونی باید نسبت به انجام آن اقدام و نتیجه را به دادستان اعالم 

  کند.

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  ل حقوقی قوه قضاییهمعاون اداره ک

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/28    

7/98/563   

  ك  563-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

متهم حق به همراه داشتن یک نفر وکیل دادگستري را  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  190مطابق ماده  -1

نامه خود  ه و با تقدیم برگ وکالتدارد؛ حال در صورتی که شخصی تحت عنوان وکیل دادگستري در شعبه حاضر شد

تواند با این استدالل که حق به همراه داشتن  عنه معرفی نماید، تکلیف بازپرس چیست؟ آیا بازپرس می را وکیل مشتکی

که قانون از میان اشخاص دخیل در پرونده  عنه بوده و این وکیل براي متهم است و این شخص در مقام وکیل مشتکی

گذار، شاهد،  شاکی و متهم حق داشتن وکیل قائل شده است و براي دیگر افراد از جمله کفیل، وثیقهکیفري صرفاً براي 

باشد. لذا  عنه پرونده نیز همچون افراد اخیرالذکر می مطلع و ... چنین حقی را قائل نشده، حکم قانونی راجع به مشتکی

در تحقیقات مقدماتی از پذیرش وکالت وکیل  اصل محرمانگی آن قانون و به جهت رعایت 91و 190مستند به مواد 

  عنه خودداري کند؟ براي مشتکی

متهم حق مطالعه و دسترسی به اوراق پرونده را دارد؛  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  191مطابق ماده  -2

رونده یا عنه پیش از احضار به عنوان متهم در شعبه حاضر شود و تقاضاي مطالعه پ حال در صورتی که مشتکی

تواند با این استدالل که حق  درخواست تصویر از اوراق آن را تقدیم کند، تکلیف بازپرس چیست؟ آیا بازپرس می

 91و  191عنه است، مستند به مواد  مطالعه و دسترسی به اوراق پرونده براي متهم است و این شخص در مقام مشتکی

  عنه خودداري کند؟ رخواست مشتکیاجابت د اصل محرمانگی در تحقیقات مقدماتی از و با رعایت

 پاسخ:

مورخ  563به شماره ثبت وارده  9/4/1398 مورخ 9016/107/460001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می 2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري 1398/4/16

است؛ با این توضیح که به محض » متهم«متفاوت از اصطالح » عنه مشتکی«ح هرچند در ادبیات حقوقی اصطال -2و  1

چه دالیل مکفی بر انتساب اتهام به دست  شود و سپس چنان عنه بر وي بار می اقامه شکایت علیه شخص، عنوان مشتکی

ذار در موادي از قانون گ براي وي قابل توجیه است؛ اما قانون» متهم« آمد و بعد از تفهیم اتهام، به کارگیري عنوان 

فارغ از این تفاوت، به دنبال تبیین حقوق شخصی است که در معرض شکایت قرار  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 



به شخصی که در ابتدا توسط ضابط تحت نظر قرار  49و  48گرفته یا علیه او اعالم جرم شده است و از جمله در مواد 

براي وي حق تقاضاي حضور وکیل را مقرر کرده است. از این رو به  48ر ماده بار کرده و د» متهم«گرفته، عنوان 

قانون آیین  190عنه) یا اعالم جرم نسبت به وي، وفق ماده  محض اقامه دعواي کیفري (شکایت) علیه شخص (مشتکی

تواند  نین میچ حق همراه داشتن یک نفر وکیل را در مراجع انتظامی خواهد داشت و هم 1392دادرسی کیفري مصوب 

  مند شود. همین قانون با رعایت شرایط قانونی بهره 191از حق دسترسی به اوراق پرونده موضوع ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    



 

1398/10/23    

7/98/635   

  ك  635-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

صوص شاکی نیز در خ 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  190ده آیا نصاب یک نفر وکیل موضوع صدر ما

  الرعایه است؟ الزم

 پاسخ:

مورخ  635به شماره ثبت وارده  1398/4/24مورخ  9026/565/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/4/25

در خصوص همراهی تنها یک وکیل با متهم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  190محدودیت مذکور در ماده 

در جریان تحقیق بازپرس داللتی بر تعیین حد نصاب وکالي شاکی یا متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ندارد و موضوع 

شود حد  باشد؛ ضمناً متذکر می ان تحقیقات بازپرسی میماده مذکور منصرف از حضور وکیل یا وکالي شاکی در جری

  الذکر تعیین شده است. قانون فوق 385و  346نصاب تعداد وکالي شاکی و متهم در رسیدگی کیفري در مواد 

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/22    

7/98/828   

  ك  828-168-98شماره پرونده:  

  م:استعال

دادگاه بخش به جانشینی بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده است؛ پیش از تأیید دادستان با اعتراض 

رغم عدم اظهارنظر دادستان در  شود. شعبه تجدیدنظر به وکیل شکات، پرونده به شعبی از دادگاه تجدیدنظر ارجاع می

ربایی است، ضمن نقض قرار منع تعقیب  هامات مطروح اتهام آدمخصوص قرار منع تعقیب با این استدالل که یکی از ات

کند و پرونده در نهایت به یکی  و با نفی صالحیت از دادگاه بخش به صالحیت دادگاه کیفري یک استان اظهارنظر می

  آن شود. دادگاه کیفري یک اگرچه صالح به رسیدگی به اعتراض است، اما از از شعبات دادگاه کیفري یک ارجاع می

جا که دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب را نقض کرده، تکلیف دادگاه کیفري یک چیست؟ آیا جانشین بازپرس باید 

که به اعتراض رسیدگی شود، در حالی که  ملزم به اظهارنظر مجدد شود؛ در حالی که قبال اظهارنظر کرده است و یا آن

فري یک بخواهد قرار را تأیید کند، قبال دادگاه تجدید نظر قرار منع قرار منع تعقیب نقض شده است و چنانچه دادگاه کی

  ب را نقض کرده است؛ تکلیف چیست؟تعقی

 پاسخ:

مورخ  828به شماره ثبت وارده  1398/5/12مورخ  9020/5005/85بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ل به شرح زیر اعالم می) این اداره ک2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/5/22

ربایی) رسیدگی نموده؛ لکن قرار منع  در فرض استعالم که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس به اتهام مطروحه (آدم

تعقیب صادره پیش از اعالم نظر دادستان مربوطه، مورد اعتراض واقع شده و توسط دادگاه تجدیدنظر نقض و با اعالم 

که دادستان نسبت به قرار منع تعقیب صادره  به این دادگاه ارسال شده است، با توجه به این صالحیت دادگاه کیفري یک

از سوي جانشین بازپرس اظهارنظر نکرده است، اساساً قرار صادره قابلیت اختالف یا اعتراض ندارد؛ بنابراین دادگاه 

ربط در خصوص قرار منع  م نظر دادستان ذيکیفري یک با تکلیفی مواجه نبوده و باید دستور ارسال پرونده جهت اعال

قانون آیین  302و  271تعقیب را صادر کند. بدیهی است در صورت اعالم موافقت دادستان، قرار مزبور وفق مواد 

  قابل اعتراض از سوي شاکی در دادگاه کیفري یک خواهد بود. 1392دادرسی کیفري مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

    قضاییه معاون اداره کل حقوقی قوه



 

1398/10/15    

7/98/830   

  ك  830-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در هر حوزه قضایی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  298و تبصره ماده  294که بر اساس ماده  با توجه به این

همان  409که بر اساس ماده  ینشود و با عنایت به ا شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل می

چه در یک حوزه قضایی  باشند، چنان قانون قضات آن دادگاه داراي ابالغ ویژه از طرف ریاست محترم قوه قضاییه می

دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل نشده باشد و صرفاً رئیس دادگستري داراي ابالغ و سمت از طرف ریاست محترم قوه 

آن حوزه قضایی  2هاي یاد شده باید در دادگاه کیفري  باشد، آیا رسیدگی به پرونده ها  ن پروندهقضاییه در رسیدگی به ای

ها در همان شعبه اول دادگاه حقوقی که رئیس  که رسیدگی به آن پرونده توسط رئیس دادگستري صورت گیرد یا آن

بهتر آیا داشتن سمت و ابالغ ویژه در  گیرد؟ به عبارت باشد، صورت می زمان رئیس آن شعبه می دادگستري به طور هم

 رسیدگی به جرایم مزبور توسط رئیس دادگستري به معناي صالحیت دادگاه حقوقی تحت ریاست وي در رسیدگی به

  ؟باشد جرایم اطفال و نوجوانان می

 پاسخ:

خ مور 830به شماره ثبت وارده  1398/5/17مورخ  9016/327/34001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/5/22

صرف وجود ابالغ ویژه براي رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان براي رییس دادگستري به معناي تشکیل دادگاه 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  298ده باشد و وفق تبصره ما اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی شهرستان نمی

تا زمانی که دادگاه مزبور در محل تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول  1392

شود؛ بنابراین در  دهد رسیدگی می یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می 2این قانون در شعب دادگاه کیفري  315ماده 

شود و در مورد  انجام می 2الذکر در دادگاه کیفري  یدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرح فوقفرض سؤال رس

  باشد. قضات این دادگاه نیازي به ابالغ ویژه نمی

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/04    

7/98/589   

  ك  589-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

که صرفاً وسیله نشر  اي غیرقابل گذشت است یا آن قانون جرایم رایانه 18آیا توهین و نشر اکاذیب مندرج در ماده  -1

  اکاذیب و توهین متفاوت و نشر اکاذیب و توهین از طریق رایانه قابل گذشت است؟

  اذیب مؤثر است؟آیا وسیله در نشر اکاذیب و توهین تأثیري در قابل گذشت بودن یا نبودن نشر اک -2

 پاسخ:

، نظریه 1398/4/19مورخ  589به شماره ثبت وارده  1398/3/1مورخ  981بازگشت به استعالم شماره       

  شود: مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قابل گذشت دانسته است  که جرم نشر اکاذیب را 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  104با توجه به صراحت ماده 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  698که رایانه خصوصیتی در تحقق این جرم ندارد؛ و تفاوت ماده  و این

تنها در وسیله ارتکاب جرم است که این موضوع تغییري در  1388اي مصوب  قانون جرایم رایانه 18و ماده  1375

 18د؛ با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، به نظر جرم موضوع ماده نمای ماهیت و نوع جرم مذکور ایجاد نمی

کتاب پنجم  746(ماده  1388اي مصوب  قانون جرایم رایانه 18گفته نیز قابل گذشت است. ضمناً موضوع ماده  پیش

مل توهین راتی است و شااي یا مخاب هاي رایانه ) جرم نشر اکاذیب به وسیله سامانه1375قانون مجازات اسالمی 

  شود. نمی

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/07    

7/98/647   

  ح647-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  شود یا بیهوش؟ فردي که در وضعیت زندگی نباتی است، از منظر حقوقی و فقهی هوشیار محسوب می

هوش تلقی شود،آیا اطالق زوال منافع به مواردي مانند بینایی، شنوایی چنانچه فردي که داراي زندگی نباتی است بی

  شود؟ صحیح خواهد بود؟ فردي که در وضعیت زندگی نباتی قرار دارد چه منافعی از وي از دست رفته محسوب می

آیا در شرایطی که نواحی وسیعی از قشر مغز آسیب ببیند و قدرت درك، تجزیه، تحلیل و شناخت در شخص از بین 

مطرح کردن وجود یا فقدان قدرت بینایی، شنوایی، چشایی و بویایی موضوعیت دارد ؟ به عبارت دیگر بین زوال عقل و 

  منافع مذکور تداخل وجود دارد یا اصل تعدد دیات حاکم است؟ 

انند اختالل در که در سؤال قبلی قائل به تداخل باشیم، زوال منافع مشمول موارد قابل مشاهده و ارزیابی م در صورتی

ع موجود در انسان سالم ها عدم کنترل مدفوع و ادرار و امثال آن خواهد بود یا شامل تمامی حواس و مناف حرکت اندام

  باشد؟ می

 پاسخ:

مورخ  647به شماره ثبت وارده  1398/4/25مورخ  9031/13796/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: انین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قو1398/4/26

اي باشد که بر اثر آن آسیب، منافع دیگر هم ظاهراً زایل شود، مطابق ماده  چه آسیب منجر به زندگی نباتی به گونه چنان

بعات هر یک دیه جداگانه دارد؛ لیکن اگر زوال منافع صرفاً از لوازم و ت 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  544

زندگی نباتی باشد؛ به نحوي که با زوال زندگی نباتی منافع هم به حالت اول باز گردد، در این صورت تعدد دیه منتفی 

  زندگی نباتی قابل دریافت است. گفته، ارش منافع در زمان قانون پیش 680است و با وحدت مالك ماده 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/29    

7/98/632   

  ك  632-142-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  س می تواند مال غیرمنقول باشد؟ایا موضوع اختال

 پاسخ:

مورخ  632به شماره ثبت وارده  1398/4/24مورخ  9026/566/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1فري (، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کی1398/4/25

قانون مجازات اسالمی  674که بزه اختالس صورت خاصی از بزه خیانت در امانت است و طبق ماده  با عنایت به این

که در  ، بزه خیانت در امانت در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل تحقق است؛ و با توجه به این1375(تعزیرات) مصوب 

به صورت » سایر اموال«عبارت  1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  5ه ماد

قانون اخیرالذکر نیز به اموال غیرمنقول تصریح شده است، لذا اموال  4مطلق به کار رفته است؛ همچنین در ماده 

  اند موضوع جرم اختالس واقع شود.تو غیرمنقول نیز می

  

 د علی شاه حیدري پوردکتر محم

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/08    

7/98/765   

  ك 765-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

بر اثر تصادف فردي دچار آسیب شکستن استخوان جمجمه شده و این آسیب موجب زوال عقل وي نیز شده است. در 

قانون   546دارد موضوع مشمول ماده  حادثه اظهارنظر میگر خودروي مقصر  مقام تعیین دیه نماینده شرکت بیمه

باشد؛ چرا که شکستن جمجمه و زوال عقل بر اثر یک ضربه واقع شده است؛ پس  می 1392مجازات اسالمی مصوب 

  ادعاي تعلق دو دیه را دارد.  مذکورقانون   679و  538گیرد. وکیل شاکی نیز با استناد به مواد  یک دیه بر آن تعلق می

  آیا ماده اخیرالذکر ماده قبلی را نسخ کرده است؟  -1

  شود؟ یا هریک از مستندات مذکور قاعده و فرض متفاوتی را شامل می -2

  چیست؟ 1392مجازات اسالمی مصوب  قانون  546مفهوم الزم و ملزوم در ماده  -3

 پاسخ:

مورخ  765ره ثبت وارده به شما 1398/05/08مورخ  9031/16222/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/12

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  678آمده، شماره ماده  عمل با یادآور شدن این نکته که در استعالم به -1-2-3

اثر تصادف دچار آسیب شکستن استخوان جمجمه شده این قید شده است، در فرض سؤال که فردي بر  679سهواً 

قانون مجازات اسالمی است و  546آسیب موجب زوال عقل نیز گردیده است، فرض سؤال مشمول قسمت اول ماده 

علیه مستحق دیه بیشتر (دیه زوال عقل) است و دیه شکستگی جمجمه در آن تداخل می کند؛ زیرا دلیلی بر وقوع  مجنی

که یکی موجب شکستگی جمجمه و دیگري موجب زوال عقل شده باشد، در این فرض وجود ندارد و  ضربات متعدد

قانون مذکور که مربوط به برگشتن عقل پس از دریافت دیه است، نیست و این ماده  679موجبی به استناد ماده 

ست که بین شکستگی جمجمه و این ا 546در ماده » الزم و ملزوم«هم ندارد. منظور از عبارت  546تعارضی با ماده 

  زوال عقل رابطه علیت وجود داشته باشد و شکستگی جمجمه موجب زوال عقل باشد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/30    

7/98/643   

  ح  643-118-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

توان به عنوان عضو  اشخاص حقوقی را می 1347از قانون تجارت مصوب  اصالح قسمتی الیحه 110به موجب ماده  

ها انتخاب نمود. تبعاً در زمان انتخاب شخص حقوقی فردي نیز به عنوان نماینده معرفی و بدواً آگهی  هیأت مدیره شرکت

قع جانشین وي را که در همان مو تواند نماینده خود را مشروط بر این شود. وفق ذیل همین ماده شخص حقوقی می می

شود. با توجه به این حکم و نیز احکام مذکور مواد  کتباً معرفی نماید، عزل کند؛ در غیر این صورت غایب محسوب می

  هاي مربوطه:  به بعد قانون تجارت در باب لزوم ثبت تغییرات و آگهی 195

ات مدیره بخواهد مکرراً نماینده خود را آیا پس از ثبت اولیه تغییرات مدیران و انتخاب آنان چنانچه عضو حقوقی هی

تغییر دهد الزامی وجود دارد که آگهی تغییر تمام نمایندگان بعدي در روزنامه رسمی گواهی و منتشر شود؟ یا پس از 

و دیگر مستندات مورد اشاره تغییر نماینده به وسیله صدور  الذکر فوق 110مرحله اول و مطابق مفاد مندرج در ماده 

  پذیرد؟ مه و یا گواهی ممهور به مهر و امضاي شخص حقوقی عضو هیات مدیره صورت مینا معرفی

 پاسخ:

، 1398/4/25مورخ  643به شماره ثبت وارده  1398/4/3مورخ  2389/502/82بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

توان به  ، شخص حقوقی را می1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  110و  106واد رابر مب

اي که شخص حقوقی اعالم می کند به معنی تغییر عضو هیأت  مدیریت شرکت انتخاب نمود؛ از طرفی تغییر نماینده

به شرکت معرفی نماید، لزومی به اعالم چه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، فرد دیگري را  مدیره نیست. بنابراین چنان

  ها و نشر آگهی نیست. مراتب به اداره ثبت شرکت

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/15    

7/98/1281   

  ك  1281-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خالف شرع بین بودن با لحاظ اوضاع و شرایط و دالیل حین قانون آیین دادرسی کیفري،  477آیا در اعمال ماده -1

که رأي قاضی در  که اگر بعد از صدور رأي دالیلی بر خالف شرع بودن رأي پیدا شود با این صدور رأي است؛ و یا این

اتهام قتل توان رأي را خالف شرع بین اعالم کرد؟ به عنوان مثال، حکم برائت متهم از  زمان صدور فاقد اشکال بوده می

مداربسته در خیابان محل قتل  اولیاي دم با ارایه فیلم دوربین پس از قطعیت حکم، شود  عمدي یا غیر عمدي صادر می

که متعلق به مرجع دولتی (نیروي انتظامی، وزارت اطالعات و ...) و غیر قابل مونتاژ است و در آن مشخص است که 

  در صورتی که پاسخ منفی باشد، چه باید کرد؟ کنند. را می 477قاتل آقاي زید است، درخواست اعمال ماده 

ون آیین قان 426ماده  7تواند مبناي بند  شود می آیا حکم قطعی شعبه دوم که پس از حکم شعبه اول صادر می-2 

  دادرسی مدنی قرار گیرد.

 پاسخ:

مورخ  1281وارده  به شماره ثبت 1398/8/11مورخ  9020/149/5005بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/8/12

منوط به آن است که رییس قوه قضاییه آراء قطعی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477اعمال ماده  -1

ر حیطه اختیارات صادره از هر یک از مراجع قضایی را خالف شرع بین تشخیص دهد. نحوه تشخیص و شرایط آن د

  رییس قوه قضاییه است.

ناظر به مواردي  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 426ماده  7بند  -2

است که اسناد و مدارك در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است و شامل مواردي که پس از 

  شود. گردد، نمی م دیگري صادر میه دادرسی) حکصدور حکم (مورد اعاد

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/22    

7/98/1619   

  ك  1619-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادرسی  آیین وب قوانین جدید مجازات اسالمی یعلیه قبل از تصو چنانچه احکام محکومیت صادره در خصوص محکوم

قطعیت یافته و متعاقب آن پس از الزم االجرا شدن قانون مجازات اسالمی و قبل از الزم االجرا  1392کیفري مصوب 

ماده » ب«قانون آیین دادرسی کیفري سابق با رعایت بند  148شدن قانون آیین دادرسی کیفري جدید در راستاي ماده 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  66و  22استناد مادتین  و نیز به 1392قانون مجازات اسالمی مصوب   10

علیه به  دادنامه تجمیعی صادر شود، مالك تعیین حداکثر حبس بدل از جزاي نقدي مقرر در خصوص محکوم 1392

  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ؟ 60باشد یا ماده  می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  29استناد ماده 

 پاسخ:

مورخ  1619به شماره ثبت وارده  1398/9/21مورخ  1398035001574205بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/10/9

این است که در فرض سوال از  1392 مصوب قانون مجازات اسالمی 10  مستنبط از حکم کلی مقرر در صدر ماده

با  1392مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي، از آن جا که قانون قاچاق کاال و ارز مصوب   ث قانون حاکم بر محاسبهحی

اصالحات و الحاقات بعدي داراي مجازات حبس بدل از جزاي نقدي شدیدتري است، لذا قانون الزم االجراء حاکم بر 

شود و موجب قانونی  تر است، در مورد متهم اعمال می از این حیث خفیف که ارتکاب رفتار مجرمانه در زمان وقوع

قانون مارالذکر نسبت به جرایم واقع شده قبل از الزم االجرا شدن قانون  60جهت تسري و اعمال قسمت اخیر ماده 

  موصوف وجود ندارد.

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/25    

7/98/1224   

  ك1224-186/2-98پرونده:  شماره 

  

  استعالم:

که جرم درجه  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  661شخصی مرتکب سی فقره سرقت موضوع ماده 

شش است شده و فردي در این سی فقره سرقت معاونت نموده و عالوه بر آن معاون مرتکب بزه تهدید نیز شده است. 

مباشر سرقت را به تحمل سی فقره دو سال و یک ماه  1392جازات اسالمی مصوب قانون م 134دادگاه با لحاظ ماده 

اسالمی  قانون مجازات  127ماده » ت«ضربه شالق و معاون را بابت سی فقره معاونت به استناد بند  هفتاد و پنجو 

هفتاد و دید نیز ضربه شالق و بابت ته سی و یکو به لحاظ تعدد به سی فقره هفت ماه حبس تعزیري و  1392مصوب 

در بحث تعدد در خصوص مباشر یک  134ضربه شالق محکوم کرده است. حال سوال این است که به استناد ماده  پنج

شود ولی در خصوص معاون به استناد تبصره  ضربه شالق) اجرا میهفتاد و پنج مجازات (یک فقره دو سال و یک ماه و 

شود که مجازات معاون  ت سی فقره هفت ماه اجرا شود و نتیجه این میبایس چون جرم درجه هفت است می 134ماده  4

در اجرا بسیار بیشتر از مجازات مباشر است. آیا براي حل این تعارض صرف نظر موارد تخفیف یا تعلیق مجازات 

  معاون راه حلی وجود دارد یا نقص قانون است که باید اصالح شود؟

 پاسخ:

مورخ  1224به شماره ثبت وارده  1398/7/25مورخ  9030/16390/721 بازگشت به استعالم شماره      

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/8/1

صرف نظر از این که در استعالم، هفت ماه حبس تعزیر درجه هفت اعالم شده که مبنی بر اشتباه است، در اعمال 

مد نظر است و در » درجه جرایم ارتکابی« 1392مصوب  قانون مجازات اسالمی 134ضوع ماده مقررات تعدد مو

قانون مذکور نیز به عدم  134ماده  4قابل اجرا است و تبصره » مجازات اشد«صورت اعمال مقررات تعدد، فقط 

هاي این جرایم با  جازاتو قابل اجرا بودن جمع م هشتو هفتاجراي مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیري درجه 

فقره  سیهاي تعزیري درجه یک تا شش تصریح دارد. لذا در فرض سؤال، چون مجازات مباشرت در هم و با مجازات

سرقت تعزیري درجه شش بر اساس مقررات تعدد ماده صدرالذکر تعیین شده است، فقط یک مجازات که مجازات اشد 

محکوم) دیگر اشاره شده در استعالم، اجراي مجموع سی فقره مجازات است، باید اجرا شود و اما در خصوص متهم (

 127ماده » ت«فقره جرم معاونت در سرقت تعزیري درجه شش که بر اساس بند  سیبابت ارتکاب  هفتتعزیري درجه 

 134ه ماد 4قانون مورد بحث تعیین شده و نیز یک فقره مجازات تعزیري درجه شش بابت بزه توهین، مستند به تبصره 

شود و اظهار نظر در خصوص نقص یا اصالح قانون نیز  این قانون است، بنابراین تعارضی در این زمینه مالحظه نمی



خارج از وظایف این اداره کل می باشد. مضافاً به اینکه مقنن نهادهاي ارفاقی متعددي براي مرتکبین جرایم مستوجب 

بینی نموده است؛  پیش 1392و قانون آیین دادرسی کیفري  1392ی در قانون مجازات اسالم 8و  7هاي درجه  مجازات

 40، 39هاي جایگزین حبس که به ترتیب در مواد  نظیر حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعیین مجازات

 81و  80و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد 1392قانون مجازات اسالمی  87لغایت  64و

ها ) در این  چه مرجع قضایی، مجازات قانونی (جمع مجازات آمده است، بنابراین چنان 1392قانون آیین دادرسی کیفري 

تواند با اعمال اختیارات موجود در قانون نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب  جرایم را مناسب تشخیص ندهد، می

  سازي آن اقدام نماید. ومتناسب

 یدري پوردکتر محمد علی شاه ح

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/04    

7/98/565   

  ك  565-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي  که ضابطه کوین (ارز دیجیتال) نظر به این هاي هرمی و جذب سرمایه از طریق فروش بیت با توجه به فعالیت شرکت

  عالم فرمائید:جهت خرید و فروش آن از طرف بانک مرکزي تعیین نشده، ا

آیا اقدام به آن داراي عنوان مجرمانه  ،کوین مجاز است؟ در صورتی که غیرمجاز باشد آیا خرید و فروش بیت -الف

  شود؟ در صورت جرم بودن، مستند قانونی آن چیست؟ است یا تخلف محسوب می

  م است؟ کوین) جر آیا نگهداري، وارد کردن، فروش دستگاه ماینر (دستگاه استخراج بیت -ب 

 پاسخ:

مورخ  565به شماره ثبت وارده  1398/4/9مورخ  9038/1010/23000بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/16

ماده یک » پ«کوین طبق بند  مانند بیت باشد پول یا ارز دیجیتالی که به صورت الکترونیکی توزیع و قابل استفاده می

و اصالحات بعدي، پول رایج خارجی و به تبع آن ارز مورد حمایت   1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

هیأت وزیران، خرید و فروش آن و همچنین  9/5/1398نامه مورخ  رود و با لحاظ تصویب این قانون به شمار نمی

کوین در مقررات کیفري عنوان مجرمانه ندارد؛ مگر  و وارد کردن دستگاه استخراج بیت نگهداري، خرید و فروش

کوین در فهرست کاالهاي تحت مقررات گمرکی مطرح و وارد کردن آن منطبق با کاالهاي  که دستگاه استخراج بیت این

انند خرابکاري موضوع ماده هاي دیگر م کوین مشمول عنوان هاي استخراج بیت موضوع قاچاق شود یا عملکرد دستگاه

کنندگان از آب، برق، تلفن، فاضالب و  یا قانون مجازات استفاده 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  687

  شود. 1396گاز مصوب 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/24    

7/98/428   

  ك  428-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  134هاي متعدد با رعایت ماده  چنانچه شخصی بابت اتهامات متعدد موضوع شکایت اشخاص مختلف به مجازات

علیه پس از قطعیت حکم با اخذ رضایت برخی از شکات اعمال  محکوم شود و محکوم 1392مجازات اسالمی مصوب 

توان با این  درخواست کند، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا  میرا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483ماده 

علیه فقط رضایت یک یا برخی از  استدالل که رضایت تمام شکات اخذ نشده است، آن را رد کرد؟ یا چنانچه محکوم

تواند فقط مجازات همان جرم که  قانون ذکر شده را درخواست نماید، دادگاه می 483شکات را اخذ کند و اعمال ماده 

شاکی آن گذشت کرده را تقلیل دهد و چنانچه بعداً رضایت دیگر شکات را اخذ نمود، با هر بار رضایت و تقاضاي 

قانون مذکور  483علیه طی دادنامه مجزا، مجازات آن را در صورت اقتضا تخفیف دهد؟ یا اعمال مقررات ماده  محکوم

  ستلزم اعالم گذشت همه شکات است؟م

 پاسخ:

مورخ  428به شماره ثبت وارده  1398/3/8مورخ  9019/13/21000استعالم شماره  بازگشت به      

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می 2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري 1398/3/25

  

به نفع متهم و اصل تفسیر قوانین کیفري  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483مستفاد از ماده  -1نظر اکثریت: 

که گذشت برخی از شکات در مراحل قبل از صدور حکم قطعی نیز از موجبات تخفیف مجازات وفق بند  و لحاظ این

تواند  لهم) نیز می است، بنابراین گذشت برخی از شکات (محکوم 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38ماده » الف«

الذکر (تبدیل یا تخفیف مجازات در صورت اقتضا)  قانون صدر 483 هاي قانونی مقرر در ماده علیه را از ارفاق محکوم

  برخوردار نماید.

قانون مجازات  134در تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرائم را بر اساس ماده  -2

ماده مذکور و به  3ره تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف (در هر جرمی) را داشته باشد، طبق تبص 1392اسالمی مصوب 

هاي تعیین شده به  میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است، مجازات را تقلیل دهد. در اعمال تخفیف در مجازات



نیز دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483علت ارتکاب جرائم تعزیري غیر قابل گذشت به استناد ماده 

در حدود «قانون مجازات اسالمی در تقلیل مجازات ها است و عبارت  134اده م 3مکلف به رعایت مقررات تبصره 

قانون آیین دادرسی کیفري، بیانگر این امر است و منظور این است که دادگاه تا  483در متن ماده » قانون تخفیف دهد

وط به تخفیف، مبادرت به هاي مرب میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت

 1ماده  1صدور حکم نماید؛ همان طور که تخفیف مجازات جرم کالهبرداري نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 

گیرد. بنابراین در فرض سؤال نیز قاضی  ارتشاء و کالهبرداري صورت می قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، 

قانون آیین دادرسی کیفري، مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه  483د ماده تواند در اعمال تخفیف به استنا نمی

قانون مجازات اسالمی مقرر گردیده، تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط  134در تبصره ماده 

تواند در صورت اقتضاء  ه میقانون آیین دارسی کیفري، دادگا 483دادگاه الزامی است بدیهی است که در اعمال ماده 

علیه باشد، در صورت وجود تعدد جرم  تر به حال محکوم نسبت به تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) به نحوي که مناسب

قانون مجازات اسالمی در خصوص تقلیل مجازات  134ماده  3نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره 

  زات (تخفیف کیفی) توسط دادگاه نخواهد بود.(تخفیف کمی)، مانع از تبدیل مجا

قانون آیین  483اي شاکیان بیشتر از یک نفر باشند، اعمال مقررات مندرج در ماده  چه در پرونده : چناننظر اقلیت

  موکول به گذشت تمامی شکات است. 1392دادرسی کیفري  

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/15    

7/98/260   

  ك260-68-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهاي مسلح وزارت دفاع  آیین 10و ماده  4ماده  »پ«بند   با توجه به

یا پایور خودکشی  که سرباز وظیفه ها: اوالً، در جایی هاي تابعه یا وابسته به آن و  پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان

باشد؟  گیرد؟ ثانیاً، در صورت تعلق، نحوه پرداخت و به طرفیت چه شخص یا اشخاصی می نماید، آیا دیه به وي تعلق می

ثالثاً، آیا این دعوا در صالحیت محاکم نظامی است؟ رابعاً، با توجه به اشاره قانونگذار به کلمه حوادث و پیروي از 

یمه طرف قرارداد وزارت دفاع در چنین مواردي با توجه به شرح فوق و ماهیت بیمه هاي ب نظریه خطر، آیا شرکت

  حوادث تکلیفی به پرداخت دیه دارند؟ 

 پاسخ:

، نظریه مشورتی 1398/2/29مورخ  260به شماره ثبت وارده  1398/2/15بازگشت به استعالم شماره  مورخ       

  گردد: به شرح زیر اعالم می) این اداره کل 2کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

با توجه به لزوم وجود حسن نیت براي شخصی که از قرارداد بیمه منتفع می گردد و لحاظ عمومات قانونی مذکور  -

این قانون، در فرض استعالم به سرباز وظیفه یا پایوري که  16و  14و از جمله مواد  1316در قانون بیمه مصوب 

ی تعلق نمی گیرد و موضوع از شمول حمایت هاي مقرر در قانون بیمه عمر و حوادث خودکشی کرده است دیه یا غرامت

 1379پرسنل نیروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان هاي تابعه یا وابسته به آن ها مصوب 

  خارج است.

  پاسخ به این سؤاالت با توجه به پاسخ یک منتفی است.- 4و 2

اي فرض سؤال با توجه به عمومات مقرر براي صالحیت محاکم عمومی حقوقی و نیز احصاء موارد رسیدگی به دعو -3

  صالحیت محاکم نظامی، در صالحیت محاکم عمومی حقوقی است.

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/17    

7/98/1152   

  ك  1152-25-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي نظامی و انتظامی همانند سپاه  هاي کیفري علیه یگان هاي نظامی در پرونده دراحکام محکومیت صادر شده از دادگاه

پاسداران انقالب اسالمی، ناحیه مقاومت بسیج، نیروي انتظامی و ارتش جمهوري اسالمی به پرداخت دیه در حق 

قانون مجازات اسالمی، این نهادها با این استدالل که  489و  488هاي مقرر در مواد  اشخاص حقیقی و گذشت مهلت

ها به محض تأمین  هاي سازمان ثبت شده است و بر اساس اولویت پرونده موضوع محکومیت در فهرست محکومیت

کنند  از طرفی امکان توقیف  اعتبار پرداخت خواهد شد در راستاي فرمایشات مقام معظم رهبري حکم را اجرا نمی

  ود ندارد.حساب یگان وج

به دولت  هاي کیفري مشمول حکم قانون نحوه پرداخت محکوم هاي نظامی و انتظامی ذکر شده در پرونده آیا یگان -1 

هستند تا در صورت عدم پرداخت یک سال و نیم بعد از سال  1365و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 

هاي مالی مصوب  و قانون نحوه اجراي محکومیت 1356صدور حکم بر اساس قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

  هاي آن یگان اقدام کرد؟ راجع به توقیف اموال و حساب 1394

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  15با توجه به حکم مقرر در ماده  -2

امی مبنی بر محکومیت یا استرداد اموال منقول یا به احکام صادره از محاکم نظ اي به محکوم که در آن اشاره 1393

هاي نظامی ذکر شده که از  غیرمنقول در اختیار نیروهاي مسلح با رعایت مهلت قانونی نشده است، آیا محکومیت یگان

که موضوع از  مذکور است یا این 15هاي کیفري صادر شده است، مشمول ماده  هاي نظامی یک و دو در پرونده دادگاه

ها اقدام  این ماده خارج است و باید بر اساس عمومات اجراي احکام کیفري در پرداخت دیه در مورد آن یگانحکم 

  کرد؟

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  در صورت عدم شمول حکم قانون نحوه پرداخت محکوم-3

نسبت به  1393زیرات مالی دولت مصوب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از تع 15و ماده  1365

ها مبنی بر پرداخت دیه در حق  هاي نظامی و انتظامی، نحوه اجراي احکام محکومیت کیفري آن یگان ها و نیروي یگان

ها بر اساس قانون  اشخاص حقیقی چگونه است؟ آیا مانند دیگر اشخاص حقوقی امکان توقیف اموال و حساب آن یگان

بدون رعایت مهلت مقرر در  1394هاي مالی مصوب و قانون نحوه اجراي محکومیت 1356صوب اجراي احکام مدنی م



قانون مجازات  489و  488به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و با رعایت مواد  قانون نحوه پرداخت محکوم

  وجود دارد؟  1392اسالمی مصوب 

 پاسخ:

مورخ  1152به شماره ثبت وارده  1398/6/31مورخ  30/22/3/98بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/7/16

کلیه  15/8/1365به وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  اوال، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم

گردد مشمول مقررات این  ها در بودجه کل کشور منظور می دولتی که درآمد و مخارج آنها و مؤسسات  وزارتخانه

ها (اعم از حقوقی یا کیفري) و  قانون هستند. بنابراین مقررات این قانون که در خصوص اجراي احکام قطعی دادگاه

قانون  631ظامی موضوع ماده هاي نظامی و انت ها ومؤسسات دولتی است، مشمول یگان به از وزارتخانه وصول محکوم

آیین دادرسی کیفري، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیز ارتش جمهوري اسالمی ایران که جزء وزارت دفاع 

  گردد نیز الزم الرعایه است. ها در بودجه کل کشور منظور می وپشتیبانی نیروهاي مسلح بوده ودرآمد و مخارج آن

، 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  ن نحوه پرداخت محکومواحده قانو ثانیا، فلسفه وضع ماده

قانون مجازات  452هاي دولتی است؛ مضافاً این که طبق ماده  جلوگیري از اختالل در انجام وظایف ادارات و سازمان

واحده فوق  در ماده باشد؛ لذا رعایت مهلت مقرر دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان می 1392اسالمی مصوب 

هاي مقرر در قانون  االشعار در خصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروري است. بدیهی است در صورتی که مهلت

هاي مقرر در قانون مجازات  واحده فوق باشد، مهلت بیش از مهلت مقرر در ماده 1392مجازات اسالمی مصوب 

هاي قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت  از انقضاي مهلتاسالمی مالك خواهد بود. شایسته ذکر است که پس 

به (دیه) از محل  تواند مطابق عمومات در مقام اجراي حکم نسبت به توقیف و برداشت محکوم دیه، مرجع قضایی می

  علیه اصلی اقدام نماید. هاي محکوم هاي مربوط یا سایر حساب حساب

قانون الحاق برخی مواد به قانون  15، مقررات ماده 1392کیفري مصوب  قانون آیین دادرسی 540با لحاظ ماده  -2

هاي نظامی نیز  شامل احکام مالی صادره از سوي دادگاه 4/12/1393تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  مصوب 

  گردد. می

با لحاظ مراتب  3هاي مختلف سؤال  ، پاسخ قسمت3نظر از سالبه به انتفاء موضوع شدن پاسخ به صدر سؤال  صرف  -3

  مشخص است. 2و سؤال  1مذکور در پاسخ سؤال 

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/15    

7/98/769   

  ك  769-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  477و  474، 434، 433در خصوص احکام خالف قانون محاکم در فرض عدم امکان نقض آن از طریق مواد 

در مرحله اجراي حکم قاضی اجراي احکام با چه تکلیفی مواجه است؟ براي مثال  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

نمایی با  قدرتخصوص اتهام  در 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  47ماده » پ«اي خالف صریح بند  در دادنامه

با توجه به وجود اتهام دیگر مبنی بر نگهداري غیرمجاز تعلیق مجازات صادر شده و نیز در همین دادنامه  ،اسلحه

وفق  هفتو  ششاسلحه، دادگاه قید اجراي مجازات اشد نموده است؛ این در حالی است که اتهامات اعالمی از درجات 

قانون  434و 433قانون یاد شده قابل جمع است. مهلت اعتراض دادستان جهت عمل به مفاد مواد  134صریح ماده 

نیز نیست و از مصداق  این قانون 477سپري شده است؛ موضوع از مصادیق ماده  1392دادرسی کیفري مصوب آیین 

  قانون مذکور نیز خارج است.  474ماده » پ«بند 

 پاسخ:

، 1398/5/12مورخ  769به شماره ثبت وارده  1398/5/9مورخ  9018/258/704بازگشت به نامه شماره       

محترم شعبه دوم اجراي احکام کیفري دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل، نظریه مشورتی  درباره استعالم دادیار

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

قرار تعلیق اجراي مجازات ناظر به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  55و مالك ماده  46اوال، مستفاد از ماده 

گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و لذا  راي حکم بوده و امري اجرایی محسوب میاج

شود و در فرض سؤال قاضی اجراي احکام کیفري با توجه به این که قرار  از جمله آراي قابل تجدیدنظر شناخته نمی

نمایی با اسلحه را غیر قابل تعلیق  کر که جرم قدرتالذ قانون فوق 47ماده » پ«تعلیق اجراي مجازات بر خالف بند 

ربط) اعالم نماید و مطابق  دانسته صادر شده، باید مراتب را جهت لغو قرار یادشده به دادگاه صادر کننده قرار (ذي

  تصمیم دادگاه رفتار کند.

دستور اجراي  1392 قانون مجازات اسالمی مصوب 134ماده  4ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه بر خالف تبصره 

ها (در جرایم درجات شش و هفت) صادر کرده است، قاضی اجراي احکام کیفري باید  اشد و نه جمع مجازات  مجازات



مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعالم و مطابق تصمیم دادگاه رفتار نماید. بدیهی است که در صورت اصرار 

قانون مجازات اسالمی  134ضی اجراي احکام موظف است در اجراي ماده دادگاه به اجراي حکم بر خالف قانون، قا

  ها) اقدام نماید. نسبت به اجراي هر دو مجازات (جمع مجازات 1392مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/17    

7/98/969   

  ح  969-61-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ها و  نهادهایی مانند تعلیق و تعویق اجراي مجازات 1392که در قانون مجازات اسالمی مصوب  ه اینبا توجه ب

یک از  این  بینی شده است؛ در حالی که در قوانین مربوط به دفاتر اسناد رسمی هیچ هاي جایگزین حبس پیش مجازات

اي انتظامی سردفتران شده است؛ برخی محاکم ه بینی نشده است، این امر موجب دو نوع برداشت از مجازات نهادها پیش

کنند اما بعضی  از این نهادها استفاده می 1392هایی مانند انفصال به استناد قانون مجازات اسالمی مصوب  در مجازات

  ها صحیح است؟  دانند. کدام یک از این رویه ها نظر متفاوتی داشته و این را قابل اعمال نمی دادگاه

 پاسخ:

مورخ  969به شماره ثبت وارده  1398/6/11مورخ  9000/6752/500اماً، بازگشت به نامه شماره احتر      

مشاور عالی محترم رییس قوه و  2/6/1398مورخ  115/2608/9000، در خصوص نامه شماره 1398/6/12

مورخ  98115554رییس مرکز امور هماهنگی با مجلس شوراي اسالمی و نمایندگان در ارتباط با استعالم شماره 

نماینده محترم رباط کریم، بهارستان و پرند در مجلس شوراي اسالمی نظریه مشورتی کمیسیون آیین  15/5/1398

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1دادرسی کیفري (

تعریف جرم تخلف انتظامی از شمول  1392قانون مجازات اسالمی  2و  1اوالً، با توجه به تعاریف مندرج در مواد 

هاي حقوقی کیفري نظیر تعلیق اجراي مجازات، تعویق صدور حکم و یا تعیین مجازات  خارج است؛ بنابراین اعمال نهاد

  جایگزین حبس براي تخلفات انتظامی جز در مواردي که در قانون تصریح شده یا شود، فاقد وجاهت قانونی است.

بند اوالً در خصوص کلیه جرایم جز در مواردي که منع قانونی وجود  هاي حقوقی کیفري به شرح مذکور در ثانیاً، نهاد

داشته باشد، با رعایت قوانین مربوط قابلیت اعمال دارد و لذا جرایم مذکور در قوانین ثبتی نیز مستثنی از این قاعده 

  باشد. نمی

  ردکتر محمد علی شاه حیدري پو                                                

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/23    

7/98/948   

  ك  948-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

سال حبس و رد مال به نحو تضامنی از باب  پانزدهاي فردي بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و  در پرونده

در تعدد  1392مجازات اسالمی مصوب قانون  135مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم شده است. به موجب ماده 

شود؛ مگر  ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر، مجازات

الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجراي حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا  که تعزیر حق آن

نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح،  آیین 20مر در ماده شود. این ا می

نیز ذکر شده  1398هاي معین مصوب  دیات، شالق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل

هاي حبس و قصاص نفس  ن به مجازاتنامه مذکور مقرر شده که در محکومیت توأما آیین 22است. از طرفی در ماده 

شود. با توجه به توضیحات  و قصاص عضو تأخیر در اجراي قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجراي مجازات حبس نمی

  الذکر، خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام شود: فوق

الذکر آیا  دن پاسخ، در مورد فوقالناس، تعزیر جرایم قابل گذشت است؟ در صورت مثبت بو آیا منظور از تعزیر حق -1

شود؟ در فرض پرونده چنانچه  شود یا صرفاً قصاص نفس اجرا می سال حبس اجرا می پانزدهها جمع و ابتدا  مجازات

  شود یا فقط قصاص نفس؟ پانزده سال حبس از باب جرم غیر قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد، آیا ابتدا تعزیر اجرا می

الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب  مقرر گردیده اگر تعزیر حق 1392مجازات اسالمی مصوب  قانون 135در ماده  -2

شود،  که اجراي تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می شود. با توجه به این تأخیر اجراي حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا می

  منظور از عبارت اجراي تعزیر موجب تأخیر اجراي حد نشود چیست؟

 پاسخ:

مورخ  948به شماره ثبت وارده  1398/06/02مورخ  1398048000413142ازگشت به استعالم شماره ب      

  گردد: هاي آیین دادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی کمیسیون1398/06/09

ت به اینکه قصاص نفس در فرض سؤال که متهم به قصاص نفس و پانزده سال حبس تعزیري محکوم شده است، با عنای

الناس است و نه تعزیر معین شرعی، مطابق ماده  الناس است و محکومیت به پانزده سال حبس نه حق از مصادیق حق



اجراي قصاص به درخواست اولیاي دم و با رعایت تشریفات مقرر در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  135

شود، لکن چنانچه به علل  نفس اجراي حبس تعزیري منتفی می قانون مقدم بر اجراي حبس است و با اجراي قصاص

قانون آیین  12و  9مواد » ب«قانونی اجراي قصاص به تأخیر افتد اجراي مجازات حبس مانعی ندارد. با عنایت به بند 

دیده  الناس مطالبه کیفرهایی است که به موجب قانون حق خصوصی بزه ، منظور از حق1392دادرسی کیفري مصوب 

  باشد. دیده می است و تعقیب مرتکب منوط به شکایت بزه

قانون مجازات  135که قصاص نفس در زمره حدود شرعی نیست، استناد به قسمت آخر ماده  با توجه به این -2

  موردي ندارد. 1392اسالمی مصوب 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/22    

7/98/810   

  ك  810-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي بدنی  یکی از شعب دادگاه کیفري دو در خصوص درخواست فردي دایر بر پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت

کند.  به اعتبار این که موتورسیکلت مسبب حادثه و راکب آن شناسایی نشده، صندوق را به پرداخت دیه محکوم می

موتورسیکلت مشخص  که راکب و دنظر با استناد به اینصندوق قرار گرفته است. دادگاه تجدیاین رأي مورد اعتراض 

کند. شاکی از طریق دادسرا موضوع را  هستند، رأي دادگاه کیفري دو را نقض و حکم به رد درخواست شاکی صادر می

گاه تجدیدنظر با استدالل بر کننده برخالف نظر داد کند و شعبه دادیاري رسیدگی پیگیري و علیه راکب شکایت می

کند. این قرار توسط همان شعبه دادگاه  عنه وجود ندارد، قرار منع تعقیب صادر می که دالیل کافی علیه مشتکی این

کند. با اعتراض به رأي، شعبه  کیفري دو نقض و این بار مشتکی عنه را محکوم به پرداخت دیه و جزاي نقدي می

کند. در این فرض که  عنه را کافی ندانسته و حکم بر برائت صادر می الیل علیه مشتکیدیگري از دادگاه تجدیدنظر د

تواند احقاق حق  اند، شاکی مصدوم از چه طریقی می عنه و هم صندوق مذکور فاقد مسئولیت شناخته شده هم مشتکی

عنه تبرئه شده است، بار  یتوان رأي دادگاه تجدیدنظر نخست را نوعی اناطه تلقی کرد و حال که مشتک کند؟ آیا می

  دیگر به سراغ صندوق تأمین خسارت هاي بدنی رفت و این صندوق را محکوم کرد؟ ترتیب آن چگونه است؟

 پاسخ:

مورخ  810به شماره ثبت وارده  1398/5/12مورخ  9020/5005/80بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2( ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري1398/5/16

 4هاي تجدیدنظر در تضاد است لذا با لحاظ بند  نظر اکثریت: نظر به این که آراي قطعی صادره از سوي شعب دادگاه

تواند درخواست اعاده دادرسی را وفق مقررات مطرح  ذینفع می 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  426ماده 

گردد رأي دادگاه تجدیدنظر در خصوص مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت بدنی واجد ماهیت  متذکر مینماید. ضمنا 

قانون بیمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی  51و  50مدنی است و مالك مواد 

  مؤید این نظر است. 20/2/1395مصوب 

ه آراء صادره یا موضوع آن، که حکم به رد صادر شده است دیه است و دیه ب  نظر اقلیت: نظر به این که محکوم

شود و در یک فرایند دادرسی کیفري نیز به موضوع رسیدگی شده است اعمال مقررات اعاده  مجازات محسوب می



صادره دادرسی در امور مدنی در خصوص این حکم متصور نبوده و فاقد مبناي قانونی است. از طرفی چون هر دو رأي 

قانون آیین  477ها نیاز به موجب قانونی است که اگر از مصادیق ماده   قطعی هستند و به جریان افتادن مجدد آن

دادرسی کیفري نباشد ساز و کار دیگري براي به جریان افتادن مجدد وجود ندارد و از سوي دیگر، یک حق که 

ییع قرار گرفته یا امکان تضییع شدن آن مطرح است لذا تواند جنبه مدنی هم داشته باشد از مصدوم در معرض تض می

تواند دعواي حقوقی طرح کند. بدیهی است حکم اولیه دادگاه تجدیدنظر، دائر بر این که راننده شناسایی شده  ذینفع می

تواند اعتبار امر مختومه جهت طرح دعواي مدنی داشته باشد، زیرا جهت صدور آن با جهت دعواي مدنی  است نمی

تفاوت است. جهت دعواي مدنی جدید، عدم شناسایی راننده است در صورتی که جهت دعواي قبلی، شناسایی وي م

  قانون آیین دادرسی کیفري رأي کیفري بر رأي حقوقی حاکمیت دارد. 18بوده است. از طرفی به موجب ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/15    

7/98/893   

  ك  893-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه در قرار عدم صالحیت در خصوص بعضی افراد و برخی اتهامات منعکس در پرونده اتخاذ تصمیم نشده باشد و 

اي هم مبنی بر مفتوح بودن پرونده یا تهیه بدل از آن وجود نداشته باشد، آیا مرجع صالح که به پرونده رسیدگی  قرینه

نماید باید صرفاً در خصوص آنچه قرار عدم صالحیت صادر شده است، اظهار نظر نماید یا با توجه به مطرح به  می

رسیدگی بودن پرونده، در خصوص کلیه افراد و اتهاماتی که حتی در قرار عدم صالحیت به آن اشاره نشده است اظهار 

ر اساس قرار عدم صالحیت صادره ایجاد شده است یا با کند؟ به عبارت دیگر، آیا صالحیت مرجع دوم صرفاً ب نظر می

  نماید، در خصوص دیگر موضوعات نیز صالح به رسیدگی خواهد بود؟ که قانون ایجاد صالحیت می توجه به این

 پاسخ:

مورخ  893به شماره ثبت وارده  1398/05/26مورخ  9039/1772/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري ( ، نظریه1398/05/28

قانون آیین  317و ماده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  قانون آیین دادرسی دادگاه 26مستفاد از ماده 

است با لحاظ قواعد و تشخیص صالحیت هر دادگاه نسبت به موضوعاتی که نزد آن مطرح شده  1392دادرسی کیفري 

قانون آیین دادرسی کیفري با دادگاهی است  313و  311، 310ضوابط قانونی مربوطه نظیر معیارهاي مذکور در مواد 

نماید؛ بنابراین در فرض استعالم که دادگاه کیفري صادرکننده قرار عدم که به اتهامات مطروحه در پرونده رسیدگی می

الیه که اي از اتهامات مطروحه اظهارنظر ننموده است، دادگاه کیفري مرجوعیا پارهصالحیت، نسبت به برخی افراد 

کند و سکوت یا عدم اظهار نظر صالح تشخیص داده شده است در امر صالحیت و رسیدگی به تشخیص خود عمل می

ه امر کیفري واحد و یا دادگاه اول (صادرکننده قرار عدم صالحیت) نافی این امر نیست. بدیهی است که چنانچه نسبت ب

  ل خواهد شد.متهم واحد، دو مرجع کیفري رسیدگی نمایند، حل اختالف مطابق ضوابط قانونی معمو

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/08    

7/98/436   

  ك  436-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی مصوب  568مذکور در ماده » العیب اصالح مع«و» بدون عیب اصالح«مفهوم عباراتی مانند:

درمان بدون عیب ولی «این قانون،  593موضوع ماده » بهبود با عیب و نقص«و » اصالح بدون عیب و نقص«، 1392

ماده » ب«و » الف«موضوع بندهاي » عیب درمان شدن«یا با » بدون عیب درمان شدن«و » موجب از بین رفتن منفعت

بهبودي «، »عدم بهبودي«و » در صورت بهبودي«آن قانون و  656و  647از مواد »  ت«و » ب«و بندهاي  569

قانون یاد شده، چیست؟ به عنوان  626و  610، 601، 597،  596موضوع موادي چون » بهبودي بدون عیب«و » کامل

کند و در مورد چه صدماتی  درمان، اصالح و ... استفاده می مثال، پزشکی قانونی در مورد چه صدماتی از لفظ بهبودي،

برد؟ آیا در مقام احراز بدون عیب بودن، نظر فنی و پزشکی منظور است یا عرف عام یا  لفظ بدون عیب را به کار می

  خاص؟ 

 پاسخ:

خ مور 436به شماره ثبت وارده  1398/03/22مورخ  9020/5005/39بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/03/25

نظر از این که احراز عناوینی از قبیل عیب، نقص و بهبودي موضوع استعالم، امري تخصصی و کارشناسی بوده و  صرف

ستعالم در موادي از قانون مجازات از وظایف این اداره کل خارج است؛ و از طرفی، برخی از اصطالحات موضوع ا

» اصالح بدون عیب«آمده و تعریف و تبیین شده است،  398و  397، 396، 395از قبیل مواد  1392اسالمی مصوب 

به معنی این است که عضو صدمه دیده به نحوي  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  568و  593مذکور در مواد 

کرد (منفعت عضو) تفاوتی با قبل از ورود صدمه (شکستگی) نداشته باشد و منظور بهبودي یابد که از نظر ظاهر و عمل

رغم بهبودي عضو صدمه دیده (شکسته)، نسبت به وضعیت طبیعی و  این است که علی» اصالح با عیب و نقص«از 

ا کند ولی توان آن دست شکسته بهبودي پید  سابق آن، عیب یا نقصی از نظر ظاهر یا منفعت عضو ایجاد شده باشد؛ مثالً

  کاهش یابد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/03    

7/98/419   

  ك419-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

االرض موضوع  یا افساد فی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  279در جریان ارتکاب جرم محاربه موضوع ماده 

دم مطالبه قصاص و  اند. برخی از اولیاي العضو شده چند نفر کشته و مصدوم یا مقطوع ،این قانون 287و  286مواد 

ها مانند دست و پا قطع  اند و افرادي که اعضاي آن برخی دیگر مطالبه دیه دارند و همچنین مصدومین مطالبه دیه نموده

  اند: ودهاست، برخی مطالبه دیه و برخی مطالبه قصاص عضو نم  شده

هاي مندرج در بندهاي  شود به مجازات که مرتکب اعدام می االرض عالوه بر این آیا در جرایم محاربه، بغی و افساد فی 

الذکر نیز  به قصاص نفس یا عضو در حق شکات   فوق 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  282ماده » ت«، » پ«

  شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ: محکوم می

االرض  رسیدگی به جرایم محاربه و  افساد فی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  303ماده » الف«بند  طبق -1

این  302و  301شود؛ اما به جرایمی با مجازات قصاص نفس و عضو و دیه طبق مواد  و بغی در دادگاه انقالب انجام می

ارجاع پرونده به دادگاه انقالب، این دادگاه باید در  شود. آیا با رسیدگی می دوو  یکهاي کیفري  قانون  در دادگاه

 دوو  یکهاي کیفري  خصوص موضوعات مرتبط با قصاص نفس یا عضو و دیه قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه

االرض اتفاق افتاده است و حدوث قتل و  افساد فیت اینجا یک جرم محاربه یا بغی یا که باید گف صادر کند یا این

قطع عضو از ارکان مادي جرایم مذکور است و قابل تفکیک نیست و به این موارد نیز دادگاه انقالب باید با  صدمه و

قانون یادشده و مقررات مربوط به جرایم مرکب رسیدگی کند. به نظر  313استفاده از مالك موادي همچون ماده 

حیت ذاتی باقی باشد و از طرفی منفک کردن چنان اشکال فقدان صال رسد در صورت رسیدگی دادگاه انقالب، هم می

گانه               یادشده منطبق با مقررات نباشد همچنان که جدا کردن  سهعنصر مادي قتل، صدمه و قطع عضو جرایم 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس  5ماده  2موضوع اتهام جعل از جرم اختالس مذکور تبصره 

  حکم مستقل براي جعل صحیح است؛وکالهبرداري و صدور 

االرض یا بغی به  چه حکم محاربه یا افساد فی در فرض صالحیت دادگاه انقالب براي رسیدگی به هر دو مورد چنان-2

صورت قطعی صادر شود و صدور حکم مربوط به شکات خصوصی از حیث قصاص نفس و عضو و دیات به تأخیر 



امکان اعدام مرتکب وجود دارد؟ چنانچه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  135و  133افتد، آیا با توجه به مواد 

قانون مجازات اسالمی  435مرتکب اعدام شود، در خصوص دیات و قصاص چه باید کرد؟ آیا با توجه به مالك ماده 

که  گانه یادشده سه است هرچند از طریق مجازات جرایم باید چنین تلقی کنیم که شخص فوت کرده 1392مصوب 

توسط حکومت صورت گرفته و براي دیات قتل ، صدمه و یا قطع عضو باید سراغ اموال مرتکب برویم و چنانچه مال 

المال، و در مورد غیر قتل، قطع عضو و صدمات مستقیما به سراغ  نداشت در مورد قتل عمدي سراغ عاقله و سپس بیت

  المال برویم؟ در هر حال  حکم مسأله چیست؟ بیت

اگر به علت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص یا  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  133وجه به مفاد ماده با ت -3

توانند پس از  گانه مانند اعدام اجرا شود، آیا اساساً اولیاي دم و شکات صدمات یا قطع عضو می دیه، مجازات جرایم سه

  اعدام دیه قتل یا قطع عضو را مطالبه کنند؟

گانه و قصاص و دیات را توأم صادر کند و حکم قطعی شود، نحوه  اه انقالب همه احکام مجازات سهچنانچه دادگ -4

  اجراي احکام (اعدام، قصاص نفس، قصاص عضو، دیه صدمات و ...) و تقدم و تأخرآن چگونه است؟

هاي  به دادگاه در فرضی که معتقد به صالحیت عام دادگاه انقالب نباشیم و موضوعات مربوط به قصاص و دیات -5

با قرار عدم صالحیت ارجاع شود، چنانچه هر یک از این محاکم زودتر یا همزمان راي صادر کنند،  دوویک کیفري 

شود یا باید منتظر  تکلیف واحدهاي اجراي احکام چیست؟ آیا هر یک از آراء که زودتر صادر شود، حکم آن اجرا می

  صدور تمام آراء ماند؟ 

االرض و بغی شود و دادگاه در مورد محاربه حکم به غیر  تکب هر سه جرم محاربه، افساد فیچه شخص مر چنان-6 

یعنی سلب یا قطع دست  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  282ماده » ت«و یا » پ«، »ب«اعدام موضوع بندهاي 

غی نیز حکم اعدام صادر کند، االرض حکم به اعدام و در مورد ب راست و پاي چپ یا نفی بلد دهد و در مورد افساد فی

  ها چگونه است؟ آن قانون و تقدم و تأخر آن 135و  133نحوه اجراي مجازات با توجه به مواد 

قانون یاد شده و لحاظ این امر که در هر حال  487توان با استفاده از مالك موادي همچون ماده  آیا اساساً می -7

غی یک جرم هستند و حوادث پیش آمده یعنی قتل، قطع عضو و صدمه االرض و ب هریک از عناوین محاربه، افساد فی

گانه مانند اعدام را صادر و  سهبدنی جزئی از رکن مادي جرم هستند، چنین قائل شد که دادگاه انقالب مجازات جرائم 

و خواهد المال پاسخگ هاي قصاص نفس یا عضو و دیات به مرتکب جرم ارتباطی ندارد و بیت کند و مجازات اجرا می

  بود؟

 پاسخ:



مورخ  419به شماره ثبت وارده  1398/03/20/ مورخ 399020/5005بازگشت به استعالم شماره      

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري ( ، 20/3/1398

در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد،  1392 قانون مجازات اسالمی مصوب 134ماده  یکبا عنایت به تبصره  -1

االرض منتهی به قتل عمدي یا صدمات بدنی، با لحاظ ماده  نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند محاربه یا افساد فی

هاي انقالب یا  همین قانون، هر یک از دادگاه 314و رعایت ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  313

  کنند. دو با رعایت صالحیت ذاتی به جرایم داخل در صالحیت خود رسیدگی میکیفري یک یا 

با توجه به پاسخ ارائه شده در بند یک، پاسخ به این سؤال منتفی است؛ لیکن در مواردي که متهم در جرایم  -2

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  133مستوجب حد به قصاص نفس و مجازات سلب محکوم شده است، طبق ماده 

نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق،  آیین« 17و ماده 

اجراي قصاص مقدم است، » 1398هاي معین مصوب  بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل تبعید، نفی

ر صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص یا گذشت برد؛ اما د چون اجراي مجازات حدي موضوع قصاص را از بین می

  شود. یا تبدیل به دیه، مجازات حدي اجرا می

مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم از مرگ  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  435در ماده » مرگ«کلمه  -3

  شود. یناشی از بیماري یا خودکشی یا مرگ با اجراي حکم قصاص نفس و یا اجراي حدود را شامل م

نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب  آیین« 17و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  133مطابق ماده  -4

بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا  حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی

هاي حد و قصاص در صورتی که با اجراي حد،  اتدر محکومیت توأمان به مجاز« 1398مصوب » هاي معین محل

استثناي این حکم، در » شود زمینه اجراي قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجراي آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می

نامه آمده است که به موجب آن در صورت عدم  آیین 17گفته و تبصره یک ماده   قانون پیش 133قسمت پایانی ماده 

  شود. اجراي قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدي اجرا میمطالبه فوري 

با توجه به پاسخ سؤال چهارم، پاسخ به این سؤال مشخص است و تاریخ وصول پرونده به اجراي احکام کیفري یا  -5

  تاریخ صدور آراء، تأثیري در تقدم و تأخیر اجراي آن (کیفیت اجرا) ندارد.

در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات « 1392ازات اسالمی مصوب قانون مج 132مطابق ماده  -6

هاي  استثنائات وارد بر این حکم در تبصره». ها یکسان باشد است مگر در مواردي که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن

از بابت محاربه و دو  این ماده قانونی آمده است که هیچ یک منطبق با موضوع استعالم (محکومیت یک نفر به حد قطع



نامه نحوه اجراي  آیین« 26باشد و لذا در فرض اخیر باید با رعایت ماده  االرض و بغی) نمی فقره اعدام از بابت افساد فی

احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو وجرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از 

در اجراي دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح «اقدام نمود که مقرر داشته است » اي معینه اقامت در محل یا محل

نامه، قاضی اجراي احکام کیفري باید ترتیبی اتخاذ کند که اجراي قسمتی از حکم زمینه اجراي قسمت  در قانون و آیین

  ».دیگر را منتفی نکند

  اسخ این سؤال منتفی است.هاي ارائه شده به شرح فوق، پ با توجه به پاسخ -7

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1398/10/15    

7/98/1343   

  ك  1343-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

طفلی مرتکب  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  470و 469، 468، 467، 463با توجه به حکم مقرر در مواد 

قله وي به پرداخت دیه محکوم شده و حکم تا زمان بلوغ مرتکب اجرا نشده است و در زمان اجراي جنایت شده و عا

باشد. اوالً، مطابق قواعد عمومی مسئوولیت خود مرتکب مسئول پرداخت دیه  حکم، مرتکب بالغ و رشید و متمکن می

شود؟ ثانیاً، چنانچه عاقله  نسبت به وي اجرا میگونه که در دادنامه آمده، عاقله باید دیه را بپردازد و حکم  است یا همان

نظر از تمکن یا عدم تمکن خود طفل آیا دعواي مزبور  دادخواست اعسار از پرداخت دیه را تقدیم کرده باشد، صرف

  وجاهت قانونی دارد؟

 پاسخ:

رخ مو 1343به شماره ثبت وارده  1398/8/20مورخ  9016/158/38001بازگشت به استعالم شماره      

  شود: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/8/20

اوالً در فرض سؤال، عاقله و محکومیت وي به پرداخت دیه مرتبط به زمان صغر مرتکب و تاریخ ارتکاب جرم بوده و 

کند)، اما چنانچه عاقله تمکن مالی  را زایل نمی کبیر شدن مرتکب تأثیري در مسئولیت عاقله ندارد (مسئولیت عاقله

توان دیه را از اموال مرتکب (اعم از  می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  470نداشته باشد، با توجه به ماده 

  که کبیر شده یا نشده باشد) وصول نمود. آن

ه را پرداخت ننماید، در صورت تمکن چه دی ثانیاً، در مواردي که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده عاقله است، چنان

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  470توان دیه را از اموال وي استیفاء نمود و در غیر این صورت طبق ماده  می

شود و نیازي به تقدیم دادخواست اعسار از سوي  المال پرداخت می دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت

چه عاقله  نیز مؤید این نظر است. در هر حال چنان 1392نون آیین دادرسی کیفري مصوب قا 85عاقله نیست؛ ماده 

براي اثبات عدم تمکن خود مطابق مقررات حقوقی دادخواست اعسار تقدیم کند، این دعوي نیز قابل رسیدگی و استماع 

  شود. یعمل م 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  470است و در صورت اثبات اعسار، وفق ماده 

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/22    

7/98/1310   

  ك  1310-54-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي هرکس اطفال و نوجوانان  1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  35بر اساس ماده 

جور عقلی را به هر نحو به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع آن قانون وادار کند، به کمتر از هجده سال و افراد مح

یک و نیم برابر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم 

فال و نوجوانان کمتر در صورتی که شخصی از اط 1396الحاقی مصوب  45ماده » ب«شود. بر اساس بند  محکوم می

از هجده سال یا مجانین براي ارتکاب جرم استفاده کند به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا 

شود. وجه جمع دو مقرره قانونی ذکر شده چیست؟ آیا اگر شخصی یکی از افراد مذکور را به  گردان محکوم می روان

تري نسبت به استفاده از آنان براي ارتکاب خواهد  دار کند، مجازات خفیفارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون وا

  داشت؟

 پاسخ:

مورخ  1310به شماره ثبت وارده  1398/8/13مورخ  9000/2/2882/100بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و قاچاق این اداره کل به شرح زیر اعالم 1398/8/14

اصوالً در مقام تعدیل مجازات اعدام و  1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45اوالً، مقنن در ماده 

الحاقی به قانون موصوف به منزله  45حبس ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر است و ذکر بند ب ماده 

قانون مبارزه با  35اسطه تغییر در رکن مادي جرم موضوع ماده گسترش یا تقلیل قلمرو شمول مجازات اعدام (به و

الحاقی همسو و مبتنی بر همان  45ماده » ب«و حکم بند » باشد بدون احراز نصاب میزان مواد الزم نمی«مواد مخدر) 

  قانون مذکور است. 35ماده 

قانون  35، قدر مشترك ماده 1396مصوب  ثانیاً، با عنایت به صدر ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

الحاقی (به عنوان یکی از شرایط کافی براي محکومیت مرتکبان، متهمان و  45ماده » ب«مبارزه با مواد مخدر با بند 

مجرمان به مجازات اعدام) این است که براي تسري شمول مجازات اعدام موضوع ماده واحده الحاقی و تشدید 

نصاب میزان مواد الزم براي تشدید «والن حبس ابد به اعدام در هر دو مقرره قانونی مذکور، مجازات مرتکبان و مشم



با اصالحات و الحاقات بعدي  1367بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب » مجازات حبس ابد به اعدام

، شامل استفاده از طریق »استفاده از محجور براي ارتکاب جرم«که عنصر مادي جرم  ضروري است و با توجه به این

شود و در واقع بین جرم استفاده از محجور و وادار کردن محجور به ارتکاب جرم رابطه  وادار کردن محجور هم می

کننده و وادارکننده  عموم و خصوص مطلق وجود دارد، لذا در فرض سؤال تفاوت در اعمال مجازات بین شخص استفاده

  منتفی است.این قانون  35اشخاص موضوع ماده 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/23    

7/98/1059   

  ك  1059-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ماده » الف«کارمند دولت به اتهام تهدید به قتل همکاران یا جرم تعزیري دیگري عالوه بر مجازات اصلی به استناد بند 

به اقامت اجباري (تبعید) در محل معین محکوم شده است. چنانچه دادگاه  1392جازات اسالمی مصوب قانون م 23

همین قانون،  23ماده » ت«تجدیدنظر مجازات تکمیلی را متناسب با جرم ارتکابی نداند،آیا مجاز است به استناد بند 

  تکمیلی متناسب دیگري تغییر دهد؟مجازات تکمیلی کارمند مجرم را به انفصال از خدمت دولتی یا مجازات 

 پاسخ:

، نظریه 1398/7/2مورخ  1059به شماره ثبت وارده  1398/6/5مورخ  98/1077بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

دادگاه بدوي است؛ لذا چنانچه دادگاه تجدیدنظر مجازات مذکور  دادگاه تجدیدنظر در تعیین مجازات داراي اختیارات

تواند نسبت به تغییر آن با رعایت مقررات قانونی اقدام کند. بدیهی است تغییر  در حکم بدوي را متناسب نداند، می

دید ، موجب تش1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  458اي باشد که با توجه به ماده  گونه مجازات باید به

 مجازات نشود.

  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/11    

7/98/1554   

  ح1554-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

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

  تواند قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر کند؟ آیا دادگاه تجدیدنظر میقرار قبولی صادر نماید، 

در صورت تذکر دادگاه تجدیدنظر مبنی بر خارج از مهلت بودن دادخواست تجدیدنظر، آیا دادگاه بدوي مکلف به  -2

  نماید؟تبعیت و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر است و یا باید موضوع را بررسی و به تشخیص خود عمل 

در صورتی که پس از اعالم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر خارج از مهلت بودن دادخواست تجدیدنظر و اعاده پرونده  -3

تواند رأساً قرار رد  به دادگاه بدوي، این دادگاه قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر نکند، آیا دادگاه تجدیدنظر می

  دادخواست تجدیدنظر صادر نماید.؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/9/23مورخ  1554به شماره ثبت وارده  1398/9/13بازگشت به استعالم بدون شماره  مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

بینی  پیش 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  432اوالً، صدور قرار قبولی درخواست تجدیدنظر که در ماده  -1

کننده عذر موجهی  ه مواردي است که درخواست مزبور خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواستشده است، ناظر ب

عنوان کند، وگرنه در مواردي که درخواست تجدیدنظر خارج از وقت مقرر تقدیم شده و عذر موجهی عنوان نشده 

  است، اصوالً صدور قرار قبولی منتفی است. 

الذکر، دادگاه بدوي قرار  قانون فوق 432وجه از سوي تجدیدنظر خواه برابر ماده ثانیاً، در مواردي که با اعالم عذر م

قبولی درخواست تجدیدنظر را صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر در خصوص صحت یا عدم صحت این قرار (موجه 

  بودن یا نبودن عذر اعالمی) با تکلیفی مواجه نیست.

ظر تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی را خارج از موعد مقرر قانونی تشخیص در فرض استعالم که دادگاه تجدیدن -3و  2

 339ماده  2دهد، باید به تشخیص خود عمل نماید و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره  می



باشد؛  تر نمینافی اختیار مرجع باال 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه

  بنابراین در این فرض موجبی براي اعاده پرونده به دادگاه بدوي وجود ندارد.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/10    

7/98/1056   

  ح  1056-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ن خواسته دادخواست تعارض داشته باشد و یا اصالً متن عنوان چنانچه متنی در شرح دادخواست قید شود که با ستو

اي کتباً و رسماً عدم توجه به شرح دادخواست و نهایتاً  شده در شرح دادخواست اشتباه باشد و خواهان نیز طی الیحه

  باشد؟کننده چگونه باید  مالك قرار دادن ستون خواسته در دادخواست را تقاضا نموده باشد، رویه شعبه رسیدگی

 پاسخ:

، 1398/7/2مورخ  1056به شماره ثبت وارده  1398/6/23مورخ  98/1/13076بازگشت به استعالم شماره       

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

یین شده در ستون مربوط و خواسته همان است که در ستون مربوط در دادخواست ذکر شده است و اگر خواسته تع

  آورد. شرح دادخواست معارض به نظر برسند، دادگاه با اخذ توضیح از خواهان رفع ابهام به عمل می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/10/28    

7/98/1080   

  ك  1080-51-98شماره پرونده:  

  استعالم:

تعزیرات حکومتی در خصوص جاسازي دالر قاچاق، حکم به ضبط ارزهاي مکشوفه و جزاي اي شعبه ویژه  در پرونده

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت وصول جزاي نقدي به دلیل عدم  60و  48نقدي صادر و در اجراي مواد 

قانون  228اجراي ماده گذاران در  شناسایی اموال محکومان از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام نموده است. وکیل وثیقه

علیهما را  گذار و رفع توقیف وثیقه در قبال معرفی محکوم رفع مسئولیت از وثیقه 1392کیفري مصوب  آیین دادرسی

 60علیهما داراي وثیقه هستند و طبق ماده  نماید. قاضی شعبه دادگاه انقالب نیز با این استدالل که محکوم درخواست می

وصول جریمه باید از محل فروش وثیقه صورت پذیرد، با این  1392ال و ارز مصوب قانون مبارزه با قاچاق کا

گذاران طی دادخواستی به دیوان عدالت اداري درخواست ابطال تصمیمات مبنی  کند. وکیل وثیقه درخواست مخالفت می

میم یا آراء قطعی مشمول ها را از موارد تص بر ضبط و فروش وثیقه را نموده و شعبه دیوان ضمن ورود؛ مفاد اخطاریه

نماید  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري ندانسته و قرار رد شکایت صادر می 10ماده  2و  1بندهاي 

نماید.  متعاقباً شعبه تجدیدنظر ضمن نقض رأي بدوي به ضرورت رسیدگی ماهوي توسط شعبه بدوي اعالم نظر می

علیهما  حد الزام طرف شکایت سازمان تعزیرات حکومتی) به پذیرش محکومشعبه بدوي نیز شکایت شکات را در 

گذاران و سپس درخواست رفع توقیف از وثایق پس از معرفی محکوم علیهما وارد  موضوع قرار وثیقه با معرفی وثیقه

آیین  قانون تشکیالت و 60و  10و مواد  1392آیین دادرسی کیفري مصوب  قانون 228و  224و منطبق با مواد 

  دانسته و رأي اخیر قطعیت یافته است. 1392دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 

علیه و در اجراي  علیه باشد، آیا پس از صدور حکم قطعی با معرفی محکوم گذار فردي غیر از محکوم چنانچه وثیقه -1

قانون  60ا توجه به اطالق ماده شود و یا ب از وثیقه رفع توقیف می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  228ماده 

هاي سپرده شده أخذ  به عنوان قانون خاص، جریمه نقدي از محال وثیقه 1392مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

  شود؟ می

مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم شعب تعزیرات حکومتی در ضبط وثیقه کدام است؟ آیا دیوان عدالت اداري  -2

نفع نسبت به ضبط وثیقه را دارد؟ یا  علیه ذي گذار اعم از شخص ثالث یا محکوم راض وثیقهصالحیت رسیدگی به اعت

  بینی شده است؟ مرجع دیگري پیش



 پاسخ:

، 1398/7/6مورخ  1080به شماره ثبت وارده  1398/6/31مورخ  710/154367بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ین اداره کل به شرح زیر اعالم می) ا2نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

به) از  ، ناظر به استیفاي جزاي نقدي (محکوم1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  60مقررات ماده  -1

علیه است که باید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات  محل وثیقه متعلق به شخص محکوم

گذار،  چه وثیقه باشد. بدیهی است چنان می 1392ه مذکور در قانون آئین دادرسی کیفري مصوب مربوط به ضبط وثیق

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خارج بوده و  60علیه باشد، در این صورت از شمول ماده  شخصی غیر از محکوم

  شود. مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفري عمل می

این است که  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  49و صدر ماده  46، 50ماده  2مستنبط از تبصره  -2

هاي  رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات پرونده

مواد » ب«موضوع بند » شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز«قاچاق کاال و ارز، در صالحیت 

حیت دیوان عدالت قانون موصوف است و در هر صورت رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط وثیقه از صال 49و  11

  اداري خارج است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/30    

7/98/1065   

  ح  1065-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ها و مؤسسات  از حقوق و مزایاي کارکنان سازمان 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96ماده  به موجب -1

هاي خصوصی و نظایر آن در صورتی  ها و بنگاه ها و شرکت هاي دولتی و شهرداري دولتی یا وابسته به دولت و شرکت

ماده مذکور توقیف و کسر یک  1مچنین وفق تبصره شود ه که داراي زن یا فرزند باشند ربع واالّ ثلث حقوق توقیف می

چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر این که دین مربوط به شخص 

  بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.

شود.  می ریه درصدي از حقوق جهت کسر تعییندر برخی احکام صادره توسط مراجع قضایی در خصوص نفقه و مه -2

  با توجه به مراتب یاد شده:

الف) اگر مرجع قضایی رأي مبنی بر کسر درصدي از حقوق صادر نماید مبلغ بدهی و مدت کسر از حقوق نیز مشخص 

  نباشد، آیا این رأي قابلیت اجرا دارد؟ آیا هر سال با افزایش حقوق بازنشسته نیاز به تمدید و صدور راي جدید است؟

سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا  20وهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران فرزند ذکور تا سن ب) طبق قوانین نیر

علیه فرزندي خارج  باشند. چنانچه اگر محکوم سال و فرزند اناث در صورت عدم ازدواج و اشتغال تحت تکفل می 25

  کسر نفقه باید اجرا شود؟گیرد و حکم صادره در خصوص  از سن کفالت داشته باشد، آیا نفقه به او تعلق می

ج) چنانچه فردي با علم و آگاهی کامل، تسهیالت یا کاالي اقساطی دریافت نماید یا ضمانت تسهیالت شخص دیگري 

ها مؤسسات مالی و اعتباري و ... با تکمیل فرم  ها، فروشگاه ها، بانک را بر عهده گیرد؛ در هر دو صورت به سازمان

گیرنده یا ضامن اجازه و رضایت قبلی خویش را جهت کسر و برداشت از  تسهیالت وکالت کسر از حقوق به عنوان

حقوق خود اعالم کند. آیا دادگاه پیش از اقدام به صدور رأي به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و 

نماید و اگر دادگاه بدون اطالع به علیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعالم  هاي محکوم همسر باید نسبت به بدهی

هاي دیگر  علیه اقدام به صدور رأي نماید، آیا در این صورت حکم دادگاه نسبت به بدهی تعهدات قبلی محکوم

  گیرد؟ علیه در اولویت قرار می محکوم

 پاسخ:



مورخ  1065به شماره ثبت وارده  1398/6/17مورخ  4860/2/98/10/2340بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/7/2

دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر « ... مقرر می دارد:  1391قانون حمایت خانواده مصوب  47اوال، ماده  -لفا

؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجراي ماده ...»کند  میالنفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین  اشخاص واجب

یاد شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است، از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول 

اً قانون صدرالذکر صرف 47خارج است. ثانیاً، حکم مذکور در ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96ماده 

  راجع به نفقه است و به دیون دیگر از جمله مهریه قابل تسري نیست.

قانون یاد شده صادر شده و براي آن مدتی تعیین نشده است، مادام که رأیی بر  47ثالثاً، رأي دادگاه که در اجراي ماده 

  خالف آن صادر نشده است، به قوت خود باقی است. 

حق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل کسی مست«قانون مدنی  1197وفق ماده  -ب

علیه ندار است، ادامه  بنابراین تکلیف به پرداخت نفقه اقارب مادام که منفق دارا و منفق» معیشت خود را فراهم کند.

  دارد و این امر ارتباطی به مقررات استخدامی ناظر به افراد تحت تکفل ندارد.

قانون صدرالذکر رأي صادر کرده است، این رأي بدون لحاظ مبلغی که بابت  47که دادگاه وفق ماده  در مواردي -ج

که  شود، مگر آن شود (پس از کسر کسور قانونی)، محاسبه می اقساط به درخواست مستخدم از حقوق وي کسر می

  دادگاه به نحو دیگري مقرر کرده باشد.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  حقوقی قوه قضاییه مدیرکل

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/17    

7/98/1052   

  ح  1052-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 100/2259/9000هاي عمومی و انقالب به شماره  نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاه آیین 34با توجه به اصالح ماده 

هاي قضایی تهران،  هاي قضایی و مجتمع وزهو با توجه به متمرکز بودن اجراي احکام مدنی در ح 22/1/1395مورخ 

  خواهشمند است به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:

آیا اقدامات و عملیات اجرایی و تصمیمات قاضی اجراي احکام مدنی توسط دادگاه صادرکننده حکم قابلیت توقف  -1

  یا ابطال دارد؟

( احراز صحت مزایده، دستور تملیک،  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  143و 145اعمال و رعایت مواد  -2

  معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف قاضی اجراي احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده حکم؟

هاي قضایی سراسر کشور به هیچ یک از  هاي اجراي احکام مدنی واصله از شعب اجراي احکام مدنی حوزه نیابت -3

قانون اجراي احکام مدنی  20و  50شود و عملیات اجرایی در راستاي مواد  نمی هاي حقوقی تهران ارجاع شعب دادگاه

  شود:  و مفاد نیابت به طور متمرکز در دو شعبه اجراي احکام مدنی مجتمع قضایی نیابت تعقیب  می 1356مصوب 

عتبار نباشد توسط آیا تصمیمات و اقدامات اجرایی اجراي احکام مدنی مجري نیابت داراي اعتبار است اگر داراي ا 

کدام یک از مراجع قاضی اجراي احکام مدنی معطی نیابت و یا دادگاه صادرکننده حکم از اعتبار ساقط و دستور توقف 

  شود؟ و یا ابطال تصمیمات و اقدامات اجرایی صادر می

 1356دنی مصوب قانون اجراي احکام م 20و  50قاضی اجراي احکام محل دادگاه صادر کننده حکم در راستاي مواد  

کند و قاضی اجراي احکام مدنی مجري نیابت نسبت به تعقیب عملیات اجرایی برابر مفاد نیابت اقدام  اعطاي نیابت می

قانون مذکور (احراز صحت و تأیید مزایده، دستور تملیک، معرفی  143و 145نماید؛ حال اعمال و رعایت مواد  می

مراجع است؟ قاضی اجراي احکام مدنی مجري نیابت، قاضی اجراي احکام  نماینده جهت انتقال سند) تکلیف کدام از

 146و147دادگاه صادر کننده حکم؟ رسیدگی به شکایت و اعتراض شخص ثالث موضوع مواد یا مدنی معطی نیابت 

به عهده کدام یک از این مراجع است: قاضی اجراي احکام مدنی مجري  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

  ابت و یا دادگاه صادرکننده حکم.ت، قاضی اجراي احکام مدنی مجري معطی نینیاب



 پاسخ:

، نظریه مشورتی 1398/7/1مورخ  1052بازگشت به استعالم فاقد شماره و تاریخ به شماره ثبت وارده       

  گردد: کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ریاست محترم  24/7/1398ستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب د 6به موجب ماده  -2و  1

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

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

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

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

البدل اجراي  باشد، بر عهده دادرس علی که از امور قضایی مربوط به اجرا می توجه به ایننماینده جهت امضاي سند با 

احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی براي مداخله مستقیم 

ایی که واحد متمرکز اجراي احکام ایجاد هاي قض شود در امور مذکور در حوزه دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می

  باشد، نیست و موجب نقض غرض است. البدل اجراي حکم می شده و داراي دادرس علی

برعهده مدیران اجرا است و نیاز به دخالت  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  50و 20اجراي مقررات مواد  -3 

رد؛ اما اقدامات قضایی مانند، دستور تملیک، احراز صحت انجام البدل اجراي احکام ندا قاضی دادگاه یا دادرس علی

مزایده، معرفی نماینده جهت امضاء اسناد و احراز مستثنیات دین از اموال توقیف شده نیاز به نیابت قضایی دارد. 

ت مربوط البدل اجراي احکام که در چارچوب مقررا بنابراین اوالً، اقدامات مرجع مجري نیابت از جمله دادرس علی

چه نیابت به طور کلی اعطا شده باشد یا به موارد مذکور در استعالم (احراز  باشد، داراي اعتبار قانونی است. ثانیاً، چنان

صحت مزایده دستور تملیک، معرفی نماینده جهت امضاي سند و رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی) تصریح شده باشد، 

  البدل اجراي احکام است. له دادرس علیبرعهده مقام قضایی مجري نیابت از جم

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

 مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  
  
  

    



 

1398/10/17    

7/98/1047   

  ك  1047-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کم دادگاه موظف است ضمن تعیین مجازات حبس ح 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690طبق ماده 

  به رفع تصرف یا اعاده وضع به حال سابق نیز صادر نماید: 

  کند؟ اوالً، دادگاه در چه زمانی به رفع تصرف عدوانی و در چه زمانی حکم به اعاده وضع به حال سابق صادر می

به  ثانیاً، چنانچه تصرف عدوانی از طریق کشت و زراعت باشد و حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد با توجه

هاي عمومی و انقالب در امور  قانون آیین دادرسی  دادگاه 165و ماده » الزرع للزارع و لوکان غاصباً«قاعده فقهی 

علیه معدوم نمودن زراعت  اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد و شاکی بدون توافق با محکوم 1379مدنی مصوب 

  ور معدوم کردن زراعت را صادر کند؟تواند دست را تقاضا کند، آیا اجراي احکام کیفري می

که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد و تصرف عدوانی از طریق احداث بنا باشد، آیا  با  ثالثاً، در صورتی

که قلع و قمع بنا  تواند مبادرت به قلع و قمع بنا و مستحدثات نماید یا این تقاضاي شاکی، اجراي احکام کیفري می

  حده است؟ دخواست علیمستلزم تقدیم دا

رابعاً، اگر ملک موضوع تصرف عدوانی از اراضی ملی باشد و دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کند، با توجه 

قلع و قمع بنا و مستحدثات و  1348ها و مراتع اصالحی  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 55به تبصره یک ماده 

  پذیر است؟ حکم امکانمعدوم نمودن زراعت به صرف صدور 

 پاسخ:

، 1398/7/1مورخ  1047به شماره ثبت وارده  1398/6/23د مورخ  98-270بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

اعاده  1375نون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب قا 690مذکور در ذیل ماده » اعاده به حال سابق«اوالً، مقصود از 

بندي یا مرز زمین و امثال آن به حالت سابق است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی  وضعیت کرت

  ربط است. ذي

، اجراي احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  550ثانیاً، مطابق ماده 

ق، مطابق مقررات اجراي احکام مدنی است، لذا در فرض سؤال که ناظر به کشت و زرع در ملک مورد ممانعت از ح



قانون اجراي احکام مدنی مصوب  48تصرف عدوانی است، اجراي احکام کیفري مطابق شرایط و احکام مقرر در ماده 

  نماید. رفتار می 1356

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  690حال سابق به استناد ماده ثالثاً، اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به 

، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛ بلکه اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از ید 1375مصوب 

یادشده، ماده  2نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره  له می علیه خارج و تحویل محکوم محکوم

  باشد منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص می

و تبصره الحاقی قانون حفاظت و  55، ماده 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  690رابعاً، با تصویب ماده 

قانون  690نسخ ضمنی شده و در فرض سؤال باید طبق ماده  1348ها و مراتع اصالحی  برداري از جنگل بهره

  الذکر عمل نمود. فوق

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/04    

7/98/1042   

  ك  1042-182-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الوکاله براي خود یا دیگري  عمل وکیلی که سندي زاید بر عنوان حق 1315قانون وکالت مصوب  34به موجب ماده 

ماده  4شود. لیکن وفق بند  آمیز باشد کالهبردار محسوب می به باال بوده و اگر به طور حیله 5د، تخلف درجه اخذ نمای

(تخلف  4براي این عمل تخلف درجه  1334نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب  آیین 80

 24این عمل نشده است. همچنین به موجب ماده  تر) در نظر گرفته شده است و تصریح به عنوان جزایی مرتبط با اخف

قوانین مغایر با آن قانون باطل و منسوخ اعالم شده است با  1334الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب 

تقلیل داده شده است و از این منظر  4به درجه  5که مجازات عمل مذکور از لحاظ تخلف وکیل از درجه  توجه به این

نامه آن عنوان خاص  آیین 80شود و در الیحه قانونی استقالل وکالي دادگستري و ماده  اخف محسوب میقانون الحق 

انگاري نشده است و در کتب اساتید حقوق جزا جز صور خاص کالهبرداري قید نشده است، آیا در  کالهبرداري جرم

  ؟نوان جزایی نسخ شده یا معتبر استخصوص عمل مذکور این ع

 پاسخ:

مورخ  1042به شماره ثبت وارده  1398/06/17مورخ  1398168003239650ازگشت به استعالم شماره ب      

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزائی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/30

یا سندي را در  وکیل دادگستري که از راه حیله پول یا مال 1315قانون وکالت مصوب  34به موجب قسمت دوم ماده 

ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت و یا در ظاهر به نام شخص دیگر و در باطن براي خود بگیرد، 

گفته وجود ندارد و در قوانین  قانون پیش 34که دلیلی بر نسخ این بخش از ماده  شود. نظر بر این کالهبردار محسوب می

  چنان به قوت خود باقی است. هم 34ه است، لذا این قسمت از ماده اي در این خصوص نیامد الحق مقرره

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 



  
  
  
  

    



 

1398/10/17    

7/98/1049   

  ح1049-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به و  قول در راستاي محکوممربوط است به توقیف اموال من 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  66ماده  -1

شود. آیا  به محاسبه شود لیکن بدون تشریفات فروخته می که قرار است این اموال منقول به عنوان محکوم رغم این علی

شود و فوریت  قانون مذکور که صرفاً به منظور خلع ید محل فروخته می 45ماده  2توان گفت اموال موضوع بند  می

 66رغم تصریح به ارزیابی در ماده  مثالً به قیمت بازار قابل فروش است. زیرا مقنن علیدارد حتی بدون ارزیابی و 

  قانون به میان نیاورده است؟ 45ماده  2ذکري از ارزیابی در بند 

وجود داشته  1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » د«چنانچه در میان اموال موضوع بند  -2

  اموال قابل فروش است؟باشد، آیا این 

اموال موضوع بندهاي  ،1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  45ماده  2چنانچه در میان اموال موضوع بند  -3

باشد که جزو مستثنیات دین هستند و در  1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » ج«و » ب«

مذکور وجه آن را  24ماده  2تواند با استفاده از مالك تبصره  علیه می ومفروخته شوند، آیا محک 45ماده  2اجراي بند 

  به استیفاء کند؟ بابت محکوم

 پاسخ:

مورخ  1049به شماره ثبت وارده  1398/6/26مورخ  9020/5005/117بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: زیر اعالم می ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح1398/7/1

این قانون به لزوم ارزیابی  66بر خالف ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  45ماده  2گرچه در بند  -1

 66اموال موضوع این ماده قبل از فروش آن تصریح نشده است، اما با عنایت به مقررات مختلف این قانون مانند مواد 

که تشریفات مربوط به  ل از فروش آن، در هرحال الزامی است حتی در موارديتوان گفت ارزیابی مال قب می 73و 

اشیایی که بهاي آن متناسب با هزینه نگهداري «در عبارت » بها«الرعایه نباشد. ضمناً کلمه  توقیف و مزایده الزم

  یادشده در خصوص این دسته از اموال مؤید این نظر است. 45ماده  2مذکور در بند » نباشد



قانون فوق، به لحاظ اجراي حکم خلع ید و خودداري صاحب مال  45ماده  2اقدام به فروش اموال مذکور در بند  -2

که این اموال جزء مستثنیات دین  از بردن آن و یا عدم دسترسی به وي است، نه جهت استیفاي طلب؛ بنابراین اعم از آن

  شود. ار میقانون یادشده رفت 45ماده » ب«باشد یا خیر، برابر بند 

شامل وجه حاصل از فروش اموال  1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده  2اطالق تبصره  -3

  شود. نیز می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  45ماده  2موضوع بند 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/15    

7/98/1043   

  ك1043-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي پزشکی به محرومیت از رانندگی و یا اجازه رانندگی در مدت معین  در برخی موارد مراجع قضایی و یا کمیسیون

آورد. خواهشمند است به جهت رفع  اند؛ این امر با توجه به قوانین و مقررات جاري ابهاماتی را به وجود می رأي داده

  ام و ارائه راهکارهاي قانونی درباره سواالت ذیل اعالم نظر فرمایید.ابه

شخصی طبق دستور قضایی به مدت معین محروم از رانندگی بوده و در حکم صادره به ابطال یا ضبط گواهینامه  -الف

بطال نشده است؛ تصریح نشده و صرفاً گواهینامه در سامانه پلیس راهور توقیف شده و عمالً اصل گواهینامه ضبط یا ا

گذاري مبادرت به رانندگی نموده و در تصادف  این فرد با اطالع از حکم صادره و توقیف گواهینامه در سامانه شماره

  (جرحی، فوتی یا خسارتی) مقصر شناخته شده است.

  شد؟ آیا بدون تصریح مقام قضایی باید گواهینامه ابطال می -1

بدون گواهینامه اقدام به رانندگی نموده باشد، در صورت تصادف آیا فاقد چنانچه فرد موصوف در مدت محرومیت  -2

خواهد  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  718گواهینامه تلقی و مشمول تشدید مجازات مقرر در ماده 

  بود؟

  شود. می ی صادرهاي پزشکی اعتبار گواهینامه براي مدت محدود براي متقاض در مواردي برابر نظریه کمیسیون -ب

هاي مربوطه مراجعه ننموده و گواهینامه را  هایی پس از اتمام مدت اعتبار به کمیسیون اگر رانندگان چنین گواهینامه

  شوند؟ تمدید نکرده باشند، آیا در صورت تصادف و ایراد خسارت به دیگران داراي گواهینامه تلقی می

 پاسخ:

مورخ  1043به شماره ثبت وارده  1398/04/23مورخ  13/12/06/1/190بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می 2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري 1398/07/01

نامه راجع به نحوه اجراي  آیین« 11و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  31با عنایت به ماده  -1الف؛ 

، اجراي حکم به محرومیت (منع) از رانندگی با دستور »قانون مجازات اسالمی 23میلی موضوع ماده هاي تک مجازات

پذیرد و ضبط یا ابطال  قاضی اجراي احکام کیفري به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی صورت می



هینامه در حکم دادگاه صادره باشد. ضمناً تصریح به ابطال گوا گواهینامه به صورت فیزیکی شرط اجراي حکم نمی

  ضرورت ندارد.

شود و  با صدور حکم به ممنوعیت از رانندگی در مدت معین و قطعیت آن، حق رانندگی از فرد محکوم سلب می -2

مجازات وي تعیین  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  723در صورت اقدام به رانندگی طبق ماده 

ت وقوع تصادف منجر به صدمه بدنی با احراز تقصیر وي، مشمول تشدید مجازات مقرر چه در صور گردد و چنان می

  قانون اخیرالذکر خواهد بود. 718در ماده 

ب؛ در فرض استعالم، مادام که گواهینامه رانندگی صادره ابطال نشده باشد، صرف عدم تمدید گواهینامه رانندگی، 

دهد. بدیهی است که عدم تمدید گواهینامه مطابق مقررات موجب جریمه  صاحب آن را در حکم فاقد گواهینامه قرار نمی

  خواهد بود.

  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/21    

7/98/1081   

  ح  1081-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

گستري نماید و دلیل اثباتی وي صرف اتیان چنانچه خواهان به طرفیت خوانده دادخواست استرداد اموالی را تقدیم داد

سوگند باشد و خوانده در مقام دفاع بیان دارد که در خصوص همین اموال خواهان در بازپرسی شکایت کیفري مبنی بر 

سرقت اموال  مطرح نموده و قرار منع تعقیب وي به لحاظ فقدان ادله اثباتی صادر شده و قطعیت یافته است،آیا تمسک 

  اتیان سوگند به عنوان ادله اثباتی وي با این وصف موجب قانونی دارد؟ خواهان به

 پاسخ:

  دادرس محترم محاکم حقوقی و دبیر نشست قضایی شهرستان رضوانشهر

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1398/7/6مورخ  1081به شماره ثبت وارده  1398/6/27الف مورخ  -/د12بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ی این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورت

کننده باید ارکان مادي و معنوي بزه انتسابی را ارزیابی کند و با  که در دعواي کیفري، مرجع رسیدگی اوالً، نظر به این

 اي بین عدم عدم احراز هر کدام از آن ها حسب مورد قرار منع تعقیب و یا حکم برائت متهم را صادر نماید و مالزمه

تحقق رفتار مجرمانه و یا عدم انتساب آن به متهم با عدم استحقاق خواهان در دعواي استرداد مال وجود ندارد. به 

یابی خوانده از طرق مجرمانه به آن  اي با دست عبارت دیگر وجود اموال مورد ادعاي خواهان در ید خوانده مالزمه

مانع از آن نیست تا خواهان با طرح دعواي حقوقی مبنی بر  اموال ندارد؛ لذا صدور قرار منع تعقیب در فرض سؤال

استرداد اموال مورد ادعا، رسیدگی به دعواي خود را برابر عمومات حاکم بر رسیدگی هاي حقوقی از جمله مقررات 

  ناظر به سوگند مطالبه نماید.

ن سوگند از سوي خوانده وفق مقررات ثانیاً، هرگاه خواهان دلیلی جز سوگند نداشته باشد، پذیرش درخواست وي بر اتیا

به بعد  1335و ماده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه 270مواد 

  قانون مدنی فاقد منع قانونی است. 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/11    

7/98/1074   

  ح  1074-127-98ماره پرونده:  ش

  

  استعالم:

در صورتی که خواهان با طرح دعواي اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی یا قسمتی از آن معاف شده باشد، آیا دادگاه 

تواند خوانده را به پرداخت کل هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کند یا صرفاً به میزان هزینه دادرسی پرداخت  می

  کند؟ ده را ملزم به پرداخت میشده خوان

 پاسخ:

مورخ  1074به شماره ثبت وارده  1398/7/3مورخ  9016/53/38001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/7/6

درسی موجب معافیت موقت وي از پرداخت هزینه دادرسی است و اوالً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دا

در صورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجراي احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود و محکوم 

اي وصول شده باشد، بر  که از وي هزینه نمودن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن

وازین مربوط با مسؤولیت مدنی است. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن خالف م

به تجویز قانون و به تشخیص و دستور  1391قانون حمایت خانواده مصوب  5  به زمان اجراي حکم موضوع ماده

سی است که پس از اقامه دعواي اعسار و کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادر قاضی رسیدگی

قانون مذکور و  5ي  شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده رسیدگی به آن صادر می

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 505ماده  1394همچنین تبصره الحاقی مورخ 

که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد  و با توجه به این به حکم قانون است 1379

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد  3ماده  23توان با اتخاذ مالك از ذیل بند  مذکور نمی

علیه  سی را از محکومله واقع شدن خواهان هزینه دادر با اصالحات بعدي، در صورت محکوم 1373معین مصوب 

  وصول کرد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/10/11    

7/98/1565   

  ح1565-69-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و مؤسسات دولتی  هاي تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی علیه شرکت در مواردي که آراء هیأت

هاي حقوقی است؟ شایان ذکر است در مواردي که رأي علیه  شود، آیا آراء مذکور قابل ابطال توسط دادگاه می صادر

اص حقوقی شود؛ لکن در مورد اشخ شود، در دیوان عدالت اداري به اعتراض رسیدگی می اشخاص غیر دولتی صادر می

  دولتی قانون ساکت است.

 پاسخ:

مورخ  1565به شماره ثبت وارده  3/9/1398مورخ  1398039000527474بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/9/25

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت  یکصد و هفتاد و سومکه در اصل  نظر به این

نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی و تصمیمات » مردم«اعتراضات  اداري، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و

ها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و  و اقدامات مأمورین واحدهاي مذکور در امور راجع به وظایف آن

ان عدالت اداري قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیو 10ماده » الف«تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرح در بند 

هیأت عمومی  10/7/1368مورخ  39و  38، 37هاي  با عنایت به رأي وحدت رویه به شماره دادنامه 1392مصوب 

، واحدهاي دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص »مردم«با توجه به معنی لغوي و عرفی کلمه  دیوان عدالت اداري

این اساس، شکایات و اعتراضات واحدهاي دولتی در هیچ مورد، شود. بر  حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطالق می

قانون  یکصد و پنجاه و نهمباشد و از طرفی به موجب اصل  قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداري نمی

است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات » دادگستري«اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، 

هاي عمومی در رسیدگی به دعاوي  دولتی در دیوان عدالت اداري، مسقط و نافی صالحیت رسیدگی دادگاهواحدهاي 

قضایی مانند هیأت تجدیدنظر تشخیص  طرح شده از سوي واحدهاي دولتی مبنی بر ابطال آراي قطعی مراجع شبه

باشد؛ مشروط به  حاکم عمومی میباشد و رسیدگی به این دعاوي در صالحیت م مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نمی



که در مراجع یاد شده به اقدامات واحدهاي دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادي رسیدگی شده باشد و نه به  آن

 ها. اعتبار تصمیم اداري و شخصیت اداري و حاکمیتی آن

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/18    

7/98/1101   

  ك1101-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کمیسیون قوانین کیفري آن مرجع در مورد  19/2/1397مورخ  258/97/7با توجه به نظریه مشورتی شماره 

الذکر فقط مربوط به  مندي اشخاص از خدمات کنسولی، خواهشمند است اعالم نمایید آیا نظریه مشورتی فوق بهره

  باشد؟ است یا شامل مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه نیز میمرحله اجراي حکم 
   

 پاسخ:

مورخ  1101به شماره ثبت وارده  1398/7/2مورخ  9000/13512/20بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: )  این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/7/8

کشف جرم، «، فرآیند دادرسی کیفري اعم از 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  7و  2، 1با عنایت به مواد  اوال،

اصل قانونی بودن دادرسی «تحت حاکمیت » تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، صدور رأي و اجراي آراء

  قانون موصوف است. 2مذکور در صدر ماده » کیفري

، از جمله حقوق مدنی هر فرد است و با توجه به اصول »ها شخاص از خدمات کنسولی یا سفارتخانهبهرمندي ا«ثانیاً، 

توان کسی را از این حقوق مادام که تابعیت ایرانی  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نمی چهل و یکم و  بیست و دو

جواز «در قوانین فعلی، نصی در خصوص از او سلب نشده است محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کند. 

که رسیدگی به اتهام آنان در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و رسیدگی » محرومیت اشخاص متهم به ارتکاب جرایم

  وجود ندارد.» ها از خدمات کنسولی یا سفارتخانه«(دادگاه) است، 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/25    

7/98/136   

  ك  136-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

حکم به مجازات جایگزین حبس داده  است؛  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  70به استناد ماده  2دادگاه کیفري 

نین اما مدت مجازات حبس را مشخص نکرده است؛ تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با تجدیدنظرخواهی از چ

  علیه یا شاکی یا دادستان اعتراض کرده باشد، چیست؟ احکامی در فرضی که محکوم

 پاسخ:

، نظریه 1398/2/9مورخ  136به شماره ثبت وارده  1398/2/4مورخ  98/1055بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

قانون  70فرض استعالم که دادگاه کیفري دو حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کرده، اما در اجراي ماده  در

، مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی را مشخص نکرده است، در صورت 1392مجازات اسالمی مصوب 

قانون آیین  457ند به ماده علیه یا شاکی یا دادستان از این حکم، دادگاه تجدیدنظر مست خواهی محکوم تجدیدنظر

، باید رأي اصالحی صادر و مدت حبس را که در رأي صادره از دادگاه بدوي مغفول 1392دادرسی کیفري مصوب 

  شود. شده از مصادیق تشدید مجازات محسوب نمی مانده است، تعیین کند. ضمناً صدور رأي اصالحی یاد

  

 دکتر احمد رفیعی

    ییهمعاون اداره کل حقوقی قوه قضا



 

1398/10/08    

7/98/1090   

  ك  1090-182-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شخص (الف) مال متعلق به دیگري را با حضور در دفترخانه اسناد رسمی به شخص (ب) که عالم به تعلق مال مورد نظر 

  نماید: به غیر بوده منتقل می

، عمل رفتار ارتکابی فروش و خرید مال غیر 1308 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1آیا وفق ماده 

  قانون مذکور عمل آنان مشارکت در جعل سند رسمی از طریق ثبت معامله تقلبی است؟  8باشد یا وفق ماده  می

 پاسخ:

، نظریه 1398/7/6مورخ  1090به شماره ثبت وارده  1398/6/5مورخ  98/1075بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: یون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم میمشورتی کمیس

اطالق داشته و انتقال مال به هر  1308غیر مصوب  در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال » منتقل کند«عبارت 

با سند عادي یا  گیرد و در صورت مکتوب شدن نیز، اعم از آن است که نحو اعم از آن که شفاهی یا کتبی باشد را در برمی

قانون  8غیر با سند رسمی، عنوان جعل در اسناد رسمی موضوع ماده   رسمی باشد؛ با وجود این در صورت انتقال مال

شود و تعیین مجازات وفق مقررات تعدد معنوي جرم خواهد بود. شایان ذکر است که  گفته نیز بر رفتار مرتکب بار می پیش

 1304قانون مجازات عمومی مصوب  103و  102ات جعل اسناد رسمی مذکور در مواد در زمان تصویب این قانون، مجاز

در قانون مجازات  8گذار از درج ماده  همین قانون بود و لذا هدف قانون 238بیش از مجازات کالهبرداري مذکور در ماده 

 نمایند. قل میراجع به انتقال مال غیر، تشدید مجازات کسانی بود که مال غیر را با سند رسمی منت

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/11    

7/98/1096   

  ح  1096-2/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد،  چنانچه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شود و یا آن

علیه دارد؟ در صورت مثبت بودن  و یا موقت خواهان تأثیري در پرداخت هزینه توسط خوانده محکومآیا معافیت دایم 

پاسخ، نحوه وصول هزینه دادرسی قانوناً چگونه است؟ آیا محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان 

  یا صندوق دولت موجه است؟

 پاسخ:

مورخ  1096به شماره ثبت وارده  1398/7/7مورخ  9030/14496/721بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/7/8

اوالً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وي از پرداخت هزینه دادرسی است و 

به نفع خواهان دایره اجراي احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود و محکوم  در صورت صدور حکم

اي وصول شده باشد، بر  که از وي هزینه نمودن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن

و یا موکول کردن پرداخت آن  خالف موازین مربوط با مسؤولیت مدنی است. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

به تجویز قانون و به تشخیص و دستور  1391قانون حمایت خانواده مصوب  5  به زمان اجراي حکم موضوع ماده

کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعواي اعسار و  قاضی رسیدگی

قانون مذکور و  5ي  عافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره مادهشود. همچنین م رسیدگی به آن صادر می

هاي عمومی و انقالب در امور  قانون آیین دادرسی دادگاه 505به ماده  18/12/1394همچنین تبصره الحاقی مورخ 

قنن که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح م به حکم قانون است و با توجه به این 1379مدنی مصوب 

قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و  3ماده  23توان با اتخاذ مالك از ذیل بند  است، در موارد مذکور نمی

له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را  با اصالحات بعدي، در صورت محکوم 1373مصرف آن در موارد معین مصوب 

 علیه وصول کرد. از محکوم

 وردکتر محمد علی شاه حیدري پ

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/10    

7/98/1067   

  ح  1067-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بند یک از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاحیه عبارت است از استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 

در موردي که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت  شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و نیز

شش ماه ایفاء نکند و اجبار به ایفاء هم ممکن نباشد. آیا براي تحقق شرط مذکور صرف صدور رأي از دادگاه صالح 

که باید پرونده اجرایی تشکیل و  مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه و سپس صدور اجراییه کافی است یا این

شود؟ در  پذیر شرط مذکور محقق می به امکان با وصف اقدامات اجرایی و صدور دستور جلب، استیفاي محکومچنانچه 

صورت پرداخت نفقه در مرحله اجرا توسط زوج وضعیت شرط مذکور چگونه خواهد بود؟ در صورت تقسیط نفقه و 

  عدم پرداخت تمام یا قسمتی از اقساط وضعیت شرط مذکور چگونه است؟

 پاسخ:

، 1398/7/2مورخ  1067به شماره ثبت وارده  1398/6/26الف مورخ -/د11بازگشت به استعالم شماره       

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

قانون  3زم اعمال ماده سند نکاحیه مستل 1اوالً، در فرض سؤال، احراز عدم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه موضوع بند 

  نیست.  1394نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 

  ثانیاً، پرداخت نفقه متعاقب تحقق شرط، تأثیري در حقوق زوجه ندارد.

ماه مندرج در شرط ضمن عقد تأثیري در حقوق زوجه ندارد و پس از  6ثالثاً، اعسار زوج از پرداخت نفقه به مدت 

اخت نفقه، آمادگی زوج براي پرداخت نفقه معوقه زوجه به صورت اقساط نیز تأثیري در و عدم پرد این مدتانقضاي 

 حقوق زوجه ندارد.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/30    

7/98/1559   

  ح  1559-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و اموالی از وي توسط واحد اجراي احکام  کند و یا رد مال خودداري علیه از پرداخت دیه در صورتی که محکوم

قانون نحوه اجراي   3له تقاضاي بازداشت وي را نماید، با توجه به مقررات ماده  شناسایی نشود و محکوم

علیه توسط واحد اجراي احکام جلب نشده باشد، دستور جلب  چنانچه محکوم 1394هاي مالی مصوب  محکومیت

که پس از جلب توسط واحد اجراي احکام، دادگاه در صورت عجز از پرداخت  لیه با دادگاه است یا اینع محکوم

  به دستور حبس وي را خواهد داد؟ محکوم

 پاسخ:

مورخ  1559به شماره ثبت وارده  1398/9/14مورخ  9021/615/720بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل 1398/9/24

ریاست محترم قوه  24/7/1398دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  6به موجب ماده 

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

اعطاي  1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 3مله اجراي ماده دار کلیه امور اجراي احکام از ج عهده

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

بر عهده دادرس قانون یادشده نیز  3بنابراین اعمال ماده » باشد. دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمی

البدل اجراي احکام است. همچنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی  علی

هاي قضایی که واحد متمرکز  شود، در امور مذکور در حوزه براي مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می

 باشد، نیست و موجب نقض غرض است. البدل اجراي حکم می لیاجراي احکام ایجاد و داراي دادرس ع

  دکتر احمد رفیعی                                                 

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/10/29    

7/98/1091   

  ك  1091-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شوند. دادگاه تجدیدنظر با لحاظ اظهارات شاکی  در ایراد صدمه بدنی محکوم می مشارکت بتاي دو نفر با در پرونده

که بیان داشته یک نفر از متهمان او را نگه داشته و دیگري مرتکب صدمه شده است، حکم بر محکومیت یک  خصوصی

به پرداخت مابقی دیه  تواند حکم کند.آیا دادگاه تجدیدنظر با برائت متهم دیگر می نفر و برائت متهم دیگر صادر می

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  435توسط متهم دیگر صادر کند؟ برخی معتقدند دادگاه تجدیدنظر باید طبق ماده 

قانون مذکور است و به نظریه  458در حدود تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند و تشدید مجازات خارج از ماده  1392

اند که باید شاکی نسبت به مابقی  کنند و بر این عقیده حقوقی استناد میاداره   16/3/1396مورخ  94/7-676شماره 

تواند با برائت متهم دیگر حکم به محکومیت بابت  دیه دادخواست بدهد؛ در مقابل برخی معتقدند دادگاه تجدیدنظر می

م فرمایید. ضمناً پرداخت کل دیه توسط محکوم دیگر، صادر کند. خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل را اعال

  صدمه وارده دامیه روي بینی و شکستگی آن و یک مورد کبودي در سینه است.

 پاسخ:

، نظریه 1398/7/6مورخ  1091به شماره ثبت وارده  1398/7/4مورخ  970249بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

در فرض استعالم که دادگاه بدوي هر دو متهم را به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدي محکوم نموده و 

قانون  492اند، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان با لحاظ ماده  کرده علیهما هر دو از حکم صادره تجدید نظرخواهی محکوم

مستند به رفتار یکی از متهمان تشخیص دهد، با توجه به این ضرب و جرح وارده را  1392مجازات اسالمی مصوب 

قانون آیین دادرسی  458گفته، دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و ماده  قانون پیش 452که طبق ماده 

مقرر در در مورد ممنوعیت تشدید مجازات ناظر به مجازات تعزیري یا اقدامات تأمینی و تربیتی  1392کیفري مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري  435تواند با استناد به ماده  می  حکم تجدید نظرخواسته است، دادگاه تجدید نظر استان

گناه را تبرئه نماید و  خواه غیر مقصر و بی همان قانون، تجدید نظر 457و ماده  455ماده » ب«و بند  1392مصوب 



مدي را بر میزان دیه قانونی متعلقه محکوم و با اصالح میزان دیه حکم خواه مباشر در ایراد ضرب و جرح ع تجدید نظر

  را تأیید کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/10/22    

7/98/1365   

  ك  1365-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دو حوزه قضایی دیگر تا مرکز استان و حجم  با توجه به مسافت طوالنی شهرستان کاشان و آران و بیدگل و

شود، اخیراً چهار شعبه دادگاه  هاي مذکور براي تجدیدنظرخواهی به اصفهان ارسال می هایی که از حوزه پرونده

هاي  هاي آتی کاهش قابل توجه پرونده کاشان مستقر شده است که قطعاً در ماه تجدیدنظر به صورت موقت در

که سابقاً نیز با اجازه رؤساي محترم قوه قضاییه از جمله شعبی از دیوان  هد داشت. توضیح آنتجدیدنظر را در پی خوا

عالی کشور در مشهد و قم و نیز شعبه دادگاه تجدیدنظر پیش از استان شدن البرز در شهرستان کرج استقرار یافته است  

  ر خصوص این اقدام اعالم نظر فرمایید.چنان مستقر است. خواهشمند است د عالی کشور در قم هم و شعبه دیوان 

 پاسخ:

مورخ  1365به شماره ثبت وارده  25/8/1398مورخ  9000/9419/500احتراماً بازگشت به نامه شماره 

رئیس کل محترم دادگستري استان  11/7/1398مورخ  1/9573/9016، در رابطه با استعالم شماره 1398/8/25

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2دادرسی کیفري (اصفهان نظریه مشورتی کمیسیون آیین 

شود، محل استقرار این مراجع نیز همان است که در  گذار تعیین می گونه که صالحیت مراجع قضایی توسط قانون همان

ا که در خصوص مراجع داراي صالحیت استانی (دادگاه تجدیدنظر) و ی قوانین دادرسی مشخص شده است. نظر به این

قانون آیین  426کشوري (دیوان عالی کشور) به منحصر بودن تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان (ماده 

قانون یادشده) تصریح  462) و انحصار استقرار شعب دیوان عالی کشور در تهران (ماده 1392دادرسی کیفري مصوب 

گونه مراجع قضایی را در حوزه  گذار تشکیل این کرد که قانون توان از این قاعده عدول شده است؛ صرفاً در مواردي می

گفته که تشکیل دادگاه کیفري  قانون پیش 296قضایی دیگر مجاز شناخته است؛ مانند حکم موضوع تبصره یک ماده 

 ها به تشخیص رئیس قوه قضاییه گذاشته است. بنابراین تشکیل شعبی از دادگاه تجدیدنظر یک را در حوزه شهرستان

  هاي قضایی دیگري غیر از مرکز آن استان، فاقد وجاهت قانونی است. استان در حوزه

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/10/10    

7/98/1076   

  ح  1076-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

االرث  له متعاقب صدور اجراییه سهم محکوم فردي به پرداخت بدهی و خسارت تأخیر تادیه آن محکوم شده است؛

علیه دادخواست اعسار از پرداخت  کند؛ پس از توقیف، محکوم به توقیف می علیه را بابت استیفاي محکوم محکوم

شود. عملیات اجرایی براي فروش و مزایده  علیه منجر می کندکه به پذیرش اعسار محکوم به تقدیم می محکوم

که دادنامه اعسار با فرض عدم توجه به  علیه در اجراي احکام انجام شده است؛ با توجه به این ماالرث توقیفی محکو سهم

علیه بر چه مبنایی است؟ آیا با توجه  علیه صادر شده است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین محکوم توقیف مال محکوم

که با توجه به  باشد یا این به نمی زء محکومشود و قابل محاسبه و ج به پذیرش اعسار خسارت تأخیر تأدیه متوقف می

  گیرد؟ رغم صدور حکم اعسار تعلق می علیه، خسارت تأخیر تأدیه علی االرث محکوم توقیف سهم

 پاسخ:

مورخ  1076به شماره ثبت وارده  1398/7/2مورخ  9012/1279/721بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: حکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي ا1398/7/6

در فرض سؤال که حکم به پرداخت طلب و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است و پس از توقیف مال متعلق به 

علیه صادر نموده است، مفروض آن است که  علیه، دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکوم محکوم

علیه است و صرفاً ناظر به بدهی وي است که مازاد بر مال  شده محکوم رف از مال موجود و توقیفاعسار صادره منص

توقیف شده است. بنابراین براي پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، بابت تأخیراتی که از مال توقیف شده قابل استیفا است، 

 باید اقدام شود.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  ضاییهمدیرکل حقوقی قوه ق

  

    



 

1398/10/25    

7/98/963   

  ك  963-182-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نمایند. پس از  هاي بانکی از بانکی خصوصی می نامه مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیالت و یا ضمانت

گر بستانکاران به طرفیت تغییر ترکیب هیأت مدیره، مدیران جدید بدون طرف دعوا قرار دادن بانک طلبکار و یا دی

 542نمایند. دادگاه حقوقی صالح بدون ذکر صریح و با استناد به ماده  دادستان دادخواست اعالم ورشکستگی تقدیم می

شود.  نماید. این رأي توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام می قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر می

قعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به نحو جداگانه نگهداري شده و هاي وا قراینی وجود دارد که حساب

کارشناس حسابداري و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه حقوقی و بر اساس اطالعات موجود در این دفتر 

ت عنوان جزایی که شعبه بازپرسی باب مجازي نسبت به تشخیص توقف شرکت اعالم نظر نموده است. توضیح آن

ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر نموده است. در پرونده مفتوح موضوع شکایت بانک شاکی، کالهبرداري، 

  ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است: 

تنظیم دفتر و صورت تقلب در  1311قانون تجارت مصوب  542ماده  3که مقنن در قسمت اخیر بند  با توجه به این -1

دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی نموده است، در صورت احراز تقلب در تنظیم 

ها، آیا موضوع از موارد شمول بزه  دفاتر از قبیل عدم درج واقعی معامالت و طبعاً سود و زیان حاصل از آن

  ع و یا دیگر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟کالهبرداري یا تحصیل مال از طریق نامشرو

در صورتی که پاسخ سؤال فوق مثبت باشد، آیا رسیدگی به عنوان جزایی کالهبرداري به تقلب در صورت طرح  -2

  توسط شاکی دوم موجب بار شدن موضوع اعتبار امر مختومه بر موضوع خواهد بود؟ 

 پاسخ:

مورخ  963به شماره ثبت وارده  1398/6/4مورخ  1398168002928875الم شماره بازگشت به استع      

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/11

 تقلب در تنظیم دفتر و صورت 1311قانون تجارت مصوب  542ماده  3با تذکر این که مقنن در قسمت اخیر بند  -1

تقلب در «(و نه به تقلب) مستثنی نموده است، موضوع استعالم شامل » ورشکستگی به تقصیر«دارایی را از عنوان 



ها با هدف ورشکسته جلوه  تنظیم دفتر و صورت دارایی از قبیل عدم درج واقعی معامالت و سود و زیان حاصل از آن

تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر، مخفی کردن دارایی و  قانون 549تواند مصداق رفتارهاي موضوع ماده  دادن خود می

تقلب در اسناد یا صورت دارایی به منظور مدیون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل 

  تعقیب است؛ و به هر حال تشخیص مصداق رفتار مجرمانه با قاضی مربوط است.

نامه بانکی اعالم ورشکستگی نموده  پس از اخذ تسهیالت یا ضمانتدر فرض استعالم که مدیران شرکت خصوصی  -2

چنین نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشکستگی به تقلب قرار منع  و در این راستا حکم قطعی نیز صادر گردیده است و هم

شرکت به دست چه متعاقبا مدارکی دال بر تقلب مدیران در ورشکسته جلوه دادن  تعقیب صادر و قطعی شده است، چنان

قانون آیین دادرسی  278تواند مصداق ماده  آید و در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل، می

و تجویز تعقیب حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه باشد؛ و به هر حال تغییر وصف مجرمانه  1392کیفري مصوب 

ي قطعی گردیده است، موجد حق اقامه دعواي کیفري مجدد شکایت نسبت به رفتاري که سابقا منتهی به صدور رأ

توان به عنوان ارتکاب یک رفتار مجرمانه، دوبار یا  باشد؛ چرا که مطابق اصول حقوق کیفري، یک فرد را نمی نمی

  بیشتر تحت تعقیب کیفري قرار داد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

 مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  
  
  

 


