
 

1398/06/26    

7/98/846   

  ح  846-76-98شماره پرونده:  

  استعالم:

مدت اجاره یک واحد مسکونی منقضی گردیده و مستاجر با ارایه ادله شهود آمادگی خود را جهت تخلیه منزل اعالم 

پرداخت شده اي که در ابتداي عقد اجاره از سوي مستاجر به وي داشته است لیکن موجر توانایی باز پس دادن ودیعه

که مطابق قرارداد، موجر ملزم بوده در زمان تخلیه نسبت به استرداد قرض الحسنه ودیعه است را ندارد با توجه به این

هاي  دریافتی از مستاجر اقدام نماید، وضعیت استحقاق موجر براي دریافت اجرت المثل از مستاجر در هریک از حالت

  ذیل چگونه است:

  کند؛ دم دریافت ودیعه همچنان در مورد اجاره سکونت و از آن استیفا منعفت میلحاظ عمستاجر به -1

مستاجر ملک را تخلیه و لوازم خود را خارج نموده لیکن کلید را با ادعاي حق حبس خود به موجر تحویل نداده  -2

  است.

 پاسخ:

، 1398/05/23مورخ  846به شماره ثبت وارده  1398/05/14مورخ  980038بازگشت به استعالم شماره       

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

  المثل از سوي موجر نیست.در فرض سوال اعمال حق حبس از سوي مستأجر، مانع مطالبه اجرت - 1

حبس منافع عین فوت شده در مواردي که مستاجر از عین مستاجره استیفاي منفعت نکرده، اما به سبب اعمال حق  -2

 المثل نیست.است، موجر مستحق اجرت

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/27    

7/98/843   

  ك  843-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نامه رانـندگی بـدون گواهینظر به وجود رویه و اختالف  نظرهاي گوناگون در خصوص مرجع اولیه رسیدگی به جـرم 

  خواهشمند است در این خصوص راهنمایی نمایید. ،وسیله نقلیه

 پاسخ:

مورخ  843به شماره ثبت وارده  1398/05/15مورخ  9025/784/865بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/23

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در « 3در بند یک ماده » جرایم رانندگی«ق با توجه به ذکر مطل

هاي خدمات  تعرفه 16و با عنایت به افزایش میزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره » 1373موارد معین مصوب 

تغییر نکرده است به مبلغ سه میلیون و  1398و  1397که در قوانین بودجه سالهاي  1396قضایی قانون بودجه سال 

سیصد هزار ریال تا سی میلیون ریال، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از  درجه شش تعزیري محسوب 

  خارج است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340شود و از شمول ماده می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  قوه قضاییهمدیر کل حقوقی 

  

    



 

1398/06/26    

7/98/836   

  ع  836-192-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها، مامورین جهاد کشاورزي موظفند با حضور نماینده  قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10ماده  2برابر تبصره 

دادسرا و یا دادگاه، ارسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده نمایند. در حاضر 

گذشته بوده و بعضا به طور متوسط شروع به برخی از مسحدثات ایجاد شده توسط مالکین مربوط به ماهها یا سنوات 

ها در بازه زمانی یک یا دو یا سه سال گذشته بوده و از تاریخ توقف عملیات ساخت و ساز، یک یا دو یا سه ساخت آن

کاره باقی ها به هر دلیلی متوقف گردیده و ساختمان به صورت نیمهسال سپري گردیده و احداث و ساخت و ساز آن

ها و یا نمایندگان جهاد کشاورزي با استناد شوند، اما مالکین یا وکالي آنعرفا در حال ساخت محسوب می مانده، لیکن

همان قانون قلمداد نموده و  3خارج و منطبق با ماده  10ماده  2به مقررات مرور زمان، موضوع را از شمول تبصره 

مصادیق را به لحاظ توقف عملیات ساخت مشمول دانند و این  منوط به رسیدگی قضایی در محاکم و صدور حکم می

ماده  2دانند. خواهشمند است این معاونت را نسبت به امکان یا عدم امکان اجراي مقررات تبصره  تبصره مذکور نمی

یعنی قلع و قمع مستحدثات در این قسم موارد با دستور اداري و بدون رسیدگی قضایی در محاکم داللت و ارشاد  10

  فرمایید.

 اسخ:پ

مورخ  836به شماره ثبت وارده  1398/05/19مورخ  9037/1563/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/22

ها و لحاظ رأي وحدت رویه  قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 1/8/1385اصالحی  3اوالً، با توجه به ماده 

چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و  عالی کشور چنان  ، هیأت عمومی دیوان21/12/1386مورخ  707شماره 

ییر هاي موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغ باغ

کننده به جرم است.   کاربري نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفري رسیدگی

 3قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزي با توجه به مواد  10ماده  2بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 

  دور حکم امکان پذیر است.این قانون پس از اعالم به مراجع قضایی و ص 10و



عهده دادستان است  )، اجراي احکام کیفري بر 24/3/1394قانون آیین دادرسی کیفري (اصالحی  484ثانیاً، طبق ماده 

عهده رئیس دادگاه و در غیاب وي با  هاي بخش بر  این ماده اجراي احکام کیفري صادره از دادگاه 3و طبق تبصره 

 1374ها مصوب  قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10ماده  2قانونگذار در تبصره البدل است؛ اما   دادرس علی

با الصالحات بعدي، اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزي قرار داده است 

ا و در نقاطی که دادسرا نباشد، در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسر» رأساً«و به همین علت کلمه 

  حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجراي حکم مذکور است.

با  1374ها مصوب  ها موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ثالثاً، تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ

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

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

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/833   

  ك  833-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي آن حوزه  قانون آیین دادرسی کیفري، در حوزه قضایی هر شهرستان و در صالحیت دادگاه 22بر اساس ماده 

اي با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري همان حوزه چه پرونده شود. چنان دادسراي عمومی و انقالب تشکیل می

د را صالح به رسیدگی نداند و آیین دادرسی کیفري خو 340ماده » الف«قضایی ارسال گردد و دادگاه در راستاي بند 

  قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه کیفري حوزه قضایی دیگر صادر کند: 

اوالً آیا دادگاه کیفري دو حوزه قضایی اخیر که قرار عدم صالحیت به شایستگی آن دادگاه صادر شده است، باید 

است مجدد احتمالی به دادسراي حوزه قضایی خود پرونده را به منظور، انجام مجدد تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخو

  ارسال کند؟

چه پاسخ منفی باشد و از طرفی پرونده داراي نقص تحقیقات باشد، این دادگاه انجام تحقیقات را به کدام  ثانیاً، چنان

  نماید؛ دادسراي حوزه قضایی متبوع یا دادسراي صادرکننده کیفرخواست؟دادسرا محول می

  پاسخ:

مورخ  833به شماره ثبت وارده  1398/05/17مورخ  9016/329/34001گشت به استعالم شماره باز      

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/22

درفرضی که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري شهرستان  -1

، ارسال شده است، "ب"سوي این دادگاه با صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه کیفري شهرستان  و سپس از "الف"

مبادرت به رسیدگی نماید و  1392قانون آیین دادرسی کیفري  335ماده  "الف"باید با توجه به اطالق بند این دادگاه 

صرف صدور کیفرخواست از سوي دادسراي فاقد صالحیت محلی، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به 

باشد، عالوه بر این با صدور کیفرخواست مرحله تحقیقات نماید، نمیدادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می

شود و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده، در واقع در معناي اخص آغاز می مقدماتی به پایان رسیده و مرحله دادرسی

تجویز رسیدگی به آن در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر خالف اصول حاکم بر دادرسی کیفري است 

فراهم کند؛ لذا تواند موجبات اخالل در نظم دادرسی، تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض را و این امر می



قانونی، ارسال پرونده از سوي دادگاه کیفري صالح به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور  بدون وجود نص

  کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی است.

 22در فرض سوال که تحقیقات انجام شده از سوي دادسراي صادرکننده کیفرخواست ناقص است، مطابق ماده  -2

هاي همان حوزه ، چون دادسراي عمومی و انقالب هر شهرستان در معیت دادگاه1392درسی کیفري قانون آیین دا

تواند رأسا اقدام به تکمیل تحقیقات قانون یادشده، دادگاه صالح می 274کند، لذا طبق ماده ¬قضایی انجام وظیفه می

  دادسراي متبوع خود درخواست کند.نموده و یا آن را از 

  

 شاه حیدري پوردکتر محمد علی 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/06/26    

7/98/831   

  ك  831-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي  زمان داراي ابالغ و سمتچه رئیس دادگستري به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی به طور هم احتراما چنان

  قضایی دیگر از جمله دادرس دادگاه کیفري دو، دادرس دادگاه انقالب و دادرس دادگاه اطفال باشد: 

و اطفال به آن محاکم، حق ارجاع آن  دوهاي در صالحیت دادگاه انقالب، کیفري  اوالً، نامبرده قبل از ارجاع پرونده

  هاي موصوف دارد؟ س دادگاهها را به خود به عنوان دادر پرونده

ها توسط رئیس دادگستري در همان شعبه اول دادگاه  ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رسیدگی به آن پرونده

  هاي قضایی یاد شده، از نظر قانونی موجه است؟ حقوقی و به اعتبار سمت

رئیس دادگستري حق ورود و اتخاذ تصمیم قضایی  هاي یاد شده، آیا هاي مذکور به دادگاه ثالثاً، با فرض ارجاع پرونده

  باشد؟ ها را رأساً دارا می در آن پرونده

 پاسخ:

مورخ  831به شماره ثبت وارده  1398/5/17مورخ  9016/326/34001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/22

و سایر مقررات مربوط، آن  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  339و  338ثا، مستفاد از مواد اوالو ثانیا و ثال

؛ بنابراین در فرض سوال چنانچه رییس دادگستري »دادرس شعبه«شود و نه  ارجاع می» شعبه«است که پرونده به 

هاي مختلف حقوقی و کیفري باشد، در مقام ارجاع مجاز به ارجاع مستقیم پرونده  البدل دادگاه داراي ابالغ دادرس علی

  هاي ذي ها نبوده و حسب مورد باید پرونده را به یکی از شعب دادگاه رسی هر یک از دادگاهبه خود به اعتبار ابالغ داد

  کننده بر عهده متصدي  ربط ارجاع کند و متعاقب ارجاع پرونده به شعبه نیز اتخاذ تصمیم در خصوص قاضی رسیدگی

  

ونده را به هر یک از دادرسان تواند پر همان شعبه است و اگر آن شعبه فاقد متصدي باشد، رییس دادگستري می

  البدل و از جمله خودش که داراي این ابالغ است ارجاع کند. علی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور



    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1398/06/26    

7/98/813   

  ح  813-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  ذیل اعالم فرمایند.احتراما خواهشمند است نظر آن اداره در مورد سوال 

قانون آیین دادرسی مدنی، آیا ادارات دولتی حق تصدیق اوراق دارند آیا این حق مختص موارد  57مطابق ماده  -1

که باشد؛ یا ایناضطراري و براي کمک به مردم است و مختص جایی که خود دستگاه دولتی طرف دعوا نیست می

توانند حق براي مواردي که خود طرف دعوا هستند، اوراق دولتی می اطالق دارد و شامل همه موارد است و ادارات

  تومان) دارد؟ 1500مورد ادعاي خود را تصدیق نمایند آیا این تصدیق توسط ادارات دولتی نیاز به هزینه تمبر (

بت به توانند در موارد اضطراري نسآیا موسسات اسالمی وابسته به رهبري از قبیل بنیاد شهید و اوقاف، می -2

  تصدیق اوراق و اسناد شهروندان اقدام کنند.

 پاسخ:

مورخ  813به شماره ثبت وارده  1398/5/16مورخ  9030/1471/500بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/19

حق تصدیق اسنادي را که خود به عنوان مستند ارائه  اوالً، در صورتی که اداره دولتی طرف دعوا قرار گیرد، -1

  نماید؛ ندارد، زیرا گواهی همواره باید توسط شخص ثالث صورت گیرد. می

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 57ثانیاً، اختیار تصدیق موضوع ماده 

  ها و ادارات حالت ترتیبی دارد. براي دادگاه

با اصالحات بعدي بنیاد شهید انقالب  1379ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب  به موجب قانون فهرست نهاد -2

اسالمی به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته شده است از شمول حکم مقرر در ماده مذکور خارج است؛ اما 

 شمول ماده یاد شده است.سازمان اوقاف و امور خیریه در زمره ادارات دولتی محسوب و م

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/897   

  ح  897-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شود. در مرحله  ها هر یک به میزان سه دانگ صادر می حکم الزام به تنظیم سند رسمی خودرویی براي دو نفر از خواهان

اي است که شماره پالك خودرو صرفا به یک شخص  اجراي حکم جهت تعویض پالك سیستم شماره گذاري به گونه

وافق حاصل نشود، تکلیف واحد اجراي احکام لها در این خصوص ت قابل اختصاص است. در صورتی که بین محکوم

  چیست؟ 

 پاسخ:

مورخ  897به شماره ثبت وارده  1398/05/19/دفتر کل مورخ 10/98بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/28

در فرض استعالم که حکمی مبنی بر الزام و تنظیم سند رسمی خودرو براي دو نفر خواهان هر یک به میزان سه دانگ 

کند،  گذاري، شماره پالك خودرو صرفاً براي یک شخص تخصیص پیدا می صادر شده است، اما در سیستم شماره

 3و تبصره ماده  1389فات رانندگی مصوب قانون رسیدگی به تخل 29قانون و ماده  581و  576مستفاد از مواد 

در صورتی که بین مالکان مشاعی خودرو در خصوص تخصیص پالك  1391نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب  آیین

ها وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سؤال دایره  اختصاصی توافق نباشد، امکان اختصاص پالك به نام یکی از آن

  باشد. ها مواجه با تکلیفی نمی  له رت عدم توافق محکوماجراي احکام مدنی در صو

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/873   

  ك873-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ضربه  پنجاه قانون تعزیرات غیابا به تحمل یک سال حبس و 656دادگاه بدوي فردي را به اتهام سرقت موضوع ماده 

شود. متهم نسبت به حکم غیابی  نماید و به لحاظ گذشت شاکی رد مال موضوعاً منتفی اعالم می شالق محکوم می

نماید. وي در تمام مراحل رسیدگی نسبت به اتهام انتسابی خود اقرار دارد و دادگاه بدوي در مرحله  واخواهی می

واهی بدون ذکر علت ضمن رد واخواهی مجازات حبس واخواه را از یک سال به دو سال و شالق وي را نیز از واخ

  دهد: ضربه افزایش می هفتاد و چهارضربه به  پنجاه

  آیا دادگاه بدوي در مرحله واخواهی حق افزایش مجازات را دارد؟ -1

کلیف دادگاه تجدیدنظر که معتقد است دادگاه بدوي علیه، ت در صورت تشدید مجازات و تجدیدنظرخواهی محکوم -2

در مرحله واخواهی حق افزایش مجازات را ندارد چیست؟ آیا بایستی راي ثانویه در مرحله واخواهی را اصالح کند یا 

  باشد؟ آن را نقض نموده و راي اولیه را غیابی را تایید کند؟ در هر صورت صدور رأي به چه نحو می

 پاسخ:

، 1398/05/27مورخ  873به شماره ثبت وارده  1398/05/12مورخ  98/1074بازگشت به استعالم شماره       

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

علیه حکم غیابی و جهت رسیدگی به دفاعیات وي مقرر گردیده است و در  واخواهی حقی است که براي محکوم-1

قانون آیین   407علیه تلقی شود؛ به همین جهت در ماده  ز این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکومنتیجه استفاده ا

تصریح شده است که دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت  1392دادرسی کیفري مصوب 

قانون مذکور نیز مؤید  458مالك ماده نماید.  کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می می

  همین استنباط است.

در صورت تشدید مجازات از سوي دادگاه بدوي در مقام رسیدگی به واخواهی محکوم و متعاقب آن، اعتراض -2

) را بزهکار تشخیص دهد (بزهکاري وي را  محکوم به این رأي، چنانچه دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه (محکوم

میزان مجازات به نحوي که از میزان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  457د)، با لحاظ ماده احراز نمای



را به دادگاه نخستین  کند و تذکر الزم مجازات تعیین شده در مرحله غیابی (حکم غیابی) بیشتر نباشد اصالح می

  دهد. می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/27    

8/98/871   

  ك871-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رسد و با توجه به  دم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل میشخصی حسب اظهارات اولیاي 1340در سال 

کنند و اعـالم شـکایت نمیدهد  ها نمیکه چنانچه این موضوع را افشا نمایند جنازه را به آنتهدید مامورین مبنی بر این

چندسال پس از دفن جسد، ورثه با طرح دعوي حقوقی دایر بر اصالح گواهی فوت از مرگ طبیعی به قتل و اخذ 

  نمایند: دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان مبادرت به طرح شکایت کیفري می

  تظامی استان در محاکم نظامی مسموع است؟دم علیه نیروي اناوالً، آیا شکایت کیفري اولیاي

ثانیاً، در صورت اثبات این ادعا، با توجه به اخذ گواهی فوت مبنی بر قتل و ناشناس بودن ضاربین، آیا پرداخت دیه از 

  المال جایز است؟ بیت

 پاسخ:

، نظریه 1398/05/27مورخ  871به شماره ثبت وارده  1398/05/12بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

مربوط به جرایم  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  107و  106و  105اوالً، مقررات مرور زمان موضوع مواد 

ط شود؛ بنابراین در فرض استعالم که قتل توس الناس است مشمول مرور زمان نمی تعزیري است و قصاص و دیه که حق

دم به هر دلیل و از جمله تهدید ماموران اعالم شکایت  ارتکاب یافته و اولیاي 1340ماموران ژاندارمري در سال 

رسد همچنین عدم شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلین از سوي  ها به نظر نمی اند، موجبی براي سقوط حق شکایت آن نکرده

در صورت عدم توجه اتهام قتل  هذا  باشد؛ مع دم مسقط تکلیف بازپرس براي انجام تحقیقات در این راستا نمی اولیاي

فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بازپرس مکلف به انجام تحقیقات » نیروي انتظامی استان«عمد، اعالم چنین شکایتی علیه 

  براي شناسایی و دستگیري قاتل است.

سالمی مصوب ثانیاً، طریق اثبات قتل عمد همان است که در عمومات مقرر از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات ا

؛ و نیز مواد ذیل فصل چهارم بخش اول از کتاب سوم همین قانون »ادله اثبات در امور کیفري«تحت عنوان  1392

هاي اثبات جنایت) آمده است و در صورت احراز قتل از سوي شخص یا اشخاص ناشناس (نظامی) و عدم امکان  (راه



با  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  487المال وفق ماده  ها، پرداخت دیه مقتول از بیت شناسایی و دستگیري آن

  فاقد منع قانونی است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  631لحاظ ماده 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/31    

7/98/867   

  ح867-2/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  50بر اساس ماده  -1

هاي بیمه حین رسیدگی به دعواي کیفري اطالع از پرونده و مطالبه اسناد براي بررسی و عنداالقتضاء پرداخت  شرکت

رکت بیمه نسبت به کپی اسناد در دعواي کیفري دیه را دارند آیا همانند دیگر اصحاب دعوا براي این درخواست ش

در  -2تومان است؟  5000نیاز به پرداخت هزینه کپی  1398هاي دادرسی پیوست بودجه سال مطابق جدول هزینه

اعتراض ثالث شرکت بیمه به میزان دیه آراء کیفري قطعی شده مشتمل بر مجازات تعزیري و دیه که در غیاب اداره 

بایست بر اساس قیمت  رسانی نشده است میزان هزینه دادرسی این دادخواست چه میزان است آیا میبیمه بوده و اطالع

درصد میزان ارش یا دیه محکومیت یافته باشد یا قابل تقویم است و مطابق تقویم  5/4واقعی و ریالی و به نرخ روز 

  شود؟ شرکت بیمه محاسبه می

 پاسخ:

مورخ  867به شماره ثبت وارده  1398/5/27مورخ  9030/1562/500بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/27

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در «  50هاي بیمه مندرج در ماده  حقوق مقرر براي شرکت -1

از حیث اطالع از مندرجات پرونده فراتر از حقوق قانونی اصحاب » 1395اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

هاي بیمه نیز به مانند اصحاب دعوا باید براي تهیه کپی از اوراق پرونده هزینه مربوط را  پرونده نیست؛ بنابراین شرکت

  پرداخت کنند.

شده به  بیمه اجباري خسارات واردقانون « 50حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده  -2

بینی شده است، با  هاي بیمه پیش براي شرکت» 20/2/1395شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی در  توجه به اختصاص این مقوله به دعاوي حقوقی و تأکید قانون

تنها اختصاص به دعاوي حقوقی دارد. بنابراین پرسش مطرح شده راجع به هزینه دادرسی، شود،  امور مدنی اقدام می

  اعتراض ثالث در خصوص دعاوي کیفري منتفی است.

  



 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/30    

7/98/863   

  ح863-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که خواهان از هزینه دادرسی معاف باشد یا حکم اعسار از هزینه دادرسی براي وي صادر شده باشد به 

قانون آیین دادرسی کیفري وصول هزینه هاي دادرسی در مرحله اجراي حکم به عمل  559موجب حکم تبصره ماده 

  است که: حال سوال این .آید مگر این که محکوم به از مستثنیات دین باشد می

آیا حکم ماده مذکور در مورد احکام حقوقی که با معافیت موقت یا اعسار خواهان شروع شده و حکم به نفع  -1

لها مستحق نفقه شناخته شده و حکم علیه زوج صادر خواهان صادر گردیده قابل اعمال است مثال چنانچه زوجه محکوم

حکام مکلف به کسب تمبر هزینه دادرسی براي زوجه خواهان بدوي گردیده باشد، آیا با توجه به ماهیت نفقه اجراي ا

هاي دادرسی از نفقه زوجه کسر که چون ماهیت آن جزو مستثنیات دین است، نباید هزینهباشد یا این معاف شده می

  گردد؟

مدنی آیا از قانون آیین دادرسی  98در صورت تغییر خواسته و درخواست یا تغییر در نحوه دعوا موضوع ماده  -2

پرداخت هزینه دادرسی جدید براي خواسته تغییر یافته ضروري است یا همان هزینه پرداخت شده براي خواسته اول 

اي از مالی به غیر مالی تغییر ماهیت پیدا کرد، آیا اخذ مابه التفاوت یا استرداد مبلغ کند چنانچه خواسته کفایت می

  اضافی اخذ شده ضروري است؟

 پاسخ:

مورخ  863به شماره ثبت وارده  1398/05/27مورخ  9030/1566/500ازگشت به استعالم شماره ب      

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/27

اوالً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وي از پرداخت هزینه دادرسی -1

صدور حکم به نفع خواهان دایره اجراي احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود. ثانیاً، است و در صورت 

قانون حمایت  5  معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجراي حکم موضوع ماده

نده است و منصرف از حکم اعسار از کن به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی 1391خانواده مصوب 

شود. همچنین معافیت از  پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعواي اعسار و رسیدگی به آن صادر می

به ماده  18/12/1394قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ  5ي  پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده



به حکم قانون است و با توجه به  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 505

توان با اتخاذ مالك از ذیل بند  که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی این

با اصالحات  1373قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  23

  علیه وصول کرد. له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم بعدي، در صورت محکوم

شده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 98چه خواهان طبق ماده  چنان-2

التفاوت نیز پرداخت کند عدم پرداخت هزینه  به خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما

شود و در صورتی که به رغم اخطار رفع نقص خواهان به  دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می

شود در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد  تکلیف قانونی خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد می

  ه دعوا یا خواسته وجود ندارد.ه خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوالتفاوت هزینه دادرسی ب مابه
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

 

 

 

 

1398/06/24    

7/98/875   

  ح 875-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدنی  1005چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین یا طالق به طرفیت همسرش مطرح نماید، با توجه به ماده 

که اعالم نموده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است،آیا باید در محل اقامت خود طرح دعوي کند؟ هر چند همسرش 

  خانواده باید در محل سکونت زوجه طرح دعوي کند؟ قانون حمایت 12در شهر دیگر ساکن باشد یا مطابق ماده 

نماید آیا نفقه تمامی فرزندان یک خواسته  زوجه در یک دادخواست براي فرزندان تحت حضانت خود مطالبه نفقه می

شود و هزینه دادرسی  شود یا مطالبه نفقه هر یک از فرزندان در یک دادخواست دعوي مستقل محسوب می محسوب می

  ؟ناي نفقه هر یک از فرزندان و جداگانه محاسبه و پرداخت شودباید بر مب

چنانچه حکم قطعی بر اعسار صادر شود و پس از گذشت مدت کوتاهی مجدد دعوي اعسار یا رفع عسرت مطرح گردد 

هاي الزم مشخص شود در وضعیت مالی معسر تغییري ایجاد نشده است، آیا  و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی

  از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باید اظهار نظر شکلی در قالب قرار رد دعوي انجام شو د یا این موضوع

  ید اظهار نظر ماهوي به عمل آید؟شود و با که اعسار از موضوعات حادث است که مشمول اعتبار مختومه نمی

 پاسخ:

، 1398/05/27مورخ  875به شماره ثبت وارده  1398/05/20/ت مورخ 28/1بازگشت به استعالم شماره       

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

قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعالم داشته، اما با توجه به  1005اگر چه صدر ماده  -1

قانون آیین  68ماده  2ار داده و نیز تبصره حده را مورد توجه قر قسمت اخیر ماده مذکور که ضابطه مسکن علی

در مواردي که زن در منزل شوهر «که مقرر داشته:  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  دادرسی دادگاه

قانون  1002، همچنین با توجه به ماده »آید عمل می سکونت ندارد ابالغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به

جا سکونت  اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن«ریف اقامتگاه تصریح نموده: مدنی که در تع

جا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او  داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن

ونت زوجه، اقامتگاه وي تلقی توان نتیجه گرفت که در فرض استعالم محل کار و سک ، می»اقامتگاه محسوب است



هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 11شود؛ نه اقامتگاه شوهر. لذا طبق ماده  می

قانون حمایت  12، رسیدگی به دعوا در صالحیت دادگاه محل کار و سکونت خوانده است. حکم مقرر در ماده 1379

گذار براي زوجه به رسمیت شناخته تا در امور و دعاوي خانوادگی مربوط به  قانون اختیاري است که 1391خانواده 

زوجین، به انتخاب خود در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید؛ مگر در مهریه غیرمنقول 

  قانونی نیست. و دلیلی بر الزام زوج به طرح دعوا در دادگاه محل سکونت زوجه به استناد این ماده

در فرض سؤال که زوجه در یک دادخواست براي نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه  -2

کند  که دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی شود. با توجه به این نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب می

کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معناي صدور حکم به پرداخت نفقه  می و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعالم

که  شود؛ مگر آن نیست؛ لذا این دعوا، دعواي غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوي غیرمالی نسبت به آن وصول می

 61ماده  3بند  دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر نماید که در این صورت مالك اخذ هزینه دادرسی حکم مقرر در

  است. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب   قانون آیین دادرسی دادگاه

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/23    

7/98/891   

  ك  891-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نفع به دادگاه صالح و تقدیم گواهی آن یک ماه از تاریخ  قانون آیین دادرسی کیفري مهلت مراجعه ذي 21مطابق ماده 

نفع متهم پرونده باشد و شاکی به قرار صادره اعتراض نماید و دادگاه  ابالغ قرار اناطه است. در صورتی که ذي

اي که بعضا قابل مالحظه نیز هست به  یهودهاعتراض وي را وارد تشخیص داده و قرار صادره را نقض نماید، هزینه ب

نفع تحمیل شده است جهت جلوگیري از این معضل چه تدبیري باید اندیشید؟ آیا  لحاظ تقدیم دادخواست حقوقی برذي

  ین صورت مستند آن چه خواهد بود.نفع را یک از تاریخ قطعیت قرار اناطه در نظر گرفت در ا توان مهلت  ذي می

 پاسخ:

مورخ  891به شماره ثبت وارده  1398/05/26مورخ  9039/1774/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/28

ناظر به بند الف  4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  273و صدر ماده  21مستنبط از تبصره یک ماده 

چه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده از قانون موصوف، آن است که چنان 270ماده 

  شود. تأیید قرار اناطه شروع می قانون مارالذکر، از تاریخ ابالغ رأي صادره مبنی بر 21 

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/25    

7/98/895   

  ح  895-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

(ردیابی  آیا کنترل ارتباطات مخابراتی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  150ماده  2احتراما با توجه به تبصره 

  علیه مدنی مجاز است. تفاي محکومزنی) توسط قاضی اجراي احکام مدنی به منظور شناسایی محل اخ ونقطه

 پاسخ:

، نظریه 1398/5/28مورخ  895به شماره ثبت وارده  1398/5/26بازگشت به استعالم شماره یک مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، اصوالً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع 1368قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی  25مطابق اصل 

قانون آیین  150ي  است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادي امري استثنایی است که در ماده

و اصالحات و الحاقات بعدي نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و  1392دادرسی کیفري 

قنن به مقامات قضایی نداده اي را م هاي مالی، چنین اجازه قانون نحوه اجراي محکومیت 3جمله به منظور اعمال ماده از 

  است.

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/24    

7/98/840   

  ك  840-88-98شماره پرونده:  

  استعالم:

  مبلغ صد و بیست میلیارد تومان را با طرح دعواي حقوقی (دادخواست مطالبه) اقدام نموده صادرکننده به شخصی چک

چک نیز دعواي کیفري سوء استفاده از سفید امضاء را علیه دارنده مطرح نموده است. دارنده با معرفی دو نفر شاهد 

در اختیار وي قرار داده تا مبلغ را در آن قید کند. اعالم کرده است که صادرکننده به لحاظ بدهی، چک را سفید امضاء 

کارشناس حسابرسی اعالم می کند که دلیلی دال بر مراوده مالی بین طرفین از ناحیه شاکی و متهم ارائه نشده است. با 

 شرایط موجود، اصل اعتبار و ظاهر سند تجاري به نفع دارنده چک و اصل برائت و عدم مدیونیت به نفع صادرکننده

  کیفري عمل دارنده اعالم نمایید.چک است. نظر مشورتی خود را در خصوص وصف 

 پاسخ:

، نظریه 1398/05/23مورخ  840بازگشت به استعالم فاقد شماره و تاریخ آن مرجع، به شماره ثبت وارده       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

کردن تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین صرف تکمیل هاي سفید امضاء ظهور دراوال، دادن چک

 673گردد و تحقق بزه سوءاستفاده از سفید امضا موضوع ماده متن چک سفید امضا توسط دارنده آن جرم محسوب نمی

رابطه امانی منوط به وجود عناصر و ارکان مادي و معنوي بزه مزبور از جمله اثبات وجود  1375قانون تعزیرات 

ثانیا، با توجه به اصل غیرقابل   (سپردن چک) و استفاده از چک در غیر موارد امانی و به ضرر صاحب حساب است؛

نیت اسناد تجاري و وصف تجریدي آن، این اسناد از جمله چک پس از  استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن

توانند در برابر دارنده با  ن وصف، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمیشوند که با ای صدور، از منشاء خود منفک می

که چک به صورت امانی در اختیار دارنده یا  نیت به روابط شخصی مالی میان خود استناد نمایند؛ مانند این حسن

  ي قطعی دادگاه کیفري محرز شود.که تحصیل مجرمانه چک به موجب رأ خواهان بوده است؛ مگر این

 محمد علی شاه حیدري پور دکتر

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/24    

7/98/864   

  ح864-2/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  شود؟ آن به چه میزان محاسبه میدر صورت تعدد شاکی در پرونده کیفري غیر از چک، هزینه دادرسی 

 پاسخ:

مورخ  864به شماره ثبت وارده  1398/5/27مورخ  9030/1569/500بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/27

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري (که در مقام ابطال بخشنامه  16/5/1397مورخ  1314با توجه به رأي شماره 

عدد عناوین اتهامی معیار پرداخت هزینه شکایت رئیس کل دادگستري استان گلستان صادر شده است)، تعدد شکات یا ت

باشد؛ بلکه معیار پرداخت هزینه یاد شده، درخواست تعقیب کیفري است و لذا در صورتی که شکات  کیفري نمی

یت به تعداد تقاضاي تعقیب کیفري را در یک درخواست مطرح نموده باشند، موجب قانونی جهت وصول هزینه شکا

  شکات وجود ندارد.

 محمد علی شاه حیدري پور دکتر

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

 

1398/06/24    

7/98/823   

  ح  823-218-98شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه رسمی براي  براي مرتکبین بزه رانندگی بدون گواهی 1375مصوب  تعزیرات)قانون مجازات اسالمی( 723در ماده 

تا دو ماه یا جزاي نقدي تا یک میلیون ریال و یا هر دو، تعیین شده است. همچنین در » حبس تعزیري«مجازاتبار اول، 

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

به جزاي نقدي از هفتاد هزار و یک ریال موضوع تخلفات رانندگی را » حبس و یا مجازات تعزیري«کمتر از نود روز 

کل کشور تعرفه خدمات قضایی مذکور به شرح  1394کرده است و در قانون بودجه سال » تبدیل«تا یک میلیون ریال 

 9ماده » ح«قسمت دوم، از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال تعیین گردیده است. بر طبق بند  16جدول شماره 

حداکثر مبلغ ریالی رسیدگی به جرایم تعزیري که صرفا مستوجب مجازات  1394اختالف مصوبقانون شوراهاي حل 

) است تا سقف قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین 3ماده  1نقدي (موضوع بند 

 هشتات درجه مجاز ،1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19تعیین شده است و به موجب ماده  هشتمجازات درجه 

  ماه جزاي نقدي تا ده میلیون ریال و شالق تا ده ضربه تعیین گردیده است. 3عبارت از: حبس تا 

هاي مربوط به بزه  با تصویب قانون جدید شوراهاي حل اختالف رسیدگی به پرونده ،10/8/1384بنابراین از تاریخ 

 96که در الیحه بودجه سال  باشد؛ مگر آن الف نمینامه در صالحیت شوراهاي حل اخت مرتکبین رانندگی بدون گواهی

  تعرفه این موضوع تغییر یابد.

 پاسخ:

مورخ  823به شماره ثبت وارده  1398/5/20مورخ  9000/5754/500احتراماً، بازگشت به نامه شماره  

، رییس محترم حوزه ریاست قوه 31/4/1398مورخ  100/44738/9000، در مورد نامه شماره 1398/5/22

، معاون محترم راهبردي قوه قضائیه 31/1/1398مورخ  900/1223/9000قضاییه در خصوص استعالم شماره 

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

مستوجب  جرایم تعزیري که صرفا« 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9ماده » ح«اوالً، به صراحت بند 

، قابل رسیدگی در شوراي حل اختالف است. بنابراین، مالك صالحیت یا »باشدمجازات جزاي نقدي درجه هشت می

  عدم صالحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. 



از درآمدهاي دولت و مصرف  قانون نحوه وصول برخی 3ثانیاً، با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 

 16با اصالحات بعدي و با عنایت به افزایش میزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره  1373آن در موارد معین مصوب 

که داراي سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزاي  1396هاي خدمات قضایی قانون بودجه سال  تعرفه

نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله  1398 و 1397نقدي است و در سال هاي 

  شود. محسوب می 6جرایم تعزیري درجه 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

    



 

1398/06/24    

7/98/894   

  ح894-93-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شده باشد و پس از گذشت مدت کوتاهی مجددا دعوي اعسار یا رفع عسرت مطرح چنانچه حکم قطعی بر اعسار صادر 

هاي الزم مشخص شود در وضعیت مالی معسر تغییري ایجاد نشده  گردد و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی

جام شود است آیا موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باید اظهارنظر شکلی در قالب قرار رد دعوي ان

رت ماهوي اظهار نظر به شود و باید به صو یا این که اعسار از موضوعات حدوثی است و مشمول اعتبار مختومه نمی

  عمل آید.

 پاسخ:

، 28/5/1398مورخ  894به شماره ثبت وارده  1398/5/20/ت مورخ 28/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: م مینظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعال

اعسار از امور حادث است و ممکن است در زمانی وجود داشته باشد و در زمان بعد زایل شود و از اعتبار امر مختومه 

علیه پذیرفته شده باشد، طرح دعواي رفع عسرت یا تعدیل اقساط  چه قبالً اعسار محکومباشد؛ لذا چنان برخوردار نمی

در فرض سؤال که دادگاه با ورود به ماهیت، تغییري در وضعیت مالی و قابل پذیرش و رسیدگی است. بنابراین 

  درآمدي خواهان احراز نکرده است، باید ماهیتاً حکم بر بطالن دعواي رفع عسرت یا تعدیل اقساط صادر کند.

-ضوعهاي متعدد راجع به موشود. لطفا پرسشهاي دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال میضمناً پرسش«

  »هاي جداگانه استعالم شودهاي گوناگون در برگ

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/12    

7/98/874   

  ح874-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که دادخواست تجدیدنظر خارج از فرجه مقرر قانونی تقدیم شده و ضمن آن دعوي اعسار از پرداخت هزینه 

 339دادرسی مرحله تجدیدنظر طرح شده و به تعبیر دیگر، هزینه دادرسی پرداخت نشده است، آیا اقدام وفق تبصره ماده 

جدیدنظر که در فرجه مقرر قانونی تقدیم نشده، ممکن است؟ پر قانون آیین دادرسی مدنی و صدور قرار رد دادخواست ت

  واضح است که در نهایت و حتی پس از پرداخت هزینه دادرسی این دادخواست رد خواهد شد.

 پاسخ:

، نظریه مشورتی این اداره کل 1398/5/27مورخ  874بازگشت به استعالم فاقد شماره و تاریخ به شماره ثبت وارده       

  گردد: زیر اعالم میبه شرح 

شود و تشخیص انقضاي مهلت تجدید  االجرا می رأي صادره به محض انقضاي مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و الزم

خواهی بر عهده دادگاه بدوي است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از مهلت  نظر

 339ماده  2راي رأي برابر مقررات پس از صدور قرار رد دادخواست وفق تبصره نفع، اج تقدیم شده باشد به درخواست ذي

قانون آیین دادرسی در امور مدنی،  تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت این قرار مانع اجراي رأي نیست. بدیهی است 

در صورت پذیرش دادخواست  این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید و 340اگر موضوع مشمول ماده 

تجدید نظرخواهی دستور توقف اجراي رأي را نیز صادر کند. بنابراین در فرض سؤال، چون اظهار نظر دادگاه راجع به 

خواهی موثر در اجرا یا عدم اجراي رأي است، این امر مقدم بر رسیدگی  داخل یا خارج از مهلت بودن دادخواست تجدید نظر

  خت هزینه تجدیدنظر خواهی است.ردابه دعواي اعسار از پ

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/16    

7/98/814   

  ح  814-88-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هایی که طبق قوانین هاي صادره عهده بانکبا اصالحات بعدي، چک 1355قانون صدور چک مصوب  2طبق ماده 

شوند، در حکم اسناد الزم االجرا بوده و از این باب و بر اساس نظرات مختلف  دایر شده یا می ایران در داخل کشور

ارائه شده از سوي اداره کل حقوقی قوه قضائیه، صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده چک، ضرورتی به ایداع 

تواند از طریق اي اسناد رسمی، دارنده چک میهاي مربوطه به اجرنامهوانین و آیینـبق قـدارد و طـمالی نـخسارت احت

نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجراي ثبت نسبت به وصول وجه چک اقدام کند و با تصویب آیین

اجراي مفاد اسناد رسمی، لزوم ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور از سوي بستانکار اسناد رسمی 

 113بل از طرح دعوي در محاکم دادگستري وجود دارد و قبل از انقضاء مواعد مذکور در بند ب ماده الزم االجرا ق

  پذیر نیست.قانون برنامه پنج ساله ششم، طرح دعوي مطالبه در محاکم دادگستري امکان

که چک در و اینحال سوال این است که با توجه به برخوردار بودن چک از امتیازاتی که براي اسناد رسمی مقرر است 

نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجراي مفاد اسناد رسمی، آیین 2حکم اسناد الزم االجرا است، آیا ماده 

  به اسناد در حکم اسناد الزم االجرا هم چون چک بالمحل تسري دارد؟

 پاسخ:

مورخ  814به شماره ثبت وارده  1398/05/16مورخ  9027/481/36001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/19

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  قانون برنامه پنج  113ماده » ب«گذار در بند  قانون

را به کار » االجرا اسناد الزم«این بند، اصطالح  2و در تبصره » االجرا اسناد رسمی الزم«، اصطالح 1395ایران مصوب 

گذار را حمل بر تسامح  توان عمل قانون شده، نمی  برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطالح شناخته

نامه اجرایی آن را  در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین ،»ب«که بالفاصله بعد از ذکر متن بند  ویژه آن نمود؛ به

ماده » ب«را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند  3و  2هاي مقرر کرده و سپس مفاد  تبصره

ناظر به این ماده  3و  2هاي  است؛ اما تبصره» االجرا اسناد رسمی الزم«یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به  113

اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  15االجرا از جمله قراردادهاي بانکی موضوع ماده  تمام اسناد الزم



هاي  هاي طرح و تسریع در اجراي طرح قانون تسهیل اعطاي تسهیالت بانکی و کاهش هزینه 7و ماده  28/12/1365

باشد. ضمنا مفاد قانون اصالحی صدور چک  می 5/4/1386ب ها مصو  تولیدي و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک

آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه  23و از جمله ماده  13/8/1397مصوب 

  باشد. ته است، مؤید نظر فوق میدانس

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/06/20    

7/98/847   

  ح  847-62-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي قانونی خود مستند به اسناد تجاري  بعضاً مدیونین با ارائه تقاضا به شهرداري، آمادگی خود براي پرداخت بدهی

(چک) که تسلیم شهرداري نموده و به دلیل عدم موجودي منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده را بدون مراجعه 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی، مدیون در  ین دادرسی دادگاهقانون آی 522نمایند از طرفی، وفق ماده  به دادگاه می

هاي قطعیت یافته، عالوه بر پرداخت اصل دین مکلف به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر  قبال داین در خصوص بدهی

بایست دارنده چک با تنظیم  باشد و می تأدیه طبق شاخص اعالمی از سوي بانک مرکزي از تاریخ سررسید چک می

دادخواست مطالبه وجه چک از طریق محاکم قضایی اقدام به وصول آن با خسارت تأخیر تأدیه بنماید که این امر 

گردد در خصوص صالحیت  هاي دادرسی، موجب اطاله در وصول مطالبات شهرداري می عالوه بر تحمیل هزینه

ن دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی، این قانون آیی 522شهرداري مبنی بر اخذ خسارات تأخیر تأدیه به ستناد ماده 

  داري را ارشاد و معاضدت نمایید.شهر

 پاسخ:

، 1398/05/23مورخ  847به شماره ثبت وارده  1398/05/16مورخ  20531بازگشت به استعالم شماره       

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

گردد تا نیازي به اقامه دعوي در مرجع  متناع قرار نگیرد، اختالفی حادث نمیاصوال مادام که حقی مورد انکار یا ا

قانون اصالح موادي از قانون صدور چک  2قضایی باشد و لذا در فرض پرسش نیز که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 

ور چک را دارنده چک (شهرداري) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صد 1376مصوب 

  دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده، 

  

ون مدنی قان 273باشد و اقامه دعوي در این خصوص منتفی است. مفاد ماده  شهرداري محق به دریافت این وجوه می

  نیز مؤید این نظر است.

 پور دکتر محمد علی شاه حیدري

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  



 
  

  
  
  

    



 

1398/06/20    

7/98/812   

  ح  812-192-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي متعددي در واحدهاي اجراي احکام کیفري بیش از ده هزار فقره پرونده با حکم قطعی قلع و قمع بنا و  پرونده

به دالئل مختلف از جمله عدم وجود امکانات و تجهیزات مستحدثات به لحاظ تغییر غیر مجاز کاربري وجود دارد که 

گذرد  هاي اجتماعی و عمومی، اعتراضات مردمی و بعضا چندین سال از عدم اجراي آن می الزم در اداره متولی یا تنش

و سازمان جهاد کشاورزي اعالم داشته در حال حاضر بسیاري از این اراضی شرایط قانونی براي طرح در کمیسیون 

وطه و اخذ مجوز تغییر کاربري پس از پرداخت عوارض دولتی را دارد. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره مرب

  کل محترم را در خصوص سواالت ذیل امر به ابالغ فرمائید.

هاي مربوطه است یا  آیا صدور آراء قطعی اجرا نشده مانع بررسی درخواست تغییر کاربري این اراضی در کمیسیون -1

  نفع رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ نماید؟ تواند به درخواست ذي می  که کمیسیون این

با فرض امکان رسیدگی به درخواست تغییر کاربري پس از صدور راي قطعی، در صورت موافقت با درخواست و -2

اي موضوع لحاظ انتف صدور مجوز، آیا مختومه نمودن پرونده اجرایی پس از اعالم سازمان جهاد کشاورزي به

ور درخواست اعاده دادرسی تواند نسبت به حکم قطعی مذک پذیر است؟آیا محکوم با استناد به مجوز صادر می امکان

  نماید.

 پاسخ:

مورخ  812به شماره ثبت وارده  1398/05/14مورخ  9016/6165/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زی1398/05/19

) کلیه مالکان یا متصرفان 1/8/1385ها (اصالحی  قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3با توجه به ماده  -2و  1

هاي موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره  اراضی زراعی و باغ

این قانون اقدام به تغییر کاربري نمایند، مرتکب جرم شده و طبق این ماده قابل مجازات می باشند. در فرض  1ماده 

این  1ماده  1سؤال با صدور رأي قطعی الزم االجرا، طرح موضوع درخواست تغییر کاربري در کمیسیون، تبصره 

که فی » قلع و قمع بنا«توسط کمیسیون مذکور، چون قانون، منع قانونی ندارد؛ النهایه در صورت تجویز تغییر کاربري 



چه با تجویز کمیسیون مغایرت نداشته باشد، قابل  شود (ماهیت مجازات را ندارد)، چنان الواقع مجازات محسوب نمی

  وارد اعاده دادرسی هم خارج است.اجرا نیست و مورد مطروحه از م

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  اییهمدیر کل حقوقی قوه قض

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/20    

7/98/837   

  ك  837-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

واقع گردیده  1392و پیش از تصویب و الزم االجرا شدن قانون مجازات اسالمی مصوب 1387قتل عمدي در سال 

است.تحقیقات مقدماتی، صدور کیفرخواست محاکمه و دادرسی نیز فی الحال انجام گرفته و نتیجه تصمیم قضایی دادگاه 

و تبصره ذیل آن، آیا » ب«و خصوصا بند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11بر لوث است. با توجه به ماده 

ین مربوط به آن و عنوان مثال در بررسی وضعیت خویشاوندي افراد محکمه در اجراي قسامه و اعمال مقررات و مواز

اقدام شود یا قانون زمان اجراي  0137بایستی طبق قانون زمان وقوع قتل قانون مجازات اسالمی مصوب  قسامه می

 المثل در قانون سابق نسبی بودن رابطه خویشاوندي که فی ؟توضیح این1392قسامه قانون مجازات اسالمی مصوب 

  در قانون فعلی حذف گردیده است.علیه یکی از شروط الزم بوده که  میان قسم خورندگان با مدعی و یا مدعی

 پاسخ:

در  1398/05/23مورخ  837به شماره ثبت وارده  1398/05/17/د مورخ 22509بازگشت به نامه شماره       

رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه کیفري یک استان خراسان رضوي،  10/5/1398خصوص استعالم فاقد شماره مورخ 

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

، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوي تا پیش از اجراي 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » ب«طبق بند 

چه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم  شوند؛ بنابراین چنان یحکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا م

قطعی تغییري در قانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد، باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی 

  شود. هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده مذکور پرونده براي بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می

 ماده » ب«قانون مذکور از ادله اثبات جرم است و مشمول بند  160قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی طبق ماده 

 
 

 1392باشد. در فرض سؤال نیز باید طبق مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب  این قانون و تبصره این ماده می 11

  عمل نمود.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور



  حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/25    

7/98/869   

  ح869-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

که خواهان جهت هاي عمومی و انقالب در امور مدنی، در صورتیقانون آیین دادرسی دادگاه 274با توجه به ماده 

هم نرساند، آیا باید وقت رسیدگی سه اثبات ادعاي خویش به سوگند متوسل شود و خوانده در جلسه دادرسی حضور به

نوبت تجدید شود و هر نوبت در اخطاریه خوانده قید شود که حضور وي جهت اتیان سوگند الزامی است و در صورت 

  شود و به خوانده ابالغ واقعی شود؟  عدم حضور، ناکل شناخته می

 پاسخ:

، نظریه 1398/05/27مورخ  869به شماره ثبت وارده  1398/05/12بازگشت به استعالم فاقد شماره  مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

فرضی که خواهان، دلیلی جز اتیان سوگند خوانده ندارد و خوانده با ابالغ قانونی وقت نیز اصالً حاضر نشده است، 

است و  1379ب در امور مدنی مصوب قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقال 286موضوع مشمول ماده

قانون مرقوم مبنی بر سه بار اخطار به خوانده، ناظر به فرضی است که خوانده حاضر بوده  274رعایت ترتیبات ماده

  واز اداي سوگند یا رد آن امتناع نماید.

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
    



 

1398/06/10    

7/98/860   

  ح  860-26-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي مالی که دادگاه را مکلف به اخذ استعالمات مربوطه نموده؛ و نظر به مواد  قانون نحوه اجراي محکومیت 10با توجه به ماده 

عالم نماید بایست با درخواست خواهان مبادرت به اخذ است قانون مذکور که این تکلیف را برداشته است، آیا دادگاه می 19و  2

  نسبت به اخذ استعالم اقدام کند.که رأساً یا این

 پاسخ:

، نظریه 1398/5/26مورخ  860به شماره ثبت وارده  1398/5/6بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون  10کند؛ اما ماده دادرسی مبادرت به رسیدگی میدر امور مدنی هرچند به طور معمول پس از تشکیل جلسه 

به منظور تسریع در رسیدگی به دعواي اعسار است که به محض ثبت  1394هاي مالی مصوب نحوه اجراي محکومیت

شود. بدیهی علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام میدادخواست، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم

این  قانون باشد، به  19چه، اقدام دادگاه درخصوص این امر مستلزم استعالم از مراجع ذیربط موضوع ماده ناست چنا

باشد؛ لحاظ صراحت ماده مذکور ، منوط به درخواست خوانده دعواي اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوي وي می

یقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بالفاصله پس علیه به نحو دیگري مانند انجام تحقاما بررسی وضعیت مالی محکوم

عالم ـگیرد و در فرض سؤال، استاز ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعواي اعسار صورت می

نظر از پذیر است؛ صرفربط پس از تقدیم دادخواست اعسار و تقاضاي خوانده دعواي اعسار، امکانراجع ذيـاز م

  نوط به اجراي حکم محکومیت نیست.حکم محکومیت در حال اجرا باشد یا نباشد؛ زیرا طرح دعواي اعسار مکه  این

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/12    

7/98/857   

  ك  857-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در راستاي ادغام آرا قطعی است؟  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510آیا رأي دادگاه بدوي در اجراي ماده 

  ه مذکور نیز اعالم نظر فرمائید.در مورد امکان تعلیق مجازات دادنامه موضوع ماد

 پاسخ:

مورخ  857به شماره ثبت وارده  1398/05/24مورخ  9027/473/71000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: رتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشو1398/05/26

، به قطعیت یا قابلیت تجدید 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  511و  510با توجه به این که در مواد  -1

نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجراي مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص 

ها رجوع گردد و لذا  موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراي دادگاه

هاي کیفري قابلیت تجدید نظر و فرجام و آراي صادره  الذکر، آراي دادگاه قانون فوق 443و  428، 427با لحاظ مواد 

قانون صدرالذکر) قطعی است. بنابراین در مواردي  511و  510از سوي دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع مواد 

خواهی است، اعمال  نظر یا فرجام الذکر حسب مورد قابل تجدید قانون فوق 511و  510که رأي صادره در اجراي مواد 

  قانون یاد شده که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است. 442مقررات ماده 

آن و ماده  3و تبصره  134ناظر به ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  511و  510مستنبط از مواد  -2

ی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مبن 1392و تبصره آن از قانون مجازات اسالمی مصوب  139

قانون اخیرالذکر این است که در فرض سؤال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و  55و  54مورد، با لحاظ مواد 

هاي ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسالمی  تعلیق و محدودیت

شود. بنابراین در فرض استعالم، تعلیق و تخفیف مجازات، از   ومات مذکور در قانون رفتار میاست و مطابق عم

  کند. ایت مقررات مربوط اقدام میاختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رع

     دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/05    

7/98/854   

  ك854-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مورخ  1030/20219/9000موافقت ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه شماره گونه که مستحضرید با احتراما همان

هاي قزل حصار و رجائی شهر از شهرستان کرج و همچنین حوزه قضایی زندان بزرگ  حوزه قضایی زندان 10/5/96

تهران از بخش فشافویه به طور کامل از نظر صالحیت محلی منفک و به حوزه قضایی شهرستان تهران ملحق و مقرر 

هاي کیفري و تجدید نظر تهران مورد  هاي مذکور در دادسرا و دادگاه گردید تا کلیه امور کیفري مرتبط با زندان

ها را  رسیدگی قرار گیرد و لیکن اخیرا تعداد زیادي از شعبات دادسراي تهران از پذیرش صالحیت خودداري و پرونده

عالی کشور ارسال و شعب دیوان نیز با ذکر استداللی پرونده را به دادسراي کرج احاله   جهت حل اختالف به دیوان

ی است دستور فرمائید موضوع صالحیت مراجع قضایی تهران در رسیدگی به تخلفات زندانیان نمایند. مقتض می

هاي مذکور را از جهات مختلف حقوقی و قانونی بررسی و نتیجه را جهت استحضار معاون اول محترم قوه  زندان

  به این اداره کل اعالم نمایند.قضائیه 

 پاسخ:

مورخ  854به شماره ثبت وارده  1398/5/23مورخ  9000/2/99/1030بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/26

  

ها  ها و تعیین صالحیت آن به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تشکیل دادگاه

آیین نامه  6و ماده  1373تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقالب مصوب  قانون 2منوط به حکم قانون است و وفق ماده 

تعیین قلمرو محلی مراجع قضایی با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات  9/11/1381اجرایی این قانون اصالحی 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  310کشوري (بخش، شهرستان و استان) باید صورت پذیرد؛ بنابراین با لحاظ ماده 

شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و لذا در فرض استعالم، اصوالً رسیدگی  ، متهم در دادگاهی محاکمه می1392

  در دادگاه صالح صورت پذیرد.به اتهام متهم باید با رعایت ضوابط تقسیمات کشوري 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    ضاییهمدیر کل حقوقی قوه ق



 

1398/06/20    

7/98/853   

  ك  853-25-98شماره پرونده:  

  استعالم:

از قانون آیین دادرسی کیفري که محل وقوع جرم در حوزه  302مرجع صالح در اجراي آراء قطعی جرایم موضوع ماده 

از قانون آیین  24کدام مرجع است، حوزه قضایی بخش یا دادسراي مربوطه؟ طبق تصریح ماده  ،باشد قضایی بخش می

دادرسی کیفري، در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وي بر عهده 

باشد. همچنین طبق اصل کلی، مرجع صالح در  دادرس علی البدل است و یکی از وظایف دادستان نیز اجراي دادنامه می

از قانون آیین  337که قانون تصریح به این امر نماید و همچنین ماده باشد مگر این  اجراي دادنامه محل وقوع جرم می

دادرسی کیفري صرفا صدور کیفرخواست را بر عهده دادستان شهرستان قرارداده است. با توجه به اختالف حاصله فی 

  ید.استاي حل اختالف اقدام فرمایما بین حوزه قضایی بخش و دادسراي شهرستان، نسبت به ارائه پاسخ در ر

 پاسخ:

مورخ  853به شماره ثبت وارده  1398/05/17مورخ  1398191000787875بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/23

با الحاقات و اصالحات بعدي و با عنایت به این  1392قانون آیین دادرسی کیفري  401و  337، 299مستفاد از مواد 

این قانون در فرایند دادرسی کیفري، صرفاً ناظر به  302  که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده

قانون یادشده، اجراي حکم  484  باشد، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مذکور و اطالق مادهمرحله تحقیق می

کننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول صادره از دادگاه کیفري یک بر عهده دادسراي شهرستان تنظیم

  باشد.این ماده که ناظر به اجراي احکام صادره ازسوي دادگاه بخش است، خارج می 3تبصره 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/09    

7/98/851   

  ك  851-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي  حسب مورد از دادگاه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510آرایی که در راستاي اعمال مقررات ماده 

  قطعی است یا قابل تجدید نظر. ،شود نظر صادر می بدوي و تجدید

 پاسخ:

مورخ  851به شماره ثبت وارده  1398/05/20مورخ  9015/197/26000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/23

 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510با توجه به اینکه در ماده 

نسبت به حکم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید 

، 427ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراي دادگاه

ري قابل تجدیدنظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه هاي کیفالذکر، آراي دادگاهقانون فوق 443و  428

  صدرالذکر) قطعی است.قانون  510تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 

  

 محمد خرازي

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



1398/06/13    

7/98/850   

  ح850-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

  موضوع ذیل اعالم فرمائید:مستدعی است نظر آن مرجع محترم را در خصوص 

مطالبه مهریه، خواهان درخواست توقیف یک باب منزل مسکونی متعلق به خوانده را نموده است و  ییدر پرونده اجرا

هاي مالی، یک باب واحد مسکونی در شان محکوم جز  قانون نحوه اجراي محکومیت 24که به استناد ماده نظر به این

قیف منزل مذکور خودداري شد متعاقبا خواهان طبق الیحه اي اعالم نمود که خوانده باشد، از تو مستثنیات دین می

مدتهاست در منزل مذکور سکونت نداشته و نشانی نیز از وي ندارد زوجه قبال در منزل مسکونی زوج سکونت داشته 

اره ـراي خود اجـي به اـاهر خانـو به لحاظ اختالفات حاصله در زندگی مشترك زوج منزل را ترك نموده و حسب ظ

نماید و اکنون نیز زوجه مدعی است زندگی در خانه اي که زوج تهیه نموده با و احتمال خوف ضرر شرافتی همراه می

است اما ادله اي در این خصوص ارائه ننموده است. و بنابراین در حال حاضر کسی در منزل سکونت ندارد اکنون 

اد فرمایید در این مورد و موارد مشابه امکان دارد در اجراي پرونده، تنها خواهشمند است این اجراي احکام را ارش

  باشد؟ مذکور جز مستثنیات دین میمنزل زوج را توقیف نمود و بابت مهریه زوجه به مزایده گذاشت یا اینکه منزل 

 پاسخ:

ورخ م  850به شماره ثبت وارده  20/5/1398مورخ  9027/56/24000بازگشت به استعالم شماره 

  گردد: ، اعالم می1398/05/23

هاي مصداقی  گوئی به سؤال شده، موردي و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ سؤال به نحو مطرح

  معذور است.
  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/13    

7/98/839   

  ع839-83-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  9قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي با عنایت به فراز اول ماده  9آیا منظور دولت در تبصره ذیل ماده 

  وزرات جهاد کشاورزي و منابع طبیعی است.

هاي متعدد (اثبات و  احتراماً دعوي اشخاص به طرفیت این اداره کل و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل به خواسته

لکیت،ابطال سند مالکیت دولت،پرداخت معوض، استرداد عین و تحویل ملک) در محاکم عمومی و تجدید نظر احراز ما

گردد. اداره منابع طبیعی با عنوان نمودن مطالب انحرافی سعی در عدم تمکین در اجراي  مطرح و رسیدگی واقع می

نماید مدعی است در  بوع خودش هست میقانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي که قانون اختصاصی وزارتخانه مت

موارد اثبات اشتباه در تشخیص ملی بودن پرداخت حقوق مالکانه باید توسط اشخاص و ادارات صورت گیرد اوالً 

به تصویب مجلس شوراي اسالمی و به تایید  23/4/1389قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي در تاریخ 

قانون مذکور چنانچه اشخاص حکمی قطعی مبنی بر اثبات  9ره یک ماده شوراي نگهبان رسیده که به موجب تبص

مالکیت از مراجع قضایی دریافت نموده باشند، دولت (در قانون مذکور منظور از دولت، وزارت جهاد کشاورزي و 

رت باشد) با نمایندگی منابع طبیعی مکلف شده است در صو منابع طبیعی است چون متولی قانون وزارت مذکور می

پذیر نباشد، عوض زمین یا قیمت آن را به صاحبان زمین پرداخت نماید. نظر به  امکان، عین زمین را و چنانچه امکان

قانون زمین شهري به نام سازمان ملی زمین و مسکن انتقال  10این که اراضی ملی داخل حریم قانونی مطابق ماده 

قانون مذکور بوده و امکان اعاده عینی با توجه به نقل  9ماده یابد، در ما نحن فیه مشمول فراز آخر تبصره یک  می

  به پرداخت عوض یا قیمت آن است. باشد لذا اداره منابع طبیعی ملزم انتقال رسمی مقدور نمی

 پاسخ:

مورخ  839به شماره ثبت وارده  1398/5/9/ص مورخ 98/13586احتراماً، بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظری1398/5/23

که ملکی قبالً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداري، ملی اعالم شود و  در صورتی

به  1371نامه اجرایی این قانون مصوب  آیین 20و ماده  1366قانون زمین شهري مصوب  10سپس در اجراي ماده 

لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازي و از طریق این وزارتخانه در 



چه با اعتراض ذي نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره،  اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان

مان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذي نفع صادر شود، ساز

مکلف است به  1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب  قانون افزایش بهره 9قسمت اخیر تبصره یک ماده 

صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس  درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این

  ی پرداخت نماید.نظریه کارشناس

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1398/06/12    

7/98/835   

  ع  835-66-98شماره پرونده:  

  

قانون شهرداري ابطال تصمیم  100هاي ماده  که اصل رسیدگی به دعوي ابطال آراء صادره از کمیسیونبا توجه به این

اي از موارد به لحاظ عدم وجود رویه واحد، برخی از باشد و موضوع مذکور از جمله دعاي غیر مالی است، در پاره می

باالي ابطال تمبر و عدم وجود   نمایند که این موضوع به دلیل هزینه شعبات دادگستري دعواي مطروحه را مالی تلقی می

آورد؛  یـالمال را فراهم مهاي دولتی، موجبات عدم طرح دعوي ابطال آراء و تـضییع حـقوق بیت بودجه کافی دستگاه

که اقامه دعوي توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در دیوان عدالت اداري با پرداخت هزینه در حالی

 صداي ابطال آراء کمیسیون ماده پذیرد. لذا خواهشمند است ارشاد نمایید که آیا دعو دادرسی بسیار ناچیز صورت می

  شود یا غیر مالی است؟سوب میـالی محـتري، مـها در محاکم دادگس قانون شهرداري

 پاسخ:

مورخ  835به شماره ثبت وارده  1398/05/06/پ مورخ 16/2392بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم 1398/05/22

با  1334قانون شهرداري (مصوب  100هاي دولتی نسبت به آراي قطعی کمیسیون ماده دعواي اعتراض دستگاه

اصالحات و الحاقات بعدي) در دادگاه عمومی حقوقی جنبه غیرمالی دارد؛ زیرا نتیجه چنین دعوایی، بطالن رأي صادره 

مستلزم ورود در مالکیت خواهان (شاکی) و اتخاذ تصمیم در و یا رد دعواي اعتراض است. از این رو رسیدگی مزبور 

باشد و به عبارت دیگر در دعواي اعتراض نسبت به آراي قطعی کمیسیون خصوص دارایی وي (اشخاص یاد شده) نمی

کند؛ بلکه به موضوع دعوایی که تشخیص وقوع یا قانون شهرداري، دادگاه حقوقی به امر مالی ورود نمی 100ماده 

  نماید.ه شده است، رسیدگی میـعنترضـدور رأي معـهی به صـوقوع تخلفات ساختمانی است و منتعدم 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/06    

7/98/882   

  ح882-10/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون قانون مدنی در صورتی که زوجین تبعه یک دولت نباشند  963طالق از احوال شخصیه است که حسب ماده 

ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. در پرونده مطروحه در این دادگاه زوجه تبعه دولت روابط شخصی آن

 عراق و زوج تبعه دولت عربستان است و لذا قانون احوال شخصیه کشور عربستان مورد نیاز است با توجه به عدم

  ارسال آن به این اقدام نمایید. دسترسی دادگاه به این قانون، مقتضی است نسبت به

 پاسخ:

 882به شماره ثبت وارده  31/4/1398مورخ  1398002000242964احتراماً، بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، اعالم می1398/05/27مورخ 

الملل قوه سال متن قوانین کشورهاي دیگر را از طریق اداره کل بینتوانید ارالملل، میبا توجه به انفکاك امور بین

  ربط درخواست نمائید.مراجع ذيقضائیه از 

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/06/25    

7/98/879   

  ح879-218-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوي ابطال راي داوري در صالحیت دادگاهی است که  490برابر ماده 

صالحیت رسیدگی به اصل دعوي را دارد. از طرفی هنگام تصویب آیین دادرسی مدنی، شوراهاي حل اختالف وجود 

ن تومان در صالحیت شوراهاي حل اختالف میلیو بیستنداشته و در حال حاضر رسیدگی به دعاوي مال منقول تا سقف 

است و صدور اجراییه نیز در صالحیت دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوي را دارد و همچنین دعاوي 

  به دادنامه صادره از موسسه داوري نیز چنین است، با توجه به موارد فوق اعالم فرمائید:اعسار از پرداخت محکوم

ي حل اختالف رسیدگی به موضوع ابطال راي داوري و صدور اجراییه یا اعسار از پرداخت آیا با تاسیس شوراها

باشد یا  میلیون تومان محکومیت در موسسه داوري در صالحیت شوراهاي حل اختالف می بیستمحکوم به تا سقف 

  دار؟دادگاه حقوقی صالحیت

به موضوع اجراییه صادره بابت چک تا  محکوم در خصوص صدور اجرائیه چک طبق قانون جدید و ا عسار از پرداخت

  میلیون تومان، آیا در صالحیت شوراهاي حل اختالف است یا دادگاه؟  بیستسقف 

 پاسخ:

، نظریه 1398/5/27مورخ  879به شماره ثبت وارده  1398/5/22سیار مورخ 1بازگشت به استعالم شماره       

  دد:گر مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

اوالً، دعواي بطالن رأي داور در هر حال غیر مالی است و هزینه دادرسی مربوط به دعاوي غیر مالی باید پرداخت  -1

  شود و از صالحیت شوراهاي حل اختالف خارج است. 

قانون شوراهاي حل اختالف  9ثانیاً، اجراي رأي داور از موارد احصاء شده صالحیت شوراهاي حل اختالف در ماده 

این قانون نیز ناظر به اجراي رأي صادره شوراي حل اختالف به عنوان مرجع قضائی است  29باشد و ماده  نمی 1394

کند. بنابراین آراي شوراي حل اختالف که  و منصرف از مواردي است که شوراي مزبور به عنوان داور رأي صادر می

  باشد. بر عهده دادگاه صالح مربوط میبه عنوان داور صادر شده است، به مانند سایر آراء داوري 

علیه تا سی روز پس از ابالغ اجرائیه  چنانجه محکوم« 1394هاي مالی  قانون نحوه اجراي محکومیت 3ثالثاً، برابر ماده 

این ماده  1و در تبصره » شود ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواي اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی



قامه دعواي اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده، مقررات خاصی وضع شده راجع به ا

دادگاه مکلف  10نیز راجع به نحوه طرح دعواي اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده   8است و در ماده 

سار شده است که گاهی مستلزم استعالم از علیه بالفاصله پس از ثبت دادخواست اع به بررسی وضعیت مالی محکوم

آن امکان اعطاي مهلت یا تعیین اقساط و نیز  2و تبصره  11این قانون است و در ماده  19مراجع مذکور در ماده 

مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید  15تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده 

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب  496ماده  1گی کنند و از سوي دیگر برابر بند درخواست ورشکست

، دعواي ورشکستگی قابل ارجاع به داوري نیست و برابر مقررات مواد دیگر این قانون، ترتیب 1379در امور مدنی 

شود که  ن صدرالذکر استنباط میقانو 13اجراي رأي داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده 

شود، لزوماً  باید در  به که به منظور جلوگیري از حبس محکوم علیه یا آزادي وي طرح می دعواي اعسار از محکوم

دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی 

علیه را دارد در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار قبل از طی مراحل  مکه اختیار حبس محکو

شود  و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأي داور در  قطعیت واجد اثر براي آزادي یا ممانعت از حبس وي می

که عمدتاً مؤثر در نحوه  علیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط این خصوص نافی تکالیف مقرر براي محکوم

  باشد. اجراي حکم است، نمی

باشد  مؤخر می 1394، نسبت به قانون شوراي حل اختالف مصوب 1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  -2

التصویب صدور اجراییه را به طور  قانون اخیر 23گذار با علم و اطالع از حدود صالحیت آن شوراها در ماده  و قانون

صالحیت دادگاه قرار داده است، همچنین ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوي مطلق در 

است که با نصاب خاصی در صالحیت شوراي حل اختالف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به 

که شوراي حل اختالف در  و این» دادگستري اجراي احکام«تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجراي اجراییه از طریق 

که صالحیت شوراي حل اختالف  حال حاضر داراي واحد اجراي احکام مستقل از دادگستري است و با لحاظ این

االشعار صرفاً از طریق  استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجراي حکم مقرر در ماده فوق

  و از صالحیت شوراي حل اختالف خارج است.دادگاه میسر است 

     دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/24    

7/97/2114   

  2114-186/1-97شماره پرونده:  

  استعالم:

نسبت به افراد فاقد  1390در خصوص برداشت صدف دریایی از سواحل با توجه به قانون اصالح قانون معادن مصوب 

- مجوز برداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت شاکی خصوصی است یا ادارات محیط زیست و منابع طبیعی نیز می

قانون مجازات  690توانند به عنوان تخریب شکایت یا اعالم جرم نمایند؟ مجازات قانونی جرم مذکور بر اساس ماده 

  ؟1354ستحدثه و ساحلی مصوب قانون اراضی م 11باشد یا ماده می 1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

 پاسخ:

مورخ  2114به شماره ثبت وارده  1397/07/17مورخ  9027/733/29000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/07/17

هاي دریایی که در کنار سواحل بوده و معموالً سفید رنگ و به صورت  باشد؛ نخست، صدف صدف دریایی دو نوع می

هاي نوع نخست که در  شوند و دوم، صدف ماهی نامیده می شوند و در اصطالح عامیانه گوش جدا از هم مشاهده می

ها طبق بند  گویند. برداشت نوع دوم صدف ل میاند و در اصطالح معدن به آن لوماش طول زمان به سنگ تبدیل شده

چه بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت  چنان 1390قانون معادن اصالحی  19و ماده  3الف ماده 

شود و با مرتکب برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در این  پذیرد، تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می

ها به لحاظ  گردد. برداشت نوع اول صدف ماده اخیرالذکر، آن وزارتخانه شاکی محسوب میصورت با توجه به ذیل 

چه صدف از  ها مستقالً جرم نبوده و مشمول قانون معادن نیست. ضمناً چنان عدم شمول تعریف مواد معدنی بر آن

قانون اراضی مستحدث  11سواحل دریا توأم با شن و ماسه برداشت شود و موجب تخریب ساحل گردد، بر اساس ماده 

قانون توزیع  3و  2، 1گردد و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد  ، مجازات مرتکب تعیین می1354و ساحلی مصوب 

   9و  4تواند شکایت خود را در این خصوص اعالم کند. مواد  نفع محسوب شده و می ذي 1361عادالنه آب مصوب 

  

مؤید این نظر است. بدیهی است  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  48ه با لحاظ ماد 1390قانون معادن اصالحی 

  مقررات مربوطه است.مجاز آبزیان از جمله حلزون مشمول  صید غیر

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور



    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/12    

7/97/2343   

  ك  2343-55-97شماره پرونده:  

  استعالم:

گردد و فرد مزبور به  در مواردي که سالح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می

به جرم حمل یا  1390موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب 

باشد، آیا باید در  داراي پروانه حمل و نگهداري میکه سالح شود، با توجه به این نگهداري غیرمجاز سالح محکوم می

که تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که آن قانون سالح به نفع دولت ضبط شود و یا این 18اجراي ماده 

باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده  سالح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می

که با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل ست، آیا بایستی سالح به نفع دولت ضبط شود و یا اینا

  مرجع صدور پروانه حمل گردد؟

 پاسخ:

، نظریه 1397/08/20مورخ  2343به شماره ثبت وارده  1397/08/07بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  گردد: ادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم میمشورتی کمیسیون آیین د

با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و  -1

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان  18که مطابق ماده  مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به این

، ضبط سالح نوعی 1392قانون مجازات اسالمی  19ماده  5و لحاظ تبصره  1390ح و مهمات غیرمجاز مصوب سال

شود؛ بنابراین در فرض استعالم که سالح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه  مجازات محسوب می

دام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط که دارنده پروانه حمل، علم و اطالع به اق شود، اعم از این کشف می

  سالح وجود ندارد و سالح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز  9با عنایت به صراحت متن ماده  -2

ضاء مدت پروانه حمل سالح نسبت به تمدید آن ظرف دارنده پروانه حمل سالح مکلف است پس از انق 1390مصوب 

چه اقدام به تمدید ننماید، سالح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم  سه ماه اقدام نماید و چنان

که در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و  بینی نشده است؛ چه این شود و حکم به ضبط سالح در این خصوص پیش می



انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سالح را طی  مذکور بوده، لیکن به جهت سهل شرعی سالح

  بینی نموده است. جزاي نقدي پیشگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سالح را  نکرده است و قانون

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/26     

7/98/572   

  ح  572-139-98شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا دادگاه تکلیفی به  ،قضایی باشد آراءچنانچه راي داور از لحاظ شکلی و ماهیتی بر خالف قانون و اسناد رسمی و 

 کند؟اتخاذ  باید چه تصمیمی ،رایی دارد؟ چنانچه پاسخ منفی استآچنین  براي ابالغ راي داور و صدور اجرائیه

  پاسخ:

مورخ  572به شماره ثبت وارده  1398/03/11مورخ  9030/4666/721بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/17

شود و باید رأي صادره توسط داور را به در فرض سوال در مورد ابالغ رأي داور دادگاه وارد محتواي رأي نمی

- قانون آیین دادرسی دادگاه 489طرفین ابالغ کند؛ اما در خصوص درخواست اجراي رأي داور با توجه به صدر ماده 

چه رأي داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، چنان 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی 

اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوي یکی از طرفین درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه باطل است و قابلیت 

ل اجرا نبودن راي مکلف است رأي داور را از حیث جهات مذکوردر این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قاب

  اتخاذ نماید.

 

  دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/26    

7/98/783   

  ح783-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

زمان با کنند که مبلغی از ثمن معامله هم در خصوص خسارت و وجه التزام قراردادي در زمانی که طرفین توافق می

التزام را  تنظیم سند پرداخت شود و اگر در تاریخ مذکور سند تنظیم نشده، فروشنده باید ماهیانه یا روزانه وجه 

پرداخت نماید؛ آیا خریدار جهت اخذ وجه التزام مذکور باید ثابت کند که مثالً در تاریخ مذکور آمادگی پرداخت ثمن 

توانسته سند  که فروشنده در تاریخ مذکور بر فرض نمینموده و یا با توجه به این را داشته یا اظهارنامه باید ارسال می

گیرد؟ فرض مسئله این است که فروشنده در زمان معین شده در قرارداد به علت  علق میبزند، وجه التزام به خریدار ت

عدم اخذ پایان کار امکان تنظیم سند نداشته و خریدار هم دلیل ارائه نکرده که در زمان مذکور آمادگی پرداخت ثمن را 

  داشته و آن زمان اظهارنامه هم نداده است.

 پاسخ:

، نظریه مشورتی این 1398/05/13مورخ  783دون شماره و تاریخ به شماره ثبت وارده بازگشت به استعالم ب      

  گردد: اداره کل به شرح زیر اعالم می

انجام معامله در دفتر اسناد رسمی منوط به حضور طرفین به همراه مدارك و وجوه مورد نیاز طبق توافق است. نظر به  

تواند لذا هر یک از طرفین در صورتی می رسمی) نیازمند حضور طرفین است، که انجام تعهد مورد نظر (تنظیم سند این

وجه التزام را مطالبه کند که ثابت نماید به تعهدات قراردادي خود عمل کرده و عدم انجام تعهد مستند به عدم حضور 

وجه التزام باید ثابت کند  خواهان  طرف مقابل یا فراهم نیاوردن مقدمات الزم مورد توافق از سوي وي است. بنابراین،

که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر شده و عدم انجام تعهد و بروز خسارتی که میزان آن مقطوعاً مورد توافق واقع 

  شده، منتسب به طرف مقابل اوست.

  ري یک استعالم خودداري فرمایید.ضمنا از ارسال تکرا

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    ضاییهمدیر کل حقوقی قوه ق



 

1398/06/26    

7/98/780   

  ح780-76-98شماره پرونده:  

  استعالم:

احتراماً تعیین وجه التزام قراردادي تا چه میزان خالف نظم عمومی نخواهد بود؟ مثالً اگر وجه الزام براي تنظیم سند از 

  ثمن معامله بیشتر باشد، آیا دادگاه باید به همان میزان محکوم کند؟ 

 پاسخ:

، نظریه 1398/05/13مورخ  780به شماره ثبت وارده  1398/05/06مورخ  2724بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ها اجازه داده نشده است که وجه التزام قانون مدنی است و به دادگاه 230نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 

چه بوده که در قرارداد ذکر شده ¬که دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنتعدیل نمایند؛ مگر اینرا 

  است.

چه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شود که آننظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می

بینی خسارات آینده و تقویم آن دي قصد مشترك طرفین پیشتواند داراي دو ماهیت باشد. در موارشود، میشرط می

قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن  230است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده 

ه بسا بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چخسارات قراردادي پیش

اساساً چنین شرطی خالف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً براي تنبیه و جزا در 

  قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/770   

  ك 770-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دهد و با مطالبه شخص  کند و مورد استفاده قرار میآن را پیدا می» ب«گوشی خود را مفقود و شخص » الف«شخص 

  شود؟  جرم محسوب می» ب«نماید. آیا عمل شخص ، از استرداد خودداري می»الف«

 پاسخ:

مورخ  770به شماره ثبت وارده  1398/05/13مورخ  9027/758/29000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/13

در صورتی که فردي مالی را بیابد و از استرداد آن به مالک خودداري ورزد، صرف این عدم استرداد با عنایت به ماده 

  باشد.جرم نمی 1392قانون مجازات اسالمی  2

  

 محمد علی شاه حیدري پوردکتر 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/27    

7/98/824   

  ح  824-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا مصوبات شوراي تامین شهرستان که به تایید شوراي تامین مرکز استان نیز رسیده مبنی بر توقف اجراي حکم مدنی 

سیاسی و -(توقیف حساب اشخاص ) به مدت معین شش ماه با هر توجیه (امنیتیو رفع اثر از اقدامات قضایی سابق 

  اجتماعی)، قابلیت ترتیب اثر و پذیرش در دادگستري شهرستان را دارد؟

 پاسخ:

مورخ  824به شماره ثبت وارده  1398/5/19مورخ  9027/572/28001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این 1398/5/22

، امکان جلوگیري از 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 8اوال، مطابق ماده 

وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه باالتر؛ آن هم در مواردي که قانون  اجراي حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به

االجراي  ، احکام قطعی و الزم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39و  24ست. ثانیا، مطابق مواد معین کرده ا

قابل اجرا هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تأخیر عملیات » نقض یا فسخ نشده باشند«ها، مادام که به طرق قانونی  دادگاه

حالت قبل از اجراء امري استثنایی و محدود به موارد  ها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به اجراي احکام دادگاه

مصرح  قانونی است؛ لذا در فرض سؤال صرف مصوبه شوراي تأمین شهرستان که به تأیید شوراي تأمین مرکز استان 

رسیده مبنی بر توقف اجراي حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی براي مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی 

نیست. شایسته ذکر است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و » االجرا ستمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و الزممانع ا

به تأیید مقام «است که » مصوبات شوراي عالی امنیت ملی«ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تنها ناظر به 

  رسیده باشد و فرض سؤال منصرف از آن است» رهبري

 علی شاه حیدري پوردکتر محمد 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/31    

7/98/999   

  ك  999-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري است به دادیار تحقیق ارجاع کند،  302اگر دادستان رسیدگی به جرمی را که مشمول ماده 

  که با تصمیم اداري پرونده را به نظر دادستان برساند؟ آیا دادیار باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید یا این

 پاسخ:

مورخ  999به شماره ثبت وارده  1398/06/17مورخ  9011/22056/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/23

که تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92با عنایت به صدر ماده 

که  مهمترین شرط اینتواند مبادرت به تحقیق نماید و  بازپرس قرار داده است و دادیار استثنائاً با تحقق دو شرط، می

گردد؛ که دادیار چون ممنوع از تحقیق در این  نباشد، چنین استنباط می 302جرم انتسابی از جمله جرائم موضوع ماده 

، به وي باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و 302هاي موضوع ماده  گونه جرایم است، در صورت ارجاع پرونده

  تظامی است.گی از سوي وي تخلف انادامه رسید

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/973   

  ك  973-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به جرایم عمدي اختصاص دارد یا در جرایم غیر عمدي نیز قابل  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  143آیا ماده 

  استناد است؟

 پاسخ:

مورخ  973به شماره ثبت وارده  1398/06/11مورخ  9031/21970/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/13

ناظر به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  20و ماده  14مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 

  یري اعم از عمدي و غیرعمدي است.جرایم تعز

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/26    

7/98/959   

  ك  959-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

محترم قوه قضاییه که مطابق آن  6/3/1391دستورالعمل ساماندهی واحدهاي اجراي احکام مصوب  8آیا ماده 

باشد به صورت  علیه فاقد مشخصات سجلی و مجهول المکان می هایی که محکوم هاي مربوطه از جمله پرونده پرونده

  است. قانون آیین دادرسی کیفري منسوخ شده  494گردد، با ماده  موقت از آمار کسر می

 پاسخ:

مورخ  959به شماره ثبت وارده  14/5/1398مورخ  9001/156/4500بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/11

، عملیات اجراي رأي با دستور قاضی اجراي احکام 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  494به موجب ماده 

شود، مگر در مواردي که قانون مقرر نماید؛ لذا توقف اجراي آراي  شود و به هیچ وجه متوقف نمی کیفري شروع می

  .الذکر منوط به تجویز قانون است قانون فوق 541االجرا نظیر مورد مذکور در ماده  کیفري الزم

 دکتر احمد رفیعی

    اداره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون 



 

1398/06/27    

7/98/955   

  ك  955-48/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا کشور ایران قرارداد استرداد یا معاضدت قضایی با فدراسیون روسیه دارد؟

 پاسخ:

مورخ  955به شماره ثبت وارده  1398/05/23مورخ  1398168002673135بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/10

شود و می هاي معاضدت قضایی به مانند سایر قوانین در روزنامه رسمی کشور چاپنامهکه موافقتقطع نظر از آن

مراجعه کرد و اصوالً چنین توان براي یافتن آن به منشورات یا پایگاه اطالع رسانی روزنامه رسمی کشور بنابراین می

نامه بین دولت ماده واحده قانون موافقت«هاي به عمل آمده، باشد، با این حال با بررسینمی» استعالم«هایی درخواست

، در تاریخ »هاي مدنی و جزاییجمهوري اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده

به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  20/9/1378سالمی و مورخ به تصویب مجلس شوراي ا 18/7/1378

معاونت حقوقی  19/5/1390مورخ  500/1518/9000رسیده است. شایان ذکر است در اجراي بخشنامه شماره 

  قضاییه متمرکز شده است. الملل قوهور بینـتر امـوه در دفـلل این قـالمقضاییه، انجام کلیه امور بینریاست قوه

 محمد علی شاه حیدري پوردکتر 

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/947   

  ك  947-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در مواردي که اعالم جرم وظیفه برخی مراجع خاص است مانند اداره دامپزشکی نسبت به غیر مجاز بودن کشتار  -1

و آن مرجع به صرف گزارش و  ؛1375قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب  688ماده  1دام موضوع تبصره 

بدون تقدیم شکواییه تقاضاي تعقیب کیفري متهم را بنماید، آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرار دادسرا را دارند و 

  آیا قرار صادره باید به ایشان ابالغ شود؟ در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن، پاسخ چیست؟

زمان ملک دیگري، تعدد مادي است یا معنوي و یا اساسا صرفا یک جرم ریب و تصرف همزمان تخآیا اقدام هم -2

  شود؟ محسوب می

 پاسخ:

، 1398/06/09مورخ  947به شماره ثبت وارده  1398/06/04مورخ  2/9647بازگشت به استعالم شماره       

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

هاي دولتی در برخی موارد فقط اعالم کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعالم موضوع  دارات و سازماندر قوانین، ا-1

یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارند. در جرایم موضوع  صورت هیچ باشند. در این  ربط می جرم به مراجع ذي

 1مده است، با توجه به صراحت تبصره که در استعالم آ 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  688ماده 

زیست و سازمان دامپزشکی فقط اعالم  ماده مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط

خواهی نسبت به تصمیمات مراجع  باشند و در نتیجه حق اعتراض و تجدید نظر کننده جرایم مندرج در این ماده می

فقط  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  270ماده » الف«رند؛ زیرا طبق بند قضایی را در این خصوص ندا

شود، حق  کننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمی شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد، بنابراین اعالم

ماند؛ لکن  اقی نمیاعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد و با فقدان شاکی خصوصی اساساً محلی براي طرح اعتراض ب

اي که به ادعاي داشتن سمت شاکی شکایت نموده است، نیست؛  این امر مانع از ابالغ قرار منع پیگرد به سازمان یا اداره

گردد، با دادگاه صالح براي  که معترض، شاکی خصوصی یا اعالم کننده جرم محسوب می چون النهایه تشخیص این

  شود. وصول اعتراض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال میرسیدگی به اعتراض، است و در صورت 



هاي  دهنده بزه باشد و ارکان تشکیل تخریب عمدي اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی دو جرم متفاوت از هم می-2

مذکور نیز متفاوت از هم است و هر یک واجد جنبه کیفري خاص بوده و در صورت ارتکاب این دو جرم، موضوع 

چه تصرف  است؛ اما چنان 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134 از مصادیق تعدد مادي جرم موضوع ماده اصوالً

عدوانی ملک دیگري مالزمه با تخریب آن داشته باشد، یعنی از عمل واحد نتایج متعدد حاصل شود، موضوع از 

  شود. می بق مقررات این ماده عملقانون مذکور است و ط 134مصادیق تبصره یک ماده 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/31    

7/98/912   

  ح  912-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي  قانون آیین دادرسی دادگاه 435رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی منوط به آن است که برابر تبصره ذیل ماده 

عمومی و انقالب در امور مدنی، قراري بر قبول یا رد درخواست یادشده صادر شود و لذا الزم است پرونده استنادي 

که به موجب آن حکم قطعی مورد تقاضاي اعاده دادرسی صادر گردیده، مطالبه و مطالعه گردد. چنانچه پرونده مفقود 

تواند نسبت به درخواست مذکور رسیدگی کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کیفیت رسیدگی  می شده باشد، آیا دادگاه

  چگونه است؟ 

 پاسخ:

مورخ  912به شماره ثبت وارده  1398/5/8مورخ  1398012001046698بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/3

که امحاء پرونده طبق  دعواي اعاده دادرسی اقامه شود ولی پرونده اصلی امحاء گردیده باشد، قطع نظراز این چنانچه

شود و در نتیجه دسترسی به سوابق ممکن است؛ با  ترتیبات قانونی مربوط و تبدیل آن به اسناد الکترونیکی انجام می

گفته امحاء یا مفقود شده باشد، محکمه ذي  قانونی پیش وصف مراتب مذکور، چنانچه پرونده قضایی بر خالف ترتیبات

صالح رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع دادنامه صادره باید 

تواند با استناد به عدم دسترسی به پرونده سابق و طوالنی شدن روند  تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در هر صورت نمی

  تن اوراق مورد نیاز، اعاده دادرسی را مردود اعالم کند.یاف

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/26    

7/98/903   

  ك  903-53-98شماره پرونده:  

  استعالم:

عالی کشور در مورد نگهداري  هیأت عمومی دیوان 5/5/95مورخ  751با عنایت به اطالق رأي وحدت رویه شماره 

ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کاال و » ث«تجهیزات دریافت از ماهواره و نظر به اینکه تجهیزات دریافت از ماهواره وفق بند 

وع رسیدگی ارز کاالي ممنوع است، اگر محاکم کیفري دو به عنوان نگهداري تجهیزات دریافت از ماهواره بخواهد به موض

قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از  9ماده » الف«نماید؛ طبق بند  کند طبق کدام قانون نسبت به مجازات مرتکب اقدام می

  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز؟ 22ماهواره یا طبق ماده 

 پاسخ:

، 1398/6/2مورخ  903رده به شماره ثبت وا 1398/5/27مورخ  9012/1167/720بازگشت به استعالم شماره       

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

ناظر به تعیین مجازات قاچاق کاالي ممنوع و نیز نگهداري،  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  22اوال، ماده 

دریافت از ماهواره در صورتی که  حمل و فروش چنین کاالیی است و لذا در خصوص نگهداري حتی یک دستگاه تجهیزات

جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیر قانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده 

  فوق الذکر است.

ون آیین قان 310و  301ثانیا، درخصوص بزه نگهداري تجهیزات دریافت از ماهواره که جنبه قاچاق ندارد با توجه به مواد 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  5/5/1395مورخ  751و لحاظ راي وحدت رویه شماره  1392دادرسی کیفري مصوب 

  گاه کیفري دو محل وقوع بزه است.رسیدگی به آن در صالحیت داد

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
1398/06/26    

7/98/557   

  ح  557-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه خواسته خواهان مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس باشد و دادگاه طبق نظر هیات سه نفره مبادرت به صدور راي به 

نفع خواهان نماید و خواهان بدوي نسبت به راي صادره تجدیدنظرخواهی کند و بیان دارد خسارت وارده بیشتر از مبلغ مندرج 

تواند به مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در ه بدوي و نظر هیات سه نفر کارشناسان اسـت، آیا دادگـاه تجـدیدنظر میدر راي دادگا

که به لحاظ عدم صدور راي از سوي دادگاه بدوي باید تجدید نظرخواهی را وارد راي دادگاه بدوي حکم صادر کند یا این

  کند؟ نداند و خواهان بدوي را به طرح دعوي مجدد ارشاد

 پاسخ:

، نظریه مشورتی 1398/04/15مورخ  557به شماره ثبت وارده  1398/04/05بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

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

قانون  3ماده  14ویم خواسته وفق بند هر گاه خواهان مطالبه خسارت نموده و هنگام تقدیم دادخواست به لحاظ عدم امکان تق

رفتار شده است،  1373نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین با اصالحات بعدي مصوب 

چه دادگاه با تعیین خسارت بر اساس نظر هیأت کارشناسان مبادرت به صدور رأي نموده باشد و خواهان به میزان خسارت  چنان

تعیین شده اعتراض داشته و تجدیدنظرخواهی کرده باشد، در صورتی که  دادگاه تجدیدنظر خسارات را بیش از میزان تعیین 

التفاوت هزینه دادرسی  ي بداند، باید نسبت به آن حکم صادر کند؛ بدیهی است خواهان مکلف است مابهشده در رأي دادگاه بدو

  الذکر پرداخت کند. جب بند فوقرا به مو

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/510   

  ك  510-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

که به طور موقت از خدمات عمومی و دولتی منفصل گردیده، رابطه استخدامی وي با سازمان و اداره آیا فردي 

شود و براي بازگشت به خدمت باید بر اساس شرایط مقرر مجدد به استخدام آن سازمان متبوعش به کلی قطع می

به خدمت خود در سازمان متبوع  که شخص منفصل پس از سپري شدن مدت زمان انفصال، بدون تشریفاتدرآید؛ یا این

  گردد؟ باز می

 پاسخ:

مورخ  510به شماره ثبت وارده  1398/03/25مورخ  7100/98/1572بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1398/04/05

با اصالحات و الحاقات بعدي، انفصال  1345ن استخدام کشوري مصوب قانو 127و ماده  124ماده » ذ«مستفاد از بند 

شود و  که به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی باشد، اخراج محسوب نمی موقت از خدمات عمومی یا دولتی اعم از آن

کند؛  هاي دولتی یا عمومی محروم می کارمند را صرفاً در مدت تعلیق شده در حکم دادگاه از ادامه اشتغال در دستگاه

د منفصل از خدمت، پس از سپري شدن مدت انفصال، بدون نیاز به طی مراحل و تشریفات استخدام، به بنابراین کارمن

  گردد. سازمان متبوع اعاده می خدمت در

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/437   

  ح  437-139-98شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند جنبه خصوصی جرائمی همچون ایراد صدمه بدنی یا فوت ناشی از کار و هاي کیفري میدادسرا و دادگاهاوالً، آیا 

  کالهبرداري، را به داوري ارجاع دهد؟

که داور ثانیاً، در علی فرض امکان، چنانچه راي داوري مغایر با تصمیم دادسرا و دادگاه باشد تکلیف چیست؟ مانند آن

دهد ولی دادسرا طبق قرار منع تعقیب اعالم دارد که پرداخت و دریافتی صورت میلیون تومان را می مبلغ دهبه پرداخت 

  ده و موضوع رد مال هم منتفی استنگرفته و اصالً کالهبرداري نبو

 پاسخ:

مورخ  437به شماره ثبت وارده  1398/03/22مورخ  9020/5005/40بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، 1398/03/25

داوري منوط به توافق  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 454اوالً، مطابق ماده 

م قضایی تواند اختالفی را به داوري ارجاع دهد. بدیهی است که اختیارات مقاطرفین است و دادگاه یا دادسرا رأسا نمی

با تحقق شرایط مذکور در این ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  82گري وفق ماده در ارجاع موضوع به میانجی

  قابل اعمال خواهد بود؛

طرفین قابل ارجاع به داوري ثانیا، صرفا رسیدگی به جنبه خصوصی جرایم مانند ضرر و زیان ناشی از جرم با توافق 

  است.
  

 شاه حیدري پوردکتر محمد علی 

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/492   

  ك  492-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الکفاله عملیات ضبط وفق مقررات آئین دادرسی مدنی انجام پذیرد، آیا در صورتی که پس از صدور دستور اخذ وجه

قانون آیین دادرسی کیفري از محل تامینی که تاکنون اخذ شده وجود دارد؟  538امکان جبران ضرر و زیان وفق ماده 

شود. آیا با توجه به عدم اتمام چهارم از حقوق وي کسر میغ یکـانه مبلـبه طور مثال کفیل کارمند دولت است و ماهی

پاسخ، اگر کفیل عملیات ضبط تامین، پرداخت ضرر و زیان از مبالغ کسر شده ممکن است؟ در صورت مثبت بودن 

چهارم وجه قرار باشد و در حین انجام عملیات ضبط تامین اقدام به معرفی محکوم نمود و مبالغ کسر شده بیش از یک

چهارم به کفیل چه راستاي جبران ضرر و زیان به شـاکی مسـترد شده باشـد، در راسـتاي مـسترد نـمودن مازاد بر یک

  اقدامی باید انجام داد؟

 پاسخ:

مورخ  492به شماره ثبت وارده  1398/3/29مورخ  9001/10/6210بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/4/3

قات و اصالحات با الحا 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  538و اطالق ماده  232و  230مستفاد از مواد  -1

بعدي این است که تقدم استیفاي حق مدعی خصوصی در پرداخت ضرر و زیان ناشی از محل تأمین (در فرض سؤال 

الکفاله کال یا جزئا صورت گرفته باشد،  الکفاله دادستان) اعم از این که عملیات اجرایی ناظر به اخذ وجه دستور اخذ وجه

االجرا شده  شروط به این که حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر و قطعی و الزمپذیر و فاقد منع قانونی است، م امکان

  باشد.

از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  538در فرض سوال که ضرر و زیان مدعی خصوصی در اجراي ماده  -2

مدعی خصوصی بیش از الکفاله مأخوذه) پرداخت گردیده و مبالغ پرداختی به  محل اجراي قسمتی از تأمین کیفري (وجه

قانون مذکور است، صدور دستور دادستان نسبت به مبلغ  236الکفاله در ماده  یک چهارم موضوع دستور اخذ وجه

مازاد یک چهارم ماخوذه که عملیات اجرایی ناظر به آن خاتمه یافته (به مدعی خصوصی در اجراي حکم ضرر و زیان 

پرداخت شده) منتفی است. در واقع در فرض سوال، عملیات اجرایی جزئا خاتمه یافته است. بدیهی است اگر بخشی از 



الکفاله از کفیل اخذ ولی به مدعی خصوصی تحویل نشده باشد، با توجه به عدم ختم عملیات اجرایی (حتی نسبت  وجه

  شود. یک چهارم به کفیل مسترد میبه این قسمت) مازاد بر 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/20    

7/97/1905   

  1905-25-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فردي به پرداخت جزاي نقدي به میزان بیست میلیون ریال محکوم شده و حکم بر تقسیط در خصوص جزاي نقدي 

قانون آیین  532علیه نیمی آن را پرداخت و از پرداخت مابقی امتناع نموده و در اجراي ماده  صادر شده است؛ محکوم

  حکم تقسیط لغو شده است: 1392دادرسی کیفري مصوب 

باشد،  میلیون ریال می 15مانده جزاي نقدي کمتر از که باقیقانون مذکور با توجه به این 529بند الف ماده آیا وفق  -1

میلیون  15که جزاي نقدي مورد حکم بیـش از بایست به خدمات عمومی رایگان تبدیل شود و یا با توجه به این می

همان ماده به ازاي هر چهارصد هزار ریال به » ب«بند ریال بوده است، صرف نظر از میزان پرداختی اقساط باید وفق 

  یک روز حبس تبدیل شود؟

قانون مذکور ذکر شده، باید توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد یا  529آیا تبدیلی که در بندهاي الف و ب ماده  -2

  تواند این تبدیل را اجرا و رعایت نماید. که قاضی اجراي احکام کیفري رأساً میاین

 خ:پاس

مورخ  1905به شماره ثبت وارده  1397/06/20مورخ  9014/22464/550بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/06/20

و در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529ماده » الف«در بند » جزاي نقدي«با عنایت به اطالق عبارت  -1

؛ و با در نظر گرفتن آثار مثبت تبدیل »تفسیر به نفع متهم«و اصل » کاهش موارد حبس«اجراي سیاست و اصل مبنایی 

جزاي نقدي به خدمات عمومی، چنانچه محکوم پس از تقسیط جزاي نقدي که به میزان بیست میلیون بوده، تا ده میلیون 

ت باقی مانده اقساط خودداري نماید و اجراي حکم از طریق ریال را به صورت اقساط پرداخت کند و از پرداخ

قانون یادشده، به خدمات عمومی رایگان حکم  529ماده » الف«شناسایی اموال محکوم نیز میسر نشود، دادگاه طبق بند 

  خواهد کرد.

« ، از عبارت 1392 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 529ماده  2با توجه به این که؛ اوالً، قانونگذار در تبصره  -2

 529استفاده کرده است؛ ثانیاً، با توجه به تصریح ماده » صدور حکم تقسیط جزاي نقدي یا تبدیل آن به مجازات دیگر

هاي جایگزین حبس در تبدیل جزاي نقدي به مجازات دیگر؛ و  قانون یادشده به رعایت مقررات مربوط به مجازات



قانون  77یگزین از وظایف و اختیارات دادگاه است و با عنایت به ماده هاي جا عنایت به این که اعمال مجازات

  یل مجازات جزاي نقدي ضروري است.، صدور حکم از سوي دادگاه براي تبد1392مجازات اسالمی مصوب 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/23    

7/97/2573   

  ح  2573-115-97شماره پرونده:  

  استعالم:

با رعایت شرایط مقرر در ماده «الیحه قانونی اصالح قسمتی از مقررات قانون تجارت  1395اصالحی  241ماده  -

نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ  134

هاي سهامی خاص از شش درصد سودي که در همان  هاي سهامی عام از سه درصد و در شرکت وجه نباید در شرکت

تواند براي هر عضو موظف از معادل  یسال به صاحبان سهام قابل پرداخت است تجاوز کند در هر حال این پاداش نم

یک سال حقوق پایه وي و براي هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات 

  اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بالاثر است.

خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در  هاي دولتی مشمول مقررات این ماده در شرکت -1تبصره 

  باشند. می 8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  78ماده 

زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی هم فردي نمی -2تبصره 

مومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات ع

انتخاب شود. متخلف عالوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم 

  ».شود می

 2/12/1393قـانون اصـالح قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مالی دولت مصـوب  84همچـنین وفق ماده  -2

هاي دولتی و غیردولتی که به نحوي از  اخالص حقوق و مزایاي دریافتی مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره شرکتن«

باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شوراي عالی  انحاء وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی می

هاي فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل  دیره شرکتکار بیشتر نباشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضاي هیأت م

پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضاي موظف هیأت مدیره به غیر از حقوق و مزایاي تعیین شده فوق و اعضاي 

عالی کار براي هر ماه بیشتر  غیرموظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شوراي

  کنند. نه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمیگونیست هیچ

  حال سوال اینجاست:



در  -2 اخیرالذکر متفاوت است؟ 84با پاداش ساالنه مذکور در ماده الذکرفوق 241آیا مفهوم پاداش عملکرد در ماده  -1

آیا پاداش  -3؟ قانون اخیر را نسخ نموده است 84اصالحی قانون تجارت، ماده  241صورت منفی بودن پاسخ، آیا ماده 

باشند، با توجه به  که سهامداران عمده آن نهادهاي عمومی می مذکور 241هاي سهامی خاص موضوع ماده  % شرکت6

  قابل پرداخت است؟ یاد شده 84پاداش موضوع ماده 

گیرد آیا مقصود خود سازمان  مبلغ پاداش عملکرد به چه شخصی تعلق می فوق،در صورت مثبت بودن پاسخ سوال  -4

  داراي سهام است یا فردي است که به عنوان نماینده در شرکت داراي مسئولیت اجرایی و حق امضاء اسناد است؟

 پاسخ:

، 1397/9/18مورخ  2573به شماره ثبت وارده  1397/9/13مورخ  97/1782بازگشت به استعالم شماره       

الملل همسو با نظر کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

  گردد: اعالم می

 1347) الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 20/2/1395اصالحی ( 24پاداش مذکور در ماده  -1

با وجود تفاوت در مأخذ، از حیث  1392قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  84با پاداش مقرر در ماده 

  یادشده ناظر به شخصی است که باید پاداش را دریافت دارد.  84مفهومی تفاوتی ندارد و اصوالً حکم مقرر در ماده 

  با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال روشن است. -2

هاي سهامی خاص غیر دولتی وابسته به نهادهاي عمومی غیر دولتی، به نهادهاي عمومی شرکتپاداش مدیران  -4و  3

نظر از شخصیت سهامداران، پاداش ساالنه مدیران پس از گردد؛ بنابراین در فرض سؤال صرفغیر دولتی پرداخت می

  پرداخت است هاي عمومی غیردولتی قابل¬اصالحی یادشده مشخص شد به نهاد 241که برابر ماده آن

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/11    

7/97/2524   

  ح  2524-79-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از قانون  1و  29مقام شخص ورشکسته است و بر اساس مواد پس از صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه قائم -1

تصفیه امور ورشکستگی دعاوي مالی حقوقی له یا علیه ورشکسته باید با حضور اداره تصفیه باشد. پرسش این است 

- بر تعیین مجازات به رد مال نیز حکم میکه در دعاوي داراي جنبه کیفري و مدنی مانند کالهبرداري که دادگاه عالوه

ستگی دعوت به عمل آید تا از جنبه حقوقی دفاع کند؟ برخی قضات معتقدند نماید، آیا باید از اداره تصفیه امور ورشک

کند؛ در مقابل برخی دیگر معتقدند مالك مرجع کیفري یا  به سبب جرم بودن رفتار ارتکابی، اداره تصفیه دخالت نمی

  حقوقی نیست و مالك حقوقی بودن و مالی بودن جنبه موضوعی دعواست. نظر آن اداره کل کدام است؟

از قانون تصفیه امور ورشکستگی شخص ورشکسته باید در دسترس  21و  33که به موجب مواد با توجه به این -2

هاي تجاري چون نیاز به مدیران تجاري براي مصاحبه تحقیق ارائه اسناد و .. است آیا  باشد و نیز در مورد شرکت

  توان آنها را ممنوع الخروج کرد یا خیر. می

 پاسخ:

مورخ  2524به شماره ثبت وارده  1397/9/12مورخ  9030/3163/500گشت به استعالم شماره باز      

در رابطه با استعالم بدون تاریخ و شماره رییس محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی استان یزد، نظریه  1397/9/13

  گردد: مشورتی کمیسون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته   1311قانون تجارت مصوب  419ماده  مطابق -1

دعوایی اعم از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند؛ بنابراین با توجه به 

که جاییآید، از آنر پرونده کیفري به عمل میکه مطالبه مال از تاجر ورشکسته گرچه داطالق حکم این ماده و این

رسد ابالغ وقت رسیدگی به مدیر تصفیه (یا اداره تصفیه) جهت استماع دفاعیات وي نوعی دعواي مالی است به نظر می

  هاي مالی موضوع ضروري است.راجع به جنبه

منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانونی، ها الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آنکه ممنوعجاییاوال، از آن -2

الخروج نمودن تاجر ورشکسته نص قانونی وجود الخروجی افراد وجود دارد و از طرفی در خصوص ممنوعامکان ممنوع

ناظر بر محکومان مالی است و از حکم  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 23ندارد. ثانیا، ماده 



بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وي است، خروج موضوعی دارد و در هر حال اداره تصفیه  ورشکستگی که صرفاً

  ورشکسته فاقد مجوز قانونی است. الخروج  نمودن تاجراصوالً چنین اختیاري ندارد. لذا در فرض سؤال ممنوع

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    



 

1398/06/11    

7/97/2368   

  ك 2368-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هایی که واحد مددکاري اجتماعی تشکیل نشده است، نحوه تشکیل پرونده شخصیت در موارد الزامی  در شهرستان -5

  چگونه است؟ آیا قضات تکلیفی در خصوص رعایت این موضوع با وصف عدم وجود واحد مددکاري اجتماعی دارند؟

هایی که با قرار عدم صالحیت از مراجع غیرصالح قضایی یا غیرقضایی نزد مراجع قضایی ارسال  پروندهدر  -11

  چنان داراي اعتبار است؟مهها شوند، اقدامات سابق بویژه قرارهاي تأمین کیفري و قبولی آن می

در خصوص اجازه رسیدگی  20/11/1373/م مورخ 73/4299با عنایت به نامه مقام معظم رهبري به شماره  -14

به جرایم در حین خدمت نظامیان در سازمان قضایی نیروهاي مسلح، آیا صالحیت سازمان مذکور شامل جرایمی نیز 

  شوند؟  شود نظامیان در راستاي دستور مقام قضایی در مقام ضابطان مرتکب میمی

  آیا ابالغ نظریه پزشکی قانونی به طرفین ضرورت دارد؟ -15

  تواند در صورت عدم پرداخت نفقه از حیث کیفري، طرح شکایت کنند؟ دان تا چه سنی میفرزن -17

در مواردي که پس از تنظیم کیفرخواست و سپس از ارسال پرونده به دادگاه، شاکی بابت همان عنوان اتهامی و  -18

ده پرونده مجدد به آن ارجاع کنننماید تصمیم ماهوي مناسب شعبه رسیدگینسبت به همان افراد مبادرت به شکایت می

  شده است، چیست؟

در صورتی که شاکی پیش از صدور کیفرخواست تقاضاي ترك تعقیب نماید، آیا امکان صدور قرار ترك تعقیب  -20

  از حیث جنبه خصوصی جرم وجود دارد. 

 پاسخ:

، نظریه 1397/8/26مورخ  2368به شماره ثبت وارده  1397/8/21مورخ  97/13بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، بازپرس یا مقام قضایی ذیربط مکلف است، 1392قانون آیین دادرسی کیفري  286و  203در جرایم موضوع مواد  -5

 486د و در ماده در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاري اجتماعی صادر نمای

قضاییه موظف به تشکیل واحد مددکاري اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان گردیده است. بدیهی   این قانون نیز قوه



گذار،  است تا زمان ایجاد تشکیالت مزبور (واحد مددکاري اجتماعی) و به کار گرفتن مددکاران مورد نظر قانون

  هاي موجود بالمانع است. ظرفیت تشکیل پرونده شخصیت در حدود امکانات و

گونه اقدامی در  از آنجایی که انجام ابالغ الکترونیکی احضاریه به متهم از طریق سامانه ابالغ مستلزم انجام هیچ -6

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  119خارج از حوزه قضایی مرجع ابالغ کننده نیست از شمول حکم مقرر در ماده 

  رد.خروج موضوعی دا 1392

در لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین  263و  262و از جمله مواد  1392مقررات قانون آئین دادرسی کیفري  -7

الرعایه است و اسقاط حق آخرین دفاع از سوي متهم، موجب اسقاط تکلیف قاضی  دفاع جنبه آمره داشته و الزم

نهایه چنانچه احضار متهم از طریق اخطاریه داراي باشد؛ ال رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمی

توان با اتخاذ تدبیر مناسب نظیر ابالغ الکترونیکی یا ابالغ به نشانی دیگري که  تبعات عرفی منفی براي متهم باشد، می

  متهم اعالم دارد، نسبت به رفع مشکل اقدام قانونی را معمول داشت.

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  150در ماده » اطات مخابراتی افرادکنترل ارتب«با عنایت به اطالق عبارت  -8

که در راستاي نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب شده است،  1392

اخذ پرینت فهرست ورودي و خروجی «ـامل خابراتی شـممنوعیت موضوع این ماده عالوه بر محتواي ارتباطات م

  شود. نیز می» هاي متهم و پیامک ها تماس

مبنی بر نظارت رییس حوزه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  151با توجه به هدف مقنن از وضع ماده  -9

ها و در حدود  قضایی بر حفظ حقوق اشخاص، دستور کنترل حساب بانکی شاکی یا متهم که به درخواست هر یک از آن

  شود، نیاز به تایید رییس حوزه قضایی ندارد. پرس صادر میاختیارات صاحب حساب از سوي باز

، در مواردي که دسترسی به متهم یا 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  98و  90الف؛ مستفاد از مواد  -10

شناسایی وي و یا کشف واقع مستلزم توقیف موقت اتومبیل یا موتور سیکلتی باشد که در ارتکاب جرم سرقت مورد 

  استفاده قرار گرفته است، صدور دستور توقیف وسیله نقلیه فاقد منع قانونی است.

گیرد و سپس با استفاده از وسیله نقلیه مال مسروقه از محل  ب؛ در فرض استعالم که سرقت توسط متهم صورت می

  شود. نمیشود، اتومبیل یا موتور سیکلت وسیله ارتکاب جرم سرقت محسوب  سرقت به جاي دیگري برده می

با اصالحات و الحاقات بعدي  1394قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  117و  94و  90اوال؛ برابر مواد  -11

اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی فاقد صالحیت محلی تا زمانی که صالحیت محلی مرجع قضایی دیگر را احراز 

  نماید، داراي اعتبار قانونی است. می



آمده از سوي بازپرس فاقد صالحیت ذاتی به تشخیص مرجع  تبار اقدامات تحقیقی به عملثانیا؛ ارزش و میزان اع

قضایی صالح به رسیدگی است و در صورتی که بازپرس صالح تجدید اقدامات تحقیقی را ضروري بداند، در این 

  نماید. خصوص اقدام می

، تعقیب جرائم و انجام 1392کیفري مصوب  قانون آئین دادرسی 92و  64، 22ثالثا؛ نظر به اینکه حسب مفاد مواد 

تحقیقات درخصوص جرم از وظایف دادسرا است و نهادهاي شبه قضایی نظیر تعزیرات حکومتی در زمره مراجع قضایی 

کنند، لذا؛ درصورت جرم بودن عمل ارتکابی، پرونده در مرجع قضایی باید طرح و  نبوده و به تخلفات رسیدگی می

  ب آن اخذ تامین باید توسط مقام قضایی مربوط در دادسرا انجام شود.تفهیم اتهام و متعاق

و تبصره یک آن از قانون آیین  597مستفاد از اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده  -14

وظایف  این است که صالحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به 1392دادرسی کیفري مصوب 

(جرایم مربوط به وظایف قانونی  قانون مذکور 597خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع اجازه تبصره یک ماده 

کارکنان وزارت اطالعات و جرایم امنیتی و جرایم حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط 

  ه نظامی خارج و در صالحیت مراجع کیفري عمومی است.دادگستري از قلمرو شمول صالحیت ذاتی دادسرا و دادگا

، نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  126و  128مستفاد از مواد  -15

شود و از حیث ضرورت ابالغ آن به طرفین تابع قواعد عام حاکم بر ابالغ نظر کارشناس موضوع ماده  محسوب می

  باشد. کور میقانون مذ 161

صدور قرار ترك تعقیب صرفا در جرایم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  79با توجه به تصریح ماده  -20

قانون موصوف خارج  79پذیر است؛ بنابراین مطلق جرایم  غیر قابل گذشت، از شمول مقررات ماده  قابل گذشت امکان

  رد.بوده و گذشت شاکی خصوصی تاثیري در این امر ندا

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/23    

7/97/2373   

  ح  2373-79-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند؛ به  دادگاه براي ترکه متوفاي بالوارث مدیر ترکه تعیین می 1319قانون امور حسبی مصوب  325بر اساس ماده 

کند.   همین قانون دادگاه براي ترکه متوفاي داراي وراث مستنکف از قبول ترکه مدیر تصفیه تعیین می 263موجب ماده 

  حال سوال این است که:

  آیا این دو تأسیس حقوقی متفاوت از همدیگر هستند؟ -1

ن امور قانو 261آیا مداخله اداره تصفیه امور ورشکستگی منوط به دستور و تصمیم دادگاه حقوقی است ماده  -2

  کند؟ نفع ورثه عملیات تصفیه را شروع می حسبی و یا به صرف مراجعه ذي

اگر به صالحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی براي هر دو فرض بالوراث بودن و داراي وارث مستنکف از قبول  -3

قانون  258اخیر ماده  قائل باشیم، آیا براي این دو عملیات اداره مذکور مستحق دستمزد است؟ با توجه به مالك قسمت

کند یا مطابق دیگر  این دستمزد با دادگاهی است که اداره تصفیه تحت نظر آن فعالیت می 1319امور حسبی مصوب 

  شود؟  درصد طبق دستورالعمل تعیین می 9درصد الی  7معیارها دستمزد اداره تصفیه یعنی هزینه ورشکستگی 

 پاسخ:

 1397/8/26مورخ  2373به شماره ثبت وارده  1397/8/23مورخ  9030/2877/500بازگشت به نامه شماره   

در رابطه با استعالم رییس محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی استان یزد، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري 

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون امور حسبی  329تا  327؛ زیرا برابر مواد متمایز از یکدیگرند» مدیر تصفیه«و » مدیر ترکه«اوال، عناوین 

، قانونگذار به لحاظ مشخص نبودن وراث متوفی، اداره ترکه را بر عهده مدیر ترکه نهاده است؛ لکن 1319مصوب 

قانون یادشده، در صورت قبول ترکه توسط برخی از ورثه، دادگاه به درخواست آنان مدیر تصفیه تعیین  263برابر ماده 

قانون یادشده،  350شود. به عبارت دیگر، مستنبط از مواد مذکور و ماده ¬و امر تصفیه از همان زمان آغاز می کندمی

  وظیفه اصلی مدیر ترکه اداره ترکه است اما وظیفه اصلی مدیر تصفیه، تصفیه ترکه است. 

ارجاع از سوي دادگاه است و این  قانون امور حسبی، مداخله اداره تصفیه منوط به 263ثانیا، با توجه به منطوق ماده 

  دار شود.تواند امر تصفیه ترکه را عهدهاداره رأساً و به صرف درخواست ورثه نمی



الزحمه اداره تصفیه بر شود، حقدار میثالثا، در مواردي که اداره تصفیه امر تصفیه یا ترکه را به دستور دادگاه عهده

  گردد.با اصالحات بعدي تعیین  می 1326تصفیه مصوب  الزحمه مدیران ترکه ونامه حقاساس آیین

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/27    

7/98/639   

  ع  639-94-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  22یکی از اسناد باالدستی فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص)، ماده 

نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهاي مسلح با همکاري آیین«که ذیل آن آمده است:  است 1380مصوب 

ریزي کشور هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و امـور اقتصـادي و دارایی و سـازمان مـدیریت و برنامهوزارتخانه

متعاقب مقرره فوق، » تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را  22نامه اجرایی ماده آیین 18/3/1382هیأت وزیران نیز در تاریخ 

نامه مذکور به آیین 4ابالغ نموده که در ماده  28/3/1382تاریخ  97055/ت 15778تصویب و طی نامه شماره 

هاي اجرایی کشور اجازه داده شده که در قراردادهاي پیمانکاري موضوع این قانون مارالذکر به دستگاه 6استناد ماده 

باید  هاي موجود، تضمین باالترین مقام واحدهاي اجرایی متضمن تاریخ صدور مبلغی کهنامه، عالوه بر تضمینآیین

تادیه شود نام دستگاه اجرایی گیرنده وجه و تاریخ پرداخت با امضاي باالترین مقام اجرایی را نیز براي شرکت در 

نامه مناقصه به عنوان ضمانت قبول نماید. به همین استناد قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) از بدو تصـویب آیـین

پرداخت، حسن انجام تعهدات و حسن انجام کت در مـناقصه، دریـافت پیشقـانون مذکور، جـهت شـر 22اجـرایی ماده 

نامه باالترین مقام اجرایی را به کارفرمایان تسلیم و مورد تائید و پذیرش کارفرمایان دولتی و بعضا کار، ضمانت

ریزي ت و برنامهو به پیشنهاد سازمان مدیری 24/8/1394هیئت وزیران در جلسه تاریخ . گیردغیردولتی هم قرار می

مورخ  50659/ت 123402نامه تضمین معامالت دولتی جدید را تصویب و طی نامه شماره کشور آیین

نامه، همه از تاریخ الزم االجرا شدن این آیین«نامه مذکور آمده است: آئین 14ابالغ نمود که در بند  22/9/1394

هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند از دستگاههاي مشمول و نامه ها و ضوابط قبلی تمام دستگاهآیین

نامه تضمین براي معامالت دولتی سابق و آئین 11/8/1382تاریخ  28493/ت 42956هاي شماره نامهجمله تصویب

ه هاي خاص تصویب نمودنامه مورد اشاره اضافه شده و یا براي دستگاهتعدادي از مصوبات هیأت وزیـران کـه به آیین

  ».شودبود لغو می

نامه هاي اشاره شده قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت در زمره تصویب 22نامه اجرایی ماده هر چند آیین -4

باشد، ولی تعدادي از کارفرمایان با استناد به مفاد اند نمینامه تضمین معامالت دولتی جدید که لغو شدهآیین 14در بند 



هایی هاي مشمول و دستگاهها و ضوابط قبلی تمامی دستگاهنامهنامه مزبور که اشاره دارد همه آیینماده اخیرالذکر آیین

- شود، در قبول تضمین باالترین مقام اجرایی قرارگاه تشکیک میکه مقررات خاص خود را در این زمینه دارند لغو می

نامه اجرایی قانون هیأت وزیران آیین 12/10/1395که اخیرا و در جلسه مورخ نکته جالب توجه آن-5 نمایند. 

اصالح سازمان بسیج سازندگی نیروي مقاومت بسیج پاسداران انقالب اسالمی به تصویب رسیده است. موضوع 

هاي نامه سازمان بسیج و ردهاین آیین 5که در ماده  15/10/1395مورخ  41859/ت 128300نامه شماره تصویب

قانون تنظیم  22نامه اجرایی ماده آیین 4نامه مشمول ماده ي پیمانکاري موضوع این آیینتابعه آن در اجراي قراردادها

رسد با این مقرره عمال ابهام مطرح شده ناشی از حکم ماده بخشی از مقررات مالی دولت قرار گرفته اند لذا به نظر می

قانون تنظیم بخشی از  22امه اجرایی ماده نآیین 4نامه تضمین معامالت دولتی در ارتباط با اعتبار ماده آیین 14

مذکور  22نامه اجرایی ماده آیین 4مقررات مالی دولت برطرف گردیده است و هیأت وزیران به این وسیله اعتبار ماده 

و عدم لغو آن را مورد تایید و تاکید قرار داده است و به این ترتیب تضمین باالترین مقام اجرایی واحدهاي اجرایی 

هاي طرف هاي سازندگی کماکان داراي اعتبار است و پذیرش آن از طرف دستگاهکاري نیروهاي مسلح قرارگاهپیمان

هذا تقاضا دارد دستور فرمایید نظر مشورتی آن نهاد محترم پیرامون قرارداد از وجاهت قانونی برخوردار است. علی

  موضوع ارائه گردد.

 پاسخ:

مورخ  639به شماره ثبت وارده  1398/04/24/س مورخ 1214-240/13بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1398/04/25

داران نامه اجرایی قانون اصالح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروي مقاومت بسیج سپاه پاسآیین 5مستفاد از ماده 

قانون تنظیم بخشی از  22نامه اجرایی ماده آیین 4این است که مقررات ماده  12/10/1395انقالب اسالمی مصوب 

نامه تضمین معامالت دولتی آیین 14به قوت خود باقی است و ماده  11/4/1387مقررات مالی دولت اصالحی 

  باشد.ناسخ آن نمی 24/8/1394مصوب 

 پور دکتر محمد علی شاه حیدري

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/02     

7/98/362   

  ح  362-59-98شماره پرونده:  

  

  

  

  

  

  

  

 پاسخ:

  یبخش الموت شرق یمحترم دادگاه عموم سیرئ

  ر؛یخ يسالم و دعا با

ـ ، نظر1398/03/12مـورخ   362به شماره ثبت وارده  1398/03/07بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ         هی

 :گردد یاعالم م ریاداره کل به شرح ز نیا یمشورت

پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی هاي نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول 

که حقی از کسی ضایع شده است،  قانون ثبت اسناد و امالك کشور، دعواي این 24اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 

به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا  109که مشمول یکی از مواد  نبه عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر ای

قابل شکایت کیفري است و تأثیري در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت فرد قانوناً محرز است و 

بودن ملک در تصرف دیگري تأثیري در آن ندارد و می تواند دعواي خلع ید متصرف را مطرح کند و این مورد از 

چه  هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ اما چنان 1/10/1383مورخ   672شماره  شمول رأي وحدت رویه

عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد، با توجه به رأي وحدت رویه مذکور، دعواي خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت علیه 

  متصرف قابل استماع نیست.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    یهمدیر کل حقوقی قوه قضای

 استعالم: 

هاي اند آگهیشود شخصی یا اشخاصی تقاضاي ثبت نمودهدر استعالمات به عمل آمده از اداره ثبت معموال قید می

الیه شخصا یا به قائم مقامی ملک انتقال یافته منقل نوبتی انتشار یافته و پس از آن ملک به دیگري منتقل شده است و

نمایند؛ در حالی که عملیات ثبتی خاتمه نیافته و مالکیت خود و مورثشان در دفتر امالك تقاضاي خلع ید مطرح می

آیا  تواند حکم بر خلع ید دهد؟ در صورت منفی بودن پاسخاستقرار نیافته است. آیا دادگاه به استناد چنین اسنادي می

 توانند دادخواست اثبات مالکیت بدهند؟همان اشخاص می



 

1398/06/20    

7/98/375   

  ح  375-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي پدر طفل در مورد دختر باکره غیر بالغ خود با ادعاي رعایت مصلحت طفل، از دادگاه تقاضاي اذن در  در پرونده

سال طفل به سن بلوغ ازدواج خواسته است. دادگاه نیز با بررسی ادله، اذن به ازدواج داده است. پس از گذشت چندین 

المصالحه  وجه ت وي در ازدواج مراعات نشده و وياي مدعی است که مصلح و رشد رسیده است و با تشکیل پرونده

  کند:  قتل برادر زوج واقع شده است و این امر را بر دادگاه ثابت می

  باکره قابل استماع است؟ آیا در وضعیت فعلی که قبال در مورد نکاح طفل راي صادر شده است، دادخواست دختر 

بررسی و راي تواند در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت دختر در راي قبلی، می تواند موضوع را  دادگاه میآیا 

  سابق را نقض نماید؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/03/13مورخ  375به شماره ثبت وارده  1398/03/05بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  گردد: کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم میمشورتی 

جهات انحالل نکاح در شرع و قانون مدنی مصرح گردیده و منحصر به طالق، فسخ، انفساخ، بذل مدت و انقضاي مدت 

به  نکاح است. از طرفی، اختیار ولی به تزویج صغیره با رعایت مصلحت وي، در شرع اسالم آمده و منوط نمودن آن

باشد. بنابراین در فرض استعالم که ولی با  اخذ اذن دادگاه، صرفاً از بابت نظم عمومی است و شرط صحت نکاح نمی

علیه خود نموده  تشخیص مصلحت صغیره و تأیید این تشخیص توسط دادگاه و نهایتاً اخذ حکم، اقدام به تزویج مولی

ین ادعا که مصلحت وي در تزویج رعایت نشده است، حکم قبلی تواند با ا است، زوجه پس از رسیدن به سن بلوغ نمی

  چنین دعوایی محکوم به رد است.دادگاه که متضمن بر اذن به تزویج بوده را نقض نماید و 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/13    

7/98/384   

  ع  384-94-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

این سازمان به دلیل ماهیت ، 1395به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 

هاي دولتی به ویژه قانون ر دستگاهـاکم بـتحقیقاتی و پژوهشی، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی ح

ات، از حیث امور اداري مالی و استخدامی محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوري و قانون برگزاري مناقص

 1نماید و این امر که سازمان مشمول ماده هاي مصوب هیات امناي خود عمل مینامهو به ویژه معامالت برابر آیین

باشد، به کرات در احکام صادره از سوي مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است. در خصوص فروش قانون فوق می

هیات امناي سازمان مقرر داشته است که فروش این  1395نامه مالی و معامالتی مصوب آیین 60ماده  اموال غیرمنقول

دارد فروش اموال غیر قانون محاسبات عمومی اشعار می 115اموال با تصویب هیات امنا مجاز است. همچنین ماده 

ود، به پیشنهاد وزیر مربوط با هیات وزیران شها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده میمنقول وزارتخانه

قانون احکام دائمی در خصوص الزام  1باشد. با عنایت به صراحت ماده از میـوط مجـررات مربـو با رعایت سایر مق

هاي دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی، خواهشمند است در به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه

قانون  115قانون فوق االشعار به ویژه این سازمان از ماده  1هاي اجرایی موضوع ماده تبعیت دستگاهخصوص الزام 

  محاسبات عمومی اظهارنظر فرمائید.

 پاسخ:

مورخ  384به شماره ثبت وارده  1398/03/11مورخ  78543/200بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم میعمومی و بین، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین 1398/03/13

قانون تنظیم  69در قوانین و مقررات جاري نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده 

در خصوص نقل و انتقال و واگذاري اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ  1380بخشی از مقررات مالی دولت 

قانون  115ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در ماده اهمیت خاص آن

موال اختصاصی باشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت انمی 1366محاسبات عمومی 

ها، مراکز و در معافیت دانشگاه 1395هاي توسعه کشور نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامه

هاي دولتی نظیر قانون مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه



ها و مراکز و ل متعلق به دولت است. بنابراین دانشگاهمحاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقو

بردار اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال و واگذاري این اموال مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهره

باشند. بدیهی است می 1366قانون محاسبات عمومی  115ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات ماده 

هاي یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون اموال اختصاصی دستگاه

  گردد.و دیگر مقررات حکم رفتار می 1395هاي توسعه کشور احکام دائمی برنامه

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/06/20    

7/98/407   

  ح  407-69-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخصی از کودکی محجور و از کارافتاده کلی است و تحت تکفل مادرش که کارمند بوده قرار داشته و اخیراً مادرش 

فوت کرده است. از طرفی پدر آن شخص هم کارمند است و در زمان حیات همسرش براي فرزند خود دفترچه خدمات 

توجه به مراتب و در نظر گرفتن اینکه هم اکنون حضانت و نگهداري و تامین مخارج آن شخص درمانی گرفته است. با 

که در زمان حیات  تواند با استناد به این باشد، آیا آن شخص می باشد و پدرش هم از کارافتاده نمی بر عهده پدرش می

  واست برقراري حقوق وظیفه نماید؟مادرش تحت کفالت وي بوده، از قبل وي درخ

 پاسخ:

مورخ  407به شماره ثبت وارده  1397/12/15مورخ  1397028000126734بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1398/03/20

قانون حمایت خانواده  48ماده  4و  3در فرض سؤال (فرزند معلول از کارافتاده کلی و نیازمند) با رعایت بندهاي 

  تواند از حقوق وظیفه مادر متوفیه خود  برخوردار شود.می 1/12/1391مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/03    

7/98/417   

  ك417-54-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن، آیا صرفاً  5و  4مواد  5و  4اوال، در خصوص بندهاي 

که  در صورت ارتکاب جرم مذکور در همان بندها مرتکب مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهد شد یا آن

ات مربوط به که جرم ارتکابی از نوع جرایم مربوط به مواد مخدر باشد جهت تحقق تکرار جرم و اعمال مقرر صرف این

  کند و میزان مواد موثر در مقام نیست؟  تکرار جرم کفایت می

همان قانون، براي اعمال  8ماده  5تا  1قانون مذکور و بندهاي  5و  4مواد  3و  2و  1ثانیاً، در خصوص بندهاي 

موضوع محکومیت  مقررات تکرار جرم، آیا صرف تکرار جرم صرف نظر از انطباق یا عدم انطباق بزه ارتکابی یا بزه

کند؛ یا  آن قانون کفایت می 8ماده  5تا  1و نیز در جرایم موضوع بندهاي  5و  4قبلی، چه در جرایم موضوع بندهاي 

که براي اعمال مقررات تکرار جرم، ضرورتاً باید مقوله مواد کشف شده و فعل منطبق با همان بندي باشد که قبال  این

  اصل نموده است؟ن محکومیت قطعی حمتهم بر اساس آ

 پاسخ:

مورخ  417به شماره ثبت وارده  1398/03/20مورخ  9016/160/34001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می 1398/03/21

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق  5ماده  5و  4قسمت دوم؛ در اعمال مقررات تکرار موضوع بندهاي 

موادي به آن، میزان مواد مکشوفه در هر دو نوبت اول و دوم مالك است؛ یعنی اگر متهم براي نوبت اول مرتکب بزه 

این قانون در  5یا  4قانون موصوف گردید، در صورتی مقررات تکرار موضوع  بند  5ماده  5یا  4موضوع بندهاي 

  اعمال می شود که در مرتبه دوم نیز مرتکب بزه موضوع همان بند از ماده مذکور گردد.  مورد وي

قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن، براي تحقق تکرار جرم  6ثانیا، قسمت اول؛ با عنایت به صدر ماده 

مورد براي تحقق تکرار جرم حسب  5یا  4مواد  3و  2، 1موضوع صدر ماده موصوف، تکرار هر یک از بندهاي 

 5و  4کافی است و متفاوت بودن رفتارهاي مجرمانه (از حیث رکن مادي جرم) موضوع مواد » همان ماده«موضوع 

  قانون موصوف در تحقق تکرار جرم موضوع همان ماده بی تأثیر است.



وان عالی کشور، براي هیئت عمومی دی 10/2/1398مورخ  776قسمت دوم؛ با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 

این قانون، انطباق  8ماده  5تا  1اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهاي 

جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر الزم است و متفاوت بودن 

(از حیث رکن مادي جرم) در تحقق تکرار موضوع ناظر به فرض سوال بی تاثیر  8رفتارهاي مجرمانه موضوع ماده 

  است

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضائیه

    



 

1398/06/12    

7/98/481   

  ك  481-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ردار برخو 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 4 88بینی شده در مادهآیا اشخاص حقوقی نیز از مهلت قانونی پیش

  باشند؟ می

 پاسخ:

مورخ  481به شماره ثبت وارده  1398/03/29مورخ  9000/3196/500احتراماً، بازگشت به نامه شماره        

معاون محترم قضائی  22/3/1398مورخ  140/98/10316/9000، موضوع استعالم شماره 1398/04/02

  گردد: دادستان کل کشور، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

دیه که جبران خسارت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  488و اطالق ماده  452، ماده 14مستفاد از تبصره ماده 

لیت در پرداخت و مهلت آن تفاوتی بین ناشی از جنایت است تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئو

اشخاص  1311قانون تجارت مصوب  588اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده 

توانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون براي افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان  حقوقی می

ر خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی به مانند اشخاص ممکن است دارا شود که د

قانون کار مؤید این نظر است. ضمناً در مواردي که اشخاص حقوقی نظیر  184گردد و مفاد ماده  حقیقی رفتار می

منعقده و قوانین حاکم نظیر باشند، مطابق قرارداد  هاي بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی می شرکت

(مواد » 20/2/1395قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب «

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  488شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده  و ...) رفتار می 32، 31

  خارج است.

 پور دکتر محمد علی شاه حیدري

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/20    

7/98/498   

  ع  498-192-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون بودجه  50ماده  9ها و راه آهن و بند  قانون ایمنی راه 7و 6اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي به استناد مواد 

هاي اصلی و فرعی واقع در خارج از محدوده شهرها در مالکیت  مدعی است که حریم قانونی آزاد راه و راه 1351سال 

قانون  50و متعلق به اداره راهداري و حمل و نقل جاده است و اشخاص عادي نسبت به آن مالکیت ندارند و ماده 

انونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي بودجه همچنان به قوت خود معتبر و باقی است. با عنایت به الیحه ق

هاي اصلی و  هاي عمومی عمرانی و نظامی دولت، ارشاد فرمایید که آیا حریم قانونی آزاد راهها و راه اجراي برنامه

  دارد که از سوي دولت تملک شود؟ که به اشخاص تعلق دارد و ضرورت فرعی متعلق به دولت است یا این

 پاسخ:

، 1398/04/04مورخ  498به شماره ثبت وارده  1398/04/03د مورخ  98-164بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون اراضی و منابع طبیعی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

- اشاره» 1379آهن مصوب اهها و رقانون اصالح قانون ایمنی راه«و » 1349آهن مصوب ها و راهقانون ایمنی راه«در 

که به  1351ها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال اي به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آن

آن، به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا  11تا  1و بندهاي  50موجب مقررات ماده 

-الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه«مؤسسات خصوصی اشاره نموده، با تصویب 

یحه قانونی در آن قسمت که با این ال» شوراي انقالب 27/11/1358هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 

هاي دولتی قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح«در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و 

آید در خصوص مورد الزم االجراء است. از مجموع این قوانین الزم االجراء برمی» 1367ها مصوب سال و شهرداري

زو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ آهن که جها و راهکه اراضی واقع در مسیر راه

قابل  1358شود، بهاي آن طبق الیحه قانونی سال هاي مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده میکه با کشیدن راهاین

نشده و تنها  هاي مذکور که از مالک سلب مالکیتپرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راه

شود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که نوعی حق ارتفاق براي وزارت راه و ترابري ایجاد می



ها و ها و تأسیساتی که در حریم راهها و اعیانیینـمعارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا براي زم

  ها را تملک نکرده، بهایی پرداخت نخواهد شد.ت آنگیرد، مادام که دولآهن قرار میراه

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/12    

7/98/500   

  ك  500-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه که مقام اظهار نظر در خصوص قرار نهایی اظهار نظري ننماید اما دادستان سند کیفرخواست را تنظیم و امضا 

  توان به عنوان موافقت او با قرار نهایی تلقی نمود؟  کند،آیا تنظیم سند کیفرخواست از ناحیه دادستان را می

 پاسخ:

مورخ  500به شماره ثبت وارده  1398/04/04ورخ م 9026/458/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/04

، صدور کیفرخواست از سوي دادستان به معناي موافقت 1392قانون آیین دادرسی کیفري  279و  268مستفاد از مواد 

ر جداگانه از سوي وي یا مقام اظهار نظر خللی به صحت وي با صدور قرار جلب به دادرسی است و عدم اظهار نظ

  کند.کیفرخواست وارد نمی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/06/20    

7/98/505   

  ك  505-1/12-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  اي که توسط چند نفر از قضات به امضاء برسد تخلف انتظامی است؟  آیا تنظیم هر نامه

 پاسخ:

، 1398/4/4مورخ  505به شماره ثبت وارده  1398/4/4مورخ  9020/5005/65بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: یالملل این اداره کل به شرح زیر اعالم م نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

قانون نظارت بر رفتار قضات  55بر اساس ماده  1307قانون اصول تشکیالت عدلیه مصوب  113با توجه به نسخ ماده 

این قانون، امضاي جمعی قضات در یک نامه  18الی  13و با عنایت به تخلفات انتظامی قضات در مواد  1390مصوب 

ز باید در مکاتبات شؤون قضایی را مطابق قوانین و مقررات فاقد وصف تخلف انتظامی است. بدیهی است که قضات نی

  مربوطه رعایت نمایند.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/06/03    

7/98/517   

  ك  517-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

که راي دادگاه توام با محکومیت به در مواردي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  429به موجب ماده 

هاي دیگر  هاي مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد جنبه پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه

در ماده » به تبع آن«و عبارت » توام«راي نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.آیا منظور از واژه 

گردد؟ به عنوان مثال در خصوص محکومیت از بابت  مرتبط است یا جرایم غیر مرتبط را هم در برمی مرقوم، جرم

تجدید نظرخواهی است،  دهم دیه کامل، آیا با توجه به این که بزه اهانت قابل اهانت توام با ضرب و جرح کمتر از یک

  تبع آن قابل تجدیدنظر است؟محکومیت در خصوص ایراد ضرب و جرح به 

 اسخ:پ

، 1398/04/09مورخ  517به شماره ثبت وارده  1398/03/23مورخ  98/1062بازگشت به استعالم شماره       

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

، معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاه هاي کیفري، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  428با عنایت به ماده 

و  436، 429، 9، 8است که شخص متهم به ارتکاب آن است؛ و مستفاد از مواد » جرایمی«یا » مجازات قانونی جرم«

قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص تجدید  429تبصره آن از قانون موصوف این است که حکم موضوع ماده 

اظر به وضعیتی است که محکومیت کیفري و همراه آن، محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از نظرخواهی تبعی؛ ن

جرم یا دیه  ویا ارش، ناشی از ارتکاب رفتار (فعل) مجرمانه واحدي است که به موجب قانون واجد دو جنبه (حیثیت) 

یگر) قابلیت تجدید نظر هر یک از عمومی و خصوصی است که (به لحاظ غیر قابل تفکیک بودن این دو جنبه از یکد

دو جنبه عمومی و خصوصی مذکور بر دیگري موثر است و به عکس. بنابراین مواردي نظیر فرض سوال که ناظر به 

موارد تعدد جرم است، قابلیت تجدید نظر هر یک از جرم هاي ارتکابی تاثیري در وضعیت دیگر جرم ها ندارد و مثال 

  قانون آیین دادرسی کیفري خروج موضوعی دارد. 429از قلمرو شمول ماده هاي مذکور در فرض استعالم 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه    دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    



 

1398/06/03    

7/98/541   

  ك  541-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه محکوم پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی صرفا مراتب تسلیم خود به راي صادره را اعالم کند و به -1

را مطرح نکند، آیا دادگاه صادرکننده حکم  442صورت صریح یا ضمنی تقاضاي تخفیف مجازات موضوع ماده 

  ات تعیین شده را کسر نماید؟چهارم مجاز تواند بر اساس آن و با اعمال ماده قانونی مذکور تا یک می

اگر محکوم پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی صرفا اعالم تسلیم به راي نماید ولی پس از پایان مهلت مذکور -2

تقدیم نماید، آیا  442تقاضاي تخفیف مجازات تعیین شده را به استناد تسلیم به راي اعالم شده قبلی و در اجراي ماده 

  آن امتناع کند؟م باید از پذیرش دادگاه صادرکننده حک

 پاسخ:

، 1398/4/11مورخ  541به شماره ثبت وارده  1398/4/9مورخ  9001/17/35بازگشت به استعالم شماره       

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

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

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

است که کیفیت این تقاضا و چگونگی احراز و عبارات و اعمال مشعر بر آن با توجه به   محکوم  مجازات از ناحیه

  ننده است.محتواي پرونده با مقام قضایی رسیدگی ک

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

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

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

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

رت پس از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبا

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 محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

 

1398/06/05    

7/98/559   

  ك  559-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در تصادفات رانندگی چنانچه مصدوم در همان زمان یا با فاصله  زمانی کمی بعد از تصادف، در همان محل تصادف 

که صدمات مرتبط و غیر مرتبط با یک ضربه و یا یک سبب ایجاد شده و مصدوم  فوت نماید، آیا به استناد این

از مسري و غیر مسري منجر به فوت در یکدیگر  توان قائل شد که کلیه صدمات وارده اعم بالفاصله فوت نموده، می

حاکم بوده و بین فوت بالفاصله  539ماده » ب«گیرد: یا این که بند  تداخل نموده و صرفا دیه نفس مورد حکم قرار می

باشد و باید بین صدمات مرتبط با فوت و غیر مرتبط با فوت تفاوت قائل شد؛ به این  بعد از حادثه و غیر آن فرقی نمی

  ت غیر مرتبط باید پرداخت گردد؟ حو که صدمات مرتبط  با فوت با دیه نفس تداخل نموده و صدمان

 پاسخ:

مورخ  559به شماره ثبت وارده  1398/04/05مورخ  9022/362/5600بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/16

ادفات مربوط به رانندگی چنانچه آسیب یا آسیب هاي بدنی وارده به متوفی در اثر یک رفتار (مجرمانه) اوالً، در تص

مرتکب باشد و حادثه نیز بالفاصله منتهی به فوت مصدوم شود، مقصر تنها باید به پرداخت دیه نفس محکوم شود؛ لکن 

در اثر سرایت صدمه یا صدمات فوت نماید،  در صورتی که حادثه منتهی به مصدومیت فرد شود و متعاقباً مصدوم

  ، است.1392قانون مجازات اسالمی مصوب   539موضوع حسب مورد مشمول مقررات بندهاي الف یا ب ماده 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  539ثانیاً، سرایت در لغت به معنی اثر کردن است و منظور از سرایت در ماده 

ه یا صدمات وارده باشد. البته صرف فوت بعد از چند روز از وقوع حادثه موجب این است که فوت ناشی از صدم

شمول عنوان سرایت نیست؛ زیرا ممکن است فوت به علت دیگري غیر از صدمه یا صدمات وارده باشد و در هر حال، 

  ت یا خیر، با پزشکی قانونی است.تشخیص فوت ناشی از سرایت اس

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/03    

7/97/575   

  ك  575-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، دادسراي شهرستان غیر از  308در پرونده اي با موضوع اتهام مقامات مندرج در ماده 

ار، پرونده نزد دادگاه کیفري دو شهرستان نماید و متعاقب اعتراض شاکی به قر مرکز استان قرار منع پیگرد صادر می

غیر از مرکز استان مطرح شود. چنانچه نظر دادگاه بر کفایت ادله و انتساب بزه به مقام مسئول موصوف مسئولیت 

  باید اتخاذ نماید؟ ه تصمیمی میکیفري او باشد و از طرفی با التفات به عدم صالحیت دادگاه اخیرالذکر، آن دادگاه چ

 پاسخ:

مورخ  575به شماره ثبت وارده  1398/4/16مورخ  9026/538/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می 1398/4/17

در مواردي که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهاي منع یا موقوفی تعقیب، موضوع 

و اصالحات و الحاقات بعدي، معتقد به صدور قرار عدم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  274و  270مواد 

در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  308صالحیت از جمله به لحاظ صالحیت رسیدگی به موضوع وفق ماده 

قرار عدم صالحیت به مرجع قضایی  عنه، پرونده را با صدور دادسراي مرکز استان باشد، باید ضمن نقض قرار معترض

تواند مؤید این  نیز میشده  قانون یاد 469ماده  3و بند  450ماده » پ«صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ مالك از بند 

  نظر باشد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضائیه



 

1398/06/09    

7/98/579   

  ح579-9/3-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ساله از سوي والدین وجود  یازدهآیا امکان طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترك نسبت به دختر 

  دارد ؟

 پاسخ:

 1398/04/18مورخ  579به شماره ثبت وارده  1398/04/18مورخ  9015/3252/1بازگشت به استعالم شماره       

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

قانون  49گذار در تبصره یک ماده باشند؛ قانونتحت حضانت ابوین می» اطفال«قانون مدنی، تنها  1168به موجب ماده 

 1210، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده 1370مجازات اسالمی 

منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمري و  1392قانون مجازات اسالمی  147قانون مدنی و ماده 

کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) قسمت مربوط به  3از جلد  18در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمري است. مسأله 

تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس الحد حق «احکام والدت و ملحقات آن نیز در این مورد بیان داشته: 

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

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

باشند. با این اوصاف طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل سر برند) مختار  می- ود بهـیک از ابوین خکنار کدام

  یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است. فرزند مشترك نسبت به دختر

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضائیه



 

1398/06/20    

7/98/593   

  ح  593-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي فک رهن، ابطال سند رسمی و انتقال سند رسمی مطرح کرده و  خواهان طی یک دادخواست سه خواسته با موضوع

میلیون ریال  9میلیون ریال و جمع بهاي هر سه خواسته را  سهها را به صورت جداگانه به مبلغ  هر کدام از خواسته

نماید. آیا مالك تشخیص قابلیت تجدید نظر خواهی از راي، جمع بهاي سه خواسته است یا هر کدام از  مقوم و اعالم می

ها باید به صورت جداگانه در نظر گرفته شود؟ آیا در این خصوص بین دعاوي مرتبط یا هم منشاء و غیر آن  خواسته

  تفاوتی وجود دارد؟

 پاسخ:

مورخ  593به شماره ثبت وارده  1398/04/20مورخ  9016/253/34001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/22

ادخواست مطرح شود، نافی که دو یا چند دعوا با تجویز قانون به موجب یک د با توجه به اصل استقالل دعاوي، این

  باشد. ظر قابلیت تجدید نظر نمیاستقالل دعوا از جمله از ن

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/03     

7/98/594   

  ح  594-127-98شماره پرونده:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پاسخ: 

مورخ  594به شماره ثبت وارده  1398/4/18مورخ  9000/7130/900بازگشت به استعالم شماره       

  :گردد یاعالم م ریاداره کل به شرح ز نیا یمشورت هی، نظر1398/4/22

هاي  قانون آیین دادرسی دادگاه 260و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  161اوالً، به موجب ماده 

است و مبدأ » وصول نظریه کارشناس«، مرجع قضایی مکلف به ابالغ 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

مراتب وصول نظریه مذکور به دفتر دادگاه احتساب مهلت مقرر براي اعتراض نسبت به نظر کارشناس، تاریخ ابالغ 

  باشد؛ است؛ هر چند اطالع از کم و کیف نظریه مستلزم مالحظه و رویت آن می

ثانیاً، قرار دادن نظریه کارشناس در سامانه مربوط به ابالغ الکترونیکی براي سهولت دسترسی به آن و اطالع از نظر 

  ریه است و با منع قانونی مواجه نیست.کارشناسی و نوعی تسهیل براي اطالع از این نظ

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

 استعالم:

نظریه  ،1379آیین دادرسی مدنی مصوب  260و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  161مطابق مواد 

کارشناس باید به طرفین دعوي ابالغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسیر برخی همکاران محترم قضایی، 

رویت نظریه کارشناس نیازمند مراجعه حضوري اصحاب پرونده به مرجع قضایی است. در حال حاضر با توجه به 

اندازي سامانه ثنا و امکان رویت دادنامه و برخی اوراق قضایی در و راه سیاست الکترونیکی شدن مراحل دادرسی

قانون آیین دادرسی کیفري که مقرر  655هاي قانونی نظیر ماده توان با استفاده از ظرفیتسامانه مذکور، آیا می

حقوقی و  دارد در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم ازمی

کیفري،ابالغ سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق راي، امضاء، اثر انگشت، ابالغ اوراق قضایی، نشانی و 

مانند آن الزم باشد، صورت یا محتواي الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهاي امنیتی مذکور در 

استنباط کرد که امکان ابالغ الکترونیک نظر کارشناس  هاي آن کافی و معتبر است، چنینمواد این قانون و تبصره

 نیز وجود دارد؟



  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

    



 

1398/06/03    

7/98/596   

  ك  596-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

عالی کشور واقع شده است، آقاي برات حیدري  که مورد تایید دیوان 29/1/1387-55به موجب دادنامه شماره 

فرزند غالم تبعه افغانستان به جهت قتل عمدي همسر سابق خود خانم گوهر موسوي فرزند محمد تبعه افغانستان به 

ت در اند در حالی که انحصار وراث قصاص نفس محکوم گردیده است. اولیاي دم متوفی از قصاص اعالم گذشت نموده

اولیاي دم شناسایی شده به جهت فقدان مدارك هویتی مسلم نیست. حسب استعالم به عمل آمده از استانداري اصفهان 

گذرد، اسامی موجود در پرونده مقتول عبارتند از سید  سال از تشکیل آن می هیجدهو محتویات پرونده محاکماتی که 

بی هوا موسوي (مادر). فرزندان متوفی  ، فاطمه، فریبا فرزندان) و بیاند)، زهرا برات حیدري همسر (که طالق گرفته بوده

برد  در زندان به سر می 12/5/1383باشند. محکوم از تاریخ  متولد ایران هستند و در افغانستان فاقد سابقه والدتی می

الملل قوه قضائیه براي  و مکاتبات صورت گرفته با سفارت افغانستان از طریق وزارت امور خارجه و اداره کل امور بین

صدور گواهی حصر وراثت بالنتیجه مانده و الزام سفارت افغانستان به صدور این گواهی ممکن نیست. این مرجع را 

در چگونگی تشخیص اولیاي دم منحصر ارشاد فرمائید که آیا جهت انتساب وراثت، شهادت شهود و محتویات پرونده 

  دم چگونه است؟ صار اولیايیص انحکند و تشخ محاکماتی کفایت می

 پاسخ:

مورخ  596به شماره ثبت وارده  1398/4/19مورخ  58001/448/9016بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/4/22

اند، با رعایت قوانین دولت متبوع آنان اوال، صدور گواهی حصر وراثت براي اتباع خارجه که در ایران فوت نموده

قانون تصدیق  1قانون مدنی و اطالق ماده  974و  967،  7توسط دادگاه محل اقامت متوفی و با استناد به مواد 

  بالمانع است. 1309انحصار وراثت مصوب 

طریق مقتضی نظیر  ثانیا، گواهی حصر وراثت موضوعیت ندارد و اگر دادگاه وراثت و انحصار وراثت شاکیان را از

شهادت شهود (استشهادیه) احراز نمود، دیگر مطالبه گواهی حصر وراثت الزم نیست و می تواند حکم مقتضی صادر 

  نماید.



ل ارسال شود، عینا عودت می متن الیحه وکیل که باید در پرونده محاکماتی درج شود و نمی بایست براي این اداره ک

  شود.

  

 پور دکتر محمد علی شاه حیدري

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



1398/06/03    

7/98/600   

  ك  600-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

سال داشته، دادگاه  هیجدهکه در زمان دادرسی و ارتکاب بزه کمتر از  شخصی متهم به عمل شنیع لواط است که با توجه این

سال نگهداري در کانون  پنجسال، مشارالیه را به  هیجدهکیفري یک با رعایت قوانین مربوط به مجازات افراد کمتر از 

 هیجدهخواهی محکوم نسبت به راي صادره، سن وي از  اصالح و تربیت محکوم کرده است. در جریان اعتراض و فرجام

به کانون اصالح و تربیت در جهت اجراي دادنامه، آن مرجع با استناد به  سالگی گذشته است. با معرفی محکوم

هاي خود از پذیرش وي امتناع نموده است. از دادگاه در خصوص نحوه اجراي حکم  سئوال شده که دادگاه کیفري  اساسنامه

دانسته است. این دادسرا را در  مورد را ابهام و اجمال در راي تشخیص نداده و ارائه راه حل را برعهده قاضی اجراي احکام

  وه اجراي دادنامه ارشاد نمایید.خصوص نح

 پاسخ:

، نظریه 1398/04/23مورخ  600به شماره ثبت وارده  1398/02/13مورخ  970694بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، نگهداري محکومان باالي 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  304در فرض مطروحه با توجه به قسمت اخیر ماده 

سن هجده سال تمام در بخش نگهداري جوانان کانون اصالح و تربیت باید صورت پذیرد و ماموران سازمان زندان ها و از 

قانون یاد شده ملزم به تبعیت از دستورهاي قاضی اجراي  496و  29جمله کارکنان کانون اصالح و تربیت با توجه به مواد 

  احکام کیفري در مقام اجراي آراء می باشند

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/03     

7/98/607   

  ح  607-62/1-98شماره پرونده:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پاسخ:

 هی، نظر1398/04/23مورخ  607به شماره ثبت وارده  1398/04/11مورخ  98/2988بازگشت به استعالم شماره       

 :گردد یاعالم م ریاداره کل به شرح ز نیا یمشورت

که جاده ارتباطی موضوع استعالم به عنوان معبر عمومی اصلی در حوزه و محدوده خدماتی شهرداري قرار گرفته  نظر به این

ها است و  گونه جاده قانون شهرداري، شهرداري متولی تمام امور این 55ماده  25است، مستند به بند یک و بخش نخست بند 

  گونه قصور یا تقصیر در انجام تکالیف مقرر قانونی، مسؤولیت این نهاد را در پی خواهد داشت.هر

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 استعالم:

که به ها عمدتا ضمن اینهاند و این جاددر طرفین محورهاي ترانزیت ایجاد گردیدهبرخی از شهرها در نقاط مختلف کشور 

شوند، در داخل حوزه و محدوده خدماتی شهرداري قرار گرفته اند و اما با عنایت به عنوان معبر عمومی اصلی شناخته می

ریب بستر و ابنیه راه و در مواردي نیاز تردد ماشین االت سنگین و محموله هاي ترانزیتی از این محورها که بعضا باعث تخ

گیري آسفالت و ... دارند و در مواردي عدم اجراي هاي قدیمی، نصب گاردیل، اجراي روکش و لکهبه اصالح و تعریض پل

به موقع موارد مذکور، موجبات تصادفات و ورود خساراتی به خودروهاي عبوري گردیده است. لطفا ارائه طریق فرمائید که 

راهداري، راه و شهرسازي،  شهرداري) است و مسئولیت ناشی از قصور به عهده کدام الذکر کدام اداره (ی امور فوقولمت

 نهاد یا ارگان است؟



 

1398/06/20    

7/98/611   

  ح  611-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که مجدد بایستی موضوع  نظریه کارشناس معتبر است یا اینآیا برگزاري جلسه دوم مزایده پس از انقضاي مدت اعتبار 

جهت ارزیابی به قیمت روز به کارشناس ارجاع گردد؟ در صورت حالت اخیر، آیا مزایده مرحله اول نیز کان لم یکن 

  ایده مرحله اول نیز برگزار شود؟شود و بایستی پس از ابالغ نظریه کارشناس، مز می

 پاسخ:

مورخ  611به شماره ثبت وارده  1398/04/20مورخ  9073/2176/3480بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/24

اي را که از سوي اجراي  ،  مزایده18/1/1380قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19اطالق تبصره ماده 

گیرد. بدیهی است در موردي که بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی گذشته  شود نیز در برمی رگزار میاحکام ب

است، اگر محکوم له و محکوم علیه تلویحاً یا تصریحاً بر مفاد این نظریه تراضی نموده باشند، دراین صورت با توجه به 

تجدید کارشناسی ضرورت ندارد و به هر حال، تشخیص باشد،  نفع می این که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذي

  کننده است. مرجع قضایی رسیدگیمصداق بر عهده 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/05    

7/98/619   

  ك  619-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که دیه ترك برداشتن استخوان هر عضو را  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  569ماده » پ«با عنایت به بند 

پنجم دیه عضو است یا چهارپنجم از  چهارپنجم دیه شکستن آن عضو اعالم کرده است،آیا منظور چهارپنجم از یک

  رد؟دیه تاثیر داخوردگی در تعیین  پنجم دیه عضو؟ آیا التیام معیوب یا بدون عیب ترك چهارپنجم از یک

 پاسخ:

، نظریه 1398/04/24مورخ  619به شماره ثبت وارده  1398/04/20مورخ  44بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

به آن مرجع اعالم  24/4/1398مورخ  459/98/7نظریه مشورتی این اداره کل همان است که طی نظریه شماره 

پنجم دیه آن عضو است، نتیجتاً دیه ترك برداشتن  شود چون دیه شکستن هر عضو یک گردیده است و مجدداً تأکید می

  پنجم دیه آن عضو است. نجم از یکهر عضو، چهارپ

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/12    

7/98/627   

  ع  627-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بینی  هاي مختلف در حوزه هر شهر پیش هاي طرح جامع و تفصیلی کاربري طور که مستحضرید برابر نقشه احتراما همان

هایی که تعیین تکلیف و مجري تملک آن شهرداري است، کاربري فضاي سبز است که در  گردیده و از جمله کاربري

زمین، اخذ مجوز احداث بنا یا تملک زمین توسط این  این خصوص نظر به مراجعه مالکین حقیقی مبنی بر تعیین تکلیف

مرجع و پرداخت خسارت عمدتاً مدیریت شهري به دلیل ارزش ریالی و از طرفی محدودیت شدید منابع مالی خود با 

باشد و از طرفی با توجه به سپري شدن دوره  مشکل مواجه بوده و قادر به تملک زمین به جهت حفظ کاربري نمی

ماده واحده مذکور، شهرداري مکلف به صدور  22/1/1380اصالحی  1اراضی در طرح به استناد تبصره ماهه  هیجده

ن اي را در چنی باشد. با عنایت به مراتب فوق ارائه طریق فرمائید که شهرداري چه شیوه مجوز یا اجراي ماده واحده می

  حالتی پیش روي خود قرار دهد؟

 پاسخ:

، 1398/04/24مورخ  627به شماره ثبت وارده  1398/04/17مورخ  98/3222ره بازگشت به استعالم شما      

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

با اصالحات  29/8/1367ها مصوب  هاي دولتی و شهرداري با عنایت به قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح -1

گونه اعمال حقوق مالکانه ندارد و دستگاه صویب طرح، مالک حق هیچ، در طول هجده ماه از تاریخ ت22/1/1380

تواند مانع هرگونه اعمال حقوق مالکانه توسط اشخاص در امالك واقع در طرح گردد. اما  مجري طرح در این مدت می

که دستگاه مجري تواند اعمال حقوق مالکانه نماید و در صورتی مالک پس از هجده ماه از تاریخ تصویب طرح می

کند؛ به عبارت دیگر  طرح خود را پیش از پنج سال از تاریخ تصویب به اجرا بگذارد، خسارتی به مالک پرداخت نمی

دستگاه مجري طرح، در صورتی که در فرجه قانونی (بین هجده ماه و پنج سال) اقدام به اجراي طرح نماید، هیچ 

کند. پس از اتمام مهلت هجده ماه  و تجدید بنا به مالک پرداخت نمیهاي مربوط به احداث  خسارتی در خصوص هزینه

گردد و شهرداري مکلف به صدور پروانه یا پایان کار با کاربري پیش  و پنج سال، مالک داراي تمام حقوق مالکانه می

لیه حقوق از طرح است؛ اما صدور چنین پایان کاري مانع اجراي طرح مصوب توسط دستگاه مجري طرح با پرداخت ک

هاي اجرایی اقدامی در راستاي  چه دستگاهگردد؛ به عبارت دیگر پس از انقضاي مهلت پنج سال، چنان اشخاص نمی



گردد و دستگاه مجري  تملک و اجراي طرح نکرده باشند، در این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می

  مالک پرداخت نماید.طرح باید خسارت مربوط به احداث و تجدید بنا را به 

ها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا امالك ننمایند، حسب مورد ملزم به هاي اجرایی و شهرداريدستگاه -2

گونه موارد، قانون تعیین باشند. بدیهی است در اینپرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و امالك و خسارت نمی

حقوق  22/1/1380با اصالحات  29/8/1367ها مصوب و شهرداري هاي دولتیوضعیت امالك واقع در طرح

  اشخاص را در موارد عدم اجراي طرح تعیین نموده است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1398/06/05    

7/98/657   

  ك  657-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 8/1360/ 30-34و راي وحدت رویه شماره 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134و  131با توجه به مواد 

  هیات عمومی دیوان عالی کشور: 

شود؟ آیا راي  آیا ترك انفاق به همسر و فرزند، یک جرم و تعدد معنوي است یا دو جرم و تعدد مادي محسوب می 

  کر کماکان بر قوت خود باقی است؟وحدت رویه اخیرالذ

 پاسخ:

مورخ  657به شماره ثبت وارده  1398/04/27مورخ  9029/3948/65بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/29

النفقه که زندگی  ، در حالتی که نفقه زوجه و اشخاص واجب30/8/1360مورخ  34با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 

شود (مانند نفقه زوجه و اوالد)، ترك  مشترکی دارند و معموالً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت می

شود و مشمول مقررات تعدد جرم  النفقه) ترك فعل واحد محسوب می انفاق آنان (ترك انفاق زوجه و اشخاص واجب

شود، ترك نفقه  باشد و سهم هر یک جداگانه پرداخت می یست؛ اما در صورتی که محل زندگی آنان جداي از هم مین

قانون آیین دادرسی  473اي محسوب و مشمول مقررات تعدد مادي است. طبق ماده  هر یک از آنان جرم جداگانه

هاي عمومی و انقالب در امور  دادگاه قانون آیین دادرسی 271(که جایگزین ماده منسوخه  1392کیفري مصوب 

کیفري است) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رأي وحدت رویه مؤخري که 

شود، قابل تغییر است و تاکنون رأي وحدت رویه جدیدي مغایر با رأي وحدت  این قانون صادر می 471مطابق ماده 

است و قانونی نیز مغایر با این رأي وحدت رویه به تصویب نرسیده است؛ لذا کماکان به  رویه اشاره شده صادر نشده

  باشد. قوت خود باقی می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/06    

7/98/669   

  ح  669-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خواندگان متعدداند، چنانچه حکم به نفع خواهان و محکومیت خواندگان صادر شود و اي که خواهان واحد و  در پرونده

له طرح  احدي از خواندگان دادخواست تجدیدنظر تقدیم نماید، آیا دادخواست وي باید فقط به طرفیت خواهان محکوم

بت به آنان هم تبادل لوایح انجام بایست به عنوان تجدید نظر خوانده قرار گیرند و نس علیهم نیز می شود یا سایر محکوم

  ها وخواندگان چه کسانی هستند؟ نشود؟ به عبارتی، طرفین دادخواست تجدید نظر در صورت تعدد خواها

 پاسخ:

، 1398/04/30مورخ  669به شماره ثبت وارده  1398/04/23مورخ  980027بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: زیر اعالم مینظریه مشورتی این اداره کل به شرح 

له تجدیدنظرخواهی نماید و تجدیدنظرخواهی  هاي محکوم تواند به طرفیت خواهان یا خواهان علیه فقط می خوانده محکوم

رف ها ط اند، فاقد موقعیت قانونی است؛ زیرا آن علیه واقع شده ها نیز محکوم وي به طرفیت دیگر خواندگان که آن

  اند. دعواي وي قرار نداشته

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/06/06    

7/98/674   

  ح  674-192-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  :1385قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها اصالحی سال  10در خصوص اجراي ماده 

تبصره دو ماده مذکور مستلزم صدور حکم قطعی آیا قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده به وضع سابق موضوع -1

  تواند راسا با هماهنگی دادستان نسبت به آن اقدام نماید؟ است یا اداره جهاد کشاورزي می

چنانچه اداره جهاد کشاورزي راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده به وضع  سابق اقدام نماید، -2

  چگونه است وآیا مستلزم ابالغ موضوع به مالک یا متصرف است؟تشریفات اعمال ماده قانونی مذکور 

قانون مذکور در مرجع قضایی رسیدگی  3آیا پس از اقدام فوق بایستی موضوع جهت اعمال مجازات موضوع ماده -3

  شود؟

زي آیا اختیار جهاد کشاورزي از حیث زمان و میزان تغییر کاربري محدودیتی دارد؟ به طور مثال جهاد کشاور -4

قانون مذکور را  10ماده  2صرفا تا قبل از ساختن و تکمیل بنا یا قبل از اتمام تغییر کاربري وظیفه اعمال اجراي تبصره 

ه جهاد دارد یا در هر زمانی از عملیات تغییر کاربري و حتی پس از اتمام عملیات توسط مرتکب نیز این تکلیف بر عهد

  کشاورزي است؟

 پاسخ:

مورخ  674به شماره ثبت وارده  1398/04/27مورخ  9031/14204/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/30

ها و لحاظ رأي وحدت رویه  قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 1/8/1385اصالحی  3اوالً، با توجه به ماده 

چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و  عالی کشور، چنان هیأت عمومی دیوان 21/12/1386مورخ  707 شماره

هاي موضوع این قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر  باغ

کننده به جرم است.  دادگاه کیفري رسیدگی کاربري نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه

 3قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزي با توجه به مواد  10ماده  2بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 

  پذیر است. این قانون پس از اعالم به مراجع قضایی و صدور حکم امکان 10و



عهده  ، اجراي احکام کیفري بر1392یین دادرسی کیفري مصوب ) قانون آ24/3/1394(اصالحی  484ثانیاً، طبق ماده 

عهده رئیس دادگاه و در  هاي بخش به ماده مذکور اجراي احکام کیفري صادره از دادگاه 3دادستان است و طبق تبصره 

غها قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و با 10ماده  2البدل است؛ اما قانونگزار در تبصره  غیاب وي با دادرس علی

با اصالحات و الحاقات بعدي، اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد  1374مصوب 

کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در  در این تبصره به» رأساً«کشاورزي قرار داده است و به همین علت کلمه 

  اب نظارت دادستان یا دادگاه در اجراي این حکم است.نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از ب

  ، پاسخ به این بندها روشن است. 1با توجه به اظهار نظر در بند  -3و  2

با اصالحات و  1374ها مصوب  مأموران جهاد کشاورزي بر اساس قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ -4

هیأت وزیران) وظیفه دارند از تغییر کاربري  2/3/1386نامه اجرایی این قانون (مصوب  الحاقات بعدي و آیین

غیرمجاز در اراضی زراعی و باغهاي موضوع این قانون جلوگیري نمایند و نسبت به توقیف عملیات، اقدام و مراتب را 

اعالم نمایند و اقدام مأموران مذکور در خصوص قلع و قمع بنا و  به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی

اعالم گردید،  1نامه اجرایی آن همانگونه که در بند  آیین 13این قانون و ماده  10ماده  2مستحدثات موضوع تبصره 

  پذیر است. پس از صدور حکم به قلع و قمع بنا از طرف مراجع قضایی امکان

  

 پور دکتر محمد علی شاه حیدري

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/16    

7/98/677   

  ك  677-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از محکومیت نوجوانان به نگهداري در کانون اصالح و 

قانون آیین دادرسی کیفري مکلف به تعیین وقت  450ماده » ث«تربیت در جرایم تعزیري درجه شش، به استناد بند 

  رسیدگی است؟

 پاسخ:

مورخ  677به شماره ثبت وارده  1398/04/27مورخ  9031/14183/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، اعالم می1398/04/30

 3/6/1398مورخ  100/66868/9000در پاسخ به سوال مطروحه توجه همکار محترم را به مفاد بخشنامه شماره 

  نماید.ریاست محترم قوه قضاییه جلب می

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/13    

7/98/685   

  ك685-54-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اوالً، آیا ممنوعیت اعمال نهادهاي ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

صرفا مربوط به مرحله اجراي حکم است؟ به عبارت دیگر آیا دادسرا در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و یا دادگاه  1369

احل هنوز به واحد اجراي احکام کیفري ارسال نگردیده است در مرحله دادرسی یا محاکمه و صدور راي که در این مر

تواند راساً و بدون رعایت شرایط مذکور در تبصره مذکور نهادهاي ارفاقی مانند تعلیق تعقیب و تعلیق اجراي حکم  می

  را اعمال کند؟

ید داراي حداقل و حداکثر ثانیاً، آیا براي اعمال تبصره مذکور در مرحله اجراي حکم، ضرورتاً مجازات قانونی جرم با

سال باشد که فاقد پنج باشد؟ به عبارت دیگر، چنانچه بعد از اعمال قاعده تناسب، مجازات قانونی جرم حبس بیش از 

  است؟ حداقل و حداکثر است، آیا استفاده از نهادهاي از ارفاقی مذکور ممکن

 پاسخ:

مورخ  685به شماره ثبت وارده  1398/4/30مورخ  9016/280/34001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/4/31

  

  

ممنوعیت اعمال نهادهاي ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -1-1

به  3ت که مجازات حبس بیش از پنج سال (حبس درجه ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر اس 1396

در جرایم تعزیري  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  81باال) دارد؛ در حالی که نهاد تعلیق تعقیب موضوع ماده 

حداکثر حبس آن تا دو سال  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19درجه شش، هفت و هشت که با عنایت به ماده 

الذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع  عمال می باشد؛ در نتیجه تعلیق تعقیب موضوع ماده اخیراست قابل ا

  تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث خارج است.

و اصالحات و الحاقات بعدي، در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  81با توجه به این که مطابق ماده  -1-2

 000و  1392کلیه جرایم تعزیري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن مطابق قانون مجازات اسالمی مصوب 



قابل تعلیق است، با لحاظ شرایط مذکور در ماده مرقوم، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوي مقام ذیصالح حسب 

صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به جرایم  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  47مورد وجود دارد و با لحاظ ماده 

و اصالحات و  1376تعزیري درجه شش، هفت و هشت موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

یط شود، در صورت وجود شرا گردان نیز نمی القاعده شامل قاچاق عمده مواد مخدر یا روان الحاقات بعدي که علی

  قانونی بدون مانع است.

نهاد «، اصطالح 1396واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب   مقنن در تبصره ماده -الف -1-3

را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجراي » ارفاقی

و عفو مقام معظم رهبري مذکور در  38ط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده مجازات و آزادي مشرو

مذکور در صدر و ذیل این تبصره، » حکم ... صادر شود«اصل یکصد و دهم قانون اساسی) و با توجه به عبارت  11بند 

ازات) به محکوم اعطا شود؛ ثانیاً، رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اوالً، پس از صدور حکم (تعیین مج به نظر می

زمان با صدور  مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطاي آن نباشد (اختیاري باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم

  گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهاي ارفاقی مذکور در این تبصره نیست. حکم (تعیین مجازات) صورت می

در صورتی «حده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از عبارت وا اوالً، در خصوص تبصره ماده -ب

درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات «و نیز عبارت » که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود

قی مذکور در این شود که ممنوعیت برخورداري از نهادهاي ارفا مذکور در این تبصره معلوم می» قانونی صادر شود

شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق  ماده ناظر به مواردي است که پس از الزم االجرا شدن این قانون حکم صادر می

  الصدور این ممنوعیت وجود ندارد.

قوع هاي ارفاقی از قبیل تعلیق اجراي مجازات و آزادي مشروط، تاریخ و ثانیاً، به طور کلی در خصوص استفاده از نهاد

باشد، بلکه مالك، زمان کامل شدن شرایط و موجبات  از این نهادها نمی  مندي متهم یا محکوم جرم مالك بهره

از آزادي مشروط از نظر   از این نهادها است؛ به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم  برخورداري متهم یا محکوم

قانون مجازات  10ابق فراهم شده باشد با توجه به ماده مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون س

  شود. ،  قانون سابق که به حال محکوم مساعدتر است، اجرا می1392اسالمی مصوب 

، در مورد جرائم 1396واحده قانون الحاقیک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  مقنن ذیل تبصره ماده -1-4

در صورتی که حکم به مجازات بیش از «بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است  موضوع این قانون که مجازات حبس

تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی  حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می



») ت«(بند  47و  46حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردي که مغایر مواد » به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند

شود؛ بنابراین در خصوص تعلیق  است، در خصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال می 1392قانون مجازات اسالمی 

باشد، ثانیاً، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل  موضوع ذیل این تبصره، اوالً، درجه جرم مالك نمی

شود؛ رابعاً،  علیق، اجراي مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق میمجازات حبس مالك است؛ ثالثاً، از نظر مدت ت

عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجراي مجازات نیست، اما سایر شرایط و سازکارهاي مربوط به تعلیق اجراي 

  است. 1392مجازات که این تبصره در خصوص آن ساکت است، تابع عمومات قانون مجازات اسالمی مصوب 

شود که  به قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده می 1396واحده الحاقی مصوب  از مفاد تبصره ماده -2-1

این تبصره ناظر به جرائم موضوع این قانون است که داراي حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اوالً، 

قانونی آن ثابت و فاقد حداقل و حداکثر است، مشمول تبصره این قانون که مجازات  26و  12جرائم موضوع مواد 

باشند؛  شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهاي ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط می مذکور نمی

حداکثر شود که جرم را فاقد حداقل و  ثانیاً، در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، موجب نمی

شود. بدیهی است در  واحده الحاقی یادشده اعمال می بنابراین در این موارد، مفاد تبصره ماده  مجازات قانونی دانست.

باشد،  که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134جرائم مشمول ذیل ماده 

  ود.ش رفتار می» اوالً«در فرض سؤال برابر بند 

گردان با  قانون مبارزه با مواد مخدر و روان 8و  5، 4اوال: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد  -2-2

اصالحات و الحاقات بعدي آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده 

یین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تع

که مالك رعایت  این قانون، لزوماً یک ضربه شالق باشد؛ چه این 5ماده  1نگهداري یک گرم تریاك شده، طبق بند 

  تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است. 

داللتی بر  1396واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ین مفاد تبصره مادهثانیاً: هم چن

قانون مبارزه با  8و  5، 4نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 

قانون مجازات اسالمی  18مواد مخدر و روان گردان با اصالحات و الحاقات بعدي ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 

به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است. ثالثاً: در هر حال تبصره ماده واحده  1392مصوب 

کند و ضرورت رعایت  ست که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر میالذکر، ناظر به مواردي ا الحاقی فوق



گردان و مجازات تعیین شده (بدون لحاظ سایر عوامل موثر) این نتیجه را در بر  تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان

  کند. ه خروج موضوعی پیدا میشود و از شمول تبصره یادشد دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/20    

7/98/692   

  ح692-98-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اخذ وجوه توسط قوه قضائیه در قالب الیحه بودجه کشور از وکالي دادگستري بابت تمدید پروانه وکالت دادگستري 

گردد، فاقد وجاهت قانونی و توجیه منطقی است. لطفا  گونه خدمات قضایی ارائه نمی به این دلیل که در قبال آن هیچ

  ردیف بودجه حذف گردد.مذکور از  مبلغ 1398بفرمائید تا در الیحه بودجه سال 

 پاسخ:

مورخ  692به شماره ثبت وارده  1398/04/30مورخ  500/4538/9000احتراماً، بازگشت به نامه شماره 

رییس کانون وکالي دادگستري استان  4/11/1397مورخ  97ص  5136،  در مورد استعالم شماره 1398/04/31

  گردد: اصفهان، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، بر وکالي مذکور کماکان 1333اوالً، باوجود تصویب الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب 

صرفاً به لحاظ انجام وکالت در دادگستري نیست بلکه وکالي شود و این انتساب  اطالق می» وکالي دادگستري«

مذکور از وابستگان دادگستري و در حقیقت مساعدت کننده به دستگاه قضایی در فرایند رسیدگی و احقاق حق 

 الذکر و قانون صدر 22، و 21، 19، 18، 14، مواد  4باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند تبصره ماده  می

وظایفی راجع به وکالي  1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب  5و ماده  4، ماده 1تبصره ماده 

  دادگستري بر عهده دستگاه قضایی مقرر شده است.

با  1373آمدهاي دولت مصوب  قانون وصول برخی از در 3ماده  10اخذ مبلغی براي تمدید پروانه وکالت مبتنی بر بند 

گونه که در عنوان  شود و همان بعدي است و در جداول پیوست بودجه سنواتی صرفاً مبلغ مقرر تعدیل میاصالحات 

شود و قوه  قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان درآمد دولت وصول و به حساب خزانه کل کشور واریز می

سؤال از لحاظ نحوه وصول این درآمد برابر  آمدهاي دولت و نحوه وصول آن است و در فرض بینی در مقننه مرجع پیش

الذکر براي قوه قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکالي دادگستري با قوه  قانون اخیر 3صدر ماده 

  قضاییه به شرح بند اوالً قابل توجیه است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور



  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/03    

7/98/700   

  ك  700-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که بازپرس نسبت به صدور قرار عدم صالحیت اقدام نماید و دادستان در مقام اظهار نظر تحقیقات را به -

  تکلیف چیست؟اتی را ضروري بداند نحوي ناقص بداند که تشخیص صالحیت ممکن نباشد و از این جهت انجام اقدام

  پاسخ:

مورخ  700به شماره ثبت وارده  1398/04/30مورخ  9031/14622/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/01

ناظر به تمام مواردي است که  1392قانون آیین دادرسی کیفري  266درخواست تکمیل تحقیقات موضوع ماده 

تحقیقات از نظر دادستان کامل نباشد و نوع قرار بازپرس اعم از منع یا موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی، عدم 

  صالحیت، اناطه و غیره، موثر در مقام نیست.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/03    

7/98/701   

  ك  701-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  یق بستگان، نشر آگهی ضروري است؟آیا در موارد احضار متهم از طر

 پاسخ:

مورخ  701به شماره ثبت وارده  1398/04/30مورخ  9031/14636/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/01

ناظر به زمانی است که به واسطه معلوم نبودن محل  1392قانون آیین دادرسی کیفري  174نشر آگهی موضوع ماده 

ابالغ احضاریه ممکن نباشد و اقدامات براي دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابالغ به طریق دیگري   اقامت متهم،

قانون  69لوم بوده و ابالغ به صورت قانونی مطابق ماده که محل اقامت متهم مع میسر نگردد؛ ولی در فرض استعالم 

 174از شمول ماده  موضوع   پذیر است،امکان 1375هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

  است و لزومی به نشر آگهی نیست. مارالذکر خارج

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/06/12    

7/98/711   

  ك  711-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که فردي متهم به ایراد جرح عمدي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  428و  302با توجه به مواد 

به چند نفر باشد و مجموع دیات آنها بیش از نصف دیه کامل است؛ لیکن میزان دیه هر آسیب به طور جداگانه کمتر از 

  در صالحیت دادگاه کیفري یک است.نصف دیه کامل باشد ،آیا رسیدگی به اتهام این فرد 

 پاسخ:

نظریه  1398/05/02مورخ  711به شماره ثبت وارده 1398/05/01ره مورخ بازگشت به استعالم بدون شما

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

این قانون، مناط  427و  203و لحاظ مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302ماده » پ«مستفاد از بند 

سیدگی است؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات صالحیت دادگاه کیفري یک مجازات جرمی است که مورد ر

  هاي وارده. علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صالحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیب متعلقه به مجنی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/02    

7/98/715   

  ح  715-192-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1385و تبصره الحاقی مصوب  1374قانون حفظ کاربري اراضی و زراعی و باغها مصوب  1به موجب مقررات ماده 

هاي  ها و نیز اراضی داخل محدوده قانونی روستاهاي داراي طرح اراضی داخل در محدوده قانونی شهرها و شهرك

که مقرر   1385الحاقی مصوب  12باشند. با توجه به مفاد ماده  مصوب از ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می

راه آهن مصوب  قانون اصالح ایمنی راهها و 17ه دارد ایجاد هر گونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماد می

باشد، آیا اراضی داخل  این قانون مجاز می 1ماده  1در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره  1379

قانون اخیرالذکر نیز از شمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربري اراضی  17محدوده حریم قانونی موضوع ماده 

ستثنی است؟ به عبارت دیگر، با عنایت به این که اجراي مقررات قانونی مربوط به ایمنی راهها در زراعی و باغها م

باشد، آیا ماموران وزارت جهاد  محدوده حریم راهها و راه آهن بر عهده ماموران وزارت راه و شهرسازي می

ده حریم راهها و راه آهن را کشاورزي نیز به منظور اجراي مقررات مربوط به حفظ کاربري، حق دخالت در محدو

 دارند یا این که این محدوده از شمول قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها خارج بوده و حق اعمال مقررات

  مربوط به این قانون را ندارند.

 پاسخ:

مورخ  715به شماره ثبت وارده  1398/05/01مورخ  9000/4773/500بازگشت به استعالم شماره   

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/02

در خصوص  1385با اصالحات  1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 1ماده  1مقررات تبصره 

شهرسازي هاي اجرایی از جمله وزارت راه و ها حاکمیت دارد. اجازه دیگر دستگاهتغییر کاربري اراضی زراعی و باغ

آهن، نافی (متشکله از ادغام وزارت راه و ترابري و وزارت مسکن و شهرسازي) مبنی بر احداث بنا در حریم راه و راه

توان نتیجه گرفت شخصی که گفته نخواهد بود. بنا به مراتب فوق می¬ماده قانونی پیش 1اختیارات کمیسیون تبصره 

بنا داشته باشد، به شرط اخذ مجوز از اداره راه و شهرسازي ضرورت آهن قصد احداث -ها و حریم راهدر حریم راه

الذکر در خصوص تغییر کاربري آن نیز مجوز اخذ نماید و اراضی داخل قانون فوق 1ماده  1دارد از کمیسیون تبصره 



ظ کاربري آهن از شمول ضوابط مقرر در قانون حفها و راهقانون ایمنی راه 17محدوده حریم قانونی موضوع ماده 

  مستثنی نیست. 1385با اصالحات  1374ها اراضی زراعی و باغ

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/03    

7/98/721   

  ك  721-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادگاه قرار را نقض و صدور قرار تامین چنانچه در راستاي رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت، 

را به دادسرا محول نماید، چنانچه آیا قرار دیگر صادرشده از سوي دادسرا که از نوع وثیقه بوده، منجر به بازداشت 

  ز ناحیه متهم قابل اعتراض است؟شود، ا

 پاسخ:

مورخ  721ت وارده به شماره ثب 1398/05/05مورخ  9026/650/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/05

، قرار تأمین منتهی به بازداشت، مطلقا از سوي متهم قابل 1392قانون آیین دادرسی کیفري  226به استناد ماده 

قرار بازداشت موقت از سوي دادگاه، که پس از نقض که ابتدائا منتهی به بازداشت شود یا آناعتراض است اعم از آن

  یقه، منتهی به بازداشت وي گردد.قرار تأمین کیفري صادر و به لحاظ ناتوانی متهم از معرفی کفیل یا سپردن وث

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1398/06/03    

7/98/725   

  ك  725-54-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مبارزه با مواد مخدر، تعداد قابل توجهی از زندانیان مشمول تقلیل مجازات  45با عنایت به تصویب و ابالغ ماده 

اند که با کاهش میزان مجازات حبس، حداکثر ایشان حد نصاب قانونی براي  موضوع مقرره قانونی مذکور گردیده

 45و تعلیق مجازات را دارند، لیکن با عنایت به ماده برخورداري از برخی تاسیسات حقوقی نظیر آزادي مشروط 

الحاقی و دستورالعمل اجرایی آن، در تشخیص اعطاي آزادي مشروط به این گونه زندانیان اختالف رویه حادث گردیده 

  الحاقی: 45مندي زندانی از محکومیت حبس موضوع ماده  در صورت بهره

  ط وجود دارد؟اوال، آیا امکان استفاده وي از آزادي مشرو 

زندان و قاضی اجراي احکام ثانیا، در صورت تقاضاي مکتوب آزادي مشروط از سوي این زندانیان، تکلیف مامورین  

  چیست؟

 پاسخ:

مورخ  725به شماره ثبت وارده  1398/05/02مورخ  9001/907/201بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به 1398/05/05

  

  

اوال: نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجراي مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث مد نظر 

مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادي مشروط شامل قسمت اخیر 

و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجراي بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات شود  تبصره مزبور نیز می

هاي مقرر از جمله ممنوعیت اعطاي نظام آزادي مشروط در تبصره مذکور،  حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت

  گردد. یابد نیز می ها به حبس تعزیري درجه یک و دو تخفیف می شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آن

، راجع به 12/7/1396نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی » جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد«

مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجراي مجازات، آزادي مشروط و سایر صادر شود، جز در موارد استثنایی 



هاي ارفاقی محروم دانسته است، و مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر  نهاد

ق اجراي مجازات شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلی

آن را نسخ کرده  1392(بند ت) قانون مجازات اسالمی  47و  46است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 

است، اما در خصوص آزادي مشروط و سایر نهادهاي ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط 

کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسالمی مصوب  ی ماعدا نمیکه اثبات شی نف صدر این تبصره و به لحاظ این

شوند نیز  می این قانون  به مجازات حبس محکوم  10ماده » ب«رفتار شود و اشخاصی که در اجراي بند  1392

دارد ) نیز اقتضاي همین نظر را  باشند. تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم مشمول این تبصره می

قانون برنامه پنج ساله  113ماده » ت«بند  3و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 

  باشد. ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران نیز می

ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در فرض سوال، در صورت درخواست زندانی مبنی بر آزادي مشروط، مقامات زندان 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  58(رئیس زندان) و قاضی اجراي احکام کیفري مطابق عمومات مذکور در ماده 

دستورالعمل ساماندهی زندانیان  20و  16، 13اد و مو 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  489ماده » پ«و بند 

  رفتار می نمایند. 17/6/1395و کاهش جمعیت کیفري زندان ها مصوب 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/03    

7/98/731   

  ك731-54-98شماره پرونده:  

  استعالم:

سال مطرح می شود بایستی به طرفیت  هیجدهآیا درخواست صدور گواهی رشد که از طرف اشخاص بالغ زیر -1

  شخصی مثال قیم، ولی یا دادستان باشد؟

دادخواست اعتراض ثالث حکمی نسبت به خودرویی که به عنوان حامل مواد مخدر ضبط شده است باید به طرفیت  -2

شود را هم طرف دعوي قرار  بایست سازمانی که اموال تحویل وي می ثالث میچه اشخاصی مطرح شود؟ آیا معترض 

  کند؟ رار دادن دادستان کفایت میدهد یا این که صرف طرف دعوي ق

 پاسخ:

مورخ  731به شماره ثبت وارده  1398/5/5مورخ  9015/175/26000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی این اداره کل1398/05/06

باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قراردادن  1312برابر قانون رشد متعاملین مصوب » اثبات رشد« -1

قانون  44سرپرست قانونی اعم از ولی قهري یا قیم ضرورت ندارد. شایان ذکر است ولی قهري می تواند برابر ماده 

  دادگاه در این خصوص اعتراض کند. به تصمیم 1339امور حسبی مصوب 

قانون آیین دادرسی دادگاه  418و  417هاي کیفري، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد با تذکر این که در پرونده -2

باشد و با لحاظ این که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث فاقد موضوعیت می 1379هاي در امور مدنی مصوب 

نیز که ناظر به نحوه اجراي حکم است،  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و  146اجرایی موضوع مواد  

با اصالحات و الحاقات بعدي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148ماده  2خارج می باشد، با توجه به تبصره 

نقالب) زیان دیده در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفري (دادگاه ا» متضرر«و این که کلمه 

است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفري است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین 

  دادرسی مربوط خواهد بود.

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه    دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    



1398/06/13    

7/98/736   

  ح  736-60-98شماره پرونده:  

  استعالم:

زوجه در راستاي وصول مهریه خود از زوج از طریق اداره ثبت اسناد اقدام و مال منقول یا غیر منقولی که رسما به نام زوج 

شود. شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده اظهار حق نموده و مدعی است که زوج  است از طریق اجراي ثبت توقیف می

اي آن را به وي فروخته است. نظر به این که مستند ادعاي مذکور سند عادي است و با  مهپیش از توقیف مال، به موجب مبایعنا

نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجرا منطبق نیست و شخص از دستور اجراي ثبت شکایتی  آیین 96هیچ یک از بندهاي 

سمی را به طرفیت زوج در دادگاه طرح ندارد، بلکه به عملیات اجراي ثبت معترض است و دعوي الزام به تنظیم سند ر

تواند  درخواستی می نماید، حال خواهان براي متوقف نمودن اقدامات اجرایی اداره ثبت از جمله جلوگیري از مزایده، چه می

  داشته باشد؟

 پاسخ:

نظریه مشورتی ، 1398/5/7مورخ  736به شماره ثبت وارده  1398/4/31مورخ  980029بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می

در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به 

باشد. در ماع نمیدعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل است 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  57و 56مواد 

تواند به لحاظ معامله مقدم خود دعواي توقف و ابطال عملیات  فرض سوال که توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار می

-الزم نامه اجراي مفاد اسناد رسمیآیین 96ماده  4ثبتی را اقامه نماید و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر یند 

  شود.، رفتار می1387رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب  االجرا و طرز

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/12    

7/98/739   

  ح  739-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نشود و عدم رشد وي توسط چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوي مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر 

  ه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد ؟خوانده دیگر که حاضر است به اطالع دادگا

 پاسخ:

، 1398/05/07مورخ  739به شماره ثبت وارده  1398/04/31مورخ  980031بازگشت به استعالم شماره       

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

اي که خواهان از عدم اهلیت وي مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده علیه خوانده صرف طرح دعوا

 105باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از مالك ماده یا هر قراري که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی

دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان،  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  قانون آیین دادرسی دادگاه

هاي آن معلوم باشد که به رغم اطالع از عدم خوانده را محجور اعالم نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست

رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می

  قانون یاد شده است. 332ماده » د«خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/12    

7/98/747   

  ك  747-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود، آیا شکایت و گزارش باید مستقیما به دادگاه (نزد مقام  در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می

به باال) در پرونده  ششچه جرم دیگري (درجه  شود و چنان ارجاع) ارسال شود؟ یا ابتدا به دادسراي مربوط ارسال می

  گردد. نباشد به دادگاه ارسال میمطرح 

 پاسخ:

مورخ  747به شماره ثبت وارده  1398/05/07مورخ  9031/15897/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/08

همین  340و  306و مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  285توجهاً به مقررات مندرج در تبصره ماده 

قانون، در جرائمی که مستقیماً در دادگاه باید رسیدگی شود، قضات دادسرا مجاز به تعقیب و تحقیق نیستند و نیازي به 

باشد و در صورت مراجعه به دادسرا، مرجع مذکور بدون دخل و تصرف باید پرونده را به دادگاه  مراجعه به دادسرا نمی

ها مستلزم صدور کیفرخواست باشد که در این حالت تماماً در  تعدد و یکی از آنکه جرائم م صالح ارسال نماید؛ مگر این

  نماید. واست به دادگاه ارسال میدادسرا رسیدگی و پس از صدور کیفرخ

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/03    

7/98/750   

  ح  750-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  اشد؟ب ها از جمله دانشگاه رازي کرمانشاه شامل معافیت از پرداخت دیون به مدت هجده ماه می دانشگاه آیا

 پاسخ:

مورخ  750به شماره ثبت وارده  1398/5/5مورخ  1398050000361310بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/8

ناظر  1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب که ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه ایننظر 

» مؤسسات دولتی«در زمره » هاي دولتیدانشگاه«ها و مؤسسات دولتی است و در موضوع سؤال بر وزارتخانه

  .باشندگردند، لذا مشمول این ماده واحده میمحسوب می

  

 علی شاه حیدري پور دکتر محمد

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/03    

7/98/760   

  ك  760-54-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شامل محکومی که پیش از تصویب ماده الحاقی محکومیت حاصل نموده و به  45تبصره ماده  حکم موضوع آیا -1

  شود؟ قانون مجازات اسالمی، مجازات وي تقلیل یافته است نیز می 10و با رعایت ماده  45استناد ماده 

  هاي بیش از پنج سال ممکن است؟ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مجازات 38آیا اعمال ماده  -2

 پاسخ:

، 1398/5/12مورخ  760به شماره ثبت وارده  1398/05/05بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه 

) اوال، نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجراي مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد 1 -2و  1

بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادي مشروط 

شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجراي بخشی از مجازات حبس پس از تحمل  قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشامل 

هاي مقرر از جمله ممنوعیت اعطاي نظام آزادي مشروط در  حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت

یابد  حبس تعزیري درجه یک و دو تخفیف می ها به تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آن

  گردد. نیز می

، راجع به 12/7/1396نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

ی مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانون» جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد«

صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجراي مجازات، آزادي مشروط و سایر 

هاي ارفاقی محروم دانسته است، و مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر  نهاد

قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجراي مجازات شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه  ذیل این تبصره 

آن را نسخ کرده  1392(بند ت) قانون مجازات اسالمی  47و  46است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 

است؛ اما در خصوص آزادي مشروط و سایر نهادهاي ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط 

کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسالمی مصوب  که اثبات شی نفی ماعدا نمی تبصره و به لحاظ اینصدر این 

شوند نیز  می این قانون  به مجازات حبس محکوم  10ماده » ب«رفتار شود و اشخاصی که در اجراي بند  1392



) نیز اقتضاي همین نظر را دارد  م (محکومباشند. تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع مته مشمول این تبصره می

قانون برنامه پنج ساله  113ماده » ت«بند  3و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 

  باشد. ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران نیز می

دادگاه مبادرت به تخفیف در  1392مجازات اسالمی مصوب  قانون 10ماده » ب«که مطابق بند ثانیا: در مواردي

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه  45نماید، تنها در حدود مقرر در تبصره ماده مجازات مذکور در حکم قطعی می

  مجاز به استفاده از نهادهاي ارفاقی در حکم صادره است. 12/7/1396با مواد مخدر مصوب 

نهاد «، اصطالح 12/7/1396ده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مقنن در تبصره ما -3

را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه ذکر دو مصداق تعلیق اجراي مجازات و آزادي » ارفاقی

اصل یکصد  11ظم رهبري مذکور در بند و عفو مقام مع 38مشروط و نیز استثناهاي مذکور شامل مصادیق تبصره ماده 

مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر » حکم ... صادر شود«و دهم قانون اساسی؛ و هم چنین با توجه به عبارت 

اعطا شود؛ ثانیاً، مرجع   رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اوالً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم می

به اعطاي آن نباشد (اختیاري باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور » مکلف«ون قضایی به موجب قان

  گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهاي ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد حکم (تعیین مجازات) صورت می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



1398/06/03     

7/98/761   

  ح  761-9/16-98شماره پرونده:  

  

  

  

  
  

  پاسخ:

ــماره           ــتعالم ش ــه اس ــت ب ــورخ  98/ك/126بازگش ــت وارده    1398/05/07م ــماره ثب ــه ش ــورخ  761ب م

  :گردد یاعالم م ریاداره کل به شرح ز نیا یمشورت هی، نظر1398/05/12

موارد «شوراي انقالب  1/7/1358الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب  3ماده  2با توجه به این که وفق تبصره 

قوانین و «قانون یاد شده  19و به موجب ماده » طالق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده

مذکور موارد طالق منصوص در قوانین  2با لحاظ آن که تبصره » مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است

 1133به ماده  19/8/1381دنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون م

 17قانون مدنی نیز موارد تقاضاي طالق از سوي زن احصاء شده است؛ لذا تقاضاي طالق از سوي زن مقرر در ماده 

فراش  نسخ شده است. بنابراین در فرض سؤال چنان چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید 1353قانون حمایت خانواده 

زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی براي طالق به 

استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگري از جمله 

  عسر و حرج تقاضاي طالق نماید.

 پوردکتر محمد علی شاه حیدري 

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 استعالم:

تواند نه به در صورتی که زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه و با اجازه دادگاه همسر دیگري اختیار کند، آیا زوجه می

 درخواست طالق نماید؟ 1353قانون حمایت خانواده مصوب  17جهت وکالت؛ بلکه به حکم مندرج در ماده 



 

1398/06/12    

7/98/796   

  ك  796-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

حقوقی پس از طی مراحل بدوي و تجدید نظر حکم قطعی صادر شود و معترض درخواست اعمال   چنانچه در پرونده

  را بنماید: 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی است یا این که یک  441الی  426آیا ماهیت این اعتراض، اعاده دادرسی موضوع مواد   -1

  تاسیس خاص با آثار متفاوت است؟

و پیش از تشخیص و تجویز اعاده دادرسی، توقف اجراي رأي ممکن  477آیا به صرف درخواست اعمال ماده -2

  است؟

اي  در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، آیا اجراي حکم خود به خود و بدون هیچ مقدمه-3

قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تفکیک دعواي مالی از غیر مالی و   437شود یا این که رعایت شرایط ماده  متوقف می

  تامین در دعاوي مالی شرط است؟ لزوم

 پاسخ:

مورخ  796به شماره ثبت وارده  1398/05/13مورخ  9030/1431/500ستعالم شماره بازگشت به ا      

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/14

نسبت به آراي قطعی حقوقی، تابع مقررات این ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  477درخواست اعمال ماده  -1

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 441تا  426است و این تاسیس خاصی است که با اعاده دادرسی موضوع مواد 

  متفاوت است.  1379و انقالب در امور مدنی مصوب 

ه آراي قطعی حقوقی، اجراي راي متوقف قانون آیین دادرسی کیفري نسبت ب 477به صرف درخواست اعمال ماده  -2

  شود.نمی

قانون آیین دادرسی کیفري، موجب تعویق  477تجویز اعاده دادرسی از سوي قوه قضائیه با شرایط مقرر در ماده  -3

شود و به این جهت که تجویز اعاده دادرسی از سوي رییس قوه قضائیه تاسیس خاص اجراي راي قطعی حقوقی می

افتد و حکم موضوع ماده قانون یادشده اجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می 478جب ماده است، لذا به مو

  شود.هاي عمومی و انقالب در امور مدنی اعمال نمیقانون آیین دادرسی دادگاه 437



  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/13    

7/98/798   

  ح 798-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گر  قانون بیمه شخص ثالث، در تصادفات منتهی به خسارت آیا مسئولیت بیمه  4و  3با توجه به مواد  با توجه به مواد 

شخص مقصر) در پرداخت خسارت گذار ( مقام بیمه گر قائم و بیمه مقامی استدیده قائم گذار در مقابل شخص زیان و بیمه

دیده مسئولیت  دیده حق طرح دعوي علیه مقصر را ندارد؛ یا این که  هر دو در مقابل زیان شود و زیان محسوب می

  ا مجتمعا علیه هر دو مطرح نماید؟دیده اختیار دارد که دادخواست خود را منفردا ی تضامنی دارند و زیان

 پاسخ:

مورخ  798به شماره ثبت وارده  1398/4/31مورخ  9027/ح/ش/13/210بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/15

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص  50و ماده  4ماده » ب«و » الف«مستفاد از جمع مفاد بندهاي  -1

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

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

دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا  را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر زیان

هاي بدنی (حسب مورد) الزم نیست. بنابراین دعوایی که  گر یا صندوق تأمین خسارت طرف دعوا قرار دادن بیمهکند، 

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

دارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح یاد شده قابلیت استماع ن 4ماده » ب«و » الف«استناد بندهاي 

گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت  این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد؛ بیمه 50شده، با توجه به ماده 

  شوند.

دنی هاي ب در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت -2

مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم 

رسد،  ها باشد به نظر می االصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آن تضامن، علی

ف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طر

  باشد، قابل توجیه است. احراز ورود خسارت و استناد آن به وي و نیز تا حدودي که مشمول قرارداد بیمه نمی



  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/13    

7/98/802   

  ك  802-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا  هاي متعلقه در محکمه کیفري دو رشدر صورت محکومیت مسبب حادثه تصادف غیر عمدي به پرداخت دیات و ا

  ات، علیه شرکت اعالم جرم نماید؟تواند در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت دی دادیار اجراي احکام کیفري می

 پاسخ:

، نظریه 1398/5/15مورخ  802به شماره ثبت وارده  1398/5/2بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

استفاده از موقعیت شغلی و مقام ناظر به مواردي است که شخص با سوء  1375قانون مجازات اسالمی  576اوالً، ماده 

گذار جلوگیري نماید و شامل ترك فعل که ناظر به نیت مجرمانه از اجراي اوامر کتبی مورد نظر قانون خود و با سوء

  شود.خودداري از انجام تکالیف قانونی است نمی

که وظایف واحدهاي اجراي احکام مدنی و کیفري به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و نظر از این ثانیاً، صرف

هاست، در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه صادر نشده باشد، به اجراي احکام دادگاهاالصول ناظر علی

قانون « 57و ماده  36و تبصره ماده  33عالوه بر ضمانت اجراي اداري و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 

بینی مورد پیش» 1395لیه مصوب بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نق

این قانون از اجراي تکالیف مذکور در  21قرار گرفته است؛ در صورت امتناع شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 

این قانون علیه شرکت  4ماده » ب«و » الف«تواند مطابق بندهاي دیده) میقانون مذکور، ذینفع (زیان 31و  30مواد 

االجرا از سوي که حکم الزم) و نیز مسبب حادثه طرح دعوي نماید و در هر صورت مادامبیمه یا صندوق (حسب مورد

دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهاي اجراي احکام مدنی وجود ندارد. لذا در فرض سوال، 

  جرم سالبه به انتفاء موضوع است.بحث اعالم 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    قوقی قوه قضاییهمدیر کل ح



 

1398/06/12    

7/98/804   

  ك  804-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شود و در همان زمان دیات و  هاي متعددي به وي وارد می تصادف و در اثر این سانحه آسیب 1391شخصی در سال 

هاي جدیدي در اثر همان تصادف بر  شود. مجددا بعد از هفت سال آسیب هاي وي توسط شرکت بیمه پرداخت می ارش

ورت گیرد یا اگر در اثر هاي صدمات حادث باید به نرخ یوم االدا ص شود. آیا پرداخت دیات و ارش وي عارض می

  ه نرخ سال حادثه قابل واریز است؟سرایت آن صدمات باشد، ب

 پاسخ:

، نظریه 1398/05/15مورخ  804به شماره ثبت وارده  1398/04/31بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

هاي بدنی و یا مقصر حادثه  که شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت پرداخت دیه همواره به نرخ روز است؛ اعم از این

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  قانون بیمه اجباري خسارات وارد« 13مسؤول پرداخت باشد، ماده 

اند خسارت بدنی تعلق گرفته به  هاي بدنی حسب مورد مکلف گر یا صندوق تامین خسارت بیمه«با این جمله که » نقلیه

، بر این معنا »االدا با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند شخص ثالث را به قیمت یوم

وارد و  هاي متعدد به فرد تأکید نموده است؛ بنابراین در فرض استعالم که در اثر سانحه ناشی از تخلف رانندگی آسیب

هاي جدیدي در اثر همان سانحه  شود و مجدد پس از مدت زمانی آسیب دیه و ارش توسط شرکت بیمه پرداخت می

  به نرخ روز پرداخت شود. گردد، دیه و ارش صدمات حادث باید عارض می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/20    

7/98/805   

  ح  805-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا دوچرخه »،1395قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث... مصوب «ماده یک » ث«با توجه به بند 

  گیرد؟ موضوع این قانون قرار میدر زمره وسایل نقلیه 

 پاسخ:

، نظریه 1398/5/15مورخ  805به شماره ثبت وارده  1398/4/25بازگشت به استعالم فاقد شماره  مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  1ماده » ث«برابر بند 

شهري و بین شهري و واگن متصل یا غیر  وسایل نقلیه موتوري زمینی و ریلی«، منظور از وسیله نقلیه، 1395مصوب 

باشد. بنابراین دوچرخه که نیروي محرك آن، نیروي وارد شده  می» ها متصل به آن و یدك و کفی(تریلر) متصل به آن

شود، از شمول تعریف مذکور خارج بوده و بالتبع  محسوب نمی» موتوري«به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی 

  الذکر خروج موضوعی دارد. از شمول قانون صدر

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/11    

7/98/815   

  ح  815-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

نماید. در راستاي ارزیابی ملک، کارشناس دادگستري  به، مالی غیر منقول تعرفه می  در راستاي وصول محکوم ممحکو

نماید که ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی است. آیا ملک موصوف از  ضمن ذکر ارزش ملک، اعالم می

له باید از ملک رفع توقیف به  است محکومطریق مزایده در اجراي احکام مدنی قابل فروش است  یا این که به درخو

هاي مالی  قانون نحوه اجراي محکومیت 3عمل آید و محکوم موظف است مال دیگري تعرفه نماید؟ آیا اعمال ماده 

  به درخواست محکوم ممکن است؟ 1394مصوب 

 پاسخ:

، 1398/5/19مورخ  815به شماره ثبت وارده  1398/4/31سیار مورخ  2بازگشت به استعالم شماره دو/      

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

هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 4و ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34مطابق ماده 

شد و ثانیاً، طبق نظر به از آن میسر با علیه باید اوالً، مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاي محکوم ، محکوم1394

هاي اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان  به و هزینه کارشناس رسمی دادگستري، مال مزبور تکافوي محکوم

چه مال معرفی شده عرفاً قابلیت هاي اجرایی برابري نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین  چنان به و هزینه محکوم

 به از آن نیست و تشخیص مصداقچند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفاي محکومفروش داشته باشد؛ هر 

  بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/12    

7/98/816   

  ح  816-98-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

- 771و رأي وحدت رویه شماره  1339قانون بودجه سال  30ها نیز مشمول تبصره  آیا نمایندگان حقوقی شهرداري

باید حکم به تادیه خسارت حق الوکاله توسط محکوم  عالی کشور بوده و دادگاه  هیات عمومی دیوان 16/5/1397

  ه حق الوکاله صادر نماید یاخیر.مطابق تعرف

 پاسخ:

، نظریه 1398/5/19مورخ  816به شماره ثبت وارده  1398/5/12مورخ  980032ه استعالم شماره بازگشت ب      

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

له واقع شود، به  چه دولت براي دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم چنان

که به تصریح مقنن اجراي این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود  1339قانون بودجه سال  30صراحت تبصره 

نامه قانون وکالت ضمن صدور حکم  الوکاله را مطابق آیین ها مکلفند به تقاضاي نماینده دولت حق باقی است، دادگاه

و کارمندان آن است، لذا مؤسسات و نهادهاي اعالم دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت 

  اند. شده خارج دولتی نظیر شهرداري از شمول مقررات یاد عمومی غیر

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/20    

7/98/817   

  ح  817-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در مقام تجدید نظرخواهی از آراي شوراي حل اختالف صادر گردیده است  آیا آراي صادره از محاکم دادگستري که

  ؟قابل اعاده دادرسی است

 پاسخ:

، نظریه 1398/5/19مورخ  817به شماره ثبت وارده  1398/5/12مورخ  980033بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

و سایر  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 426با عنایت به اطالق ماده 

مقررات مربوط، موجبی براي خروج آراء صادره از محاکم دادگستري که در مقام تجدید نظرخواهی از آراء شوراي 

  رسی وجود ندارد.شود، از شمول مقررات مربوط به اعاده داد حل اختالف صادر می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    



 

1398/06/12    

7/98/827   

  ك  827-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخصی به موجب حکم دادگاه به حبس محکوم و این محکومیت به مدت سه سال تعلیق گردیده است با  چنانچه با

  دگاه با چه تکلیفی مواجه است؟اعتراض محکوم پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود،دا

 پاسخ:

ورخ م 827به شماره ثبت وارده  1398/05/12مورخ  9020/5005/84بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/22

هاي کیفري، مجازات قانونی جرمی است که شخص متهم به اوال، معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آراي دادگاه

  نماید.کوم میارتکاب آن است و نه مجازاتی که دادگاه با تشخیص عمل ارتکابی از سوي متهم وي را به تحمل آن مح

نسبت به رأي (حکم) محکومیت ثانیا، تعلیق اجراي مجازات از سوي دادگاه بدوي مسقط حق تجدید نظرخواهی محکوم

-تجدید نظر یا فرجام 1392قانون آیین دادرسی کیفري  428و  427تواند وفق مواد باشد و محکوم میصادره نمی

  خواهی نماید.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/16    

7/98/829   

  ك  829-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي تغییر کاربري شاکی  ، آیا  جهاد کشاورزي درپرونده1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  66با توجه به ماده 

تواند به  ها تجدید نظرخواهی نماید؟ آیا سازمان مذکور می شود تا بتواند نسبت به آراي صادره از دادگاه محسوب می

ارشناس و اعتراض متهم، آیا ارجاع عنوان کارشناس موضوع دعوي قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان ک

  رشناسی ممکن است؟موضوع به هیأت کا

 پاسخ:

مورخ  829به شماره ثبت وارده  1398/05/12مورخ  9020/5005/82بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می22/5/1398

با اصالحات و الحاقات بعدي، هر شخصی اعم از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  10با توجه به ماده  -1

تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست  شود، می حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می

چه از وقوع جرم متحمل  چنان ها و ادارات کند و نسبت به احکام و قرارهاي صادره اعتراض نماید. بنابراین سازمان

شوند؛ مانند اداره منابع طبیعی  قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می 10ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 

قانون  690که قانونا متولی اراضی منابع ملی است و در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی موضوع ماده 

 2و یا در جرم چراي بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره  1375) مصوب مجازات اسالمی (تعزیرات

کند و نیز  ، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می»قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت« 47ماده 

به عهده » شکار صید و«و » زیست حفاظت و محیط«زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین  سازمان حفاظت محیط

در مورد جرایم موضوع این قانون » 1353زیست مصوب  قانون حفاظت و بهسازي محیط« 14دارد، به صراحت ماده 

  شود. شاکی محسوب می

به » ها نیز قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ«و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9با توجه به ماده  -2

این قانون، به نظر  1/8/1385الحاقی  10قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده  1) ماده 1385(اصالحی  2ویژه تبصره 

یک از وظایف و اختیارات  رسد سازمان جهاد کشاورزي اعالم کننده جرم است، نه شاکی خصوصی و لذا هیچ می

زله نظر کارشناس رسمی شاکی را ندارد و هرچند نظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکور براي مراجع قضایی به من



چه مرجع قضایی به هر  هاي عمومی وانقالب، چنان شود، ولی با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه تلقی می

  علتی از جمله اعتراض به 

  به هیأت کارشناسی ارجاع نماید. تواند موضوع را نظر کارشناس، این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند، می

  

 تر محمد علی شاه حیدري پوردک

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/06/20    

7/98/911   

  ك  911-182-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند و  ملکی را که داراي سند مالکیت رسمی است خریداري می 1390اي در سال  نامه  به موجب مبایعه» الف«شخص 

تمامی شش  1391فروشد. در سال  می» ب«دو دانگ از ملک را در همان سال به شخص  ،قبل از تنظیم سند به نام وي

با وصف آن که قبالً دو دانگ از ملک » الف«گردد و شخص  تنظیم سند می» الف«دانگ ملک مذکور به نام شخص 

مرتکب » الف«شخص دهد آیا  فروخته بود تمامی ملک را براي دریافت وام در رهن بانک قرار می» ب«را به شخص 

        جرم شده است؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/6/3مورخ  911به شماره ثبت وارده  1398/5/23مورخ  980041بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

گیرد به رهن  فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک می عمل کسی که ملکی را جزئا یا کال به دیگري می

نمایند مصوب  قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می« 2گذارد، از مصادیق ماده  می

تالس وکالهبرداري تعیین رتکبین ارتشاء، اخاست و مجازات آن بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات م» 1308

  شود. می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/20    

7/98/915   

  ك  915-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قرار تامین  اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، آیا دادگاه در راستاي تکمیل تحقیقات باید متهم را احضار و صورتدر

  کیفري اخذ نماید؟

 پاسخ:

، 1398/06/03مورخ  915به شماره ثبت وارده  1398/05/27مورخ  98101/5بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اعالم مینظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر 

با صدور قرار منع تعقیب، قرار تأمین  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  274و  251، 246مستفاد از مواد 

کیفري لغو می شود؛ بنابراین صرف اعتراض شاکی به قرار یاد شده و طرح پرونده در دادگاه کیفري براي رسیدگی به 

باشد. بدیهی است که دادگاه یادشده  قب احضار متهم از سوي دادگاه نمیاعتراض، مجوز صدور قرار تأمین کیفري متعا

قانون فوق الذکر،  276تواند متعاقب نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی با توجه به مقررات ماده  می

  زم را در این خصوص معمول دارد.اقدام ال

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    ضاییهمدیر کل حقوقی قوه ق



 

1398/06/20    

7/98/916   

  ع  916-58-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مندرج در قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط خاص مصوب » زنان سرپرست خانوار شاغل«عنوان 

موصوف ی مشمول قانون شود و زنان با دارا بودن چه شرایط مجلس شوراي اسالمی به چه زنانی اطالق می 1395

  گردند؟ می

 پاسخ:

مورخ  916به شماره ثبت وارده  1398/05/23مورخ  1310/71557بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/03

قانون ثبت  39ماده  نامه اجراییمندرج در ماده یک آیین» خانوار«اوالً، با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص 

خانوار تعداد افرادي هستند که تحت سرپرستی یک فرد، در محلی ساکن «که مبنی بر این 1355احوال کشور مصوب 

خانوار از افرادي «که مبنی بر این 1389ها مصوب -نامه اجرایی قانون هدفمند کردن یارانهآیین 7و ماده » باشندمی

و نیز لحاظ حکم مقرر در ماده ...» کنند با یکدیگر زندگی می 1شود که بر اساس رابطه خویشاوندي درجه تشکیل می

سرپرست خانوار به پدر یا مادر یا ولی قانونی و به «دارد: قانون ثبت احوال که مقرر می 39نامه اجرایی ماده آیین 2

شوند که ، زنانی سرپرست خانوار تلقی می»به عهده اوستشود که مسئولیت امور خانواده کلی به کسی اطالق میطور

باشند که ممکن است متشکل از سرپرست خانواده به عالوه هر کدام از همسر، دار میمسئولیت اداره خانواده را عهده

اجرایی  نامهآیین 9فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودك یا نوجوان تحت سرپرستی باشد. احکام مقرر در ماده 

-ت از کودکان و نوجوانان بیـقانون حمای 5ماده » ج«و بند  1389ها مصوب قانون هدفمند کردن یارانه 9ماده 

قانون  9ماده واحده قانون اصالح ماده » ب«ماده یاد شده و بند  3و تبصره  1392سرپرست مصوب ت و بدـرپرسـس

  ن دیدگاه است.مؤید ای 1375نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 

ه در باشد، پرسش مطرح شدکه داشتن فرزند شرط الزم براي تحقق عنوان سرپرست خانوار نمیثانیاً، با توجه به این

  خصوص سن فرزند منتفی است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور



  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/16    

7/98/923   

  ح  923-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها  قانون راجع به رفع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري« از» ها بانک«با توجه به حذف کلمه -1

ها بدون رعایت مهلت مقرر در قانون  آیا وجوه شهرداري نزد بانک ،1389اصالحی در ماده واحده » 1361مصوب 

  باشد؟ پذیر می مذکور امکان

چنانچه شهرداري به لحاظ فوریت اجراي طرح و از باب ضرورت ملکی را تصرف نموده و ظرف سه ماه از تاریخ -2

تصرف نسبت به پرداخت قیمت عادله اقدام ننماید و به همین جهت مالک علیه شهرداري طرح دعوي نماید و حکم 

ها مصوب  ول و غیر منقول متعلق به شهرداريقطعیت به نفع وي صادر شود، آیا قانون راجع به منع توقیف اموال منق

  قابل اعمال است؟ 1389اصالحی  1361

 پاسخ:

مورخ  923به شماره ثبت وارده  1398/06/02مورخ  9027/372/720بازگشت به استعالم شماره        

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/03

مقررات ماده واحده قانون اصالح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق -1

مندي مجلس شوراي اسالمی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره 27/5/1389دو تبصره به آن مصوب 

ها  ترغیب بانکها به دادن تسهیالت به شهرداريها از تسهیالت و منابع بانکی جهت اجراي خدمات شهري و  ي شهردار

» در بانکها و یا«ها بوده و حذف عبارت  با مجاز اعالم کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداري

هاي یک و دو ذیل آن و اطالق عبارت  به قرینه تبصره 1389در ماده واحده اصالحی  1361از ماده واحده سال 

ها نزد بانکها، خارج  درمتن آن، داللتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهاي شهرداري اشخاص ثالث

  ندارد. 1361ازچارچوب ماده واحده سال 

 28/8/1370ها مصوب  ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري 7مطابق تبصره -2

هاي عمومی،  الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی وامالك براي اجراي برنامه 5و آن قسمت از ماده  4ماده 

باشد  شوراي انقالب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می 27/11/1358عمرانی و نظامی دولت مصوب 

مربوطه در قانون ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات  در مورد شهرداري



الیحه تملک در مورد  9ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده  یاد شده فوق در مورد شهرداري

مرقوم بوده و علیرغم اجراي طرح از ناحیه  9ها قابلیت اعمال دارد و در مواردي که مورد مشمول ماده  شهرداري

سبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه شهرداري، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف ن

اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوي گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداري به پرداخت قیمت روز ملک 

ه به، مورد منصرف از قانون راجع ب در حق مالک صادر گردیده و در صورت استنکاف شهرداري از پرداخت محکوم

به مشروط به انقضاي مواعد مذکور در ماده  منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري و استیفاي محکوم

واحده نبوده و پس از انقضاي ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداري، از ناحیه اجراي احکام دادگاه 

ست، زیرا منوط کردن اجرا به انقضاي مواعد مذکور در ماده واحده به فاقد اشکال قانونی ا توقیف و وصول محکوم

  به منزله منتفی شده قیمت روز ملک است. 61سال 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/20    

7/98/932   

  ح  932-88-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رسید چک با مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت، دادخواست مطالبه شخصی با گذشت چند سال از تاریخ سر 

خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سر رسید چک است یا   نماید. آیا مالك محاسبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه تقدیم می

ریافت خسارت این که با گذشت مدت زمان زیاد از تاریخ چک و عدم اقدام، دارنده به لحاظ قاعده اقدام مستحق د

  مان تقدیم دادخواست خواهد بوده؟تأخیر تأدیه از ز

 پاسخ:

مورخ  932به شماره ثبت وارده  1398/06/05مورخ  9023/4545/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/05

شود، فقط  مشمول مرور زمان می 1311قانون تجارت مصوب  318در مواردي که دعاوي راجع به چک وفق ماده 

دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه  امتیازات خاص مربوط به سند تجاري مانند وصف تجریدي اسناد تجاري را از دست می

مجمع  1376قانون اصالح موادي از صدور چک مصوب  2نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 

شود و از تاریخ  همان مرجع محاسبه می 1377مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب  تشخیص

چک قابل مطالبه است. بدیهی است در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده و لکن دارنده چک در 

ه در آن زمان وجه مذکور از حساب سال بعد) مبادرت به ارایه چک به بانک نموده است ک زمان دیگر (براي مثال یک

خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، 

دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی به 

  قانون صدور چک است. 2ماده 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/27    

7/98/88   

  ح88-9/7-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با توجه به اینکه وفق عرف معمول جهت گرفتن فرزند خوانده متقاضی متعهد به انتقال بخشی از اموال خود ثلث آن به 

مفتوح نزد این مرجع متقاضی متعهد به انتقال ثلث اموال خود پس از گرفتن  گردد و در فرض پروندهفرزند خوانده می

شناسنامه براي طفل گردیده است لیکن علیرغم گذشت حدود ده سال به این تعهد عمل نکرد و به دلیل تصادف محجوز 

ایفاي تعهد مبنی بر  گردیده است در حال حاضر قیم طفل دادخواستی به طرفیت متعهد مزبور مبنی بر الزام نامبرده به

انتقال ثلث اموالش به مولی علیه خود مطرح کرده است لیکن در خصوص زمان تعهد این سوال وجود دارد که تعهد 

  باشد:مربوط به کدام یک از سه برهه زمانی می

  زمان وقوع تعهد محضري-1

  زمان گرفتن شناسنامه براي طفل-2

  زمان انجام تعهد زمان انتقال مال-3

  ه ذکر است اموال متعهد در این سه مقطع متفاوت می باشد و دیه به آن افزوده شده است.الزم ب

 پاسخ:

مورخ  88به شماره ثبت وارده  1398/01/31مورخ  9030/49/22000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/01/31

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  14در مواردي که دادگاه با استفاده از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 

پس از اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر تملیک بخشی از اموال یا حقوق  1392سرپرست و بدسرپرست مصوب  بی

د، در صورت مطالبه بعدي کودك یا نوجوان نمای در آینده به کودك یا نوجوان مبادرت به صدور حکم سرپرستی می

تحت سرپرستی (پس از رسیدن به سن رشد یا تحصیل حکم رشد) یا قیم وي، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا بدوا 

باید بر اساس تعهد قبلی سرپرست بررسی الزم را صورت دهد و حسب مورد و در صورت تشخیص، حکم به تملیک 

ده متعهد نماید و در صورت عدم تشخیص، اموال موجود متعهد در زمان تنظیم تعهدنامه سوم اموال بر اساس ارا یک 

  مذکور مالك محاسبه است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور



  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1398/06/31    

7/98/98   

  ح98-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

سوم از حقوق محکوم علیه جهت وصول اصل محکوم به چهارم و یکیکآیا می توان همزمان با اجراي راي اعسار 

با توجه به ابهامات موجود در جوابیه آن  1397/10/12مورخ  9026/229/1834توقیف کرد یا خیر و پاسخ شماره 

  اداره

مدنی  قانون اجراي احکام 96سوال:ایا امکان توقیف یک چهارم و یک سوم از حقوق محکوم علیه در راستاي ماده 

همزمان با اجراي راي اعسار وجود دارد یا خیر  براي مثال شخصی مطابق راي قطعی اعسار درخصوص پرداخت مهریه 

ماه یک سکه بهار آزادي در حق محکوم له شده  4سکه بهار ازادي به عنوان پیش پرداخت هر  10محکوم به پرداخت 

است آیا می توان همزمان با اجراي این راي قطعی اعسار در جهت وصول اصل محکوم به یک چهارم یا یک سوم از 

حقوق محکوم علیه را نیز توقیف و به محکوم له داده یعنی هر ماه یک چهارم یا یک سوم توقیف و به محکوم له داده 

  ر ماه نیز یک سکه از محکوم علیه گرفته و به محکوم له دادهشود و هر چها

 پاسخ:

مورخ  98به شماره ثبت وارده  27/1/1398مورخ  9026/28/1834بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/1/31

به مانع از استیفاي ، تقسیط محکوم1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 11ماده  1اوال، مطابق تبصره 

قانون اجراي احکام مدنی، توقیف  98علیه نیست و همچنین مطابق ماده بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم

علیه نیست. بنابراین در فرض کومعلیه مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از سایر اموال مححقوق و مزایاي محکوم

سوال که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل 

قانون  96علیه وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکوم

  زم است.اجراي احکام مدنی ال

به از قرار یک سکه در هر چهار ماه صادر شده است، اگر وي حکم ثانیا، در فرض سؤال که حکم به تقسیط محکوم

شود، باید مقادیري که از حقوق وي به تیفا میـتقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه معادل قیمت آن از اموال وي اس



که دادگاه در رأي تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط آنصورت ماهانه کسر شده است، لحاظ شود مگر 

  علیه است.افزون بر کسر حقوق محکوم

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  

    



 

 

 

 

1398/06/06    

7/98/497   

  ح  497-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دهیاري نهاد عمومی غیر دولتی  1380ها مصوب  اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاري 2که مطابق ماده  نظر به این

  شود، آیا صدور قرار تامین خواسته نسبت به توقیف اموال متعلق به دهیاري میسر است؟ محسوب می

 پاسخ:

مورخ  497به شماره ثبت وارده  1398/04/03مورخ  9034/9406/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اعالم می 1398/04/04

خطاب به آن مرجع اعالم شده است.  28/5/1398مورخ  33/98/7پاسخ همان است که طی نظریه مشورتی شماره 

  لطفا از ارسال تکراري یک استعالم خودداري نمایید.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضائیه

  

    



 

1398/06/27    

7/97/2803   

  ك  2803-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود، چنانچه برگ احضاریه با  تعزیري که مستقیما در دادگاه رسیدگی می 8و  7هاي موضوع مجازات درجه  در پرونده

ارسال شده و متهم در جلسه دادگاه حاضر نشود و مدارك و » عدم حضور بدون عذر موجه موجب جلب است«قید

ابی تواند بدون جلب متهم اقدام به صدور حکم غی مستندات پرونده جهت محکومیت متهم کافی باشد، آیا دادگاه می

  عدول نماید؟» عدم حضور بدون عذر موجه موجب جلب است«کند؟ در این صورت آیا دادگاه باید از دستور

 پاسخ:

مورخ  2803به شماره ثبت وارده  1397/10/05مورخ  2/2/10/97بازگشت به استعالم شماره ك      

  گردد: ه شرح زیر اعالم می) این اداره کل ب1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1397/10/11

، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري 1392قانون آیین دادرسی کیفري  341و قسمت اخیر ماده  340مطابق ماده 

شود، توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می

قانون مذکور، متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعالم نکند، جلب می 179و طبق ماده 

شود و به استناد که موضوع از مصادیق تبصره این ماده باشد؛ که در این صورت یک بار دیگر احضار میشود مگر آن

عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشود و قانون یادشده، هرگاه متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی بدون  345ماده 

چه حضور متهم در دادگاه نماید و چناندادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معین جلب می

نماید و اگر اللهی نداشته باشد، بدون حضور وي رسیدگی و رأي مقتضی صادر میالزم نباشد و موضوع جنبه حق

  انتظامی صادر نموده باشد در این صورت باید از آن عدول نماید. دستور جلب به مأموران

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/27    

7/97/2694   

  ك  2694-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تقدیم نماید و دادسرا پرونده را  هرگاه شاکی الیحه اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا را بدون امضاي آن

  جهت رسیدگی به دادگاه ارسال کند، تکلیف چیست؟

 پاسخ:

مورخ  2694به شماره ثبت وارده  1397/9/25مورخ  9030/16533/721بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: می) این اداره کل به شرح زیر اعالم 2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1397/9/26

معیار ورود دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب، احراز اعتراض شاکی است و لذا در فرض سوال 

باشد، دادگاه تکلیف به  که الیحه اعتراضیه فاقد امضاء، متضمن تایید اعتراض شاکی از سوي مقام قضایی دادسرا می

مواردي که ابهامی براي دادگاه در خصوص احراز اعتراض شاکی  رسیدگی به اعتراض خواهد داشت. بدیهی است در

  وجود داشته باشد، به طریق مقتضی رفع ابهام خواهد کرد.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

  
 

1398/06/26    

7/97/1997   

  ك1997-142-97شماره پرونده:  

  استعالم:

از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر  1387که دارنده کارت بازرگانی است، در سال » الف« شخص

با استفاده از وکالتنامه و کارت بازرگانی، کاالي خود را ترخیص و مالیات را » ب«قرار دهد و شخص تاجر» ب«

قانون تشدید مجازات  2انی مشمول ماده به لحاظ سوء استفاده از کارت بازرگ» الف«نماید. آیا شخص  پرداخت نمی

 1397مرتکبین و ارتشاء و اختالس و کالهبرداري است؟ در صورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال 

  شود؟ جرم مذکور مشمول زمان می

 پاسخ:

مورخ  1997به شماره ثبت وارده  1397/07/02مورخ  9027/673/29000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/07/03

» 1372قانون مقررات صادرات و واردات مصوب « 10نامه اجرایی ماده آیین 3بند  4که طبق تبصره با لحاظ این -1

آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاري اختیارات یا استفاده از منافع 

چه حق استفاده شود؛ بنابراین چناناستفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب می» شخصا«صادره باید 

یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگري واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان 

بوده و مطابق این  1367قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداري مصوب  2مصادیق ماده  از

  ماده قابل مجازات است.

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 174که مطابق ماده بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ این -2

داراي مرور زمان پنج ساله تعقیب  1392قانون مجازات اسالمی  105 ماده "پ"و بند  1378امور کیفري مصوب 

  بوده است، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/107   

  ك107-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

بوشهر قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه شهرستان شیراز صادر نماید و  چنانچه دادگاه شهرستان دشتی استان

دادگاه شهرستان شیراز نیز به شایستگی دادگاه شهرستان دیر استان بوشهر قرار عدم صالحیت صادر نماید و شهرستان 

کشور رسیدگی و دیر نیز عدم صالحیت متقابل به شایستگی دادگاه شیراز صادر نماید و پرونده در دیوان عالی 

تواند به شایستگی شهرستان دشتی یا شهرستان دیگري  شهرستان دیر را صالح به رسیدگی بداند، آیا شهرستان دیر می

  قرار عدم صالحیت صادر نماید ؟

 پاسخ:

مورخ  107به شماره ثبت وارده  1397/12/27مورخ  1397039000786732بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می، 1398/02/02

قانون  27و  26نحوه رفع اختالف میان مراجع قضایی در امر صالحیت و مقام صالح براي تشخیص این امر در مواد 

تصمیم دادگاه تجدید نظر  تعیین گردیده است و 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  آیین دادرسی دادگاه

چنین لزوم تبعیت مرجع  االتباع است. هم استان و دیوان عالی کشور (حسب مورد) در مقام حل اختالف، قطعی و الزم

نماید که مرجع تالی حسب تصمیم و نظر مرجع عالی اقدام به  قضایی تالی از تصمیم مرجع قضایی عالی ایجاب می

صادر » ب«قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه » الف«یز که دادگاه شهرستان رسیدگی کند. در موضوع استعالم ن

در صالحیت » ب«داشته و مرجع اخیر با مرجع » ج«نیز نظر بر صالحیت شهرستان » ب«نموده و دادگاه شهرستان 

صالحیت  اختالف کرده و دیوان عالی کشور موضوع اختالف در صالحیت میان این دو مرجع را بررسی و با تشخیص

عالی   که قبالً راجع به صالحیت محلی اظهار نظر کرده و دیوان» ج«حل اختالف کرده است، مرجع قضایی » ج«مرجع 

تواند به شایستگی مرجع قضایی  کشور در مقام حل اختالف در صالحیت آن را صالح به رسیدگی دانسته است، نمی

  دیگري قرار عدم صالحیت صادر کند.

     ه حیدري پوردکتر محمد علی شا

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 



 

 

1398/06/31    

7/98/180   

  ح  180-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي متعدد به طرفیت خوانده واحد یا متعدد با موضوع واحد به عنوان مثال اعسار  آیا طرح دعوي از سوي خواهان

  پذیر است؟ امکان

 پاسخ:

مورخ  180به شماره ثبت وارده  1398/2/16مورخ  9015/85/38000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسیس مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/2/17

، اصل، استقالل 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 65مستفاد از ماده 

االصول باید مستقالً دعاوي است و دعاوي متعدد اعم از آن، که خواهان و خوانده آن واحد یا متعدد باشد،        علی

قانون   24دعواي اعسار با توجه به ماده «که ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سؤال مطرح شود مگر آن

  ».است و طرح توأمان دعاوي اعسار تابع طرح توأمان دعاوي اصلی استیادشده دعواي تبعی (فرعی) 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/06/26    

7/98/182   

  ح  182-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

دوم  حکم اعسار خواهان از هزینه دادرسی مرحله بدوي به این کیفیت صادر شده است که اعسار نامبرده نسبت به یک

هزینه دادرسی محرز و نسبت به مازاد آن محکوم به بطالن است. حکم بدوي به زیان وي صادر و خواهان بدوي 

آیین دادرسی مدنی وضعیت اعسار وي از هزینه  قانون 508تقاضاي تجدید نظرخواهی نموده است. با توجه به ماده 

  دادرسی مرحله تجدید نظر چگونه است؟

 پاسخ:

مورخ  182به شماره ثبت وارده  1398/02/19مورخ  9015/92/38000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: می، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم 1398/02/21

قانون  508درصد هزینه دادرسی باشد، با توجه به ماده  50چه رأي دادگاه مشعر بر معافیت خواهان از پرداخت  چنان

این معافیت در تمام مراحل دادرسی قابل اجرا  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  آیین دادرسی دادگاه

درصد هزینه  50صادر شود و وي تجدیدنظرخواهی نماید، از پرداخت  است. بنابراین هرگاه رأي بدوي علیه خواهان

درصد دیگر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی  50تواند نسبت به  تجدیدنظرخواهی معاف است. و خواهان می

  دعواي اعسار مطرح کند.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1398/06/27    

7/97/2570   

  ك  2570-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فردي با ارائه وکالت مدنی از جانب فرزند خود اقدام به طرح شکایت انتقال مال غیر و تصرف عدوانی و تخریب اموال 

لت نماید. بعد از سپري شدن مدت یک ماه از تحقیقات، شخص مذکور با توجه به وکا منقول علیه دیگري در دادسرا می

نماید اما وکیل تا پایان  مدنی مبنی بر اختیار معرفی وکیل به محاکم، در پرونده مطروحه وکیل دادگستري معرفی می

اي در  نماید و فقط الیحه تحقیقات در دادسرا اقدامی در خصوص طرح شکایت بدوي نسبت به جرایم قابل گذشت نمی

ده در خصوص تصرف عدوانی و تخریب اموال چه تصمیمی باید دهد. اوالً: قاضی پرون خصوص بزه انتقال مال غیر می

دهد ولی طرح شکایت نکند،تکلیف  اتخاذ نماید؟ دوم: چنانچه وکیل دادگستري در خصوص جرایم قابل گذشت الیحه 

هاي تصرف عدوانی و تخریب اموال  چیست؟ سوم: درصورتی که وکیل دادگستري حین تحقیقات در خصوص بزه

ارجاع دادستان را اخذ نکرده باشد چه باید کرد؟ چهارم: در فرضی که وکیل دادگستري فقط اعالم کند ولی  شکایت 

  اي در خصوص همه جرایم نداده باشد تکلیف چیست؟ وکالت کرده و الیحه

 پاسخ:

، 1397/9/18مورخ  2570به شماره ثبت وارده  1397/9/14مورخ  9001/67/634بازگشت به نامه شماره       

دادیار محترم دادسراي پرند، نظریه مشورتی کمیسیون  1/9/1397مورخ  123/97در مورد استعالم شماره د/پ 

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2آیین دادرسی کیفري (

، در جرایم قابل گذشت شروع به 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  89، 68، 64، 12، 10مستفاد از مواد 

قیب کیفري نیازمند شکایت شاکی یا وکیل وي (که به موجب قانون حق اقامه شکایت را دارد) و ارجاع آن به تع

)، مطرح شده  باشد؛ لذا در فرض پرسش که شکایت از سوي شخص فاقد سمت (وکیل مدنی بازپرس (مقام تحقیق ) می

این قانون، قرار موقوفی  13و  12ر و لحاظ مواد الذک قانون فوق 11است، مقام تحقیق باید با استفاده از مالك ماده 

تعقیب صادر کند و در صورتی که متعاقب شکایت اولیه شخص فاقد سمت قانونی (وکیل مدنی)، وکیل دادگستري 

که  که به صورت الیحه یا شکایت ابتدایی باشد، قاضی تحقیق مربوطه با توجه به این مبادرت به شکایت کند اعم از این

موضوع قبالً به وي ارجاع شده است، باید به رسیدگی ادامه دهد. بدیهی است که صرف اعالم وکالت به  رسیدگی به



باشد. ضمناً در خصوص جرایم غیر قابل گذشت، تعقیب کیفري متهم منوط به  مرجع قضایی، به معناي اقامه شکایت نمی

  باشد. طرح شکایت از سوي شاکی خصوصی نمی

  

 ي پوردکتر محمد علی شاه حیدر

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    



 

1398/06/27    

7/97/2532   

  ك  2532-186/1-97شماره پرونده:  

  استعالم:

بایست مجازات حمل و  آیا سرقت مشروبات الکلی به جهت نداشتن مالیت فاقد عنوان مجرمانه است و صرفا می

و  702نظر گرفتن ارزش عرفی مشروبات وفق مواد  نگهداري مشروبات الکلی به مرتکب تفهیم شود یا  این که با در

توان  ، باید نسبت به بزه سرقت مشروبات الکلی نیز می1387اصالحی  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  703

  رسیدگی کرد؟

در صورت لغو قرار تعویق صدور حکم به جهت ارتکاب جرم جدید توسط مرتکب، آیا براي هر یک از جرایم به -2

  شود؟ که با رعایت قاعده تعدد جرم اقدام و مجازات اشد اعمال می شود یا این جداگانه حکم صادر و اجرا میصورت 

هاي ضرب و جرح عمدي مطروحه علیه مامورین انتظامی توسط افراد غیر نظامی، شاکی به غیر از  در اکثر پرونده-3 

است که آنان را در داخل کالنتري مورد ضرب و  تواند ارائه دهد و مدعی گواهی پزشکی قانونی مدرك دیگري نمی

  اند و شاهدي ندارد. سوال اینجاست: جرح قرار داده

  تواند از موارد لوث باشد و شاکی قسامه یاد کند؟ آیا صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی در موارد فوق می -الف

تواند  گناهی خود می متهم براي اثبات بی ،»البینه علی المدعی و الحلف لمن انکر«در فرض سوال آیا طبق قاعده  -ب

  قسم یاد کند؟

قانون مجازات اسالمی که در صورت  313مواضع و موارد اداي سوگند توسط منکر مورد نظر مقنن در ماده  -ج

  پذیرد کدام است؟ فقدان ادله دیگر صورت می

ازات جرایم نیروهاي مسلح، صدور رأي قانون مج 77  که یکی از موارد قاطع قرار طبق ذیل ماده با توجه به این -4

نهایی است، چنانچه در خصوص بزه فرار از خدمت قرار تعویق صدور حکم صادر شود و متهم پس از حضور در 

دادسرا و سپردن ضامن و حضور در دادگاه و صدور قرار تعویق به محل خدمت مراجعه ننموده و فرار خود را استمرار 

ود را به دادگاه نظامی معرفی کند و یا مجدد دستگیر شود، اقدام دادگاه چه خواهد بود؟ داده و پس از گذشت یک ماه خ

  در خصوص یک ماه فرار اخیر با فرض دستگیري یا مراجعت چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟

 نسبت به جرایم موضوع قانون جرایم نیروهاي 1392آیا اعمال تخفیفات مندرج در قانون مجازات اسالمی مصوب -5

  مسلح ممکن است؟

 پاسخ:



مورخ  2532به شماره ثبت وارده  1397/09/11مورخ  25/1/97/118625بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/09/14

قانون مجازات اسالمی تعزیرات (اصالحی  703و  702مشروبات الکلی عرفاً مالیت دارد و مقنن نیز در مواد  -1

به ارزش عرفی (تجاري)  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  22ماده  1) و تبصره 12/8/1387

ها قابل رسیدگی است و ممنوعیت نگهداري و خرید و فروش  مشروبات الکلی اشاره نموده است؛ بنابراین سرقت آن

  ند.ک آن، عمل سارق را توجیه نمی

تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود؛ زیرا ممکن است متهم پس از  اوالً، انتساب اتهام به تنهایی نمی -2

  توان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود. محاکمه تبرئه گردد. فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می

نماید. پس از قطعیت چنین  ر مبادرت به صدور حکم میثانیاً، با لغو قرار تعویق صدور حکم، دادگاه صادرکننده قرا

، نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510حکمی باید با توجه به ماده 

  کرد.

در جنایات عمدي و غیرعمدي در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  314و  313با توجه به مواد  -الف -3

وث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به صورت وجود ل

شود؛ بنابراین تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد به عهده قاضی  ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می

که قرائن  لوث باشد، مگر آن تواند موجب کننده است. فرض وجود آثار ضرب و جرح در کسی به تنهایی نمی رسیدگی

  و امارات دیگري موجب ظن به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم شود.

هاي اثبات یا نفی جنایت  سوگند یکی از راه 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  315و  208با توجه به مواد  -ب

هی خود در موارد موضوع و مواد یادشده، گنا تواند براي اثبات بی است؛ بنابراین با نبودن دلیل یا قرائن ظنی متهم می

  سوگند یاد کند.

که در این بند اشاره شده، راجع به قسامه است که موارد و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  313ماده  -ج

باشد و آن در  به بعد این قانون آمده است. سوگند منکر، موضوعی غیر از قسامه می 312شرایط آن به تفصیل در ماده 

کند و قرائن ظنی که موجب لوث و اجراي  تی است که مدعی جنایت دلیلی براي اثبات ادعاي خود اقامه نمیصور

قانون مذکور، متهم در موارد موضوع و  315و  208قسامه باشد نیز وجود ندارد؛ که در این صورت با توجه به مواد 

  شود. مواد یاد شده با اداي سوگند تبرئه می



، عدم معرفی فرد نظامی به یگان 1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  77ماده مطابق فراز اخیر -4

شود و چون قرار تعویق  مربوطه پس از صدور رأي نهایی در دادگاه و ابالغ آن به متهم، فرار مجدد محسوب می

لذا عدم معرفی فرد نظامی   باشد؛ رأي نهایی نمی 1392قانون مجازات اسالمی  45و  44صدور حکم با توجه به مواد 

نبوده و یک فرار متوالی و مستمر محسوب » فرار مجدد«به یگان مربوطه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، 

  شود. می

االصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ لیکن در  عام است و علی 1392مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب  -5

که حکم مشخصی در قانون خاص (مانند قوانینی که در استعالم اشاره شده است) وجود دارد، باید بر اساس  هر مورد

، 1392قانون خاص اقدام و در مواردي که قانون خاص ساکت است، باید طبق مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب 

سلح مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص عمل شود. با توجه به این که مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهاي م

که جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، وضع نموده  متهم از جمله نظامی بودن وي و این

همین   7و   5، 4، 3، 2است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد 

ایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري نیز تخفیف گیرد. در جر قانون صورت می

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و  1ماده  1و با لحاظ تبصره  1392طبق قانون مجازات اسالمی مصوب 

  اختالس و کالهبرداري باید صورت گیرد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  قضاییهمدیر کل حقوقی قوه 

  

 
  

  
  
  

  
  

    



 

1398/06/31    

7/97/2664   

  ك  2664-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري،آیا موافقت سازمان متبوع ضرورت دارد؟ درصورت عدم  217ماده » ج«در خصوص بند 

سوم و  شود یا مقادیر یک حضور متهم در مواقع احضار، آیا وجه التزام به صورت یک جا از حقوقش برداشت می

  چهارم باید رعایت شود؟ یک

 پاسخ:

مورخ  2664به شماره ثبت وارده  1397/8/2مورخ  9026/656/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1397/9/26

نامه شیوه اجراي  آیین« 23تا  19و مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  217ماده » ج«مستفاد از بند  -1

صدور قرار » 22/1/1395قانون آیین دادرسی کیفري) مصوب  252قضایی (موضوع ماده هاي نظارت و تأمین  قرار

باشد  التزام به حضور در خصوص مستخدمان رسمی کشوري یا نیروهاي مسلح نیازمند موافقت اداره متبوع کارمند نمی

تهم است و در صورت و اداره مربوطه در صورت وجود شرایط قانونی ملزم به تعهد پرداخت از محل حقوق کارمند م

نامه مراتب را به مرجع قضایی صادر کننده قرار اعالم نماید. بدیهی است  آیین 20وجود مانع قانونی باید مطابق ماده 

  که در صورت عدم وجود شرایط قانونی، مقام قضایی قرارتأمین مقتضی صادر خواهد کرد.

نامه مذکور در بند یک  آیین 21و ماده  1392مصوب  قانون آیین دادرسی کیفري 537با عنایت به تبصره ماده  -2

در خصوص برداشت وجه  1316قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96هاي مذکور در ماده  پاسخ، رعایت محدودیت

  التزام از حقوق کارمند الزامی است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/26    

7/97/2106   

  ح2106-117-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رساند. شخص دیگري از  نامه دانشجویی را به عنوان طرح صنعتی در اداره ثبت به ثبت می شخصی طرح روي جلد پایان

کند.آیا فعل ارتکابی واجد وصف جزایی است؟ آیا چنین مواردي تحت شمول بند ماده  این طرح بدون اجازه استفاده می

قانون  61و 28گیرد یا مشمول مواد  قرار می 1386هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  اختراعات طرحقانون ثبت  4

  مرقوم است؟

 پاسخ:

مورخ  2106به شماره ثبت وارده  1397/07/15مورخ  9024/2009/600بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به 17/07/1397

و نظر به بندهاي » 1386هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح« 20با توجه به تعریف ماده 

برداري برداري از طرح صنعتی ثبت شده، موضوع سوال شامل بهرهقانون مذکور راجع به بهره 28ماده » ب«و » الف«

  شود و فاقد وصف کیفري است.از طرح صنعتی ثبت شده محسوب نمی

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



1398/06/26    

7/97/2815   

  ك  2815-168-97شماره پرونده:  

  استعالم:

براي متهم به قتل عمد در دادسرا قرار تامین کیفري صادر شده و پس بعد از انجام تحقیقات بدون معرفی وکیل از 

  سوي متهم، بازپرس بر منع تعقیب نظر داده است: 

  آیا انتخاب وکیل تسخیري الزم است؟-1

هاي با مجازات سلب حیات یا حبس ابد که نظر بازپرس بر جلب به دادرسی است و متهم وکیل معرفی  در پرونده -2

خواهد، آیا بازپرس تکلیفی  نکرده و طی صورتمجلسی که به امضاي بازپرس رسیده بیان داشته که وکیل تسخیري نمی

  به انتخاب وکیل تسخیري دارد؟ 

  کلف به انتخاب وکیل تسخیري است؟م نوجوان، آیا بازپرس مبر مته 2در خصوص صدق بند  -3

 پاسخ:

مورخ  2815به شماره ثبت وارده  1397/10/03مورخ  9001/69/634بازگشت به نامه شماره       

، در رابطه با استعالم دادیار محترم شعبه چهارم بازپرسی دادسراي ناحیه پرند نظریه مشورتی کمیسیون 1397/10/11

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1سی کیفري (آیین دادر

، در جرایم موضوع این تبصره، چنانچه 1392قانون آیین دادرسی کیفري  190ماده  2بنا بر نص تبصره  -3و 2و  1

متهم اقدام به معرفی وکیل ننماید، تعیین وکیل تسخیري براي وي الزامی است و در فرض استعالم، عقیده بازپرس به 

صدور قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی و تمایل یا عدم تمایل متهم به داشتن وکیل تسخیري موثر در مقام نیست و 

قانون یادشده نیز در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور  415وجوان باشد، در جرایم موضوع ماده چنانچه متهم ن

  متهم نوجوان وکیل تعیین نماید. وکیل بدون اعالم عذر موجه، بازپرس مکلف است براي

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/3278   

  ح  3278-33-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي عمومی و رودخانه ها اعم از  بستر انهار طبیعی و کانال 1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  2به استناد ماده 

ها با توجه به آمار هیدرولوژي  فصلی یا دائمی در اختیار حکومت جمهوري اسالمی است و پهناي بستر و حریم آن

نامه مربوط به بستر و  ماده یک آیین» خ«و » ح« شود و در این رابطه به استناد بندهاي انهار تعیین می رودخانه ها و

ها به عهده وزارت نیرو یا  هیأت وزیران، تعیین بستر و حریم رودخانه 1379ها مصوب  ها، انهار و مسیل حریم رودخانه

ها ، نهر طبیعی و مسیل به  نامه چنانچه بستر رودخانه بهمین تصوی 8اي است و به استناد ماده  هاي آب منطقه شرکت

  شود، کما کان در اختیار دولت است. نامیده » بستر مرده«صورت طبیعی تغییر کند، باقیمانده بستر که 

چنانچه بسترهاي متروکه و مرده توسط اشخاص به اراضی کشاورزي تبدیل شده باشد و حال نیز تحت عنوان اراضی 

که آیا نظریه سازمان جهاد کشاورزي مبنی بر کشاورزي بودن اینگونه اراضی، براي سایر دوایر  کشاورزي باشد،

ها است؟ در حالتی که بسترهاي  دولتی الزم االتباع و موضوع مشمول قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

تصرفین براي آن سند مالکیت موصوف پیش از تصویب قانون توزیع عادالنه آب به اراضی زراعی یا باغی تبدیل و م

  ها چگونه است؟ به نام خود تحصیل نموده باشند، از نظر شمول قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

 پاسخ:

مورخ  3278به شماره ثبت وارده  1397/11/29مورخ  1-9021/547/720بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون آیین 1397/12/12

بستر انهار طبیعی و «با اصالحات بعدي  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  2که وفق ماده  با عنایت به این

ي ها ها و برکه ها و بستر مرداب که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها اعم از این هاي عمومی و رودخانه کانال

نامه مربوط به بستر و  ماده یک آیین» ح«و با توجه به بند ...» طبیعی در اختیار حکومت جمهوري اسالمی ایران است 

ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیري  تغییرات طبیعی بستر رودخانه«دارد  که مقرر می 1379حریم رودخانه.مصوب 

نامه که مقرر  این آیین 8و با لحاظ ماده » سالمی استنداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت ا

چه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده  چنان«...دارد می

ی از هاي آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخص شود و کماکان در اختیار دولت است براي اجراي طرح نامیده می



بندي و سایر شرایط مربوط  طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازي، کناره

پذیر  و این امر تأکید دارد که بستر مرده در اختیار دولت است و اجاره آن امکان» در سند واگذاري قید خواهد گردید 

رسد تملیک یا تملک (احیاء)  ساسی جمهوري اسالمی ایران، به نظر میاست و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون ا

بستر متروکه برابر مقررات کنونی ممکن نیست و در هر حال فرض سؤال که اراضی مستحدثه احیاء و به اراضی 

با اصالحات و  1374ها مصوب  کشاورزي تبدیل شده است، منصرف از قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

  ات بعدي است.الحاق

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/27    

7/97/1575   

  ك1575-186/1-97شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که در محل مذکور چند راس حیوان یا اسناد و  .فردي عمداً طویله یا انباري دیگري را آتش زده است

اقدام مرتکب مشمول کدام عنوان مجرمانه است حریق عمدي یا اتالف عمدي و یا هر دو؟ آیا  موجود باشد،مدارکی 

  فعل مجرمانه مرتکب تعدد مادي است یا تعدد معنوي.

 پاسخ:

، 1397/05/17مورخ  1575به شماره ثبت وارده  1397/05/02مورخ  97/1015بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون 

قانون مجازات اسالمی  134ماده  1در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد حاصل شود، مستندا به تبصره 

شود. لذا در صورتی که فردي انبار دیگري را آتش زده و چند رأس گوسفند طبق مقررات تعدد مادي عمل می 1392

ها در آن مکان مطلع ها عمد داشته و از وجود آناسناد و مدارك از بین برود، چنانچه مرتکب در تلف تمامی آنو 

ها در آن مکان و نیز ضرورت وجود خواهد بود و در صورت فقدان علم به وجود آن 134ماده  1باشد، مشمول تبصره 

عنوان شرط مسوولیت کیفري، عنصر روانی مخدوش  قانون مجازات اسالمی به 144علم به موضوع مستندا به ماده 

ها علم ندارد، مسوولیت کیفري نخواهد داشت. در صورت بوده و مرتکب نسبت به تلف مواردي که نسبت به وجود آن

دیده فقدان علم مرتکب به وجود اموال یا حیوان یا هر شیء دیگري و تلف شدن آن، مرتکب در صورت درخواست زیان

  وي را نیز جبران نماید.خسارات  باید

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/31    

7/98/102   

  ح102-26-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شود و در راستاي مواد هاي مالی بازداشت میقانون نحوه اجراي محکومیت 3شخصی بابت محکومیت مالی طبق ماده 

ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون اجراي اجرایی سازمان زندان نامهآیین 217و  215

گردد. و وثیقه سپرده شده ضبط و از شود لکن در موعد مقرر به زندان باز نمیاحکام کیفري به مرخصی اعزام می

 537و تبصره ماده  230دنی و مواد قانون اجراي احکام م 143رسد. بر اساس مقرره ماده طریق مزایده به فروش می

قانون آیین دادرسی کیفري، اعالم صحت جریان مزایده توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟ دادگاه حقوقی صادر کننده 

  حکم یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه و ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟

 پاسخ:

در  1398/2/2مورخ    102به شماره ثبت وارده  1398/1/24مورخ  9018/4/726بازگشت به نامه شماره       

رابطه با استعالم دادرس محترم دادگستري شهرستان بابلسر، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل 

  گردد: به شرح زیر اعالم می

زمان زندانها و اقدامات تأمینی و آیین نامه اجرایی سا 217در ماده  "مقام قضایی مربوطه"اوالً: منظور از عبارت 

حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري و یا قاضی  صادر  21/2/1389تربیتی اصالحی 

قانون نحوه اجراي  3کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجراي ماده 

این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به  27و  1شت(حبس) محکوم علیه موضوع مواد محکومیتهاي مالی، دستور بازدا

باشد و نه قاضی اجراي احکام منظور اعطاي مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می

  کیفري.

مرخصی داده و از وي تأمین (وثیقه) علیه مالی ثانیا، هر چند در فرض سؤال معاون اجراي احکام کیفري به محکوم

که برابر مقررات در صورت غیبت گرفته است و دستور ضبط و مزایده  وثیقه را نیز داده است، اما با توجه به این

باشد بنابراین، زندانی فوق، دستور ضبط وثیقه و شروع عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجرا کننده حکم مدنی می

به تأیید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده و یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی  اتخاذ تصمیم راجع

  اجرا کننده حکم مدنی است.



  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



1398/06/12    

7/98/337   

  ع  337-66-98شماره پرونده:  

  استعالم:

پروانه و خارج از حریم شهر است ساخت و ساز صورت پذیرد و بعداً داخل در حریم شهر قرار چه در ملکی که فاقد  چنان

ها صالح به رسیدگی به تخلفات مالک است؟ ثانیاً، در صورت منفی بودن  گیرد: اوالً،آیا کمیسیون ماده صد قانون شهرداري

  باشد؟ پاسخ چه مرجعی جهت رسیدگی به این تخلف صالح می

که هنوز مشمول مقررات  رت مثبت بودن پاسخ، آیا اقدام به ساخت و ساز بدون اخذ پروانه در زمانیثالثاً، در صو

  مذکور داراي کاربري زراعی است. شود؟ توضیح آن که، ملک شهرداري نشده، تخلف محسوب می

 پاسخ:

نظریه  1398/03/08مورخ  337به شماره ثبت وارده  1398/02/25مورخ  33/98بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم میمشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

اوالً و ثانیاً، نسبت به اراضی که قبالً در خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در  8/5/85مورخ  266یه شماره اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأي وحدت رو

ها مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی قانون شهرداري 99الحاقی به ماده  3بند  2چنین وضعیتی، کمیسیون موضوع تبصره 

  باشد. مذکور می

 100مشمول تخلفات مذکور در ماده  ثالثاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و در هر صورت فرض سؤال

  باشد.دي نمیـاقات بعـالحات و الحـبا اص 1334وب ـقانون شهرداري مص

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/23    

7/98/215   

   ح 215-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نحو است که متقاضی شرکت در مزایده باید پیشنهاد خود را به صورت ها به این  رویه اعمال شده در برخی مزایده

اي دربسته قرار داده و ده درصد از مبلغ پیشنهادي را به حساب واریز و ضم درخواست خود نماید.  مکتوب در نامه

جلوگیري از تبانی  پذیرند و استدالل خود را ها را باز و باالترین قیمت را می پس از پایان زمان برگزاري مزایده، پاکت

  زاري مزایده صحیح و قانونی است؟دارند.آیا این شیوه برگ پایه و اساس گزاف اعالم می هاي بی و اعالم قیمت

 پاسخ:

، نظریه 1398/2/22مورخ  215به شماره ثبت وارده  1398/2/16مورخ  980002بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اداره کل به شرح زیر اعالم میمشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این 

و برابر مواد » آیدمل میـده به عـفروش اموال از طریق مزای« 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  114برابر ماده 

قانون پیش گفته، مزایده از  129و  128این قانون، زمان مزایده باید تعیین و آگهی گردد. مطابق مواد  119و  117

شود و برنده مزایده باید در همان مجلس ده درصد بها را به ه میـت فروختـرین قیمـقیمت کارشناسی شروع و به باالت

رسد کشف باالترین قیمت عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند. بنابراین با توجه به مقررات آمره فوق به نظر می

زایده انجام گیرد  و ده درصد بها نیز در همان مجلس پرداخت شود. لذا نحوه برگزاري مزایده در باید در همان جلسه م

فرض سؤال و ارائه پیشنهاد قیمت در پاکت قبل از برگزاري مزایده و پرداخت ده درصد از مبلغ پیشنهادي، بر مقررات 

کنندگان در مزایده  شود، امکان رقابت بین شرکت اي صرفاً به این روش برگزارچه مزایدهباشد و چنانفوق  منطبق نمی

  وجود ندارد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/23    

7/98/58   

  ح58-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  119در فرضی که مال محکوم علیه غیابی شناسایی شده و عملیات مزایده در جریان باشد، با توجه به ماده 

روز باشد؛ در حالی که مطابق  دهموعد فروش نباید بیش از یک ماه و کمتر از  1356اجراي احکام مدنی مصوب 

از تاریخ انتشار آگهی تا  1379ر مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی وانقالب در امو 73مادده 

علیه به صورت غیابی  مذکور در موردي که محکوم 119جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. آیا ضابطه ماده 

محکوم شده نیز باید به لحاظ خاص بودن قانون اخیر اعمال شود و یا آن که به لحاظ سکوت این قانون در خصوص 

  یاد شده استفاده کرد؟ 73علیه غیابی، باید از مالك ماده  محکوممواعد مربوط به 

 پاسخ:

، 1398/1/24مورخ  58به شماره ثبت وارده  1398/1/22مورخ  9018/41/631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

 100در مواردي که ابالغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده « 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  9مطابق ماده 

) به 1379هاي عمومی و انقالب  در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 73قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 

دادگاه اعالم نکرده باشد، مفاد اجراییه یک علیه محل اقامت خود را به  عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه، محکوم

گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته  این قانون آگهی می 119و  118نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 

علیه الزم نیست. مفاد این ماده باید در  شود. در این صورت براي عملیات اجرایی، ابالغ یا اخطار دیگري به محکوم می

علیه  بر اساس این ماده براي عملیات اجرایی نیازي به ابالغ یا اخطار دیگري به محکوم». زبور قید شودآگهی م

علیه است و در هر حال برابر ماده  باشد. بدیهی است نشر آگهی براي انجام مزایده منصرف از بحث ابالغ به محکوم نمی

   ید برابر همین ماده به عمل آید.وز فزوش نیز بایادشده ضروري است و رعایت فاصله بین انتشار آگهی و ر 119

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/23    

7/98/56   

  ح 56-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه به پرداخت وجه نقد محکوم شده است. وکیل وي در راستاي اجراي حکم  در پرونده اجراي احکام مدنی محکوم

علیه اموال را توقیف و در کارگاه فرد دیگري به  مالی را جهت توقیف معرفی نموده و مأمور اجرا در معیت محکوم

جلسه را امضاء نموده است؛ با مراجعه بعدي مرجع  امانت گذاشته است. کارگر صاحب کارگاه به عنوان شاهد صورت

انتظامی به کارگاه، صاحب کارگاه مدعی شده اموالی وجود ندارد. پرونده کیفري خیانت در امانت مطرح شده که به 

قانون نحوه  3له پرونده به دلیل عدم وجود اموال اعمال ماده  صدور قرار قطعی منع تعقیب منتهی شده است. محکوم

علیه مال  را درخواست نموده است در فرض سئوال در صورتی که محکوم 1394هاي مالی مصوب  اجراي محکومیت

 مذکور و 3دیگري به غیر از مال توقیف شده مفقود معرفی ننماید و اموال شناسایی نگردد، آیا امکان اعمال ماده 

  علیه وجود دارد؟ بازداشت محکوم

 پاسخ:

مورخ  56به شماره ثبت وارده  1397/12/21مورخ  9011/1485/2700ت به استعالم شماره بازگش      

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/1/21

احراز خیانت نظر از ت، صرفـده اسـدر فرض سؤال که مالی از محکوم توقیف و به حافظ سپرده شده و سپس مفقود ش

له پرداخت نشود، در نظر از بقاي اصل دین محکوم، مادام که معادل آن به  محکومیا عدم خیانت حافظ و صرف

که به تشخیص دادگاه مفقود شدن مال معرفی شده قابل استناد به رفتار محکوم نباشد،  بازداشت وي وجاهت صورتی

ت و در ـده اسـرفی شـبه از محل آن وجود داشته، معتیفاي محکومقانونی ندارد؛ زیرا در هر حال مالی که امکان اس

  کند.صدق نمی» مماطل«یا » مستنکف« ت بر محکوم عناوین ـن حالـای

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/24    

7/98/50   

  ح50-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

مرتبط با دعاوي ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرایی یا موارد  هاي در خصوص پرونده -الف

کننده به همان دعاوي صالحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صالحیت  مشابه،آیا مجدداً دادگاه کیفري رسیدگی

یفري موضوع در هاي حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم ک محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده

  صالحیت دادگاه حقوقی است؟

با فرض صالحیت دادگاه کیفري دو در مواردي که موضوع پرونده مربوط به دعاوي ناشی از ضرر و زیان جرم  -ب

نظیر ابطال عملیات اجرایی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است، آیا دادرس دادگاه که 

هاي حقوقی مذکور را  م کیفري دو و نه محاکم حقوقی را دارد، امکان قانونی جهت رسیدگی به پروندهصرفاً ابالغ محاک

  دارد؟

» الف«باشند و به موجب دادنامه بدوي فرد می» ب«و» الف«در دعاوي مطالبه وجه خواندگان دو نفر به اسامی  -ج

به » الف«حقی صادر شده است. حکم بر بی» ب«نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر 

یابد. در فرض تجدیدنظر خواهی خواهان نیز صرفاً در  سبب عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وي قطعیت می

نماید. با توجه به  حقی وي نسبت به خوانده دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی می خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی

توان  آیا پیش از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر، می»الف«به خوانده قطعیت حکم نسبت 

  و عملیات اجرایی را آغاز نمود؟ علیه که حکم نسبت به وي قطعیت یافته است، اجراییه صادر نسبت به محکوم

 پاسخ:

مورخ  50به شماره ثبت وارده  1398/01/17مورخ  1398168000076433بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/01/20

و  17، 15باشد، مستفاد از مواد  که اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نمی نظر از آن صرف -الف

 1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 22و  3و مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  538

، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و  146و  27و مواد 

ه اجراي احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوي دادگاه کیفري مورد حکم قرار گرفته است، در صالحیت دادگا



کیفري مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از 

  است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  111اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده 

  این پرسش منتفی است.» الف«با توجه به پاسخ سؤال  -ب

استه درخواست محکومیت خواندگان به تساوي را داشته و به موجب رأي در فرض سوال که خواهان به شرح خو -ج

االجرا  به صادر و قطعی شده است، رأي صادره الزم صادره حکم بر محکومیت یکی از خواندگان نسبت به کل محکوم

دعواي باشد و دلیلی براي عدم اجراي رأي قطعی و انتظار براي تعیین تکلیف نسبت به تجدیدنظرخواهی به رد  می

  خواهان نسبت به خوانده دیگر وجود ندارد.

له این قسمت از رأي قرار گرفته است،  علیه و خواهان محکوم محکوم» الف«که در فرض سؤال  با توجه به این -د

  است، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.اصوالً خواهان در این قسمت که رأي به نفع او صادر شده 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    یر کل حقوقی قوه قضاییهمد



 

1398/06/24    

7/98/15   

  ح 15-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 168با توجه به عدم تصریح در ماده  -1

  شود؟ ، آیا دعاوي مربوط به قطع انشعاب آب نیز مشمول حکم ماده مذکور می1379

گانه تصرف عدوانی، ممانعت از  قانون مذکور آیا در دعاوي سه 169بینی قانونگذار در ماده  با توجه به عدم پیش -2

  جلب ثالث و متقابل وجود دارد؟ حق و مزاحمت، امکان طرح دعاوي

 پاسخ:

، نظریه 1398/01/18مورخ  15به شماره ثبت وارده  1397/12/01مورخ  97/10بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: 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 159قطع (انشعاب) آب از مصادیق بارز ماده  - 1

وده است و اصوال مقنن در این ماده مصادیقی را این قانون به لحاظ بداهت آن ب 168است و عدم ذکر آن در ماده  1379

  ذکر کرده است که به لحاظ جدید بودن ممکن بود در شمول مقررات این فصل بر آن تردید شود.

، رسیدگی به دعاوي 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 177وفق ماده  - 2

آید؛ بنابراین طرح دعواي تقابل یا جلب ثالث در  رسی نبوده و خارج از نوبت به عمل میاین فصل تابع تشریفات آیین داد

پذیر  حین رسیدگی به دعاوي مزبور (با فرض قابل تصور بودن) به استناد عمومات آیین دادرسی در امور مدنی امکان

این قانون  169ي به موجب ماده نیست. تصریح مقنن به امکان طرح دعواي ورود ثالث در هنگام رسیدگی به این دعاو

  مؤید این نظر است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/24    

7/98/5   

  ح 5-100-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

جهات رد کارشناسان  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  آیین دادرسی دادگاه قانون 261وفق ماده 

رسمی همان مواردي است که مطابق ماده مذکور براي دادرس معرفی شده است؛ لذا در این راستا شکایاتی به دادسراي 

ارشناس در یک موضوع ثابت انتظامی کانون استان کرمانشاه واصل گردیده است که مبانی آن اعالم نظر مجدد ک

  باشد. می

اگر کارشناس رسمی دادگستري به واسطه درخواست یک شخص حقوقی یا حقیقی نظـر کارشناسـی خـود را ارائـه      -1

تواند در همان موضوع اظهارنظر نماید؟                                            آیا مجدد به صورت انفرادي یا در قالب هیأت می نماید،

  شود؟                                                       و این موضوع به عنوان جهات رد محسوب می

س در صورتی که طرفین یک موضوع به صورت توافقی و بدون مراجعه به محاکم قضایی نسبت به انتخاب کارشنا -2

تواند به صورت  اقدام نمایند و طرفین پس از گذشت حدود یک سال درخواست کارشناس نمایند، آیا کارشناس می

   ؟گردد انفرادي یا هیأتی در مرحله بعد کارشناسی نماید؟ و آیا این موضوع از جهات رد محسوب می

   

 پاسخ:

، 1398/01/17مورخ  5به شماره ثبت وارده  1397/12/23/د مورخ 97/2545بازگشت به استعالم شماره       

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

، موارد عذر 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 261با توجه به صدر ماده 

مواردي است که امر کارشناسی از سوي دادگاه ارجاع شده باشد و  کارشناس مذکور در ذیل این ماده منحصر به

  کنند. توافق وي را انتخاب می ها به کارشناس مراجعه یا با منصرف از مواردي است که طرفین یا یکی از آن

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/938   

  ك  938-25-98شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه با استفاده از مرخصی مرتکب غیبت و متواري گردد و شاکی یا  هاي کیفري یا حقوقی محکوم چه در پرونده چنان

الوثاقه یا اخذ  الکفاله تقاضا نماید که وجه حاصل از فروش وجه الوثاقه یا اخذ وجه خواهان پرونده پس از ضبط وجه

  اکی یا خواهان را پرداخت نمود.توان از این محل حقوق ش آیا در این صورت می خت شود،الکفاله در حق وي پردا وجه

 پاسخ:

مورخ  938به شماره ثبت وارده  1398/06/05مورخ  9035/818/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/09

، 21/2/1389ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصالحی نامه اجرایی سازمان زندانآیین 217با عنایت به ماده 

اصوالً اعطاي مرخصی به محکومان مالی یا کیفري با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطی 

با الحاقات و اصالحات  1392مصوب از آن، تابع احکام مربوط به قرارهاي تأمین در قانون آیین دادرسی کیفري 

و  537، 230، 229بعدي است؛ بر این اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 

گذار یا کفیل جهت معرفی زندانی اقدام قانون یاشده و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه براي وثیقه 538

به، دیه و ضررو الکفاله و استیفاي محکومت به صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهشود و در صورت تخطی نسب

به از محل هاي اجرایی از محل آن اقدام گردد. بنابراین در فرض سوال، استیفاي محکومزیان شاکی خصوصی و هزینه

  پذیرد.الکفاله صورت میفروش وثیقه یا اخذ وجه

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    کل حقوقی قوه قضاییه مدیر



 

1398/06/26    

7/98/945   

  ح  945-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نامه اجراي مفاد اسناد رسمی  آیین 172و ماده  1356مصوب  قانون اجراي احکام مدنی 147و  39با توجه به مواد 

قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر  7و ماده  1387االجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب   الزم

(اجراي احکام دادگاه یا واحد ثبتی) به انتقال ملک به ثالث و  چنان چه عملیات اجرایی1322اسناد رسمی مصوب 

صدور سند انتقال اجرایی منجر شود و شخص دیگري نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید، آیا الزم است که 

یی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وي تنظیم شده طرح گردد؟ آیا اعاده اعتراض ثالث اجرا

عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا نیازمند طرح دعواي جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت 

  شد.با برنده مزایده یا ایادي بعدي پس از وي نیز می

 پاسخ:

، 1398/06/09مورخ  945به شماره ثبت وارده  1398/05/30سیار مورخ  1بازگشت به استعالم شماره       

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

گردد و  ، مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابالغ می1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147اوالً، مطابق ماده 

له و  کند. منظور از طرفین در این ماده، طرفین اجراییه (محکوم دالیل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی میدادگاه به 

علیه) است. بنابراین در فرض سؤال براي رسیدگی به شکایت معترض ثالث، خوانده قرار دادن شخص دیگري  محکوم

بود که دادگاه براي احراز حق مورد ادعا  ضرورت ندارد، اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد

  دهد. ضروري تشخیص می

، به شکایت 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147ثانیاً، در فرض سؤال، با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 

یات چه عمل شود؛ اگر شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در این ماده مرقوم رسیدگی می

له نیز به جهت نص  اجرایی خاتمه یافته است و دعواي اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکوم

  یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وي نسبت به توقیف و انتقال مزبور است.

علیه در  اهاً به جاي ملک محکومثالثاً، درفرض سؤال به اعتراض شخص ثالثی که مالک ملک بوده و ملک او اشتب

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147له یا برنده مزایده شده است، طبق مقررات ماده  نام محکوم جریان اجراي حکم به



شود و دادگاه در صورت احراز  بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می 1356

کند؛ نتیجتاً طرح دعواي  اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر می حقانیت معترض ثالث اجرایی و

  ستقل ابطال سند ضرورتی ندارد.م

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/26    

7/98/933   

  ك  933-168-98شماره پرونده:  

  

  :استعالم

فردي شکایتی علیه اداره راه و شهرسازي دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدي مطرح نموده و با ارجاع 

% نسبت به اداره راه و 50موضوع به کارشناسی رسمی دادگستري، کارشناس منتخب میزان تقصیر را به صورت 

  ؛ حال در فرض سوال:% شخص شاکی اعالم نموده است25% پیمانکار شهرداري و 25شهرداري و 

% تقصیر اداره راه شهرداري در خصوص احضار متهم و اخذ تأمین در غالب ماده 50تکلیف دادسرا در خصوص  -1

باشد؟ به عبارتی آیا شهردار و رئیس اداره راه به عنوان متهم  چه می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  688

  است؟ شوند یا این که شخص حقوقی مدنظر احضار می

در صورتی که شخص حقوقی مدنظر باشد، نحوه اخذ تأمین و تفهیم اتهام به چه صورت است و چه فردي احضار  -2

  چیست؟ 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  688شود؟ مقصود از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده  می

 پاسخ:

مورخ  933به شماره ثبت وارده  1398/06/04مورخ  9018/203/726بازگشت به نامه شماره       

دادیار محترم شعبه چهارم دادسراي عمومی و  4/6/1398، در خصوص استعالم فاقد شماره مورخ 1398/06/05

  گردد: انقالب بابلسر، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

در مسؤولیت کیفري اصل بر مسؤولیت شخص  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  143اوالً، مطابق ماده  -2و  1

نام یا در  حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به

راستاي منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی 

لیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت چه رابطه ع مرتکب جرم نیست. چنان

باشد. در این صورت،  این قانون و تبصره آن می 20قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیري نیز مطابق ماده 

رسی کیفري قانون آیین داد 696تا  688چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد  چنان

گردد و الزم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به و اصالحات و الحاقات بعدي اقدام می 1392مصوب 

قانون اخیرالذکر،  689معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 

اینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام شود. حضور نم اتهام وفق مقررات براي وي تبیین می



هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال  انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت

چه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر رؤساي ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسؤوالن شخص  شود؛ لکن چناننمی

شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و  باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب می حقوقی

ها  و اصالحات و الحاقات بعدي نسبت به آن 1392چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه  چه، اتهامی متوجه هر ساري و جاري خواهد بود. بدیهی است که چنان

ها مطابق قواعد ناظر به هر یک خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه  احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آن

مدیر مربوط (در فرض استعالم شهرداري) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل 

کننده  قوقی وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیمجازات به مدیر شخص ح

  است.

ناظر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  20و ماده  14ثانیاً، مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 

قانون مورد بحث و  17ر ماده به جرایم تعزیري و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر د

المال در پرداخت دیه،  و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت 452بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 

توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و  می

خص حقوقی به پرداخت دیه بالمانع است؛ لکن شخص حقوقی  از حیث پرداخت دیه، خسارت واردشده، محکومیت ش

نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرایم  1369قانون کار مصوب  184شود و مفاد ماده  متهم محسوب نمی

ه قانونی وي غیرعمدي که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نمایند

  و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.

با  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  688شخص حقوقی مذکور در ماده » نماینده قانونی«ثالثاً، منظور از 

لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه داراي اختیار در دفاع از دعاوي طرح شده علیه 

  ص حقوقی است.شخ

رابعاً، اصوالً اقامه دعوي یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وي اعم از قانونی، قضایی یا قراردادي به عمل 

توانند براي اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل  آید؛ ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می

لت در توکیل اعطا نمایند تا وي از طریق وکیل دادگستري اقدام کند. در دادگستري اقدام کنند و یا به شخصی وکا

باشند و قانوناً حق اقامه دعوي یا دفاع از  فرض سؤال، هیأت مدیره و مدیرعامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می

ه وکیل دادگستري ندارند. اي جز اعطاي وکالت ب آن را دارند. بنابراین اگر نخواهند اقامه دعوا یا دفاع نمایند، چاره



تواند به عنوان نماینده وي برابر  بدیهی است که نماینده قانونی شخص حقوقی که خود متهم به ارتکاب جرم است، نمی

  از شخص حقوقی را بر عهده گیرد. قانون آیین دادرسی کیفري، دفاع 688ماده 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/886   

  ك  886-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

با عنایت به این که در قانون مجازات اسالمی بابت ارتکاب برخی جرایم مجازات حبس تعیین گردیده و در قانون نحوه 

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

خدمات قضایی این مجازات به جزاي نقدي تبدیل گردیده است، مالك تعیین درجه مجازات، مجازات قانونی مندرج در 

  دیل یافته در قوانین موقت بعديقانون اصلی است یا مجازات تب

 پاسخ:

مورخ  886به شماره ثبت وارده  1398/03/02/د مورخ 33/98/10بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/28

قانون مجازات اسالمی  19هاي ماده است که بر اساس شاخص» مجازات قانونی آن جرم«مالك تعیین درجه جرم، 

ماده شود؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم ممکن است در هاي آن مشخص میو تبصره 1392مصوب 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت  3ماده  2و  1قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگري نظیر بندهاي 

ماده اخیرالذکر، مجازات قانونی جرم توسط مقنن  1، در جرایم مشمول بند 1373و مصرف آن در موارد معین مصوب 

قدي موضوع بندهاي مذکور، مجازات قانونی (اصلی و نه از حبس به جزاي نقدي تبدیل شده باشد. بنابراین جزاي ن

جایگزین حبس) جرایم مشمول این بندها است  و تعیین درجه جرایم موضوع بندهاي مذکور با توجه به زمان وقوع 

قانون مجازات اسالمی  19هاي مقرر در ماده جرم، میزان جزاي نقدي حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص

  آید. به عمل می 1392مصوب 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/27    

7/98/899   

  ك  899-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

  در صورتی که دادگاه نظر بر برائت متهم داشته باشد، آیا اخذ آخرین دفاع الزامی است؟  -1

در صورتی که شخصی به اتهام سرقت به نحو غیابی محکوم شود و شاکی و دادستان از حکم صادره به دلیل این  -2

که مجازات مقرر در حکم صادره بر خالف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی است که قانون مقرر داشته، تجدید 

یا با اصالح میزان مجازات مقرر تأیید نماید و پس از آن نظرخواهی نمایند و دادگاه تجدید نظر نیز همان حکم را تأیید 

  تجدید نظر.متهم به رأي غیابی اعتراض نماید، واخواهی در دادگاه بدوي قابل رسیدگی است یا دادگاه 

 پاسخ:

، نظریه 1398/5/28مورخ  899به شماره ثبت وارده  1398/5/23بازگشت به استعالم فاقد شماره  مورخ       

  گردد: ن اداره کل به شرح زیر اعالم میمشورتی ای

در فرض استعالم که دادستان و شاکی نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي مبنی بر محکومیت غیابی متهم، 

(متهم) در مرحله تجدید نظر حضور یافته یا   که محکوم درخواست تجدید نظر نموده است و دادگاه تجدید نظر بدون این

ده باشد، حکم بر تأیید دادنامه بدوي یا اصالح آن صادر نماید؛ با لحاظ مداخله دادگاه تجدیدنظر استان الیحه دفاعیه دا

) غایب  و متعاقباً صدور رأي بر تأیید و اصالح دادنامه بدوي که به منزله صدور حکم بر محکومیت متهم (محکوم

غایب حق   بوده و لذا محکوم 1392مصوب قانون آیین دادرسی کیفري  461است، فرض مطروحه از مصادیق ماده 

  سوي دادگاه تجدیدنظر را دارد.واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/24    

7/98/409   

  ك  409-100-98شماره پرونده:  

  استعالم:

دارد مرجع تعقیب  که اشعار می 1381قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  21با توجه به مفاد تبصره ماده 

آیا صالحیت  باشد، ها دادسراي انتظامی قضات می تخلفات اعضاي هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان

هاي  سمت تصدي ه ارتکاب تخلف در زماندادسراي انتظامی براي رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره محدود ب

چه افراد یاد شده پیش از تصدي سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال  یاد شده است یا درفرض مثال، چنان

ها  حاضر داراي سمت عضو هیأت مدیره، دادستان و یا بازرس کانون باشند، به تخلفات قبل و پس از تصدي سمت آن

  شود؟انتظامی قضات باید رسیدگی نیز در دادسراي 

 پاسخ:

، نظریه 1398/03/20مورخ  409به شماره ثبت وارده  1398/03/19مورخ  80ت/3/97بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می )1مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

قانون  7و وحدت مالك از ماده  1381قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  21با عنایت به اطالق تبصره ماده 

که هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شأن و جایگاه سازمانی  و با توجه به این 1390نظارت بر رفتار قضات مصوب 

ها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صالحیت دادسراي  مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آن

در تعقیب تخلفات انتظامی اعضاي هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستري انتظامی قضات 

  ش از آن مرتکب تخلف شده باشند.هاي مذکور یا پی ها، اعم از آن است که در زمان تصدي سمت استان

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/24    

7/98/425   

  ح425-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چه پس از طرح دعوا و در پایان جلسه اول دادرسی دادگاه دعواي خواهان را قابل استماع ندانسته و یا قرار رد  چنان

دعوا صادر کند و پس از تجدیدنظرخواهی خواهان دادگاه تجدیدنظر قرار را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه 

گردد نیز جلسه اول دادرسی  ماید، آیا جلسه دادرسی که پس از نقض قرار در دادگاه بدوي تشکیل میبدوي اعاده ن

که جلسه اول دادرسی همان است که از دست رفته و  بوده و طرفین از حقوق جلسه اول دادرسی برخوردارند یا این

  اند کیل جلسه اول استفاده نکردهطرفین از حقوق مربوط به تش

 پاسخ:

، 1398/03/21مورخ  425به شماره ثبت وارده  1398/03/12مورخ  980021بازگشت به استعالم شماره       

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

تجدیدنظر این قرار را  در فرض سؤال که دادگاه با تشکیل جلسه اول، قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر کرده و دادگاه

اي که پس از نقض قرار در نقض و پرونده را براي رسیدگی ماهوي به دادگاه بدوي اعاده نموده است، اولین جلسه

که در جلسه پیش از صدور قرار، دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده باشد، ادامه شود، در صورتیدادگاه بدوي برگزار می

قانون آیین دادرسی  88شود. مانند آن که دادگاه با صرف ایراد خوانده در اجراي ماده اولین جلسه دادرسی محسوب می

  ایراد اتخاذ تصمیم کرده باشد.به پذیرش  79هاي عمومی و انقالب در امور مدنی دادگاه

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/24    

7/98/431   

  ح  431-9/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تطاعه بودن مهریه زوجه عندالمطالبه یا عنداالس هریک از فروض تفاوت نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجراي آن در

  در چیست؟

 پاسخ:

، 1398/03/25مورخ  431/ به شماره ثبت وارده 181398/03مورخ  980022بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون 

، رسیدگی و »عنداالستطاعه«قید شده باشد یا » عندالمطالبه«که در سند نکاحیه عبارت در فرض سؤال، اعم از آن

 هاي مالیاالجرا شدن قانون نحوه اجراي محکومیتکند؛ اما پیش از الزمصدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی

در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعواي اعسار زوج از پرداخت » عنداالستطاعه«قید  1394مصوب 

آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر  7توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده مهریه می

که ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن» عنداالستطاعه« که عبارتنوع دیون، در دعواي مطالبه مهریه، اعم از آن

  مالئت زوج بر عهده زوجه است. مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/23    

7/98/523   

  ك  523-100-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مرجع تعقیب تخلفات انتظامی  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  21به موجب تبصره ماده 

باشد. در این خصوص با ایفاد  ها دادسراي انتظامی قضات می اعضاي هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان

رسیدگی به شکایت از تصویر نظریه کمیسیون حقوقی این شورا به شرح جدول پیوست دایر بر تعیین مرجع نهایی 

نون یاد شده قا 21الذکر، درخصوص انطباق یا عدم نظریه کمیسیون حقوقی این شورا با مفاد تبصره ماده  نامبردگان فوق

  اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

، 1398/04/09مورخ  523به شماره ثبت وارده  1398/03/26/ش مورخ 884بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: کمیسیون آیین دادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی 

قانون  7و وحدت مالك از ماده  1381قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  21با عنایت به اطالق تبصره ماده 

جایگاه که هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شأن و  و با توجه به این 1390نظارت بر رفتار قضات مصوب 

ها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صالحیت  سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آن

دادسراي انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضاي هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی 

هاي مذکور یا پیش از آن مرتکب تخلف شده باشد.  تصدي سمت ها، اعم از آن است که در زمان دادگستري استان

مذکور متعاقب از دست دادن  21چنین دادسراي انتظامی قضات در صورتی به تخلفات افراد موضوع تبصره ماده  هم

، این 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  7نماید که وفق قسمت اخیر تبصره ماده  هاي فوق رسیدگی می سمت

شده، وضعیت افراد موضوع هر  هاي ارائه  هاي یادشده باشد؛ لذا بر اساس مالك ات مربوط به دوران تصدي سمتتخلف

  جدول پیوست استعالم مشخص است. هاي یک از ردیف

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/24    

7/98/665   

  ح  665-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در دعواي اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا 

نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث 

دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و روز  3وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف 

  ده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ارائه خواهد نمود.تکلیف دادگاه چه بو

 پاسخ:

، 1398/04/29مورخ  665به شماره ثبت وارده  1398/04/18الف مورخ -/د6بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مینظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم 

تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی خواهان نمی

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 103جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگري علیه وي مطرح کرده و در اجراي ماده 

تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وي شخص ثالث نیست و جلب این  ،1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

قانون یادشده، حتی در مرحله  135که وفق ماده  فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آن

باشد، بدون توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوي ر نیز میـتجدیدنظ

دگاه چنین حق شود و داکه در مرحله بدوي شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وي سلب می این

  و اختیاري ندارد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/09    

7/98/757   

  ح757-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گردد. خواهشمند است صحت یا  به پیوست رونوشت نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به حضور ارسال می

به  هاي مذکور در قانون پرداخت محکوم هاي دولتی نسبت به مهلت عدم صحت این نظریه مبنی بر عدم شمول شرکت

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  24ه ماد» ج«و بند  1365دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 

  نمایید. را به این اجرا اعالم 1393) مصوب 2دولت (

 پاسخ:

مورخ  757به شماره ثبت وارده  1398/04/24مورخ  139848000299118بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/12

 4/12/1393) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24گرچه بند ج ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوري را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به  5دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 

به ت اوالً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومقرائن و امارات زیر، این اطالق منصرف از شرکتهاي دولتی اس

ها و مؤسسات دولتی که درآمد و اعطاي مهلت به وزارتخانه 1365دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 

گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور ها در بودجه کل کشور منظور میو مخارج آن

شوند، نیاز به مهلتی علیه واقع میبینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومگردد و بالطبع براي پیشمنظور می

یادشده  24یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ثانیاً بند ج ماده  24باشد و با تصویب بند ج ماده می

که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در  تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مقرر نموده است

ریزي مورد شرکتهاي دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهاي مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه

کشور نیست که بتواند محکومله یا اجراي احکام دادگاه یا سایر مراجع به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم

قانون مدیریت خدمات  5گونه که اطالق دستگاههاي اجرایی موضوع ماده ی و ثبتی مربوط پرداخت کند. همانقضای

یادشده قید  5یادشده مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده  24کشوري مزبور در بند ج ماده 

ریزي کشور در اختیار سازمان مدیریت و برنامه گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیزاند، نیز در بر نمیشده



هاي دولتی نسبت به مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال دولتی باشد. در نظریه ارسالی دالیل عدم شمول شرکتنمی

  داده شده است. به آن توجه شود. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توضیح 24ماده » ج«و بند 

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/24    

7/98/758   

  ع  758-66-98شماره پرونده:  

  استعالم:

 ،1356قانون ممنوعیت نگهداري و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت مصوب  2به موجب مفاد ماده 

شهرداري پایتخت مکلف است هرگونه محل نگهداري غیرمجاز دام را در محدوده خدماتی پایتخت تعطیل نماید و در 

آوري و به کشتارگاه  صورت اطالع از نگهداري دام و یا مشاهده عبور آن در محدوده خدماتی پایتخت، دام را جمع

ن ناظر بر شهرداري پایتخت تهران است و با عنایت به تحویل دهد. با توجه به این که قانون مذکور بر اساس مفاد آ

گیري و اقامه این قانون در شهرداري  هاي کشور، پیرامون تسري و بهره وجود این معضل در کل شهرها و شهرداري

  ه ارشادي خود را اعالم فرمایید.مراکز استان شهرداري سمنان نظری

 پاسخ:

مورخ  758به شماره ثبت وارده  1398/05/06مورخ  13/16/1964بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/12

، صرفاً در 1356احکام مقرر در قانون ممنوعیت نگهداري و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت مصوب 

باشد؛ بدیهی است که ها نمیها از جمله مراکز استاندیگر شهرمحدوده خدماتی تهران قابل اجرا بوده و قابل تسري به 

و یا  1350پزشکی کشور مصوب قانون سازمان دام 12و  5، 4، 2این امر نافی اجراي دیگر قوانین مرتبط نظیر مواد 

  نخواهد بود. 1334قانون شهرداري مصوب  55ماده  20اعمال مقررات بند 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/03    

7/98/762   

  ح762-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گردد  اي وکیل خواهان نشانی خوانده را زندان اعالم نموده است، آیا زندان اقامتگاه محسوب              می در پرونده

  شود؟ ایجاد می ختالف حوزه مربوطآیا در این فرض صالحیت محلی براي شوراي حل ا

 پاسخ:

مورخ  762به شماره ثبت وارده  1398/5/9مورخ  9031/16343/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/12

هاي عمومی  قانون آیین دادرسی دادگاه 77موجب قسمت اخیر ماده  شود؛ اما به  زندان اقامتگاه محسوب نمی -1   

، در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوي 1379وانقالب در امور مدنی مصوب 

  شود. به وسیله اداره زندان به نامبرده ابالغ می

  با توجه به پاسخ پرسش قبلی، پاسخ به این سوال روشن است. -2

  

 شاه حیدري پوردکتر محمد علی 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/06/09    

7/98/763   

  ح 763-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باشد و در راستاي استیفاي مهریه در  سال است که در ید برادرش می 5علیه به مدت  ملک مسکونی مشاعی محکوم

کند و ادعاي مستثنیات دین بودن  علیه نیز در خانه مادرش با وي زندگی می لها توقیف شده است. محکوم حق محکوم

  شود؟ و مستثنیات دین محسوب میملک را داشته و تقاضاي رفع توقیف از ملک را دارد آیا این ملک جز

 سخ:پا

مورخ  763به شماره ثبت وارده  1398/5/8مورخ  9011/665/70000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/12

و تبصره یک آن، منزل  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » الف«با عنایت به بند 

باشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض علیه در حالت اعسار وي میمسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم

علیه، منزل مسکونی مشاعی خود را در اختیار ثالث (برادرش) قرار داده و در منزل مسکونی مادرش سؤال که محکوم

بر عهده مرجع قضایی  علیه است یا خیر،نان مورد نیاز محکومچزبور همـزل مـکه منیص اینـکند، تشخسکونت می

  مربوط است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/03    

7/98/766   

  ك766-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

منتقل » ج«همان ملک را با سند رسمی به » الف«نماید. سپس  وگذار می» ب«ملکی را با سند عادي به » الف«

را به تحمل سه سال حبس » الف«به اتهام فروش مال غیر شکایت می کند و دادگاه کیفري » الف«علیه » ب«نماید.  می

را به طرح دعواي » ب«باشد،  یفات خاص خود میمحکوم و در خصوص رد مال به لحاظ این که ابطال سند داراي تشر

با استناد به رأي قطعی دادگاه کیفري دادخواست ابطال » ب«نماید. شخص  ابطال سند از طریق محاکم حقوقی ارشاد می

نماید. دادگاه حقوقی نیز با پذیرش دعواي حکم بر ابطال سند رسمی صادر  سند رسمی را تقدیم دادگاه حقوقی می

را »  ب«دادگاه تجدیدنظر با این استدالل که امکان ابطال سند رسمی با سند عادي وجود نداشته، مال شخص نماید.  می

مطالبه » الف«در حکم مال تلف شده محسوب نموده و اعالم می دارد این فرد باید قیمت مال تلف شده را از شخص 

ر بطالن دعواي خواهان صادر نموده است. با نماید. لذا دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رأي تجدیدنظر خواسته حکم ب

  :1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  18توجه به ماده 

  سوال:

  آیا رأي دادگاه کیفري در مورد رد مال صحیح است؟ -1

  رأي دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟آیا -2

 پاسخ:

مورخ  766ثبت وارده به شماره  1398/05/08مورخ  9031/16072/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/12

  اوال، اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آراء مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. -2و  1

ثانیا، مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کالهبرداري است و دادگاه باید عالوه بر صدور حکم به  

مجازات حبس و جزاي نقدي، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردي که در قانون تصریح شده که متهم 

مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از عالوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم  می شود، رد 

جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی 

قانون آیین دادرسی  148و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 



مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم  1392صوب کیفري م

  نماید.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1398/06/03    

7/98/767   

  ح767-26-98شماره پرونده:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخ:

مورخ  767به شماره ثبت وارده  1398/5/8مورخ  9031/16223/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/12

آن، قانون مذکور ناظر بر  22و صراحت ماده  1394هاي مالی مصوب با توجه به عنوان قانون نحوه اجراي محکومیت

به، این قانون جزاي نقدي معادل نصف محکوم 21که در ماده با عنایت به اینچنین هاي مالی است، هماجراي محکومیت

گیرنده به بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالبه عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش

هیأت  20/1/1398 مورخ 774بینی شده است و با توجه به رأي وحدت رویه شماره به پیشمنظور استیفاي محکوم

عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأي مبنی بر محکومیت صادر نشده است، 

توان کسی را که مدیونیت وي به انگاري است، نمیکه این ماده در مقام جرمپذیر نیست و اصوالً با توجه به اینامکان

است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از اداي دین تحت تعقیب قرار داد،  صالح مسجل نشدهموجب رأي مرجع ذي

زیرا چه بسا این فرد اصوالً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وي اختالف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر 

مذکور با عنایت  21ماده علیه) در صدر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم

  این قانون قابل توجیه است 27به ماده 

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه     دکتر محمد علی شاه حیدري پور

 استعالم: 

در بزه معامله به قصد فرار از دین چه  1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 2دین موضوع ماده 1- 

 نوع دینی است؟

آیا براي تحقق بزه مذکور الزم است این دین به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشـد یـا ضـابطه دیگـري وجـود       2-

 دارد؟



 

1398/06/11    

7/98/772   

  ح772-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مال رأساً رفع اثر نمود  و مطابق با توان از  به، می البیع نبودن مال معرفی شده جهت استیفاي محکوم آیا در مورد سهل

  نون اجراي رأي را پیگیري نمود؟قا

 پاسخ:

مورخ  772به شماره ثبت وارده  1398/5/12مورخ  9031/16643/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/13

هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 4و ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34مطابق ماده 

به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر  علیه باید اوالً، مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاي محکوم ، محکوم1394

ایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان هاي اجر به و هزینه کارشناس رسمی دادگستري، مال مزبور تکافوي محکوم

چه مال معرفی شده عرفاً قابلیت هاي اجرایی برابري نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنان به و هزینه محکوم

به از آن نیست و تشخیص فروش داشته باشد؛ هر چند اینکه فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفاي محکوم

  ر عهده مرجع قضایی مربوط است.ب مصداق

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/20    

7/98/775   

  ك775-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  ؟شود میزان دیه صدمات وارده به انگشت به چه نحوي محاسبه می 

 پاسخ:

مورخ  775به شماره ثبت وارده  1398/05/12مورخ  9031/16640/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اعالم می 1398/05/13

گویی نیست با این حال جهت اطالع نظرات اداره کل راجع به  سؤال کلی و مبهم است و به این نحو قابل پاسخ

ضو طبق ماده شود، بلکه هر انگشت به عنوان یک ع گردد؛ بند انگشت عضو تلقی نمی شکستگی به شرح ذیل اعالم می

شود. بنابراین  ) دارد که بین تعداد بندها تقسیم میدیه مشخص (یک دهم دیه کامل 1392قانون مجازات اسالمی  641

، 568شود، نه دیه بندهاي انگشتان؛ زیرا مواد  دیه شکستگی بند انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه می

  ناظر به عضو ( انگشت ) است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  709و  569

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/03    

7/98/786   

  ح786-93-98شماره پرونده:  

  استعالم:

رغم دادگاه  مبنی بر معرفی شهود، آن ها را به دادگاه  نماید؛ اما به در زمانی که خواهان اعسار استشهادیه را ضمیمه می

کند، آیا از ابالغ موارد صدور حکم بر بطالن دعواي اعسار است و یا دادگاه باید به موجب همان استشهادیه  معرفی نمی

  مهریه یا چک تفاوتی وجود دارد؟به مانند  ین خصوص در مورد محکومو صورت اموال رأي صادر کند و آیا در ا

 پاسخ:

، نظریه 1398/5/13مورخ  786به شماره ثبت وارده  1398/4/27مورخ  980326بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

کننده به، حضور شهود در دادگاه رسیدگیاعسار از پرداخت محکومبه طور کلی در دعاوي اعسار از هزینه دادرسی و 

و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از سوي دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبناي 

به ها، قانوناً بالاشکال است و در این خصوص تفاوتی در اقسام محکومشهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن

  وجود ندارد

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/20    

7/98/788   

  ك  788-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیرعمدي،  هاي مطروحه در محاکم کیفري با موضوع بی در پرونده

گاهی جهت درمان مطلوب صدمه دیده شاکی انجام عمل جراحی ضروري است. با لحاظ فصل ششم از بخش اول کتاب 

این قانون، و با توجه به این که پزشکی قانونی در  492به ویژه ماده  1392چهارم قانون مجازات اسالمی مصوب 

نماید، مسئولیت پرداخت  خصوص فعل پزشک در راستاي عمل جراحی و ایجاد صدمه بر بدن شخص ارش تعیین می

باشد یا رابطه علیت بین فعل متهم و نتیجه و صدمات حاصل از عمل جراحی وجود  ارش مذکور بر عهده متهم می

بایست دیه صدمات ایجاد شده توسط پزشک را  متهم مسئول پرداخت نباشد، چه کسی می ندارد؟ در صورتی که

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به  35و  30و مواد  یکماده » الف«پرداخت نماید؟ در صورتی که حسب بند 

ا شرکت بیمه هاي بدنی ی ، صندوق تأمین خسارت1395شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  به تقدیم دادخواست حقوقی است؟ مربوطه مسئول پرداخت دیه باشند، آیا نیاز

 پاسخ:

، نظریه 1398/5/13مورخ  788به شماره ثبت وارده  1398/5/5بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

آید، قابل  علیه به وجود می مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنیاوالً، دیه یا ارش آنچه که 

علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به  مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی

هایی به مصدوم برسد  لزوماً آسیب ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحیا غیرمقدر (پرداخت دیه مقدر ی

قانون مجازات  492که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکاالت دیگري را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماده 

، معیار در ضمان دیه، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن به 1392اسالمی مصوب 

  عهده مرجع قضایی است.

مشخص شده است و همانگونه که  1392به بعد قانون مجازات اسالمی مصوب  495نیاً، مسئولیت پزشک برابر مواد ثا

همان قانون، معیار در ضمان دیه، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که  492در بند اوال گفته شد، برابر ماده 

  کننده است. تشخیص و احراز آن، امري مصداقی و به عهده مرجع قضایی رسیدگی



هاي بدنی از پرداخت خسارت بدنی (دیه) خودداري نماید،  ثالثاً، در مواردي که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص  50و همچنین ماده  4ماده » ب«و » الف«رات بندهاي با لحاظ مقر

، اقامه دعوا به طرفیت شرکت بیمه یا صندوق نیازمند تقدیم 20/2/1395ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 

  باشد. دادخواست می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  همدیر کل حقوقی قوه قضایی

  

    



 

1398/06/10    

7/98/789   

  ح 789-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

المکان پس از ابالغ اوراق قضایی از طریق نشرآگهی به صورت  این دادگاه خوانده مجهول مطروحه نزد در پرونده

به تنظیم سند رسمی ملک محکوم شده است؛ اما در مرحله اجراي حکم مشخص گردیده نامبرده پیش از تقدیم  غیابی 

 64و مستفاد از مواد  1319قانون امور حسبی مصوب  232دادخواست فوت نموده است. با توجه به این که وفق ماده 

طرح دعواي به طرفیت میت  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 93و

بایست قرار عدم استماع دعواي صادر  صحیح نبوده و دادگاه بر فرض التفات به این موضوع در اثناي دادرسی می

ث وي، ه در مرحله اجراي حکم به ویژه با فرض عدم دسترسی به وراعلی نمود، در فرض کشف فوت سابق محکوم می

  دادگاه چه تکلیفی دارد؟

 پاسخ:

مورخ  789به شماره ثبت وارده  1398/5/5مورخ  1398035000689134بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/5/13

علیه قبل از تقدیم  دادگاه غیاباً حکم صادر کرده است، بعد از صدور حکم معلوم شده که محکومدر فرض سؤال که 

باشند، رأي صادره باید به  مقام متوفی می دادخواست و صدور حکم فوت کرده است، با توجه به اینکه وراث وي، قائم

اده کنند ورأي مزبور در وضع فعلی به لحاظ ایشان ابالغ شود تا از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود، بتوانند استف

  دم قطعیت قابل اجرا نمی باشد.ع

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/05    

7/98/792   

  ك  792-168-98شماره پرونده:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پاسخ:

مورخ  792به شماره ثبت وارده  1398/05/13مورخ  9015/189/26000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به 1398/05/14

ناظر به ضرورت تأیید قرارهاي نهایی و قرار تأمین منتهی به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92ماده  -اوالً

بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و ارتباطی به بازپرس ندارد. بدیهی است که در خصوص 

شود، غیر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده  که منتهی به بازداشت متهم می قرارهاي تأمین صادره از سوي بازپرس

این قانون، اخذ موافقت دادستان الزم  121و قرار تأمین موضوع ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  240

  باشد.نمی

، منظور از بازداشت متهم در 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92و  240و  226، 92مستنبط از مواد  -ثانیاً

است و در مورد سایر قرارها از جمله کفالت و وثیقه که منتهی به بازداشت » بازداشت موقت«آن قانون،  121ماده 

تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش  قانون مذکور، متهم می 226شده، حسب صراحت ذیل ماده 

این قانون به جهت تعیین تکلیف فوري نسبت به متهمی است  121کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده 

اده خود را بر تعیین که قاضی مجري نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است و در اینجا مقنن ار

صالحیت براي دادستان محل اجراي نیابت درخصوص اعالم نظر پیرامون قرار بازداشت موقت صادره از سوي بازپرس، 

  اعالم داشته است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

 استعالم: 

از حیث اظهار نظـر دادسـتان در خصـوص     1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  121و  92آیا بین مواد 

قرار تأمین کیفري کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت متهم صادره توسط بازپرس تعارض است؟ با این توضیح 

مذکور قرارهاي تأمین کیفري منجر به بازداشت متهم صادره از ناحیـه دادیـار بایـد بـه تأییـد       92که در ماده 

به نحو اطالق بیان شده که قرار تأمین کیفري منتهی به بازداشت متهم  121اده دادستان برسد؛ اما این قانون م

 باید جهت اظهار نظر دادستان ارسال گردد.



  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/23    

7/97/3338   

  ع  3338-1/12-97شماره پرونده:  

  استعالم:

، تخلف شخص 1392نامه تخلفات انتظامی قضات مصوب  آیین 24مذکور در ماده » تخلف دیگري«آیا منظور از 

  یا تخلف دیگري از همان شخص است؟دیگري است 

 پاسخ:

مورخ  3338به شماره ثبت وارده  1397/12/15مورخ  1397/1/33961بازگشت به نامه شماره       

جزایی کرمان نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی  109، در مورد استعالم رییس محترم شعبه 1397/12/19

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، دادیار انتظامی در حدود ارجاع به 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  22با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 

چه شکایت انتظامی از قاضی یا قضات معین به وي ارجاع شده باشد،  ه عنوان مثال چناننماید؛ ب عمل آمده رسیدگی می

چند برخی تخلفات آنان در شکواییه انتظامی قید نشده باشد؛  باید صرفاً به تخلفات همان قاضی یا قضات رسیدگی کند هر

د، باید به همه تخلفات آنان رسیدگی و اما اگر رسیدگی به تخلفات انتظامی تمامی قضات پرونده به وي ارجاع شده باش

ها به وي ارجاع  اظهار نظر نماید، در هر دو حالت فوق دادیار انتظامی به تمام تخلفات قاضی یا قضاتی که رسیدگی به آن

که در زمان ارجاع، برخی تخلفات مکشوف باشد یا متعاقباً کشف شود و مقصود  شده است، باید رسیدگی کند؛ اعم از این

قانون یاد شده همین است و به معناي حق ورود دادیار  24مذکور در ماده » تخلفات دیگري را کشف کند«بارت از ع

نامه اجرایی  آیین 23باشد. مفاد ماده  انتظامی به تخلف قضاتی که رسیدگی به تخلفات آنان به وي ارجاع نشده است نمی

  قانون یاد شده مؤید این نظر است.

 یدري پوردکتر محمد علی شاه ح

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/23    

7/97/3316   

  ح  3316-218-97شماره پرونده:  

  استعالم:

تأمین دلیل در صالحیت شوراي حل اختالف است.  1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  9ماده » چ«وفق بند  -1

امکان تأمین دلیل از سوي مستأجر در صورتی که  1362قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  7همچنین در ماده 

موجر از تحویل ملک مورد اجاره امتناع نماید پیش بینی شده است حال پرسش این است که آیا عدم نسخ این قانون، با 

قابلیت اجرا دارد و یا نسخ شده  6213، قانون مصوب 1376توجه به تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 

است؟ در صورت عقیده به شوراي حل اختالف در خصوص نحوه تحویل کلید و تعیین تکلیف ودیعه مستأجر نزد موجر 

تحویل کلید به  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  4تواند به استناد ماده  چه مسئولیتی دارد؟ آیا شورا می

  وجه ودیعه مستأجر به صندوق دادگستري نماید؟موجر را منوط به واریز 

توانند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرح دعواي نمایند و آیا تأمین دلیل و تأمین خواسته  هاي دولتی می آیا دستگاه -2

هاي دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از طرف اشخاص مذکور علیه  و دستور تخلیه و .. نیز از طرف دستگاه

  گردد؟ می 9413قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  10ماده » د«لتی شامل بند مراجع دو

مرجع ابطال گزارش اصالحی که در شورا صادر شده است، دادگاه عمومی حوزه قضایی شورا است یا همان  -3

  شورایی که گزارش اصالحی تنظیم نموده است؟

ونی لغو گردد، به عبارتی قاضی شورا از آن عدول چه دستور تخلیه صادره توسط قاضی شورا به دلیل قان چنان -4

جلسه دادورز اجراي احکام به اتمام رسیده و عین مستأجره تسلیم موجر  نماید و علمیات اجرایی نیز بر اساس صورت

  شده باشد، آیا اعاده به وضع سابق در صالحیت قاضی صادرکننده دستور تخلیه است یا دادگاه عمومی؟

چه اولین چک  سال تنظیم شده است، قید نمایند چنان 3اي که براي مدت  مستأجر در قرارداد اجارهچه موجر و  چنان -5

بها برگشت شود و تا یک ماه پس از آن وصول نشود، به اقرار طرفین مدت قرارداد منقضی شده تلقی  مربوط به اجاره

اقدام نماید، آیا موضوع  1376ر مصوب ق روابط موجر و مستاج 3تواند نسبت به تخلیه ملک وفق ماده  و موجر می

  شود یا حکم تخلیه؟ مشمول دستور تخلیه می

در شورا مطرح شود اما شورا فاقد  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  8اي در قالب ماده  چه پرونده چنان -6

  ید؟تواند اقدام به سازش و صدور گزارش اصالحی نما صالحیت محلی باشد، آیا شوراي مربوطه می

چه شورا قرار رد دعوا صادر کند و در مرحله  چنان 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  27بر اساس ماده  -7

تجدیدنظر دادگاه عمومی قرار را نقض کند، آیا به استناد ماده مذکور باید رأساً رسیدگی کند و رأي ماهیتی صادر کند 



ار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به شورا اعاده کند، با چه قر یا جهت رسیدگی به شورا اعاده نماید؟ چنان

  قانون مذکور آیا شوراي حل اختالف جهت رسیدگی ماهیتی تکلیف قانونی دارد؟  27توجه به صراحت ماده 

اخت با توجه به صدور اجراییه در دستور تخلیه،آیا براي اجراي دستور تخلیه موجر خواهان باید هزینه اجرایی پرد -8

  نمایید؟ مستند قانونی چیست؟

الوکاله نموده است. با  وکیل خواهان در درخواست دستور تخلیه به شوراي حل اختالف تقاضاي هزینه دادرسی وحق -9

توجه به این که در درخواست تخلیه مرحله رسیدگی وجود ندارد، آیا این درخواست قابل پذیرش است؟ در صورتی که 

له  نباشد، شورا در خصوص این درخواست در پرونده دستور تخلیه چه تصمیمی اتخاذ قابل پذیرش در این مرح

  نماید؟ می

از سوي مستأجر  1376نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  آیین 17اعتراضی که در راستاي ماده  -10

  شود: و یا ثالث به دستور تخلیه صادر می

  است یا دادگاه عمومی محل ملک؟  الف) آیا در صالحیت شوراي حل اختالف

چه درصالحیت شورا باشد،آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در سمپ (سامانه مدیریت پرونده  ب) چنان

  قضایی) است؟

آیا رسیدگی به دعواي فسخ قرارداد اجاره که به لحاظ تخلف مستاجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیـه بـه    -11

شود، با توجه به این که از متفرعات دعوایی است که اصل آن در صالحیت شوراي حـل اخـتالف    موقع اجاره مطرح می

ودن در صالحیت محاکم عمومی حقوقی دادگسـتري  است، باید در شوراي حل اختالف رسیدگی شود؟یا به لحاظ مالی ب

  است؟     

با توجه به عدم صدور اجراییه در دستور تخلیه، آیا موجر خواهان براي اجراي دستور تخلیـه بایـد هزینـه اجرایـی      -12

  پرداخت نماید؟  

لغ دو میلیـون تومـان   چه شوراي حل اختالف روستا در زمان حاکمیت قانون قدیم در مورد مطالبه وجه به مب چنان -13

رسیدگی غیابی کرده باشد و در زمان حاکمیت قانون جدید خوانـده از رأي شـورا واخـواهی نمایـد، آیـا شـوراي حـل        

تواند به واخواهی رسیدگی نماید؟ در  اختالف روستا با توجه به قانون جدید که صرفاً صالحیت صلح و سازش دارد، می

  نماید؟    ذ میصورت منفی بودن پاسخ چه تصمیمی اتخا

قرارداد اجاره با سـند  قانونگذارتخلیه عین مستاجره در  1376قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  3مطابق ماده -14

رسمی را به دوایر ثبت محول نموده است؛ چنانچه موجر با سند رسمی قصد تخلیه عین مستاجره در شوراي حل اختالف  

  داشته باشد:    

 دارد؟   رسیدگی  صالحیت  اختالف  حل شوراي آیا الف)



قـانون مـذکور در ایـن نـوع قـرارداد رسـمی شـورا          3ب) در صورت دارا بودن صالحیت و با توجه به صراحت ماده 

بایســــــــت  دســــــــتور تخلیــــــــه صــــــــادر نمایــــــــد یــــــــا حکــــــــم تخلیــــــــه؟                                                                                   مــــــــی

  2چه موجر یا مستأجر به جاي امضا از مهر و یا اثر انگشت استفاده کنند، با توجـه بـه اینکـه مقـنن در مـاده       چنان -15

فقط به امضاي موجر و مستأجر اشـاره دارد و بـا عنایـت بـه عـدم شـرایط        1376قانون روابط موجر مستاجر مصوب 

           خلیه است؟دستور تخلیه یا حکم ت شکلی قانون موصوف، آیا موضوع مشمول

 

 پاسخ:

، 1397/12/18مورخ  3316به شماره ثبت وارده  1397/12/13مورخ  553810بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

آن است که قرارداد عادي اجاره باید  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  2اوالً، مستفاد از ماده  -15

در این ماده از باب » امضاء«انتساب آن به طرفین نماید و ذکر تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد داللت بر  اي  گونه به

گذار به موارد غالب و رایج بوده و امضاء در فرض سؤال فاقد ویژگی خاص است. بنابراین جایگزین شدن  توجه قانون

کند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در  ر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمیآن با اث

  ماده یک قانون مذکور خواهد بود. 

و درج آن در ذیل قرارداد برخالف امضاء و یا اثر انگشت قائم به شخص نیست، » مهر«که استفاده از  ثانیاً، نظر به این

  نماید. نمی 1376و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب لذا در صورت استفاده 

 8/10/1397مورخ  2644/97/7هاي دیگر همان است که به موجب نظریه مشورتی شماره  ضمنا پاسخ به پرسش«

 »خطاب به آن مرجع اعالم شده است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/23    

7/97/3211   

  ح  3211-127-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

است، قابل اعتراض شخص آیا حکمی که غیابی و قابل واخواهی است یا مرحله تجدیدنظر را طی نکرده و قطعی نشده 

  ثالث است؟

 پاسخ:

مورخ  3211به شماره ثبت وارده  1397/12/05مورخ  9000/2/3784/1000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/12/05

واژه  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 418و  417گرچه در مواد 

و نیز با عنایت به  420توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده به طور مطلق به کار رفته است، اما با » رأي«

رسد اعتراض ثالث موضوع مواد مشکالت مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأي غیرقطعی، به نظر می

  .یادشده اختصاص به آراء قطعی دارد

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

 

1398/06/23    

7/97/2993   

  ح  2993-76-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گردد؛ این در حالی است که در  وفق مقررات قانون مدنی تا دینی محقق نشده باشد، اساساً عقد رهن منعقد نمی

تا دینی بر ها، هنگام تنظیم قرارداد و نیز سند رهنی هنوز تسهیالتی پرداخت نشده  تسهیالت اعطایی از سوي بانک

عهده گیرنده تسهیالت قرار گرفته باشد لذا این پرسش این است که آیا چنین عقد رهنی صحیح است و در صورت 

  مثبت بودن پاسخ، استدالل یا مستند قانونی آن چیست؟

آن که در زمان تنظیم قرارداد صرفاً اصل تسهیالت و سود آن معین و تسهیالت گیرنده به پرداخت  با توجه به این

گیرد که در پرداخت اصل دین تأخیر صورت گیرد و در نتیجه  گردد، اما خسارت تأخیر تأدیه زمانی تعلق می متعهد می

در زمان انعقاد قرارداد و سند رهنی هنوز خسارت تأخیر تأدیه تحقق نیافته و به عبارت دیگر چنین دینی وجود ندارد تا 

توان خسارت  اشد، آیا چنین رهنی صحیح است و در صورت ترهین آیا میامکان قرار دادن رهن براي آن وجود داشته ب

تأخیر تأدیه را از محل عین مرهونه وصول کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استدالل یا مستند قانونی آن چیست؟ 

  قانون مدنی قابل توجه است. 691ضمناً در این خصوص ماده 

 پاسخ:

مورخ  2993به شماره ثبت وارده  1397/10/26مورخ  9031/28991/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/10/29

قانون مدنی بابت دینی که ثابت است و یا سبب قانونی یا  691با توجه به قوانین موضوعه از جمله مفهوم ماده  -1

  توان رهن داد.قراردادي آن ایجاد شده است، می

  پاسخ به این سوال نیز مشخص است.بر اساس پاسخ به سوال یک،  -2

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/24    

7/97/2742   

  ح  2742-59-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها بین سازمان نظام مهندسی کشور و سازمان ثبت اسناد و امالك  نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان به موجب تفاهم

ها به سازمان نظام مهندسی کشور  تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان 89/11/313مورخ  89/197539کشور به شماره 

این  8هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، ماده  93/4/213مورخ 240شماره  واگذار شده است؛ اما به موجب دادنامه

نامه نافذ دانسته  برداري مجتمع آپارتمانی ابطال و اصل تفاهم الزحمه انجام خدمات نقشه نامه متضمن تعرفه حق تفاهم

ییه، واحدهاي ثبتی آیین نامه اجرایی قانون حدنگار کشور ابالغی رئیس قوه قضا 9شده است. همچنین مطابق ماده 

جلسه تفکیکی   که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورت  هاي رقومی ارائه شده از سوي متقاضی موظفند نقشه

نامه اخیرالذکر پایان کار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی  آیین 9ماده  یکقرار دهند وفق تبصره 

ساختمان و دیگر مراجع مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مبناي تفکیک و صدور اسناد مالکیت قرار 

از مات ارائه شده چگونه و الزحمه سازمان نظام مهندسی در قبال خد خواهد گرفت، با عنایت به مراتب یاد شده، حق

  سوي چه کسی باید پرداخت شود؟

 پاسخ:

مورخ  2742به شماره ثبت وارده  1397/10/2مورخ  3005/21969/9012بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/10/03

نامه منعقده بین سازمان تفاهم 8بند «که  20/3/1393مورخ  240دیوان عدالت اداري به شماره  دادنامه هیأت عمومی

مبنی  3/11/1389مورخ  197539/89ثبت اسناد و امالك کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 

ج از حدود اختیارات سازمان خالف قانون و خار«را » اي که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شودبر تصویب تعرفه

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  88و ماده  12داده و به استناد بند یک ماده » ثبت اسناد و امالك کشور تشخیص

نامه یاد شده صادر شده و حاوي تفاهم 8ابطال نموده است، صرفاً در مقام ابطال بند  1392دیوان عدالت اداري مصوب 

ها باید برداري تفکیک آپارتمانه نقشهـع به هزینـنابراین راجـد. بـباشد نمیـن بنـموضوع ایهیچ حکم اثباتی راجع به 

  جایگزین آن رفتار شود.نامه یاد شده یا مقررات بر اساس ضوابط و مقررات پیش از تصویب تفاهم

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور



  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/23    

7/97/2613   

  ح  2613-79-97شماره پرونده:  

  استعالم:

نخستین جلسه هیأت  1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  25و  24در مواردي که طبق مواد 

  کنند؛  گردد و پس از انقضاي مهلت دو ماهه بستانکاران در جهت دریافت دیون خود مراجعه می بستانکاران برگزار می

تواند به سبب خارج از مهلت بودن مراجعه  تصفیه امور ورشکستگی چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ آیا میاوالً، اداره 

  بستانکاران، ادعاي آنان را صرف نظر از صحت و سقم قضیه رد کند.

شود؟ آیا  چگونه توجیه می 1311قانون تجارت مصوب  473ثانیاً، در صورتی که پاسخ قسمت اول مثبت است، ماده 

تصفیه امور ورشکستگی قانون اداره  24همین قانون تجارت حاکم دانست و نه ماده  493وان این ماده را بر ماده ت می

  1318مصوب 

 پاسخ:

  رئیس محترم  اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ   2613به شماره ثبت وارده  1397/9/19مورخ  97/121/ن/1301/9بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/9/20

 4هاي مقرر در بند ، صرف ارائه اسناد پس از انقضاي مهلت1311قانون تجارت مصوب  473اوال، با توجه به ماده 

موجب رد درخواست بررسی اسناد طلب طلبکار نیست، لکن راجع به  قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، 24ماده 

  شود.ها به عمل آمده است، اعتراض پذیرفته نمیاقدامات و تصمیماتی که در مورد تقسیم وجوه قبل از آمدن آن

  ثانیا، با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    قوه قضاییهمدیر کل حقوقی 



 

1398/06/23    

7/97/2610   

  ح  2610-79-97شماره پرونده:  

  استعالم:

اي براي وي تشکیل  شخص حقیقی طبق رأي قطعی دادگاه ورشکسته اعالم و در اداره تصفیه امور ورشکستگی پرونده

نماید؛ اما این اداره پس از مدتی  میشده نامبرده در این اداره حاضر و اسامی بدهکاران و بستانکاران خود را اعالم 

  پردازد: گردد فرد ورشکسته به خرید و فروش اموال منقول و تجارت می متوجه می

گردد، چیست؟ آیا  اوالً، ضمانت اجراي معامالت تاجر ورشکسته با توجه به بطالن آن که موجب تعداد بستانکاران می 

  ن کیفري دیگر تحت تعقیب قرار داد؟توان فرد را تحت عنوان کالهبرداري یا عناوی می

کند. آیا اداره تصفیه  ثانیاً، با توجه به خرید و فروش ورشکسته، اداره امور مالیاتی براي وي مالیات بر درآمد تعیین می

اداره  تواند به سبب باطل بودن معامالت تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی و یا توقیف، ادعاي امور ورشکستگی می

  یاتی را رد کند.امور مال

 پاسخ:

مورخ   2610به شماره ثبت وارده  1397/9/19مورخ  97/121/ن/1303/9بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/9/20

مشخص گردیده است و  1311قانون تجارت مصوب  423اوال، ضمانت اجراي معامالت تاجر ورشکسته بر اساس ماده 

  تواند بطالن آن را از دادگاه صالح درخواست نماید.اداره تصفیه می

ثانیا، صرف انجام معامله پس از صدور حکم ورشکستگی موجب تعقیب ورشکسته تحت عنوان کالهبرداري یا عناوین 

  باشد.مجرمانه دیکر نمی

باشد؛ نمیالیات توسط سازمان امور مالیاتی معامالت مذکور موجب رد مطالبه مثالثا، صرف ادعاي بطالن نسبت به 

تواند به استناد حکم قطعی بلکه منوط به احراز بطالن معامله در دادگاه صالح است که در این صورت اداره تصفیه می

  ابق مقررات مربوط اعتراض نماید.دادگاه، نسبت به تصمیم سازمان امور مالیاتی مط

      محمد علی شاه حیدري پور دکتر

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/12    

7/97/2580   

  ك  2580-142-97شماره پرونده:  

  استعالم:

شود،  که حسب فتاواي برخی مراجع عظام تقلید معامله با فرد بهایی باطل است و چنین فردي مالک مبیع نمی نظر به این

ملکی را به فرد بهایی بفروشد و سپس آن را به فرد مسلمان دیگري واگذار نماید، آیا در فرضی که فرد مسلمانی ابتدا 

  شود؟ ي محقق میجرم فروش مال غیر و کالهبردار

 پاسخ:

مورخ  2580به شماره ثبت وارده  1397/09/08مورخ  1397191000844254بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می 2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري 1397/09/18

هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2مطابق ماده 

، 1308تقال مال غیر مصوب شود و بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به ان تعیین شده است جرم محسوب می

که در  انتقال مال غیر جرم محسوب و انتقال دهنده به مجازات کالهبرداري محکوم خواهد شد. بنابراین و با لحاظ این

در فرض سؤال شخصی که ملکی را به   حقوق کیفري، جرم بودن رفتار مالزمه با صحت معامالت از حیث مدنی ندارد،

وي باطل است، فروخته و سپس بدون موجب قانونی نظیر اقاله یا صدور حکم بر بطالن شخص دیگري که شرعاً معامله 

قابل تعقیب و یا فسخ معامله، آن را به دیگري انتقال داده است، مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 

  مجازات خواهد بود.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/12    

7/98/2534   

  ح  2534-117-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چه در سند نکاحیه نفقه زوجه میزان و مبلغ مشخصی مانند ماهیانه یک سکه بهار آزادي تعیین، آیا نفقه باید طبق  چنان

هاي  چه مبلغ تعیینی کفاف هزینه قانون مدنی تعیین شود یا همان میزان مقرر تعیین و پرداخت گردد چنان 1107ماده 

  شد چه باید کرد؟زوجه را نکند و یا بیشتر از شان زوجه با

 پاسخ:

، نظریه 1397/09/14مورخ  2534به شماره ثبت وارده  1397/09/07بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

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

پذیر نیست؛ اما توافق باشد و اسقاط آن به طورکلی امکاناستحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می

-قانون مدنی معتبر و الزم 10زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 

االجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید 

تا حدي معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید 

  پرداخت شود. نفقه متعارف به زوجه

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/03    

98/7/16   

  ح 16-139-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گاهی برخی شخص حقیقی یا حقوقی در قراردادهاي منعقده، کانون کارشناسان رسمی دادگستري را در صورت بروز 

نمایند. پس از درخواست طرفین یا یکی از آنان، کانون از بین کارشناسان  تعیین می اختالفات قراردادي به عنوان داور

نماید. در مواردي متضرر از رأي  متبحر و متخصص خود مبادرت به تعیین، و انتخاب و معرفی داور یا داوران می

  ر است.نماید؛ در این خصوص دو فرض متصو داوري کارشناس، از وي به کانون کارشناسان شکایت می

چنان چه کارشناس به عنوان داور تعیین و پس از اعالم قبولی داوري و رسیدگی مبادرت به صدور رأي داوري -1

  نماید، آیا شکایت از کارشناس در مقام داور در دادسرا و دادگاه انتظامی قابلیت رسیدگی و اظهارنظر دارد؟

قبولی داوري در بازه زمانی مقرر قانونی سه ماهه در چنان چه کارشناس به عنوان داور تعیین و پس از اعالم -2

صورت عدم تعیین مدت داوري در قرارداد مبادرت به صدور راي داوري ننماید، به نحوي که مدت داوري سپري 

انگاري که موجبات  گونه مسامحه و سهل شود و یا خارج از موعد مقرر قانونی مبادرت به صدور رأي بنماید، آیا این

قانون کانون  26ماده  5و 3ردم نسبت به نهاد کارشناسی را در پی خواهد داشت، از مصادیق بندهايبدبینی م

تواند کارشناس  گردد و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می محسوب می 1381کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

  مورد تعقیب انتظامی قرار دهد؟ متخلف را

 پاسخ:

، نظریه 1398/01/18مورخ  16به شماره ثبت وارده  1398/01/05مورخ  108بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

هاي کارشناسان رسمی ، دادسراي انتظامی کانون1381قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  21طبق ماده  -1

این قانون ذکر شده است  26ب تخلفات انتظامی کارشناسان متخلف است و تخلفاتی که در ماده دادگستري مرجع تعقی

جا که داوري از جمله وظایف کارشناسان نیست و قانون مذکور درباره ناظر بر وظایف کارشناسی است و از آن

رشناسان رسمی دادگستري دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کا  داوري کارشناسان ضوابطی را تعیین نکرده است،

هرچند علت اصلی انتخاب   اند را ندارند؛صالحیت رسیدگی به شکایات از کارشناسی که به عنوان داور منصوب شده

کارشناس بودن او باشد. بنابراین در فرض سؤال که کارشناس رسمی دادگستري از سوي  کارشناس به عنوان داور،



اگر یکی از طرفین راجع به انجام وظایف وي به عنوان داور شکایتی   ب شده است،طرفین یا دادگاه به عنوان داور انتخا

این شکایت قابل طرح و رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري نیست؛  داشته باشد، 

  زیرا فرض بر این است که وي به عنوان کارشناس رسمی انجام وظیفه نکرده است. 

  پاسخ به این سؤال منتفی است.  ،وجه به سؤال یکبا ت -2

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/06    

7/98/383   

  ع  383-191-98شماره پرونده:  

  استعالم:

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزي و منابع  -1

  شود. قانون به صورت هیأت امنایی اداره می این 3و 2تشکیل شده است و به موجب مواد  1353طبیعی مصوب 

ان به دلیل ماهیت این سازم 1395هاي توسعه کشور مصوب  قانون احکام دائمی برنامه یکبه موجب ماده  -2

هاي دولتی به ویژه قانون  مقررات عمومی حاکم بر دستگاه تحقیقاتی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و

و قانون برگزاري  1386و قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  1366محاسبات عمومی کشور مصوب 

هاي مصوب  نامه ویژه معامالت مطابق آئین از حیث امور اداري مالی و استخدامی و به 1383مصوب  مناقصات،

باشد، به کرات در احکام صادره  قانون فوق می یکنماید و این امر که سازمان مشمول ماده  هیأت امناء عمل می

  از سوي مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است.

و ماده  1395کشور مصوب  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 9با عنایت به صراحت ماده  -3

هاي مشمول قانون  نماید دستگاه که مقرر می 1395هاي توسعه کشور مصوب  قانون احکام دائمی برنامه 50

برگزاري مناقصات مکلف به ثبت معامالت خود در سامانه تدارکات الکترونیک دولت هستند سازمان به موجب 

 ر از این قاعده مستثنی استهاي توسعه کشو ماده یک قانون احکام دایمی برنامه

 

مدیریت سامانه تدارکات  26/10/1395به تاریخ  55901/41بر اساس مکاتبات انجام شده طی نامه شماره 

اداره کل نظارت بر اجراي بودجه و نامه  26/2/1396مورخ  31391/56الکترونیک دولت و نامه شماره 

هاي  سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگاه 14/8/1396مورخ  74330/34354شماره 

هاي توسعه  هاي اجرایی تابع ماده یک قانون احکام دایمی  برنامه اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور دستگاه

  باشند. کشور از انجام معامله از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مستثنی می

قانون  یکهاي اجرایی موضوع ماده  ه مستندات یاد شده، خواهشمند است در خصوص الزام دستگاهلذا با عنایت ب

و به ویژه این سازمان به عضویت در سامانه تدارك  1395هاي توسعه کشور مصوب  احکام دائمی برنامه

  الکترونیک دولت اظهار نظر فرمایید.

  



 پاسخ:

مورخ  383به شماره ثبت وارده  1398/03/11مورخ  78438/200بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم میکمیسیون قوانین عمومی و بین، نظریه مشورتی1398/03/13

ماده یک قانون برگزاري مناقصات » بند یک«، 1395هاي توسعه کشور مصوب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه

 9ده است و لذا مؤسسات پژوهشی مشمول ماده یک قانون صدرالذکر از تکلیف مقرر در ماده را تخصیص دا 1383

مبنی بر رعایت  1395قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرن مصوب 

  باشند.انجام معامالت از طریق سامانه تدارك الکترونیک دولت معاف می

 لی شاه حیدري پوردکتر محمد ع

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/25    

7/98/977   

  ك  977-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مطروحه نزد این شعبه اجراي احکام، خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا جرم انتشار  970074با توجه به پرونده کالسه 

از جمله  1353بندي شده مصوب  بندي شده موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد طبقه و افشاي اسناد طبقه

  جرایم علیه امنیت است؟

 پاسخ:

مورخ  977به شماره ثبت وارده  1398/06/06مورخ  1398168002972935بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، اعالم می1398/06/13

هاي مصداقی  گوئی به سؤال شده، موردي و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ سؤال به نحو مطرح

  معذور است.

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/25    

7/98/943   

  ك  943-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

مرجع حل اختالف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  271به موجب ماده  

به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. 

نقالب یا کیفري یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفري دو محل صالح به چنان چه دادگاه ا

دادگاه کیفري دو و دادگاه انقالب با وحدت قاضی تشکیل شده است. شخصی » الف«رسیدگی است. در شهرستان 

ضی است؛ بر فرض مثال جرم شود که در صالحیت دادگاه انقالب با تعدد قا مرتکب نگهداري مواد مخدر به میزانی می

قانون آیین دادري کیفري مصوب  271و به ویژه ماده  297،302تعزیري با مجازات درجه سوم. حال توجه به مواد 

چنان چه دادگاه انقالب یا دادگاه کیفري یک «....  راهنمایی خود هستند و ارشاد فرمایید که: با توجه به عبارت 1392

قانون  271، مندرج در ماده »در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفري دو محل صالح به رسیدگی است

مذکور و با عنایت به اطالق عبارت دادگاه انقالب در این مقرره قانونی، اگر در محل دادگاه انقالب با وحدت قاضی 

کیل شده باشد، هم چنان تکلیف دادگاه کیفري دو در رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهاي قابل اعتراض باقی است تش

باشد و یا این تکلیف از دادگاه کیفري دو ساقط و بر عهده دادگاه انقالب با  و این دادگاه مکلف به اظهار نظر می

  وحدت قاضی تشکیل شده در محل قرار خواهد گرفت؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/6/9مورخ  943به شماره ثبت وارده  1398/6/3بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

و اصالحات و الحاقات بعدي، این است که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  297و  271مستفاد از مواد 

دادسرا، دادگاه انقالب تشکیل شده و داراي قضات متعدد باشد، همین دادگاه مرجع حل اختالف چنانچه در حوزه قضایی 

بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض راجع به جرایم موضوع 

دادسرا دادگاه انقالب تشکیل شده الذکر است و چنانچه در حوزه قضایی  قانون فوق 302بندهاي الف، ب، پ، ت ماده 

ولی داراي قضات متعدد نباشد، همین دادگاه مرجع حل اختالف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی و 



الذکر است؛ زیرا در این حالت با وجود دادگاه انقالب ولو با وحدت قاضی، ارجاع موضوعات  متهم نسبت به موارد فوق

  فري دو فاقد وجاهت است.مزبور به دادگاه کی

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/23    

7/98/906   

  ح  906-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

به،  له، در راستاي وصول محکوم علیه به پرداخت مبالغی در حق محکوم در پرونده اجرایی موضوع محکومیت محکوم

علیه را معرفی نموده که به توقیف آن منجر شده است. با  دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به محکومله یک  محکوم

علیه از بابت مستثنیات دین بودن ملک و رد اعتراض وي، ملک توقیفی در فرایند مزایده قرار گرفته  اعتراض محکوم

له نیز مال مورد مزایده  روش نرفته و محکوماست. در جریان برگزاري جلسه اول و جلسه دوم مزایده ملک مذکور به ف

علیه مسترد گردیده  را به قیمت پایه کارشناسی قبول نکرده و از مال مذکور رفع توقیف به عمل آمده و به محکوم

علیه مبنی بر توقیف مجدد ملک مذکور و فروش آن از طریق  است. در فرض سوال با توجه به درخواست مجدد محکوم

علیه شناسایی نشده و تقریباً دو سال از آخرین  جهت استیفاي دین و این که اموال دیگري از محکوم برگزاري مزایده

مزایده شده است، با توجه به سکوت قانون در خصوص توقیف و فروش مجدد ملک از طریق مزایده،آیا امکان توقیف 

  له در وجود دارد؟ مجدد و فروش ملک مذکور به درخواست محکوم

 پاسخ:

مورخ  906به شماره ثبت وارده  1398/5/28مورخ  1398030000940343بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/2

بینی نشده و ، مزایده براي بار سوم    پیش1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  132و  131حسب مقررات مواد 

له نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفاي طلب ال مورد مزایده در نوبت اول خریدار پیدا نکرد و محکومچه مچنان

چه خریدار خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را براي بار دوم نمود، در نوبت دوم چنان

ارزیابی شده قبول ننماید، اموال مذکور باید به محکوم مسترد شود له مال مورد مزایده را به قیمت پیدا نشود و محکوم

و برگزاري مزایده براي بار سوم مغایر قانون است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر، 

اجراي حکم  که لزومربط با توجه به اینشرایط مؤثر فروش ملک تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه  ذي

  رسد با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط استباشد، به نظر میکماکان برقرار می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  



 
  

  
  
  

    



 

1398/06/25    

98/25/904   

  ك  904-25-98شماره پرونده:  

  استعالم:

رئیس حوزه قضایی بخش در مقام جانشین بازپرس به جرایم در صالحیت دادگاه کیفري یک اقدام به تحقیق از متهمان 

نماید و پس از صدور حکم قطعی توسط محاکم کیفري یک، پرونده جهت اجراي احکام کیفري یک، به دادگاه  می

 3و تبصره ماده  1392آیین دادرسی کیفري مصوب  قانون 401شود، به نظر این دادگاه مستند به ماده  بخش ارسال می

گونه آراء   ریاست محترم قوه قضاییه مرجع اجراي این 28/3/1398نامه نحوه اجراي احکام قصاص مصوب  آیین

دادسراي محل وقوع جرم است. خواهشمند است در خصوص مرجع صالح جهت اجراي احکام کیفري آراء صادره از 

باشد اعالم نظر نموده و بیان کنید  تان در فرضی که محل وقوع جرم حوزه قضایی بخش میدادگاه کیفري یک مرکز اس

  که اجراي احکام کیفري بخش صالح است؟ یا اجراي احکام کیفري دادسراي شهرستان محل وقوع جرم؟

 پاسخ:

مورخ  904به شماره ثبت وارده  26/5/1398مورخ  2830/77/9036بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/2

  

  

با الحاقات و اصالحات بعدي و با عنایت به این  1392قانون آیین دادرسی کیفري   401و  337، 299مستفاد از مواد 

ی کیفري، صرفاً ناظر این قانون در فرایند دادرس 302ي  که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده

قانون یاد شده، اجراي احکام  484  به مرحله تحقیق می باشد، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مزبور و اطالق ماده

باشد و موضوع از قلمرو  ي دادسراي شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست می صادره از دادگاه کیفري یک، بر عهده

  ظر به اجراي احکام صادره از سوي دادگاه بخش است، خارج است.این ماده که نا 3ي  شمول تبصره

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/23    

7/98/902   

  ع  902-108-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تنظیم بخشی از  11ماده » ب«رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (بابت به کارگیري اتباع بیگانه موضوع بند 

  ؟2) در صالحیت محاکم حقوقی است یا کیفري 1380مقررات مالی دولت مصوب 

 پاسخ:

مورخ  902به شماره ثبت وارده  1398/05/28مورخ  9030/11047/721بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/02

قانون  122(که به موجب ماده  1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  11بند ج ماده  با توجه به

برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده 

و لحاظ آراي  وحدت رویه شماره   1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 10

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مرجع صالح به  17/02/1385مورخ  72و شماره  16/06/1382مورخ  222

 رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در

خصوص به کارگیري غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستري است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف 

کیفري ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیر مالی 

د دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوي غیر مالی بای

به دعواي کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور 

  حکم در خصوص ابطال یا اصالح آن اقدام نماید.

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/13    

7/98/797   

  ك  797-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شکایتی در بازپرسی مطرح و به دلیل فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر شده و مورد موافقت دادستان قرار گرفته 

را درخواست نموده و دادستان با تعقیب  1392قانون آیین کیفري مصوب  278است. با قطعیت قرار، شاکی اعمال ماده 

باشد.  مجدد متشاکی موافق کرده است، اما بازپرس پیش از شروع به تحقیقات مقدماتی جدید مخالف تعقیب مجدد می

و چنان چه  آیا موضوع از موارد اختالف میان بازپرس و دادستان است یا آن که بازپرس مکلف به تعقیب مجدد بوده

نظر بر قرار منع تعقیب داشته باشد دادستان این قرار مخالفت کند و به جلب دادرسی عقیده داشته باشد، حل اختالف با 

  محاکم کیفري دو است؟

 پاسخ:

مورخ  797به شماره ثبت وارده  1398/05/13مورخ  9027/765/29000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: تی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشور1398/05/14

با الحاقات و  1392، قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 76و قسمت اخیر ماده  266و  105، 73مستفاد از مواد 

تجویز تعقیب مجدد پس از کشف دلیل جدید «این قانون مبنی بر  278اصالحات بعدي این است که؛ حکم موضوع ماده 

قانون مذکور  269و  272از قلمرو شمول موارد امکان اختالف بازپرس و دادستان موضوع مواد » با نظر دادستان

خارج است و لذا در فرض سوال، متعاقب تجویز تعقیب مجدد از سوي دادستان، بازپرس مکلف است مطابق مقررات 

  اقدام نماید.» اتخاذ تصمیم مقتضی«و » رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی«ت به نسب

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/12    

7/98/795   

  ك  795-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي شکایتی از سوي شاکی علیه شخصی دایر بر تصرف عدوانی مطرح شده که در دادسرا به صدور قرار منع  در پرونده

تعقیب به دلیل فقدان دلیل کافی منجر شده است. این قرار در دادگاه قطعی شده است و شکایت بعدي شاکی به لحاظ 

اما دادگاه پس از بررسی مستندات جدید شاکی در راستاي  اعتبار امر مختومه با قرار موقوفی تعقیب مواجه شده است؛

با توجه به دالیل جدید پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادسرا  1392قانون آیین دادرسی کیفري و مصوب  277ماده 

نموده  نماید و بازپرس با تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب کیفري پرونده را به دادگاه اعاده اعاده می

نماید  است. دادگاه با تعیین وقت و دعوت از طرفین پرونده با توجه به دالیل جدید حکم بر محکومیت متهم صادر می

با اعتراض وکیل متهم به دادگاه تجدیدنظر، آن مرجع با اتخاذ تصمیم و ایجاد برخی شبهات پرونده را اعاده نموده و 

بقاً قرار منع تعقیب صادر شده و قرار مذکور به تأیید دادگاه رسیده اعالم داشته است در خصوص موضوع پرونده سا

قانون آیین دادرسی کیفري رسیدگی مجدد ممکن نیست؛ مگر این که قرار صادره به لحاظ  278است و مطابق ماده 

طی فقدان یا عدم کفایت ادله اثباتی صادر شده باشد و دالیل جدیدي توسط شاکی ارائه گردد و آن هم پس از 

تشریفات قانونی. ضمن آن که دادگاه بدوي قرار موقوفی تعقیب صادره به سبب اعتبار امر مختومه را نقض نموده است 

قانون آیین دادرسی کیفري مذکور اشاره نموده است وفق ماده اخیرالذکر پس از نقض قرار  277و صرفاً به ماده 

ق مقررات به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات الزم تصمیم بایستی مطاب موقوفی تعقیب از سوي دادگاه، بازپرس می

نمود. اما چنین امري در پرونده مشاهده نشد.در نهایت دادگاه تجدیدنظر پرونده را داراي ابهام داشته  مقتضی اتخاذ می

دگاه تجدیدنظر قرار و جهت رفع ابهام و اشکال به دادگاه بدوي ارسال نموده است. دادگاه بدوي نیز با توجه به ایراد دا

قانون آیین دادرسی کیفري مجددا جهت اتخاذ تصمیم  277موقوفی تعقیب را نقض نموده و پرونده را در راستاي ماده 

به شعبه بازپرسی اعاده نموده و دادسرا نیز بار دیگر به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر نموده است. 

ن به این قرار، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه ارسال شده است. با عنایت به با اعتراض شاکی و وکیل ایشا

  مراتب فوق، رفع ابهام و ارشاد جهت اتخاذ تصمیم را درخواست می نمایم.

 پاسخ:



مورخ  795به شماره ثبت وارده  1398/05/13مورخ  9026/249/1831بازگشت به نامه شماره       

کیفري دادگستري شهرستان دشت آزادگان، به شرح زیر اعالم  101ستعالم شعبه در رابطه با ا 1398/05/14

  گردد: می

هاي  گویی به سؤال سؤال به نحو مطرح شده، موردي و ناظر به مصداق (پرونده مشخص) است و این اداره کل از پاسخ

  کننده است. مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی

  

 شاه حیدري پوردکتر محمد علی 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/12    

7/98/442   

  ك  442-84-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در  12/10/1396مورخ  2410/96/7و بازگشت به نامه شماره  5/10/1396مورخ 96787پیرو نامه شماره 

با اصالحات و الحاقات  1346ها مصوب  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 55ارتباط با اظهار نظر پیرامون ماده 

قانون مذکور اعالم شده، تصویر نامه  55قانون مجازات اسالمی ناسخ ماده  690بعدي و مراتع که ضمن آن ماده 

من نظریه مدیر کل وقت امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه متض 22/8/1387مورخ  5187/7شماره 

که در نظریه موضوع نامه اخیر که یک  گردد. با التفات به این قانون مذکور به پیوست ایفاد می 55حقوقی پیرامون ماده 

برداري از  قانون حفاظت و بهره 55صادر شده، به ماده  22/7/1386مورخ  8560/7سال بعد از نظریه شماره 

  ر در خصوص موضوع مطروحه درخواست                     می شود.ها و مراتع استناد گردیده است، اعالم نظ جنگل

 پاسخ:

مورخ  442به شماره ثبت وارده  1398/03/22مورخ  509/62014بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/03/26

با اصالحات و الحاقات  1346ها مصوب  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 55اوالً، پاسخ در خصوص نسخ ماده 

خطاب به آن مرجع اعالم و  12/10/1396مورخ  2410/96/7نظریه مشورتی  3بعدي، همان است که در بند 

  ارسال شده است.

ن اداره کل که در استعالم به آن اشاره شده است، با ای 26/8/1387مورخ  5187/7ثانیاً، نظریه مشورتی شماره 

توان به نفع دولت ضبط نمود؟)  توجه به پرسش مربوطه (آیا اعیانی احداثی در عرصه مورد تجاوز اراضی ملی را می

برداري از  قانون حفاظت و بهره 55صادر شده است و در آن به عدم امکان ضبط اعیانی با توجه به نسخ کل ماده 

  ها) تصریح شده است. جنگل

با اصالحات و الحاقات بعدي و  1346ها و مراتع مصوب  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 55بنابراین، ماده 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  134با تصویب ماده  26/4/1354و اصالحی  20/1/1348تبصره الحاقی 

هاي آن،  و تبصره 1375ون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب قان 690نسخ شده و متعاقباً ماده  18/5/1362

ها و  قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) شده است و هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی در جنگل 134جایگزین ماده 



کننده را  باشد. نظر استعالم  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690مراتع ملی شده مشمول مقررات ماده 

 690ها به صراحت اعالم شده است که با تصویب ماده  نظریات مؤخرالصدور اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در آن به

ها و  برداري از جنگل و تبصره الحاقی به قانون حفاظت و بهره 55ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

  ).17/7/1397 -1974/97/7نماید. (مانند نظریه  نسخ ضمنی شده است جلب می 1348مراتع در سال 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/06/13    

7/98/46   

  ح46-1/12-98شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه اجرایی قانون یاد شده، آیا در  آیین 36و ماده  1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 41با توجه به ماده 

ازه االجرا به طرفیت مقام قضایی مستلزم اج هاي حقوقی اجراي قرار تأمین خواسته یا حکم محکومیت قطعی الزم پرونده

  دادستان انتظامی قضات است؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/1/20مورخ  46به شماره ثبت وارده  1398/1/6بازگشت به استعالم فاقد شماره  مورخ       

  گردد: مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، در موارد اجراي 25/2/1392نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  آیین 35اوالً، با توجه به ماده 

قانون نحوه اجراي  3چه تعقیب یا اجراي حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی وفق ماده  محکومیت مالی، چنان

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  39باشد، مراتب جهت اعمال مقررات ماده  1394هاي مالی مصوب  محکومیت

  باید به دادستان انتظامی قضات اعالم شود. 1390

یاً، اصوالً شناسایی و توقیف اموال در راستاي اجراي احکام مدنی مستلزم بازرسی وسایل تحت تصرف قاضی نیست؛ ثان

قانون نظارت بر رفتار  41اما اگر به لحاظ مخفی کردن اموال، این امر مستلزم بازرسی باشد، مشمول اطالق ماده 

  ست و باید با اجازه دادستان انتظامی قضات انجام شود.نامه اجرایی این قانون ا آیین 36و ماده  1390قضات مصوب 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/12    

7/98/123   

  ك  123-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

الحاق حق فروش بر نامه و  نامه تنظیمی حق اجاره یک باب منزل را داشته، با جعل وکالت شخصی که بر اساس وکالت

نماید پس از طرح شکایت دادسرا در خصوص اتهامات  نامه مجهول مبادرت به فروش ملک به دیگري می اساس وکالت

  نماید. جعل، و استفاده از سند مجعول و کالهبرداري از طریق فروش مال غیرکیفرخواست صادر می

تواند توأمان واقع گردد و یا آن که استفاده از سند مجعول  یاوالً آیا بزه جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبرداري م

  شود و نه بزهی مستقل؟ مقدمه بزه کالهبرداري محسوب می

ثانیاً، با توجه به اینک ملک رسما به دیگري انتقال یافته است، آیا دادگاه کیفري باید در رأي صادره عالوه بر حبس و 

هاي عمومی و انقالب در  قانون آیین دادرسی دادگاه 221ر راستاي ماده جزاي نقدي به رد مال و ابطال سند رسمی د

حکم صادر نماید و یا آن که به سبب انتقال مال با سند رسمی، قانون آیین در خصوص رد  1379امور مدنی مصوب 

کیفري قرار  مال تکلیفی ندارد و شاکی می بایست جهت ابطال سند به دادگاه حقوقی ارشاد نمود و یا این که دادگاه

کند؟ با طرح پرسش  اناطه صادر نماید و پس از ابطال سند از ناحیه محکمه حقوقی به بزه فروش مال غیر رسیدگی می

اي معتقد بودند که دادگاه باید حکم به رد مال و ابطال سند صادر کند؛ برخی به قرار اناطه و  در نشست قضایی، عده

  رد مال نظر داشتند.اه در خصوص تعدادي به عدم تکلیف دادگ

 پاسخ:

، 1398/2/7مورخ  123به شماره ثبت وارده  1398/2/4مورخ  1398/1/2270بازگشت به استعالم شماره       

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

شود، کالهبرداري با یکی از  غیر می  اوالً، جعل جرم مستقلی است و استفاده از سند مجعول که منتهی به بردن مال

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري محسوب و از مصادیق  1وسایل تقلبی مصرح در ماده 

قانون مجازات اسالمی  134و کالهبرداري با توجه به ماده تعدد معنوي است. بنابراین مجازات مرتکب براي جرم جعل 

  گردد. تعیین می 1392مصوب 

شود، رد مال یک  ثانیاً،  در مواردي که در قانون تصریح شده که متهم عالوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می

دارد. به همین جهت رد مال حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ن



قانون مجازات  215غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 

مکلف است هنگام صدور دستور به رد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148و ماده  1392اسالمی مصوب 

  خاذ تصمیم نماید.ل رسمی هم اتمال، نسبت به ابطال سند انتقا

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/06/12    

7/98/130   

  ك  130-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

، مجازات اصلی است ونه 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  89با توجه به این که مجازات مندرج در ماده  

نت اجراي ماده علیه از اجراي حکم دادگاه مبنی بر خدمات عمومی رایگان امتناع نماید، ضما جایگزین؛ چنان چه محکوم

  الذکر چیست؟ فوق

 پاسخ:

مورخ  130به شماره ثبت وارده  1398/02/07مورخ  9020/46/2505بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/02/08

موضوع » خدمات عمومی رایگان«نوجوان از اجراي مجازات   هرچند در قانون، در خصوص فرض امتناع محکوم

بینی نشده است، لیکن با لحاظ ماده  ضمانت اجراي خاصی پیش 1392قانون مجازات اسالمی » ت«و » پ«بندهاي 

آن، صدور حکم به مجازات انجام خدمات عمومی رایگان در هر صورت منوط  2قانون یادشده و به ویژه تبصره  84

ذا رضایت به انجام آن است و ل علیه است و امتناع وي از انجام این خدمات به معنا و به منزله عدم به رضایت محکوم

این قانون، در صورت امتناع محکوم نوجوان از اجراي حکم صادره در خصوص انجام  81و  70با اتخاذ مالك از مواد 

و » پ«خدمات عمومی رایگان، دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و انطباق آن با بندهاي 

صلحت محکوم نوجوان و شرایط وي، مجازات متناسب ، با رعایت م1392قانون مجازات اسالمی  89ماده » ت«

  دیگري را تعیین و تبدیل نماید.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/20    

7/98/173   

  ك  173-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی  595در خصوص جزاي نقدي ربادهنده و رباگیرنده، مقصود از معادل مورد ربا مذکور در ماده 

  ضافه دریافتی و یا جمع این دو؟چیست؟ اصل وجه مورد قرض یا ا 1375(تعزیرات) مصوب 

 پاسخ:

مورخ  173به شماره ثبت وارده  11/2/1398مورخ  9020/51/2505بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/02/16

آمده است، مالی است  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  595که در قسمت اخیر ماده » مال مورد ربا«

آن، رباگیرنده زائد بر این مال، مبلغ یا مال دیگري عالوه بر آن دریافت  دهد تا در قبال که ربا دهنده به رباگیرنده می

که در این ماده » رد اضافه به صاحب مال«شود. عبارت  کند و جزاي نقدي نیز معادل همین مال موضوع ربا تعیین می

 .آمده، مؤید این نظر است

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/12    

 193/98/7  

  ح  193-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند به استناد ماده  که در سند رسمی نکاحیه نفقه، ماهیانه یک سکه بهارآزادي تعیین شده است، آیا زوج می در جایی

موجب سند رسمی  و نه بهقانون مدنی اعالم نماید که نفقه باید با توجه به شأن و وضعیت زوجه تعیین شود  1107

  ازدواج؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/02/21مورخ  193به شماره ثبت وارده  1398/02/15مورخ  2781بازگشت به استعالم شماره       

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

پذیر نیست؛ اما توافق اسقاط آن به طورکلی امکانباشد و استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می

قانون مدنی معتبر و الزم 10زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 

باید االجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را 

تا حدي معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید 

  نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/20    

7/98/198   

  ك  198-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي دولتی که با سوء استفاده از امکان و موقعیت  در رابطه با رفتار احدي از پزشکان متخصص یکی از بیمارستان

شغلی خود با حدود بیست نفر از همکاران و نیز مراجعین به بیمارستان به رغم متاهل بودن مبادرت به عمل منافی عفت 

  زنا نموده است: 

که در مقام بیان مصادیق افساد فی االرض است، آیا رفتار  1392نون مجازات اسالمی مصوب قا 286با توجه به ماده  

اد یا فحشا در حد توان در شمول و منطبق با مصادیق مذکور در این یعنی عنوان ماده اشاعه فس پزشک موصوف را می

  وسیع  دانست؟

 پاسخ:

مورخ  198به شماره ثبت وارده  1398/02/12مورخ  1398050000095708بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/02/21

قانون  286با توجه به ماهیت فعل ارتکابی موضوع سوال (زنا) ارتکاب این جرم ولو به نحو تعدد، از شمول ماده 

خارج است و افساد فی» سبب اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع«عبارت  و به ویژه 1392مجازات اسالمی مصوب 

  .شوداالرض محسوب نمی

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/11    

7/98/228   

  ع  228-158-98شماره پرونده:  

  استعالم:

اصالح قانون معادن مبنی بر این که اعالم نظر باید براي کل قانون  24ي  آیا منظور از تأکید قانونگذار در ماده -1

محدوده مورد تقاضا صورت گیرد، آن است که دستگاه اجرایی لزوما باید محدوده مورد تقاضا را یک کل واحد و 

ه غیرقابل تفکیک تلقی نموده و یک پاسخ واحد اعم از موافقت یا مخالفت با کل محدوده مورد تقاضا بدهد و یا آن ک

تواند تفکیک نموده و با بخشی از محدوده مورد تقاضا که براي اکتشاف بالمانع است، موافقت کرده  دستگاه اجرایی می

و با بخش دیگري از آن مخالفت کند؟ به عنوان مثال اگر انجام فعالیت معدنی در بخشی از اراضی منابع طبیعی مورد 

د جنگل و مرتع ممنوعیت داشته باشد، آیا اداره منابع طبیعی و تقاضا بالمانع باشد و در بخش دیگر به لحاظ وجو

تواند تفکیک نموده و با بخشی که  آبخیزداري باید با درخواست کل محدوده مورد تقاضا مخالفت کند یا آن که می

 بالمانع است موافقت نموده و با بخشی که ممنوع است، مخالفت کند وآیا اداره صنعت، معدن و تجارت مکلف به

اي براي اشخاص  تواند نسبت به بخشی که اعالم مخالفت شده است، پروانه تبعیت از تفکیک به عمل آمده است و نمی

  صادر کند؟

تلقی نمودن عدم اعالم نظر دستگاه اجرایی در مهلت مقرر به عنوان موافقت چه ماهیتی دارد؟ آیا این یک فرض  -2

لحت تسریع در صدور مجوزهاي دولتی کسب و کارها وضع گردیده و قانونی یا اماره قانونی نسبی است که جهت مص

تواند در صورت لزوم خالف آن را اثبات نموده و اعالم مخالفت کند یا آن که یک اماره  نفع می دستگاه اجرایی ذي

ا تبانی و پذیر نیست؟ به عنوان مثال چنان چه در اثر قصور، یا تقصیر و ی قانونی مطلق است و اثبات خالف آن امکان

تخلف کارمند اعالم نظر اداره منابع طبیعی و آبخیزداري در خصوص استعالم اداره صنعت، معدن و تجارت با تأخیر 

ساز  همراه شود و در نتیجه در یک عرصه جنگلی انبوه یا مرتع بکر پروانه اکتشاف براي اشخاص صادر شود و زمینه

تواند به رغم سپري شدن مهلت  اداره منابع طبیعی وآبخیزداري می خسارت و تخریب غیرقابل جبران طبیعت گردد،آیا

  مقرر مخالفت خود را اعالم نموده و ابطال پروانه و جلوگیري از تخریب جنگل و مرتع را خواستار شود؟

 پاسخ:

مورخ  228به شماره ثبت وارده  1398/02/20/ص مورخ 1398/14/1145بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1398/02/23



ربط نسبت به کل محدوده مورد  هاي اجرایی ذي گذار از درج حکم ضرورت اعالم نظر دستگاه مقصود قانون -1

ستگاه مذکور با لحاظ عوارض ، به معنی آن است که د1390قانون معادن اصالحی  24تقاضاي اکتشاف موضوع ماده 

که در خصوص هر یک از  آن  باره راجع به کل محدوده مذکور اعالم نظر کند؛ نه و پیامدهاي احتمالی اکتشاف یک

  هاي مختلف اظهارنظر نماید. هاي مختلف محدوده، به تفکیک و در پاسخ بخش

باید در مهلت  1390قانون معادن اصالحی  24هاي اجرایی در پاسخ به استعالم موضوع ماده  اظهارنظر دستگاه -2

چه دستگاه مورد استعالم (اجرایی) خارج از مهلت مقرر قانونی نظر مخالف خود  قانونی (دو ماهه) صورت پذیرد و چنان

  گردد، اما در صورتی که پروانه اکتشاف را اعالم نماید، هرچند اظهارنظر خارج از مهلت قانونی تخلف محسوب می

ترتیب اثر خواهد بود. بدیهی است پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد صادر نشده باشد، این اظهارنظر قابل 

  پذیر است. مراجع قضایی امکان بینی شده در قانون و از جمله مراجعه به حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفا از طرق پیش

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/10    

 7/98/267  

  ع  267-58-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مجلس شوراي اسالمی،  1395در ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط خاص مصوب 

ساعت در هفته با دریافت حقوق و  36هاي اجرایی به میزان  ساعات کاري زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه

ه است؛ لذا با عنایت به این مقرره قانونی خواهشمند است به منظور اجراي صحیح ساعت تعیین شد 44مزایاي کامل 

قانون مذکور ضمن بیان معیارهاي تشخیص زنان سرپرست خانوار، در صورتی که دارا بودن فرزند از شرط ضروري 

  ، شرایط سنی فرزند آنان چیست؟استفاده از این قانون است

 پاسخ:

مورخ  267به شماره ثبت وارده  1398/02/29مورخ  9000/21042/5000ره بازگشت به استعالم شما      

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/02/30

قانون ثبت  39نامه اجرایی ماده مندرج در ماده یک آیین» خانوار«اوالً، با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص 

خانوار تعداد افرادي هستند که تحت سرپرستی یک فرد، در محلی ساکن «که مبنی بر این 1355احوال کشور مصوب 

خانوار از افرادي «که مبنی بر این 1389ها مصوب نامه اجرایی قانون هدفمند کردن یارانهآیین 7و ماده » باشندمی

و نیز لحاظ حکم مقرر در ماده ...» کنند با یکدیگر زندگی می 1درجه  شود که بر اساس رابطه خویشاونديتشکیل می

سرپرست خانوار به پدر یا مادر یا ولی قانونی و به «دارد: قانون ثبت احوال که مقرر می 39نامه اجرایی ماده آیین 2

شوند که نوار تلقی می، زنانی سرپرست خا»شود که مسئولیت امور خانواده به عهده اوستکلی به کسی اطالق میطور

باشند که ممکن است متشکل از سرپرست خانواده به عالوه هر کدام از همسر، دار میمسئولیت اداره خانواده را عهده

نامه اجرایی آیین 9فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودك یا نوجوان تحت سرپرستی باشد. احکام مقرر در ماده 

سرپرست قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی 5ماده » ج«و بند  1389ها مصوب قانون هدفمند کردن یارانه 9ماده 

قانون نظام هماهنگ  9ماده واحده قانون اصالح ماده » ب«ماده یاد شده و بند  3و تبصره  1392سرپرست مصوب و بد

  مؤید این دیدگاه است. 1375پرداخت کارکنان دولت مصوب 

باشد، پرسش مطرح شده در که داشتن فرزند شرط الزم براي تحقق عنوان سرپرست خانوار نمییاً، با توجه به اینثان

  خصوص سن فرزند منتفی است.



 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/06    

7/98/307   

  ع  307-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اگر دانشگاه بابت حقوق و مستمري معوقه کارمند خود به هر دلیل از طریق محاکم صالح محکوم به پرداخت گردد، در 

شود یا این که عالوه بر حقوق ثابت،  العاده شغلی حقوق ثابت لحاظ می به آیا فقط حقوق مبنا و فوق پرداخت محکوم

) هم پرداخت است؟ توضیح آن که کارمند متقاضی در و عیدي آب و هوا ،محرومیت، پاداشتمام مزایا مشتمل بر (بدي 

است؟ مستند قانونی موضوع آیا حقوق معوقه کارمند غایب به نرخ روز قابل احتساب  محل کار حاضر نبوده است.

  چیست؟

 پاسخ:

مورخ  307به شماره ثبت وارده  1398/02/30مورخ  98/3/1/760بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1398/03/04

که کارمند دولت در صورتی 1386قانون مدیریت خدمات کشوري  68و ماده  122ماده  2مستفاد از تبصره  -1

ربط، موجب رأي مرجع قضایی ذي(کارمند دانشگاه دولتی) که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري است، به 

استحقاق دریافت حقوق و مزایاي ایامی که اشتغال به کار نداشته است (ایام غیبت موجه) را داشته باشد، کلیه حقوق و 

مزایاي قانونی وي قابل پرداخت است؛ به استثناي مواردي که به کارمند به اقتضاي شرایط انجام کار به صورت 

کاري، مأموریت، ایاب و ذهاب، تغذیه، عیدي و پاداش، حق حضور ها اضافهالعادهد فوقــماننگردد؛ مستمر پرداخت می

  باشد.ها و شوراها که این موارد جزو حقوق مکتسبه کارمند غایب نبوده و قابل پرداخت نمیدر جلسات کمیته

قانون  20و ماده  1386 قانون مدیریت خدمات کشوري 122ماده  2و  1هاي و تبصره 107مستفاد از مواد  -2

، در 1375نامه اجرایی قانون گزینش کشورمصوب آیین 23ماده  3و تبصره  1372رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 

مواردي که کارمند استحقاق دریافت حقوق و مزایا را دارد، بر اساس آخرین حقوق و مزایاي مربوط به زمان خدمت 

شود؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم به پرداخت حقوق و مزایاي مستمر معوقه به کارمند صادر شده وي، پرداخت می

است، حقوق مزبور بر اساس حقوق و مزایاي آخرین پست سازمانی وي قابل پرداخت خواهد بود، به عبارت دیگر به 

ابه به مانند آخرین پست سازمانی کارمند یاد شده در دوران عدم اشتغال نیز همانند دیگرکارکنان در وضعیت مش

  پرداخت خواهد شد.



  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/04    

7/98/308   

  ع  308-155-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فوت کرده و با توجه به دلیل فوت به عنوان شهید شناسایی شده  1381یکی از کارکنان نیروي هوایی در سال  -الف

هاي استفاده نشده متوفی، وراث را براي  است. به همین علت نیروي هوایی با محاسبه پاداش پایان خدمت و مرخصی

شده پس  دریافت مطالبات مزبور به بنیاد شهید معرفی کرده است. پس از استنکاف بنیاد شهید از پرداخت مبالغ اعالم

حکم بر محکومیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت  1395از و طرح دعوا در دیوان عدالت اداري در سال 

صادر شده و از طریق اجراي احکام وصول گردیده است.  1381مبالغ محاسبه و اعالمی از سوي نیروي هوایی در سال 

صحیح محاسبه و به بنیاد شهید اعالم شده است؛ اما پس از به نحو  1381نظر به این که میزان مطالبات در سال 

سال از طریق اجراي احکام وصول شده است. وراث براي مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ  14گذشت حدود 

اند. دادگاه با  در دادگاه عمومی حقوقی زنجان طرح دعواي کرده 1395تا زمان وصول یعنی  1381مطالبه یعنی سال 

حکم به رد خواسته  هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1348/1/20مورخ  156به رأي وحدت رویه شماره  استناد

صادر کرده است. با عنایت به این که رأي وحدت رویه فوق درباره اشتباه محاسباتی دریافتی کارکنان دولت است و 

  ت رویه فوق الذکر است ؟موضوع طرح شده مربوط به دین مسجل است،آیا موضوع طرح شده مشمول رأي وحد

  وقوع طالق قابل استرداد است؟ ماهیت حقوقی شیربها چیست؟آیا شیربهاي پرداختی به والدین زوجه پس از -ب

 پاسخ:

، اعالم 1398/03/04مورخ  308به شماره ثبت وارده  1398/02/31مورخ  6805بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: می

هاي مصداقی  ه سؤالگوئی ب موردي و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخشده،  سؤال به نحو مطرح

  معذور است.

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/03     

7/98/320   

  ح320-88-98شماره پرونده:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پاسخ: 

ـ ، نظر1398/03/05مـورخ   320به شماره ثبت وارده  1398/03/04بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ         هی

 :گردد یاعالم م ریاداره کل به شرح ز نیا یمشورت

شود، فقط  مشمول مرور زمان می 1311قانون تجارت مصوب  318در مواردي که دعاوي راجع به چک وفق ماده 

دهد؛ لکن خسارت تأخیر  امتیازات خاص مربوط به سند تجاري (مانند وصف تجریدي اسناد تجاري) را از دست می

 1376قانون اصالح موادي از صدور چک مصوب  2تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 

شود و از  همان مرجع محاسبه می 1377فساریه ناظر بر این تبصره مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون است

  تاریخ چک قابل مطالبه است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

 استعالم:

قانون تجارت  318هایی که بیش از پنج سال از زمان صدور آن گذشته و مشمول مرور زمان طبق ماده در مورد چک

گردد، دارنده سند دادخواستی به طرفیت صادرکننده مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه می 1311مصوب 

خواهشمند است نظر مشورتی خود را بدواً از حیث از زمان صدور و خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم نموده است. 

قانون مذکور و رأي وحدت رویه  319لزوم یا عدم لزوم رسیدگی ماهوي و صدور رأي مقتضی با لحاظ ماده 

عالی کشور بیان فرمایید و ثانیاً، با فرض لزوم رسیدگی ماهوي هیأت عمومی دیوان 22/3/1345مورخ  2593/7ش

قانون  2به آن، آیا خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان صدور آن تا روز اجرا باید با رعایت تبصره الحاقی به ماده 

مصلحت نظام محاسبه با اصالحات و الحاقات بعدي آن و استفساریه مجمع تشخیص 5513صدور چک مصوب سال 

 1376هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 515شود و یا آن که مشمول ماده 

قانون اخیرالذکر، در  515باشد و شرایط مذکور در این ماده باید رعایت شود و ثالثاً در فرض لزوم رعایت ماده می

زمان مطالبه آن با مراجعه به بانک مربوطه و صدور گواهی عدم پرداخت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک آیا 

 چک مبناي محاسبه خواهد بود و یا آن که مبناي آن زمان تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه ابالغ شده است؟ 



  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

    



 

1398/06/12    

7/97/3386   

  ك  3386-142-97شماره پرونده:  

  استعالم:

خریداري نموده و در  1396نامه عادي شش دانگ یک مجتمع رفاهی را در سال  به موجب مبایعه» الف«شخص 

شود که اساساً  قرارداد مربوطه به تعهد خریدار به فک رهن مجتمع ظرف دو ماه تصریح شده است؛ اما بعدا مشخص می

  انگ رهینه را به نام خود منتقل نموده  است:بانک پیش از معامله از طریق دوایر اجراي ثبت اسناد و امالك سه د

در صورتی که خریدار تحت عنوان فروش مال غیر شکایت نماید، با توجه به مشاعی بودن ملک آیا عنوان  اتهامی  -1

  کند؟ فروش مال غیر صدق می

  کند؟ پیدا مینامه تنظیمی در دادگاه حقوقی بعداً فسخ شود. آیا انتقال مال غیر مصداق  در صورتی که بیع -2

با توجه به این که فروش مال غیر در حکم کالهبرداري است، درخصوص رد مال با عنایت به این که معامله نسبت  -3

  ضوع حکم به چه میزان باید باشد؟به قسمتی از ثمن صحیح است، میزان  جزاي نقدي مو

 پاسخ:

مورخ  3386به شماره ثبت وارده  1397/12/06مورخ  1397010000360772بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون سواالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/12/25

چه پس از تملک سه دانگ ملک مورد رهن توسط مرتهن، مالک سه دانگ دیگر عالما نسبت به انتقال شش چنان -1

شاعی اقدام کند، عمل وي نسبت به میزان سه دانگ مشمول عنوان فروش مال دانگ ملک موصوف بدون اذن مالک م

  غیر است و مفروز یا مشاع بودن ملک، موثر در مقام نیست.

نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، پس از تحقق بزه انتقال مال غیر، فسخ معامله (از جمله به لحاظ خیار صرف -2

  تبعض صفقه) موثر در مقام نیست.

در فرض سوال که انتقال مال غیر نسبت به سه دانگ ملک محقق شده است، جزاي نقدي معادل نیمی از ثمن  -3

  .شوددریافتی تعیین می

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه     دکتر محمد علی شاه حیدري پور



 

1398/06/10    

7/97/3360   

  ح  3360-127-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  موقت قابل اعتراض شخص ثالث است؟آیا قرار دستور 

 پاسخ:

مورخ  3360به شماره ثبت وارده  1397/12/20مورخ  9000/2/4001/1000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/12/21

  اب به آن مرجع اعالم شده است.خط 3/6/1397مورخ  3210/98/7پاسخ همان است که طی نظریه مشورتی شماره 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/12    

7/97/3353   

  ح  3353-76/1-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تنظیم شده و مصالح و متصالح مفاد آن را قبول داشته باشند و مفاد آن به امضا شهود اي به نحو عادي  نامه هرگاه صلح

   تناد در مقابل اشخاص ثالث است؟نامه قابل اس هم رسیده باشد، آیا مفاد این صلح

 پاسخ:

مورخ  3353به شماره ثبت وارده  1397/12/20مورخ  9014/49710/550بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/12/20

قانون مدنی اسناد عادي گرچه مورد تصدیق طرفی که سند بر علیه او اقامه شده  1291و  1290با عنایت به مواد 

باشد؛  و قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمی مقام آنان معتبر است رباره طرفین و وراث و قائم است قرار گیرد، تنها د

حتی اگر دادگاه بر اعتبار سند عادي رأي صادر کند، ثالثی که در دادرسی مربوط دخالت نداشته و به حقوق وي خلل 

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه 417وارد شده است، وفق مواد 

  ض دارد.حق اعترا

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/20    

7/98/3352   

  ع  3352-66-97شماره پرونده:  

  استعالم:

احداث گردیده و یا آن که با وجود پروانه ساختمانی ملک اضافه  ساختمانی چه واحد ساختمانی بدون اخذ پروانه چنان

 100چه تصمیم کمیسیون ماده  بنا داشته و در هر دو فرض واحد احداثی به لحاظ اصول فنی مورد تأیید نباشد، چنان

اثر حوادث قانون شهرداري مبنی بر تخریب واحد ساختمانی نباشد و رأي بر اخذ جریمه صادر شود؛ اما ملک بعداً بر 

ی در قانون شهرداري مسئولیت 100قهري تخریب و موجب مورد آسیب به اشخاص شود، آیا اعضاي کمیسیون ماده 

  دیده دارند. قبال شخص زیان

 پاسخ:

مورخ  3352به شماره ثبت وارده  1397/12/20مورخ  9034/41599/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم مین قوانین عمومی و بین، نظریه مشورتی کمیسیو1397/12/20

قانون شهرداري به لحاظ عدم رعایت اصول فنی  100که حسب موازین قانونی، کمیسیون ماده نظر از اینصرف 

مذکور چه کمیسیون باشد، چنانشهرسازي در احداث بنا، موظف به صدور حکم تخریب بناي غیرمجاز یا جریمه می

متخلف را به پرداخت جریمه محکوم کرده باشد و متعاقباً بر اثر حوادث قهري، بناي مزبور تخریب و موجب ورود 

که وقوع حادثه قابل استناد به تصمیم کمیسیون نبوده و علت دیگري آسیب و خسارت به اشخاص گردد، با توجه به این

هاي وارده، مسئولیتی نخواهند داشت. ضمناً مفاد ماده و آسیب داشته است، بنابراین اعضاي کمیسیون از حیث خسارت

  و تبصره آن مؤید این نظر است. 1392قانون مجازات اسالمی  517

  نظر اقلیت:

ها مسئولیت کمیسیون 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري  10ماده  2و بند  1به موجب تبصره 

در رسیدگی به شکایات و آراي خود را دارند. در فرض سؤال که ورود خسارات به  جبران خسارات وارده به اشخاص

  باشد، مسئول خواهند بود.می 100دیده ناشی از عدم رعایت قوانین از جانب اعضاي کمیسیون ماده اشخاص زیان

      دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/11    

7/97/3306   

  ح  3306-1/18-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باتوجه به بخشنامه اخیر ریاست قوه قضاییه در خصوص اعطاي مأموریت توسط مدیرکل دادگستري استان،آیا 

درخصوص رئیس شعبه دادگاه خانواده که داراي صالحیتی ذاتی است. امکان اعطاي مأموریت به عنوان دادرس یا 

  دون اخذ تمایل وي وجود دارد؟ی برئیس شعبه دادگاه حقوق

 پاسخ:

، 1397/12/15مورخ  3306به شماره ثبت وارده  1397/12/11مورخ  2531بازگشت به استعالم شماره       

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

ریاست محترم قوه قضاییه اخذ تمایل 5/10/1397مورخ  100/47981/9000بخشنامه شماره  7با عنایت به بند 

  کتبی از قاضی جهت اعزام وي به مأموریت بر اساس تفویض اختیار موضوع بخشنامه مذکور ضروري است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/06/16    

7/98/3282   

  ع  3282-192-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نماید را خریداري کند و بعداً جاده به  چه شخصی ملکی را که مسیر جاده از بخشی از آن ملک عبور می چنان -1

عنوان بخشی از کمربندي در محدوده طرح هادي روستایی قرار گیرد، آیا شخصی که با علم و اطالع از وجود جاده 

ربط از جمله دهیاري  ي عادله جاده از مراجع ذيخاکی آن ملک را خریداري نموده، حق درخواست مطالبه قیمت و بها

  و بنیاد مسکن را دارد؟

  گردد؟ حدود و مبانی مسئولیت دهیار چیست؟  آیا مسئولیت دهیاري به قبل از تأسیس دهیاري برمی -2

  گردد؟ هاي تملکی محسوب می آیا طرح هادي از جمله  طرح -3

  ه تفاوت دارد؟آیا قیمت عادله با بهاي روز یکی است و یا آن ک-4

  شود؟ هاي اجراي محسوب می آیا دهیاري از جمله دستگاه -5

  پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟آیا دهیاري از  -6

 پاسخ:

مورخ  3282به شماره ثبت وارده  1397/12/05/دب مورخ 5/97/235بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ن الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بی 1397/12/14

  

با توجه به اینکه شخص موضوع استعالم قبل از اجراي طرح هادي روستایی مبادرت به خرید زمین از مالک  -1

رسمی و ثبتی نموده است، بنابراین قانوناً ایشان مالک جدید این زمین بوده و به محض تملک زمین و اجراي طرح باید 

وسیله دستگاه تملک کننده به این شخص پرداخت شود. صرف اطالع از اینکه این زمین در طرح عادله آن بهقیمت 

  باشد.کمربندي قرار گرفته، از موجبات عدم استحقاق ایشان به مطالبه قیمت زمین نمی

ه باشد، دهیاري در صورتی که تصرف بدون پرداخت قیمت عادله در زمان اجراي طرح یا احداث جاده صورت گرفت -2

باید به درخواست مالک پاسخگو بوده و تمسک به این امر که در زمان احداث جاده، دهیاري وجود نداشته، جایگاه 

قانونی ندارد؛ مگر اینکه در زمان احداث جاده، دستگاه اجرایی دیگري تکلیف اجراي احداث جاده را از جمله اداره راه 

دارد دستگاه مجري قبل از هرگونه ورت با توجه به مقررات قانونی که بیان میو شهرسازي داشته باشد که در این ص



بایست جهت اجراي طرح، تأمین اعتبار نماید، به عنوان دستگاه مجري مکلف به پرداخت بهاي تصرف و تملک می

  عادله به مالک خواهد بود.

ت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزار 1ماده  4در بند  -3

طرح هادي عبارت از «با اصالحات و الحاقات بعدي، طرح هادي به این شرح تعریف شده است  16/4/53مصوب 

هاي شهري براي عملکردهاي مختلف به منظور طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین

باشند هاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهایی که داراي طرح جامع نمیحله راهحل مشکالت حاد و فوري شهر و ارائ

ها مصوب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن 1به موجب ماده ». شودتهیه می

بینی مییشهاي هادي شهر پهاي مذکور در طرحهاي جامع شهري و تا تهیه طرحمحدوده شهر در طرح 14/10/84

نامه نحوه بررسی و آیین 1ماده  7چنین طرح هادي شهر طبق بند شود که در قانون اخیرالذکر تعریف شده است. هم

اي و ملی و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب اي، منطقههاي توسعه و عمران محلی، ناحیهتصویب طرح

چنین تعریف شده است؛ طرح هادي طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از  12/10/78

هاي کوتاه مدت و هاي شهري براي عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکالت حاد و فوري شهر و ارائه راه حلزمین

ح هادي، طرح تملکی محسوب نمیشود. بنابراین طرباشند، تهیه میمناسب براي شهرهایی که داراي طرح جامع نمی

هاي عمومی و عمرانی تملکی که طبق ماده واحده ها بیان شده و با طرحشود؛ زیرا در آن کلیات نحوه استفاده از زمین

که نیازمند تصویب آن به  29/8/67ها مصوب هاي دولتی و شهرداريقانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح

باشد. به عبارت دیگر در طرح هادي، کلیات کاربري اراضی اجرایی است، متفاوت می وسیله باالترین مقام دستگاه

کند؛ در حالیکه در طرح تملک دستگاه اجرایی با توجه به نوع کاربري اراضی در مناطق مناطق مختلف را مشخص می

ت به خرید و تملک اراضی هاي عمومی و عمرانی با تصویب باالترین مقام آن دستگاه مبادرمختلف جهت اجراي برنامه

الیحه قانونی  1هاي تملکی دستگاه اجرایی در ماده چنین طرحشود. همهاي عمرانی و عمومی میجهت اجراي طرح

 17/11/1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه

ها پس از تأمین اعتبار در عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداري هايذکر شده است. بدین توضیح که برنامه

  محدوده زمانی مشخص قابلیت اجرا دارد.

موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و امالك و اراضی  "تعیین قیمت روز امالك"در خصوص  -4

این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی  7ن تبصره باید قیمت ملک با در نظر گرفت 1370ها مصوبمورد نیاز شهرداري

بدون تأثیر طرح، مالك عمل قرار گیرد. در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد. شایسته ذکر است 



 16و ماده  1312قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب  3برابر قوانین گذشته (منسوخ) نظیر تبصره یک ماده 

بر اساس قیمت سال قبل از  "تعیین قیمت عادله"مالك  1334قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي  5شروع عملیات اجراي طرح است که با لحاظ ماده 

حاظ تأثیر طرح، مورد ارزیابی قرار گیرد. باید بدون ل 1358برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 

ها بوده و شامل ناظر به شهرداري 1370ها مصوب ضمناً قانون نحوه تقویم ابنیه و امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري

  شود.ها نمیدهیاري

 5اده و م 14/4/1377هاي خودکفاء در روستاهاي کشور مصوب با توجه به ماده واحده قانون تأسیس دهیاري -5

هاي اجرایی محسوب ، دهیاري نهاد عمومی غیر دولتی و از جمله دستگاه1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 

  گردد.می

شود، در اجراي ماده با عنایت به پاسخ سؤال پنجم مبنی بر اینکه دهیاري یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می -6

باشد انقالب در امور مدنی پرداخت هزینه دادرسی از الزامات قانونی میهاي عمومی و قانون آئین دادرسی دادگاه 503

بینی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت آن بوده؛ مگر در موارد استثنایی که در قوانین مختلف پیش

رسی نشده است، شده باشد. در قضیه ما نحن فیه در هیچکدام از مقررات قانونی، دهیاري معاف از پرداخت هزینه داد

  باشدلذا دهیاري مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/11    

7/97/3090   

  ح  3090-76-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدنی دادگاه را ملزم به احترام به توافقات طرفین در تعیین وجه التزام نموده است؛ گاهی مشاهد  230ماده 

گیرد، به قدري هنگفت است که  هاي تعیین شده که با تخلف متعهد از قرارداد بر ذمه او قرار می شود که وجه التزام می

دهد و باعث قرار گرفتن عوضین در ید یکی از  قرار میبر خالف عرف بوده و معاوضی بودن قرارداد را مورد خدشه 

  شود:  طرفین می

آیا تعدیل وجه التزام با استفاده از تفسیر مواد قانونی توسط دادگاه امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ  -1

  دیل نماید؟ تواند وجه التزام را تع مبنا و مالك تعیین میزان این تعدیل چیست و دادگاه تا چه میزان می

درخصوص  1379هاي عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 507وفق مطابق ماده  -2

دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه در صورتی که حضور شهود را الزم بداند، به مدعی اعسار اخطار 

این قانون تنظیم   506در صورتی که استشهادیه مطابق ماده  کند تا در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. آیا می

تواند در جلسه فوق العاده مبادرت به بررسی امر و انشاء  شده باشد و دادگاه حضور شهود را الزم نداند، دادرس می

؟ یا در رأي در خصوص قبول اعسار خواهان نماید؟ و یا قسمتی از دعوا را مورد پذیرش و قسمتی را مردود اعالم کند

جلسه داده بایست در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با دعوت قبلی از طرفین تشکیل  هر صورت دادگاه می

  و سپس انشاء رأي کند؟

 پاسخ:

مورخ  3090به شماره ثبت وارده  1397/11/07مورخ  1397022000718697بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: داره کل در خصوص سوال یک به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این ا1397/11/13

ها اجازه داده نشده است که وجه التزام قانون مدنی است و به دادگاه 230نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 

ذکر شده چه بوده که در قرارداد که دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آن¬را تعدیل نمایند؛ مگر این

  است.

چه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شود که آننظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می

بینی خسارات آینده و تقویم آن تواند داراي دو ماهیت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفین پیششود، میشرط می



قانون مدنی ایران غیر قابل تغییر  230تنبیه عهدشکن است. در ماده است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین 

بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و بودن خسارات قراردادي پیش

تنبیه و جزا چه بسا اساساً چنین شرطی خالف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً براي 

  غیرمتعارف و گزاف بودن آن است. در قرارداد گنجانده شده است،

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/20    

7/97/3094   

  ك  3094-186/1-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بل شهادت راجع به شهادت واجد وصف طریقیت در مقا 1392مصوب  قانون مجازات اسالمی 191و 188اجراي مواد 

  شرعی چگونه خواهد بود.

 پاسخ:

مورخ  3094به شماره ثبت وارده  1397/11/14مورخ  9026/1077/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/11/14

، در صورتی که شاهد اصل یا فرع واجد شرایط شهادت 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  176و  162برابر مواد 

شود و تشخیص میزان تاثیر و ارزش و اعتبار این اظهارات در علم قاضی، در شرعی نباشد، اظهارات وي استماع می

موضوع » جرح و تعدیل«گردد. بنابراین همین قانون اعمال می 211حدود اماره قضایی با دادگاه است که وفق ماده 

ز مکلف به شاهد فاقد شرایط شرعی ممکن است و دادگاه نی» ایراد«محدود به شاهد شرعی است؛ اگرچه که  191ماده 

  به رسیدگی به ایراد است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/13    

7/97/3119   

  ح  3119-127-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خواهان مکلف است  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 96به موجب ماده 

ها از ارائه اصل سند عاجزند؛ اما  اسناد مورد استناد خود را برابر با اصل کرده و ضمیمه پرونده نماید. برخی خواهان

ن اقرار خوانده و یا شهادت شهود اصالت سند را تقاضا دارند تصویر اسناد ضمیمه پرونده شود تا با دالیل دیگري همچو

ثابت نماید. چنان چه خواهان تصویر سند را بدون ارائه اصل پیوست دادخواست آن نماید و در متن دادخواست اعالم 

کند اصل آن را در اختیار ندارد، آیا این امر با مشکل قانونی مواجه است؟ درصورت ارائه سندي که اصل آن در 

سازد اداره کل خدمات قضایی طی بخشنامه  اهان نیست، تکلیف مرجع قضایی چیست؟ خاطر نشان میاختیار خو

  نضمام این اسناد منع کرده است.دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ا 13/11/1397مورخ  550/17628/9000

 پاسخ:

مورخ  3119به شماره ثبت وارده  1397/11/15مورخ  9019/174/630بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/11/17

  

آن قابل تصدیق نباشد، در صورت تصریح   چه تصویر سند ارائه شده توسط خواهان به علت در اختیار نبودن اصل چنان

تواند  تصویر سند پیوست  که ممکن است از قرائن مثبته دعواي خواهان قرارگیرد، می خواهان به این امر با توجه به این

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 57دادخواست شود و موضوع منصرف از ماده 

فته؛ بلکه صرفاً به عنوان گرمورد استناد خواهان قرار ن» سند«است زیرا در این صورت تصویر مذکور به عنوان  1379

تواند مبادرت به  مورد استناد واقع شده است بدیهی است. دادگاه تنها بر اساس یک قرینه قضایی نمی» قرینه«یک 

  صدور حکم علیه خوانده نماید.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/12    

7/97/3159   

  ك  3159-100-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  دارد: مقرر می 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  23ماده  4تبصره 

علیه ظرف یک ماه پس از ابالغ قابل  تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم

تبصره مذکور شامل شاکی انتظامی که معترض به رأي علیه مندرج در  آیا اصطالح محکوم تجدیدنظرخواهی است.

صادره از دادگاه انتظامی در مواردي که رأي بر برائت کارشناس صادر شده و یا به عقیده شاکی میزان محکومیت 

علیه صرفاً شامل کارشناس  شود؟ توضیح آن که برخی معتقدند محکوم باشد نیز می متناسب تخلف ارتکابی نمی

  ه حکم به ضرر وي صادر شده است.ک عنهی است مشتکی

 پاسخ:

، 1397/11/27مورخ  3159به شماره ثبت وارده  1397/11/03/ش مورخ 3936بازگشت به استعالم شماره       

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

براي  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  21که مقنن از یک سو برابر ماده  با عنایت به این

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

رسد مقنن براي  شده وي را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است به نظر می

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

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

  تواند مؤید این نظر باشد. می 18/10/1375-613است، نیز دانست. رأي وحدت رویه شماره 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/16    

7/97/3164   

  ك  3164-168-97شماره پرونده:  

  استعالم:

  کنند:  ساله) هر دو فوت می 11در پی واژگونی خودرو راننده مقصر (پدر خانواده) و سرنشین (دختر بچه 

پس از صدور قرار موقوفی تعقیب متهم، پرونده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85در راستاي تبصره ماده  

جهت وصول دیه از شرکت بیمه پس از تقاضاي اولیاي دم سرنشین به دادگاه ارسال شده است این در حالی است که 

باشند. با توجه به تعهد شرکت بیمه، نحوه  قصر میساله متوفی همان اولیاي دم راننده م 11اولیاي دم دختر بچه 

شوند؟آیا اولیاي دم راننده مقصر  محکومیت و وصول دیه چگونه است؟ در واقع چه کسانی محکوم به پرداخت دیه می

  شوند؟ ه به پرداخت دیه محکوم مینیز در دادنام

 پاسخ:

مورخ  3164به شماره ثبت وارده  1397/11/7مورخ  9038/567/40001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون سواالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/11/27

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه « 36اوال، مطابق ماده 

گر نیاز به رأي مرجع قضایی  پرداخت خسارات بدنی از سوي بیمه ، در حوادث منجر به فوت،»20/2/1395مصوب 

ندارد؛ بنابراین در فرض استعالم، طرح پرونده در دادگاه کیفري به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از 

دگاه پرونده به دا 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85پرداخت خسارت امتناع کند، در اجراي تبصره یک ماده 

هیأت عمومی  21/7/1393مورخ  734شود، تا دادگاه تعیین تکلیف نماید. ضمناً رأي وحدت رویه شماره  ارسال می

  دیوان عالی کشور موید این معناست.

قانون  3ثانیا، در خصوص خسارات بدنی(دیه) پرداختی به ورثه راننده متوفی(مسبب حادثه) موضوع بیمه حوادث ماده 

توانند نسبت به طرح دعواي  گر از اجراي تعهد، ورثه راننده متوفی می ورت خودداري شرکت بیمهالذکر؛ در ص  صدر

  ربط اقدام نمایند. حقوقی به طرفیت شرکت بیمه، در دادگاه حقوقی ذي

      دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/13    

7/97/3173   

  ح  3173-218-97شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین  149هاي تأمین دلیل با موضوعات متفاوت که عمدتاً فاقد شرایط مقرر در ماده  با توجه به کثرت پرونده

از باب تعذر و تعسر دالیل در آینده و ذکر موضوع  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  دادرسی دادگاه

باشد، آیا رسیدگی به موضوعات زیر جهت تأمین دلیل در  خواسته اصلی که براي اثبات آن نیاز به تأمین دلیل است می

  صالحیت شوراي حل اختالف است؟

دیده به پزشکی قانونی در اثر سقوط از پله اداره به جهت عدم رعایت نکات ایمنی و رعایت  خص صدمهمعرفی ش-1

نظامات دولتی در قالب تأمین دلیل که با طرح شکواییه یا درخواست مصدوم از دادسرا از سوي دادسرا به پزشکی 

  گردند؛ قانونی معرفی می

  به نظریه پزشکی قانونی؛ معرفی به هیأت پزشکی قانونی در مقام اعتراض-2

  استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك جهت ارائه تصویري از مدارك مالکیت در پرونده ثبتی؛-3

  ارجاع به کارشناس حسابرسی جهت تعیین تکلیف در خصوص اختالف مالی بین خواهان و خوانده؛ -4

  تعیین نفقه ماهیانه زوجه و فرزند بدون دادخواست مطالبه نفقه؛ -5

اخذ و استماع شهادت شهود با قید این که پرونده در شعبه دیگري از مرجع قضایی تحت رسیدگی است و براي  -6

  ارائه به مرجع قضایی نیازمند استماع شهادت شهود است؛

  ین اصالت یا جعلی بودن قرارداد.ارجاع به کارشناس رسمی دادگستري جهت تعی-7

 پاسخ:

مورخ  3173به شماره ثبت وارده  1397/11/25مورخ  9029/215/210بازگشت به نامه شماره       

، در رابطه با استعالم شوراي حل اختالف یاسوج نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این 1397/11/28

  گردد: اداره کل به شرح زیر اعالم می

، درخواست 1379امور مدنی مصوب  قانون آئین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 149با عنایت به ماده 

نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دالیل و مدارك دعواي  آید که اشخاص ذي تأمین دلیل در مواردي به عمل می

آنان یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دالیلی که نزد اطراف دعوا یا دیگري است، متعذر و یا متعسر 



اي  گونه ابراین تعیین نفقه ماهیانه زوجه و فرزند که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضایی است ذاتاً بهخواهد شد؛ بن

باشد؛ اما در موارد دیگري که در استعالم ذکر گردیده است، امکان تأمین  پذیر نمی است که در قالب تأمین دلیل امکان

  یی تعذر یا تعسر آن در آینده محتمل باشد، وجود دارد.که به تشخیص مقام قضا ها مشروط بر این دلیل در خصوص آن

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/06/03    

7/97/3208   

  ح  3208-127-97شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی   به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه 149آیا قرارهایی چون تأمین دلیل موضوع مواد 

بور قابل اعتراض شخص قانون مز 109و  144تأمین اتباع بیگانه، و تأمین دعواي واهی موضوع مواد ، 1379مصوب 

  ثالث است؟

 پاسخ:

مورخ  3208وارده  به شماره ثبت 1397/12/05مورخ  9000/2/3786/1000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/12/05

که در اثر صدور قرارهاي مذکور در استعالم (تأمین دلیل، تأمین اتباع بیگانه و تأمین دعواي واهی) با عنایت به این

 417ورود خلل به حقوق اشخاص ثالث نوعا متصور نیست، بنابراین اعتراض ثالث نسبت به این قرارها از شمول ماده 

  خارج است. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/06/03    

7/98/3210   

  ح  3210-127-97شماره پرونده:  

  استعالم:

  بتی قابل اعتراض شخص ثالث است؟آیا قرارهایی چون تأمین خواسته، دستور موقت و قرار توقیف عملیات اجرایی ث

 پاسخ:

مورخ  3210به شماره ثبت وارده  1397/12/05مورخ  9000/2/3783/1000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/12/05

ویژه در مواردي که ناظر بر عین معینی که قرارهاي تأمین خواسته و دستور موقت جنبه اجرایی دارد؛ بهبا توجه به این

باشند یا دستور موقت ناظر بر عدم انجام عمل باشد، امکان خلل به حقوق ثالث متصور است؛ بنابراین مشمول اطالق 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 418و  417مذکور در مواد » رأي«کلمه 

  الث نسبت به قرارهاي مذکور قابل رسیدگی است. بوده و اعتراض ث 1379

مورخ  3361/97/7در خصوص قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی پاسخ همان است که طی نظریه شماره 

  خطاب به آن مرجع اعالم شده است. 28/5/1398

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/03    

7/97/3212   

  ح  3212-127-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  حلی قابل اعتراض شخص ثالث است؟آیا قرارهایی چون رد دادرسی، قرارهاي کارشناسی، تحقیق و معاینه م

 پاسخ:

مورخ  3212به شماره ثبت وارده  1397/12/05مورخ  9000/2/3785/1000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی 1397/12/05

که در اثر صدور قرارهاي مذکور در استعالم (قرار رد دادرسی، کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی) با عنایت به این

 417شمول ماده ورود خلل به حقوق اشخاص ثالث نوعا متصور نیست، بنابراین اعتراض ثالث نسبت به این قرارها از 

  خارج است. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/06/20    

7/97/3228   

  ك  3228-186/2-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  688،آیا ماده 1393قانون هواي پاك مصوب  12با توجه به ماده 

خصوص آلودگی هواي ناشی از آالیندگی واحدهاي صنعتی نسخ شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به 

م سازمان حفاظت محیط آیا رسیدگی به جرم مذکور صرفاً با اعال 1393قانون هواي پاك مصوب  12تبصره دو ماده 

الراس را دارا  رود علیالعموم امکان و نفع و دادستان به عنوان مدعی پذیر است یا هر شخصی به عنوان ذي زیست امکان

  باشد؟ می

 پاسخ:

اداري مورخ  436به شماره ثبت  15/5/1398مورخ  3005/11263/9012بازگشت به نامه شماره       

مورخ  3228به شماره ثبت وارده  1397/12/05مورخ  9012/28307/3005و استعالم شماره  19/5/1398

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/12/06

قانونی خاص  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  688نسبت به ماده  1396قانون هواي پاك مصوب  -1

- قانون پیش 688قانون هواي پاك که با مصادیقی از ماده  12در خصوص مصادیق مندرج در ماده  شود ومحسوب می

  شود.پوشانی دارد، وفق قانون هواي پاك عمل میگفته هم

مبنی بر معرفی متخلف  1396قانون هواي پاك مصوب  12ماده  2تکلیف سازمان حفاظت محیط زیست در تبصره  -2

العموم یا اعالم جرم توسط دیگر اشخاص نوان مدعیـتان به عـبه مرجع صالح قضایی جهت تعقیب، مانع از ورود دادس

  .باشدنمی

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/13    

7/97/3273   

  ح  3273-26-97شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه به تحویل عین مال یک دستگاه خودروي خارجی محکوم شده و به لحاظ عدم امکان تحویل  در فرضی که محکوم

با ارزیابی کارشناس رسمی  1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت یکعین یا مثل آن در اجراي ماده 

پرداخت قیمت مال محکوم به را تقدیم  دادگستري به پرداخت قیمت مال مکلف گردیده و دادخواست اعسار از

روز از  30قانون مذکور در خصوص تقدیم دادخواست اعسار ظرف  3نماید، آیا مبناي اعمال قسمت اخیر ماده  می

  ناسی و دستور پرداخت قمیت مال؟تاریخ ابالغ اجراییه است یا تاریخ نظریه کارش

 پاسخ:

مورخ  3273به شماره ثبت وارده  1397/12/6مورخ  9011/800/68000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد:، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/12/12

علیه تا سی روز پس از چه محکومچنان 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3وفق قسمت اخیر ماده 

شود؛ بنابراین ابتداي مهلت سی روزه، تاریخ ابالغ اجراییه است اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمیابالغ اجراییه دعواي 

 46به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجراي ماده و در فرض سؤال که محکوم

ن قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، گردد تاریخ تعیی، قیمت آن مشخص می1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

  .تواند موجب افزایش مهلت مزبورگرددمبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/13    

7/97/2763   

  ك  2763-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي جایگزین حبس تعیین شده باشد و نامبرده با تسلیم به رأي به استناد ماده  هرگاه براي متهم یکی از انواع مجازات

بایست تا یک چهارم  تقاضاي تخفیف مجازات نماید، آیا دادگاه می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442

  یا هر دو را ؟زات جایگزین حبس مجازات اصلی حبس را تخفیف دهد یا مجا

 پاسخ:

مورخ  2763به شماره ثبت وارده  1397/10/4مورخ  9030/17231/721بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1397/10/5

گردد  در مواردي که مجازات قانونی اولیه جرم ارتکابی که در مورد آن مجازات جایگزین حبس جهت اجرا تعیین می

قابل تجدید نظر باشد، از آن جا که ممکن است در فرایند اجراي مجازات جایگزین حبس، مجازات حبس تعیین شده در 

زمینه اجرا پیدا کند؛ و با عنایت به  1392مصوب  قانون مجازات اسالمی 82و  81و  70دادنامه به موجب مواد 

، دادگاه در فرض فراهم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442در ماده » مجازات تعیین شده«اطالق عبارت 

در دادنامه را تا » مدت حبس تعیین شده«و هم » مجازات جایگزین حبس«بودن اقتضاء و شرایط ماده موصوف، هم 

  کند. میچهارم کسر  یک 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/13    

7/97/2877   

  ع  2877-1/2-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رسیدگی به دعواي جبران خسارت ناشی از اشتباه یا  1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  30به موجب ماده 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در صالحیت دادگاه عمومی  هفتاد و یکمیکصد و تقصیر قاضی موضوع اصل 

تهران است؛ رسیدگی به دعواي مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است و 

شتباه قاضی نیست. در به موجب تبصره آن، عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا ا

نامه اجرایی این قانون آمده است هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعایی  آیین 24ماده 

داشته باشد، باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید و در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در 

براي جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح  تواند دادگاه عالی مدعی می

دعواي نماید. این در حالی است که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهارنظر در مورد تقصیر یا 

ت قاضی مورد نظر و احراز ضرر و اشتباه قاضی را فرع بر طرح دعواي حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفی

گونه اظهارنظرها نیز موجب طرح دعواي به طرفیت قاضی بدون احراز  داند. و این عنه می توجه دعواي به قاضی مشتکی

تقصیر یا اشتباه وي و تعیین وقت رسیدگی در دادگاه عمومی و صدور اخطاریه و دعوت قاضی خوانده به جلسه دادگاه 

شود و چه بسا با تطویل  بدون در نظر گرفتن شأن و منزلت و رعایت استقالل قاضی خوانده می به مانند دیگر افراد

ناپذیري بر روحیه، موقعیت و استقالل  هاي مکرر، لطمات جبران رسیدگی و تجدید جلسات رسیدگی و صدور اخطاریه

نامه فوق الذکر، دادگاه عالی  و آیینطلبی خوانده وارد می نماید. خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا به موجب قانون 

تواند رسیدگی به تقصیر یا اشتباه قاضی را منوط به اقامه دعواي در دادگاه عمومی تهران و احراز  انتظامی قضات می

ضرر ادعایی و توجه دعواي به قاضی مورد شکایت به وسیله دادگاه عمومی نماید یا باید بدواً و رأساً نسبت به ادعاي 

 اشتباه قاضی رسیدگی و اظهارنظر کند تا در صورت احراز تقصیر قاضی، موجبات طرح دعواي حقوقی در تقصیر یا

  دادگاه عمومی تهران فراهم آید.

 پاسخ:

، 1397/10/18مورخ  2877به شماره ثبت وارده  1397/10/15سیار مورخ  1بازگشت به استعالم شماره      

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



در فرض سؤال که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصیر قاضی را فرع بر طرح 

رسد باید برابر تصمیم  دعواي حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت قاضی مورد نظر نموده است، به نظر می

توان دادگاه عالی مذکور را موظف به اظهار نظر راجع به  امی قضات رفتار شود؛ زیرا از یک سو نمیدادگاه عالی انتظ

قانون نظارت بر رفتار قضات  30امري دانست که چهارچوب آن مجهول و مردد است و از سوي دیگر اطالق ماده 

نامه اجرایی این قانون مصوب  آیین 24همسو با نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است و ماده  1390مصوب 

تواند مانع اقدام بر اساس نظر دادگاه عالی یاد شده باشد. هر چند براي جلوگیري از سر در گمی  نیز نمی 25/2/1392

که اظهار نظر دادگاه عالی  نحوي نامه اجرایی مذکور در راستاي هدف مقنن و به آیین 24مردم شایسته است ماده 

  ور باشد، اصالح شود.انتظامی قضات میس

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/13    

7/97/2917   

  ح2917-16/10-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آسیب می بیند؛ حسب نظریه  405با یک دستگاه خودروي پژو  2018در صحنه تصادف، خودروي سانتافه مدل 

باشد و میزان  میلیون تومان می 700است، قیمت سانتافه در روز حادثه  405کارشناسی، مقصر صحنه راننده پژو 

میلیون تومان است. مالک خودروي مذکور دعوایی حقوقی علیه راننده  خودروي  80خسارت وارده بر این خودرو 

درصد تعهدات بدنی بابت خسارت مالی بیمه دارد و خودروي  2/5معادل  405مقصر حادثه اقامه نموده است. خودرو 

  درصد بیمه بدنه کامل نیز دارد: 2/5سانتافه نیز عالوه بر بیمه تعهدات مالی 

  میلیون تومان یا کمتر؟ 80راننده مقصر متعهد به پرداخت چه مبلغی است؟  -1

دیده  درصد را از باب تعهدات بدنه کامل به مالک زیان 2/5اگر شرکت بیمه خسارات مالی وارده مازاد بر  -2 

  ق رجوع به راننده مقصر را دارد؟پرداخت کند، آیا ح

 پاسخ:

، 1397/10/23مورخ  2917به شماره ثبت وارده  1397/10/11مورخ  97/1042بازگشت به استعالم شماره       

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

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  8ماده  3به موجب تبصره  -1

خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به « 20/2/1395نقلیه مصوب 

 4و برابر تبصره » ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود نامه شخص ترین خودروي متعارف از طریق بیمه گران

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

و  39ارزیابان خسارات موضوع ماده «همین ماده  5و وفق تبصره » شود، باشد بدنی که در ابتداي هر سال مشخص می

هاي بیمه و کارشناسان رسمی دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق  کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت

خسارت متناظر «که ممکن است اطالق حکم مقنن مبنی بر پرداخت  نظر از آن بنابراین، صرف» این ماده اعالم نظر کنند

سؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که ویژه درباره م به» ترین خودروي متعارفوارده به گران

ویژه بر صاحبان  احتماالً با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف) به

  االجرا است. خودروهاي ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، الزم



الذکر مبنی بر عدم مسؤولیت راننده مقصر نسبت به  قانون فوق 8ماده  3به پاسخ فوق و صراحت تبصره  با توجه -2

  خسارات مازاد بر خودروي متعارف، شرکت بیمه متعاقب پرداخت وجه بیمه بدنه حق مراجعه به راننده مقصر را ندارد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/06/12    

7/97/3022   

  ح  3022-76-97شماره پرونده:  

  استعالم:

اي است باطل و  مغارسه معامله« :مساقات از کتاب تحریرالوسیله مرحوم حضرت امام (ره) 12مسأله شماره  موجب به

ها بین او و عامل  آن این است که مالک زمین خود را به کسی بدهد که در آن درخت بنشاند بر این قرار درخت

که در معامله شرط کنند عامل سهمی از زمین را هم ببرد و یا تنها سهمی در درخت باشد و  مشترك باشد. حال چه این

ها ملک مالک آن است اگر مالک آن همان مالک زمین  ک باشد و یا از عامل. بنابراین نهالها از مال که نهال چه این

المثل کاري است که کرده و اگر ملک عامل باشد، باید اجازه زمینی را به مالک  باشد، عامل تنها مستحق اجرت

در زمین مالک باقی بماند که هیچ و هاي عامل بدون اجازه یا با اجازه  که درخت بپردازد. حال اگر تراضی کردند بر این

کن کند و اگر به خاطر این کار زمینش  هایش را از زمین او ریشه تواند به عمال دستور دهد نهال گرنه مالک زمین می

تواند درخت خود را از زمین او  که عامل هم می چنان نقصی پیدا کرد، ارش آن نقص را هم به مالک بپردازد همان

هاي آن را پر کند و صاحب زمین حق ندارد او را مجبور  ر کرد باید زمین مالک را تسطیح و چالهکن کند و اگ ریشه

مرحوم حضرت امام (ره) به ». که درختانش را در زمین او باقی بگذارد و هرچه که اجرتی هم از او بخواهد کند به این

دانند. با استفتاء از سایت رهبري نیز  لمثل میا اند و عامل را تنها مستحق اجرت صراحت عقد مغارسه را باطل دانسته

هاي استان فارس عقد مغارسه را صحیح  دانند؛ این در حالی است که قضات دادگاه ایشان عقد مغارسه را باطل می

دانند.با توجه به اصول چهارم، بیست و دوم و چهل وهفتم  دانسته و نصف باغ را متعلق به عامل کاشت درختان باغ می

ساسی جمهوري اسالمی ایران خواهشمند است نظر آن اداره کل را پیرامون عقد مغارسه و صحت یا بطالن آن قانون ا

  اعالم نمایید.

حق مالکیت بر اساس قاعده تسلیط و قانون اساسی باید محترم شمرده شود و از حقوق اساسی ملت است همچنین در  

فته است اخذ نظریه شوراي محترم نگهبان به واسطه استعالم منشور حقوق شهروندي نیز مالکیت مورد تاکید قرار گر

تواند در راستاي تصحیح این رویه نادرست بسیار کار ساز و مفید باشد خواهشمند است  از سوي آن معاونت محترم می

 براي رفع هر گونه ابهام و اعمال سلیقه شخصی و جلوگیري از پایمال شدن حق مردم و در راستاي حفظ حق مالکیت

مصرح در منشور حقوق شهروندي پیگیري الزم را بفرمایید همچنین وفق منشور حقوق شهروندي در صورت رد 

  توب به اینجانب اعالم بفرمایید.درخواست نتیجه را مک

 پاسخ:

و  18/1/1398مورخ  98/اداري/2به شماره ثبت  21/12/1397مورخ  33831بازگشت به نامه شماره       

، در خصوص نامه شماره 1397/11/02مورخ  3022به شماره ثبت وارده  1397/10/26مورخ  27729شماره  



مدیرکل محترم حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوري نظریه مشورتی کمیسیون آیین  1/10/1397مورخ  128429

  گردد: دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

د مغارسه بین فقها اختالف نظر است و بیشتر فقهاي متقدم آن را باطل دانسته از منظر فقهی راجع به صحت یا بطالن عق

عصر ما مانند آیات عظام سیستانی، نوري همدانی، مکارم شیرازي و سبحانی آن را و برخی از فقهاي متأخر به ویژه هم

نابراین ماهیت و آثار آن نیز دانند. از منظر قانونی، اگرچه عقدي به عنوان مغارسه در قانون ذکر نشده و بصحیح می

 219، 10توان آن را به عنوان یکی از عقود معین به شمار آورد، اما با توجه به مواد تبیین نشده است و در نتیجه نمی

نحوي منعقد شود که موضوع و کاري بین مالک زمین و عامل بهچه قرارداد راجع به درختقانون مدنی، چنان 223و 

به لحاظ ذکر در قرارداد یا با مراجعه به عرف معلوم باشد، عقدي صحیح است و تشخیص آن حسب شرایط و نتایج آن 

  .کننده استمورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/06/11    

7/97/2290   

  ح 2290-79-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

حضور دادستان  1311قانون تجارت مصوب  454و 457، 510، 516، 560، 564با توجه به این که مطابق مواد  -1

کند این  در عملیات تصفیه توسط مدیر تصفیه منتخب دادگاه الزم است، آیا در حالی که اداره تصفیه فعالیت می

ه تصفیه ورشکستگی نیز ضروري است؟ برخی ها و دعوت از دادستان و یا ارسال گزارش به وي توسط ادار هماهنگی

اند که مداخالت دادستان در قانون تجارت راجع به عملیات تصفیه  اي بر این عقیده به ضرورت این امر معتقدند و عده

خصوصی توسط مدیر تصفیه است و در جایی که تصفیه دولتی با حضور اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت 

  گیرد. کدام نظریه موافق مقررات فعلی است؟ ها توسط او صورت می ضی ویژه همان نظارتگیرد، به سبب حضور قا می

قانون تصفیه  15و  13تواند بر اساس مواد  اداره تصفیه امور ورشکستگی داراي قاضی مستقل است،آیا رأساً می -2

چه ورشکسته یا ثالث در  چنانامور ورشکستگی براي مهر و موم و توقیف اموال تاجر دستور قضایی صادر نماید؟ حال 

قانون مذکور  23مقابل دستور مذکور مقاومت کند، چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا از روح مقررات از جمله ماده 

توان استنباط کرد که اداره تصفیه داراي قدرت قضایی براي اقدامات قهري علیه اشخاص مستنکف مانند فک قفل  می

  ل است؟و ورود به منزل محل اختفاي اموا

چه براي تحقیق در مورد تصفیه حضور تاجر ورشکسته ضروري باشد،آیا اداره تصفیه رأساً اختیار  چنان -3

  الخروج کردن وي را دارد یا باید از طریق دیگر این درخواست عملیاتی شود؟ راهکار چیست؟ ممنوع

هاي مخفی و  دگی خود اقدام به فعالیتبرخی افراد ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی با تغییر در نام خانوا -4

  حداقل در دوران تصفیه را دارد؟ کنند، آیا اداره تصفیه حق تحدید این حق ورشکسته تجاري می

 پاسخ:

مورخ  2290به شماره ثبت وارده  1397/8/12مورخ  9030/2685/500بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: تجارت این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین 1397/8/14

که در مقام بیان بوده، اما نقشی براي هاي آن با ایننامهو آیین 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  -1

 این قانون که در 12بینی نکرده است. ماده دادستان مبنی بر حضور، دخالت و یا نظارت بر عملکرد اداره تصفیه پیش



موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه است و نه حضور یا دخالت دادستان 

  بر عملکرد اداره تصفیه و لذا دلیلی بر نظارت دادستان بر اقدامات اداره تصفیه وجود ندارد.

، اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  15و  13اوال، وفق مواد  -2

قانون یادشده تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است  2نماید. ثانیا، ماده موم کردن اموال تاجر می

از بین خدمتگزاران قضایی یا اداري یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدي و انجام کلیه 

که هیچ یک از اقدامات و تواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آنتواند توسط غیر قضات صورت گیرد، نمیآن می امور

که تاجر ورشکسته یا ثالث مانع از اقدامات باشد. ثالثا، در صورتیتصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمی

تواند دستور قضایی صادر کند و اقدامات قهري از قبیل ورود به که این اداره نمیاداره تصفیه گردد، با عنایت به این

هاي مربوط و قانون تجارت نامهو آیین 1318منزل به عمل آورد و در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 

ط رسد اداره تصفیه باید مراتب را مربوبینی نشده است، لذا به نظر می، اختیاري در این خصوص پیش1311مصوب 

  براي اقدام قانونی به مرجع قضایی مربوط اعالم کند.

ها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانونی الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آنجایی که ممنوعاوال، از آن -3

. الخروج نمودن تاجر ورشکسته نص قانونی وجود نداردالخروجی افراد وجود دارد و در خصوص ممنوعامکان ممنوع

ناظر بر محکومان مالی است و از حکم  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 23ثانیا، ماده 

ورشکستگی که صرفاً بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وي است، خروج موضوعی دارد و در هر حال اداره تصفیه 

  تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است.الخروج  نمودن اصوالً چنین اختیاري ندارد. لذا در فرض سؤال ممنوع

در فرض سؤال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، با تغییر نام خانوادگی عملیات تجاري انجام  -4

آن دسته از معامالت انجام گرفته توسط وي که مشمول  1311قانون تجارت مصوب  423دهد، با عنایت به ماده می

تواند با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به ابطال این معامالت و شکایت د و اداره تصفیه میاین ماده باشند، باطل هستن

  نماید.صالح اقدام کیفري علیه تاجر ورشکسته در مرجع قضایی ذي

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/06    

7/97/2540   

  ح  2540-76-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص ادعاي اثبات نسب خواهري و برادري یا ادعاي نسب به عنوان عمو، عمه، خاله و دایی و نیز ادعاي نسب 

نسبت به فرزندان اعمام و عمات یا اخوال و خاالت در فرض فوت پدر و مادر یا اجداد پدري و مادري یا خاله و عمه 

توان دعوا را به  باید به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند و آیا میو دایی و عمو، در هر دعوا اساساً چه کسانی 

که باید بر اساس گواهی حصر وارثت به عنوان ضمایم اصلی دادخواست  ورثه  طرفیت یک نفر مطرح نمود و یا آن

  نفع طرف دعوا باشند؟ ي اشخاص ذي کلیه

 پاسخ:

، نظریه 1397/09/14مورخ  2540به شماره ثبت وارده  1397/09/07بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  گردد: مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

باشد دعواي اثبات نسب علیه بعضی از ورثه به سبب غیر قابل تجزیه بودن آن نسبت به دیگر وراث، قابل استماع نمی

  پذیر نیست.اقامه شود و اثبات نسب نسبت به برخی از ورثه به تنهایی امکانو این دعوا باید به طرفیت همه وراث 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/12    

7/97/2141   

  ك2141-186/1-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا بین عنوان اقامت اجباري در محل معین و عنوان تبعید تفاوت است؟ 

علیه پس از ترك محل اجراي مجازات اقامت اجباري براي بار دوم و تبدیل آن به مجازات حبس درجه  چه محکوم چنان

 8رضایت شاکی خصوصی را حاصل نماید، آیا امکان حذف و یا تبدیل مجازات اقامت اجباري به جزاي نقدي درجه  ،7

  وجود دارد؟ 7یا 

 پاسخ:

، 1397/07/21مورخ  2141به شماره ثبت وارده  1397/07/16بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

اقامت "و  "تبعید"واژگان  549و  547، 545، 251در مواد  1392که قانون آیین دادرسی کیفري با توجه به این -1

مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسالمی نیز ناظر به  "تبعید"را در کنار یکدیگر ذکر نموده است و  "اجباري

اقامت "آمده است و در قوانین پس از انقالب اسالمی هم  284و  243، 229حدود به عنوان مجازات اصلی در مواد 

ان مجازات تکمیلی ذکر شده است، لذا این دو کیفر از نظر نوع (اصلی و تکمیلی تنها به عنو "اجباري در محل معین

  باشند.بودن) و مورد اجرا (حدود و غیر آن) متفاوت می

شامل فرض استعالم (حبس درجه هفت تعیینی در اجراي ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  483اطالق ماده  -2

گردد و لذا در علیه مجازات تکمیلی در بار دوم) نیز میظ تخطی محکومبه لحا 1392قانون مجازات اسالمی  24

تواند به درخواست محکوم نسبت به تخفیف مجازات یا تبدیل جرایم غیر قابل گذشت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می

عالم رضایت تر به لحاظ گذشت شاکی اقدام نماید. بدیهی است که در جرایم قابل گذشت با اآن به مجازات مناسب

  گردد.قرار موقوفی اجراي حکم صادر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري  505و  13شاکی، مطابق مواد 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/06    

7/97/2541   

  ح  2541-76-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

پدري و مادري یا خاله ، عمه ، دایی و عمو، آیا دعواي اثبات نسب خواهري و در فرض حیات پدر و مادر یا اجداد 

برادري یا ادعاي اثبات نسب به اخوال و خاالت و اعمام و عمات یا فرزندان ایشان مسموع است؟ براي مثال فرد 

ر نیز در قید را دارد؛ در حالی که پدر و ماد» ب«در دادخواست مطروحه ادعاي اثبات نسب نسبت به شخص » الف«

  اند. رار نگرفتهحیات هستند و به عنوان خوانده طرف دعوا ق

 پاسخ:

، نظریه 1397/09/14مورخ  2541به شماره ثبت وارده  1397/09/07بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  گردد: مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ها، باید به طرفیت آنان مطرح شود و در صورت در قید حیات بودن پدر یا مادر یا هر دو آن دعواي اثبات نسب در

  به طرفیت وراث بالفصل مطرح شود.باید  1319قانون امور حسبی مصوب  232صورت فوت، مستفاد از ماده 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/06    

7/97/2542   

  ح  2542-76-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص ادعاي اثبات نسب خواهري و برادري یا ادعاي نسب به عنوان عمو، عمه، خاله و دایی و نیز ادعاي نسب 

نسبت به فرزندان اعمام و عمات یا اخوال و خاالت در فرض فوت پدر و مادر یا اجداد پدري و مادري، خاله، عمه، 

  ند استظهاري خواهان الزم است؟گردد و سوگ این دعاوي، دعواي بر میت محسوب می دایی و عمو، آیا

 پاسخ:

، نظریه 1397/09/14مورخ  2542به شماره ثبت وارده  1397/09/07بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ناظر بر فرض خاص ثابت بودن اصل حق بر متوفی و تردید در بقاي آن است و قانون مدنی  1332حکم مقرر در ماده 

داند و دعوا را به توان آن را به فروض دیگر تسري داد. در فرض سوال که خواهان خود را منتسب به متوفی مینمی

قانون آیین  279و  278الذکر و مواد طرفیت وراث بالفصل مطرح نموده است، موجبی براي استناد به ماده فوق

  باشد.نمی 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/13    

7/97/2666   

  ك  2666-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، آیا وجه واریزي در پایان و با 1392کیفري مصوب  قانون آیین دادرسی 236تبصره ماده  با توجه به حکم مقرر در 

رسد در صورت استرداد اساساً دیگر اثري بر تخلف کفیل  شود؟ به نظر می انجام تمام تکالیف به واریز کننده مسترد می

ماده در قسمتی که به  گذار جز همین واریزي اخیر مترتب نباشد و در صورت عدم استرداد، تفاوت آن با مفاد و وثیقه

  میل وجه اشاره دارد، در کجاست؟موضوع تک

 پاسخ:

مورخ  2666به شماره ثبت وارده  1397/8/2مورخ  9026/654/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1397/9/26

، استرداد مبلغ وجه واریزي بابت تخلف متهم یا 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236اوال، مستفاد از ماده 

  شود. چهارم قرار صادره است، منتفی است و وجه مذکور به نفع دولت ضبط می گذار که حداکثر تا یک کفیل یا وثیقه

کمیل توسط متهم یا ثالث نسبت به این قسمت، قرار قبولی قانون، در صورت ت 236ثانیا، در فرض مقرر در متن ماده 

شود. اما در فرض مقرر در تبصره این ماده در خصوص این قسمت، نیازي به صدور کفالت یا وثیقه جدید صادر می

  ست.قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید نی

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/09    

7/97/2751   

  ع  2751-66-97شماره پرونده:  

  استعالم:

ولیه تفکیک شده است. پس از چند سال بر ابرخی امالك پیش از انقالب داراي کاربري مزروعی بوده و توسط مالکان 

ه ها قسمتی از این امالك تفکیکی در مسیر تعریض قرار گرفت سازي خیابان اثر اشتباه صورت گرفته شده در نحوه پیاده

سازي خیابان کاربري ملک مذکور فضاي سبز بوده و سپس در طرح جامع شهرها  است. در زمان تعریض و پیاده

کاربري باقی مانده ملک پس از انجام تعریض، خدماتی، فرهنگی و تفریحی و در طرح تفصیلی شهرها که هم اکنون 

باشد. برخی مالکان با مراجعه به  ونی میها است، و طرح مصوب اصلی شهرها است، تجاري مسک مالك عمل شهرداري

کنند؛  دیوان عدالت اداري حکم بر استحقاق دریافت وجه زمین که در مسیر تعریض قرار داشته، دریافت              می

ها باید بر اساس چه نوع کاربري و نرخ چه  این در حالی است که در آراء صادره در خصوص این موضوع که شهرداري

پرداخت کند، تصریحی وجود ندارد. خواهشمند است اعالم فرمایید در ارزیابی ملک و پرداخت قیمت  سالی خسارت

  کاربري و نرخ چه سالی مالك است؟آن به مالک، کدام 

 پاسخ:

در فرض سؤال که ملک در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و تعریض بدون رعایت مقررات مربوط به تملک اراضی 

بعد از تعریض خیابان کاربري ملک نیز تغییر یافته است، در ارزیابی ملک و پرداخت قیمت آن به انجام شده است و 

  باشد.مالک، کاربري زمان اجراي طرح تعریض بر اساس قیمت روز تقویم و پرداخت، مالك عمل می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/20    

7/97/3247   

  ح  3247-218-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که فرض ایجاد اختالف در صالحیت بین  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  13ماده » الف«با توجه به بند 

قانون آیین دادرسی دادگاه  11شوراهاي حل اختالف واقع در یک حوزه قضایی را مطرح نموده، با لحاظ تبصره ماده 

بندي حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه  که تقسیم 1379ب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقال

داند، آیا شعب شوراهاي حل اختالف واقع در یک حوزه قضایی  را نافی صالحیت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمی

براي مثال در مجتمع شورایی دیگر  توانند مبادرت به صدور قرار عدم صالحیت محلی به اعتبار شوراي دیگري که می

قانون شوراهاي  13ماده » الف«یا منطقه دیگر فعالیت دارد بنمایند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، حل تعارض میان بند 

قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  11و تبصره ماده  1394حل اختالف مصوب 

رت منفی بودن پاسخ، محل اختالف در صالحیت بین شوراهاي حل اختالف در یک حوزه چگونه است؟ در صو 1379

  است؟بینی نموده، کج قانون شوراهاي حل اختالف پیش 13ماده » الف«قضایی که در بند 

 پاسخ:

، نظریه 1397/12/8مورخ  3247به شماره ثبت وارده  1397/12/8مورخ  12341بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

بینی کرده است  در خصوص صالحیت محلی این شورا مقررات خاصی پیش 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  

این قانون، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی را بر عهده رئیس همان  1و در تبصره ماده 

آن نیز شعبه اول دادگاه عمومی هر حوزه را به عنوان مرجع حل اختالف در  13ماده  »الف«ده و در بند حوزه قرار دا

صالحیت محلی شوراهاي حوزه قضایی مربوط تعیین کرده است. بنابراین در ارتباط با شوراهاي حل اختالف مقررات 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  درسی دادگاهقانون آیین دا 11شود و نه مقررات تبصره ماده  الذکر اعمال می اخیر

  که راجع به دادگاه است. 1379مصوب 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/913   

  ح  913-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون اجراي احکام مدنی به قاضی اجراي احکام مدنی در خصوص شناسایی و توقیف اموال محکوم  19و 2مواد 

توان محل سکونت و اقامت  اختیار داده، اما در خصوص شناسایی محل اختفاي محکوم تصریحی ندارد که آیا می

یابی تلفن همراه، محل اقامت محکوم را از ادارات ثبت یا آموزش و پرورش و غیره استعالم نمود و یا از طریق رد

  اضی اجرا چنین اختیاري را دارد؟نامبرده را شناسایی کرد و از این طریق بازداشت شود. آیا ق

 پاسخ:

، نظریه 1398/6/3مورخ  913به شماره ثبت وارده  1398/5/25مورخ  44بازگشت به استعالم شماره س.ا.ا.م.      

  گردد: میمشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم 

، اصوالً کنترل ارتباطات مخابراتی 1368اوالً، مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی 

ي  افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادي امري استثنایی است که در ماده

بینی شده است و در دیگر موارد و از  یز در موارد خاص و مهم پیشن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  150

اي را مقنن به مقامات  ، چنین اجازه1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 3جمله به منظور اعمال ماده 

  قضایی نداده است؛

وجه موجبات شناسایی  ه هیچب 1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 3ثانیاً، هرگاه در اجراي ماده 

له مبنی بر استعالم از آموزش و پرورش محل یا اداره ثبت، به  علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم محکوم

  رأي قطعی فاقد منع قانونی است. علیه و اجراي مفاد منظور دستیابی به نشانی محکوم

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/27    

7/98/967   

  ح  967-9/16-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نماید که قابلیت  هاي طالق به درخواست زوجه دادگاه مبادرت به صدور حکم طالق می با عنایت به اینکه در پرونده-1

آیا موضوع خواسته گواهی عدم امکان  1391قانون حمایت خانواده مصوب  34و  33خواهی دارد، طبق مواد  فرجام

  قانون آیین دادرسی است؟ 367ماده  2سازش به درخواست زوج یا طالق توافقی از جمله دعاوي مندرج در بند 

کارآموزان وکالت قبل از اخذ » 1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب « 6ماده  3مطابق تبصره -2

ها دیوان عالی کشور است را ندارند. آیا عاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنپروانه وکالت حق وکالت در د

  هاي با خواسته گواهی عدم امکان سازش را دارند؟ کارآموزان وکالت حق وکالت در پرونده

صرفاً شامل عدم ثبت رجوع  1391قانون حمایت خانواده مصوب  49ماده  آیا مهلت یک ماهه مذکور در شق دوم -3

شود؟ به تعبیر دیگر، آیا مرد در  یک ماه از وقوع آن است؛ یا شامل عدم ثبت نکاح و طالق و فسخ نیز می پس از

صورتی که بدون ثبت در دفتر اقدام به نکاح طالق یا فسخ نماید، یک ماه جهت ثبت مهلت دارد و اگر ثبت ننماید 

  ع است.صرفا مختص به عدم ثبت رجوشود یا مهلت یک ماهه  مجرم شناخته می

 پاسخ:

، 1398/06/12مورخ  967به شماره ثبت وارده  1398/05/13مورخ  980600بازگشت به استعالم شماره       

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

که بنا به درخواست زوج و یا به لحاظ توافق زوجین براي طالق صادر گردد، گواهی عدم امکان سازش؛ اعم از آن -1

نظرخواهی است؛ خواهی نیست و صرفاً قابل تجدیدقابل فرجام 1391قانون حمایت خانواده  34و  33با توجه به مواد 

  خواهی است.در حالی که حکم طالق قابل فرجام

، کارآموزان وکالت حق وکالت در 1376نه وکالت دادگستري مصوب قانون کیفیت اخذ پروا 6ماده  3طبق تبصره  -2

عالی کشور است ندارند؛ اما قبول وکالت در تمام دعاوي مدنی ها دیوان اي را که مرجع تجدیدنظر از احکام آندعاوي

وسط ها در صالحیت دادگاه تجدید نظر استان است، تو کیفري که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آن

  کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است.



، از »امتناع کند«و » خودداري کند«، »اقدام کند«افعال مرکب  1391قانون حمایت خانواده  49در صدر ماده  -3

بار درج صرفاً یک» کند«گذار استعمال شده است که به دلیل پرهیز از تکرار و با لحاظ قرینه لفظی واژه  سوي قانون

چه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، چنان«ت و در واقع عبارت این ماده به قرار زیر است: شده اس

طالق یا فسخ نکاح اقدام [کند] یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداري [کند] یا در مواردي که ثبت نکاح 

  ماه منحصر به ثبت رجوع است.ک ،...بنابراین قید ی»موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/06/27    

7/98/958   

  ك  958-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه شوهر از همسرش به اتهام رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا با مردي طرح شکایت کند و متعاقباً 

قانون آیین  102حین تحقیقات یا پس از آن اعالم گذشت خود را نسبت به متهمان اعالم نماید، با توجه به ماده 

رغم وجود  دلیل بر توجه اتهام به متهمان،   ت شاکی و بهآیا دادگاه به محض اعالم گذش 1392دادرسی کیفري مصوب 

  ي و قرار منع تعقیب صادر نماید؟بایست از تعقیب متهمان خوددار می

 پاسخ:

مورخ  958به شماره ثبت وارده  4/6/1398مورخ  1398027000301842بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح 1398/06/11

، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  102طبق ماده 

است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که با وجود آن، تعقیب و 

ن فرضی، بقاي شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنی

الذکر، مشعر بر همین معناست؛ قانون فوق 102، مذکور در ماده » شودام میـایت... انجـتحقیق فقط در محدوده شک«

موجب هتک  زیرا در چنین مواردي حیثیت فردي و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و افشاي موارد ناشکافته نباید

حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سؤال با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق براي 

  وجود، رأي مقتضی را صادر نماید.احراز و اثبات جرم جایز نیست و دادگاه باید با همان دالیل و قرائن م

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/98/368   

  ح  368-9/7-98شماره پرونده:  

  استعالم:

اي، متقاضی سرپرستی کودك متعهد به انتقال ثلث اموال خود پس از گرفتن شناسنامه براي طفل گردیده  در پرونده

به طرفیت است؛ لیکن به رغم گذشت ده سال به این تعهد عمل نکرده و حال محجور گردیده است. قیم طفل دادخواستی 

متعهد مبنی بر الزام به ایفاي تعهد مبنی بر انتقال ثلث اموالش به کودك تحت سرپرستی مطرح کرده است لیکن در 

خصوص زمان تعهد، این سوال مطرح است که آیا تعهد مربوط به زمان وقوع تعهد محضري است یا زمان گرفتن 

  شناسنامه براي طفل و یا زمان ایفاي تعهد؟

 پاسخ:

  محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستري شهرستان اشکذر دادرس

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  368به شماره ثبت وارده  1398/02/28مورخ  1398013000174909بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/03/12

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  14مواردي که دادگاه با استفاده از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده در 

پس از اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر تملیک بخشی از اموال یا حقوق  1392سرپرست و بدسرپرست مصوب  بی

ر صورت مطالبه بعدي کودك یا نوجوان نماید، د در آینده به کودك یا نوجوان مبادرت به صدور حکم سرپرستی می

تحت سرپرستی (پس از رسیدن به سن رشد یا تحصیل حکم رشد) یا قیم وي، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا بدوا 

باید بر اساس تعهد قبلی سرپرست بررسی الزم را صورت دهد و حسب مورد و در صورت تشخیص، حکم به تملیک 

دنامه تعهد نماید و در صورت عدم تشخیص، اموال موجود متعهد در زمان تنظیم تعهسوم اموال بر اساس اراده م یک 

  مذکور مالك محاسبه است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 
 

1398/06/12    

7/98/759   

  ك  759-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1381بابت سرقت حدي، قبل از تشکیل دادگاه کیفري یک و در سال چنانچه رأي به مجازات حبس و قطع عضو از 

پس از قطعیت حکم راجع به مجازات قطع عضو ادعاي   توسط محاکم عمومی صادر و قطعیت یافته باشد و محکوم

  توبه نماید:

موده است، آیا به قطع عضو اشاره نن 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  278ماده  2اوال، با توجه به این که تبصره  

  گردد؟  این مجازات مشمول توبه می

قانون آیین دادرسی کیفري، رسیدگی و صدور حکم به مجازات قطع عضو در  302اصالحی ماده » پ«ثانیا، طبق بند  

که محاکم کیفري یک تشکیل نشده بود، آیا  1381صالحیت دادگاه کیفري یک است. با توجه به صدور رأي در سال 

  دو صالحیت احراز توبه را دارد؟ دادگاه کیفري

 پاسخ:

مورخ  759به شماره ثبت وارده  1398/05/03مورخ  9809002213400089بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/12

-شامل حد سرقت نیز می 1392قانون مجازات اسالمی  114در ماده » در جرائم موجب حد«اوال، اطالق عبارت  -1 

ها تصریح شده است؛ ثانیا، اعمال است که به آن» محاربه« و» قذف«شود و استثناي مذکور تنها ناظر بر حدود 

  نیست. 114قانون مرقوم که به حبس غیر تعزیري اختصاص دارد نافی اعمال مقررات ماده  278ماده  2مقررات تبصره 

، قوانین مربوط به تشکیالت 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده  "الف"ه به این که برابر بند با توج -2

 296ماده  3شود و با عنایت به این که تبصره قضایی و صالحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می

-باشد، منصرف از دادگاهقانون صدرالذکر می 11ماده  "الف"که استثنایی بر بند  1392قانون آیین دادرسی کیفري 

است، بنابراین در فرض سوال که  1373هاي عمومی و انقالب مصوب هاي عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاه

 114حکم به قطع عضو صادر کرده است، اعمال ماده  1392دادگاه عمومی پیش از اجراي قانون آیین دادرسی کیفري 

  ین (دادگاه کیفري یک صالح) است.بر عهده دادگاه جانش 1392قانون مجازات اسالمی 



  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



  
 

1398/06/26    

7/98/405   

  ع  405-96-98شماره پرونده:  

  استعالم:

درصد در دو درصد و مالیات انتقال حق واگذاري محل به نرخ  پنجآیا دریافت مالیات نقل وانتقال قطعی ملک به نرخ 

بیع ملک داراي کاربري تجاري صحیح است؟ به عبارتی، وقتی مالکیت ملک به طور کامل و بدون صحبت در 

شود، آیا اخذ مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و همچنین حق واگذاري محل خصوص حق واگذاري محل معامله می

ذیل همین  2ط باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملک را دریافت کنند؟ با این توضیح که وفق تبصره صحیح است یا فق

ماده، حق واگذاري محل به حق کسبه و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوقی ناشی از موقعیت تجاري محل تفسیر شده 

کند؛ در حالی که در موارد ریافت میدرصدي را ددو است و اداره مالیات با عبارت فروش سرقفلی، این نوع مالیات 

متعددي ملکی که داراي کاربري تجاري است، جدیداالحداث بوده و هیچگونه فعالیت تجاري در آن انجام نشده است 

  و حین معامله نیز بحث سرقفلی در میان نبوده است.

 پاسخ:

مورخ  405به شماره ثبت وارده  1398/03/19مورخ  9020/75/800بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1398/03/19

هاي این ماده، در الحات و الحاقات بعدي  و تبصرهـبا اص 1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 59مستفاد از ماده 

یابد، مشمول مالیات نقل و انتقال به نرخ پنج جاري بدون منافع (صرفاً عین) انتقال میمواردي که ملک با کاربري ت

چه ملک مذکور به صورت عین و منافع (به طورکامل) انتقال داده شود، درصد به مأخذ ارزش معامالتی است و چنان

نیز به عنوان حق واگذاري محل  عالوه بر اخذ مالیات به نرخ فوق، نرخ دو درصد به مأخذ وجوه دریافتی توسط مالک

ي محل) مالیات وصول خواهد (بابت حق کسب، پیشه یا تجارت یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجار

  شد.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1398/06/12    

7/98/748   

  ك  748-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري راجع به استماع دفاعیات و اخذ  451رساند نحوه برداشت قضات از ماده  استحضار میبه 

آخرین دفاع از متهم در مرحله تجدید نظر متفاوت است؛ برخی قائل به تفصیل شده و معتقدند در فرضی که متهم در 

رورتی به تفهیم اتهام، اخذ مدافعات و استماع مرحله نخستین محکومیت حاصل نموده و به راي اعتراض کرده، ض

آخرین دفاع از وي نیست و تجدید نظرخواهی او محدود به بررسی و ارزیابی دالیل ارائه شده از سوي تجدید نظرخواه 

قانون  451ماده » ت«و » ب«اي دیگر بر این اعتقادند که بندهاي  باشد. عدهو دالیلی که در پرونده موجود است می

دادرسی کیفري راجع به استماع دفاعیات و اخذ آخرین دفاع از متهم و وکیل انتخابی وي، مطلق بوده و منصرف آیین 

به قید خاصی نیست؛ اعم از این که شاکی تجدید نظرخواه باشد یا متهم؛ و این که راي دادگاه نخستین بر برائت یا 

ظرخواهی نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر باید به تکلیف محکومیت متهم باشد و یا شاکی به لحاظ قلت مجازات تجدید ن

  .ارشاد فرمایید قانون راجع به استماع دفاعیات و اخذ آخرین دفاع اقدام نماید  این  451مقرر در ماده 

 پاسخ:

مورخ  748به شماره ثبت وارده  1398/05/07مورخ  1398/1/12828بازگشت به نامه شماره       

دادگاه تجدید نظر استان کرمان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح  13در رابطه با استعالم شعبه  1398/05/08

  گردد: زیر اعالم می

» ب«لزوم یا عدم لزوم تفهیم اتهام و دالیل آن براي استماع دفاعیات متهم توسط دادگاه تجدید نظر استان موضوع بند 

حسب مورد متفاوت است؛ در مواردي که شاکی خصوصی یا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  451ماده 

دادستان از حکم برائت تجدید نظرخواهی نموده باشند، در صورت وجود دالیل کافی و توجه اتهام به متهم، تفهیم اتهام 

چون  و دالیل آن الزامی است، اما در مواردي که متهم (محکوم) از رأي محکومیت خود تجدیدنظرخواهی کرده باشد،

گیرد، به نظر  خواهی به عمل آمده از سوي محکوم صورت می رسیدگی دادگاه تجدید نظر در محدوده تجدید نظر

  ام و دالیل آن موضوعیت ندارد.رسد در این حالت تفهیم اته می

  



 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/31    

7/98/567   

  ح  567-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

نماید. محکوم  چهارم حقوق ماهیانه محکوم را توقیف می قانون اجراي احکام مدنی یک 96له در اجراي ماده  محکوم

کند. آیا با صدور حکم به تقسیط از دستور راجع به کسر حقوق رفع  به را تقدیم می دادخواست اعسار و تقسیط محکوم

قوق محکوم را  هم توقیف چهارم حتواند عالوه بر دریافت اقساط موضوع حکم اعسار، یک له می ا محکومشود ی اثر می

  نماید؟ 

 پاسخ:

، نظریه 1398/4/16مورخ  567به شماره ثبت وارده  1398/4/2/د مورخ 159بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اعالم می مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر

تواند ضمن علیه می، محکوم1394هاي مالی تـراي محکومیـوه اجـآن از قانون نح 1و تبصره  3اوالً با عنایت به ماده 

قانون اجراي احکام مدنی  96ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواي اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 

ارم یا یک سوم حقوق و مزایاي کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین ، توقیف بیش از یک چه1356مصوب 

هاي اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه به و هزینهچه تکافوي محکومتوقیف حقوق  و مزایاي کارکنان دولت، چنان

نشده آن از اموال و  به مانع استیفاي بخش اجرابه نیست، همانطور که تقسیط محکومدعواي اعسار و تقسیط محکوم

علیه داراي حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم علیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکوممطالبات محکوم

شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف حقوق وي کسر می

علیه قانوناً بالمانع و در این حد ف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوماست، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقی

تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم به میمالئت وي مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم

  علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادي و درآمدي حقوق و مزایاي محکوم

  

علیه عالوه بر حقوق و مزایاي دریافتی، درآمد دیگري نیز داشته باشد. اما به هر علیه دارد و چه بسا محکوممحکوم

  .حال، توقیف جبري بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي وي جایز نیست

  



 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/12    

7/98/728   

  ك728-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 -2در صورتی که مال موضوع سرقت یا کالهبرداري وجه نقد باشد،آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه ممکن است؟  -1

در صورتی که در قالب دادخواست باشد،  -3دادخواست است یا درخواست؟ در صورت امکان، این مطالبه در قالب 

اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد، خسارت از زمان بردن یا ربایش مال  -4شود؟  آیا هزینه دادرسی اخذ می

تادیه در جرایم دیگر اگر این امکان وجود داشته باشد، آیا مطالبه خسارت تاخیر  -5است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ 

  المال هم ممکن است؟ ع اموال بیتمانند اختالس وتضیی

 پاسخ:

مورخ  728به شماره ثبت وارده  1398/05/06مورخ  9012/901/720بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/05/06

) اوالً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بالمحل که قانونگذار در خصوص پرداخت 5و  4 -3 -2 -1

 1392قانون آیین دادرسی کیفري  14خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده 

؛ و با عنایت به »را مطالبه نمایدهاي مادي و ... ناشی از جرم  تواند تمام ضرر و زیانشاکی می« دارد که اشعار می

گیرد، از مصادیق بارز که خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار میاین

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522باشد که مقنن در ماده زیان می

داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می

کالهبرداري، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و 

قانون  522ي در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده کالهبرداري (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفر

اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفري، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد و هزینه دادرسی نیز 

  شود.وفق مقررات مربوط اقدام می

از دیگر شرایط قانونی براي ثانیاً، تشخیص این که دین از ناحیه طلبکار مورد مطالبه قرار گرفته است یا خیر؛ و احر

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی امري موضوعی و به عهده قاضی قانون آیین دادرسی دادگاه 522اعمال ماده 



رسیدگی کننده است و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز 

  طرح شکایت کیفري نیز ممکن است. مورد مطالبه قرارگرفتن دین با

قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کالهبرداري و امثال آن با لحاظ تغییر  522ثالثاً، با عنایت به ماده 

  ل پرداخت است.شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجراي حکم) قاب

  

 حیدري پوردکتر محمد علی شاه 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/06/17    

7/98/440   

  ك  440-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهاي «برخی مراجع قضایی بدون توجه به مبنا و فلسفه تصویب 

قانون مدیریت و خدمات کشور « 88اده ـو م» آن ديـالحات بعـمجلس شوراي اسالمی با اص 1376مسلح مصوب 

هاي اجرایی کشور است، از رسیدگی به  ، با تفسیري که در بردارنده نتایج نامطلوب براي دستگاه»1386مصوب 

هاي دولتی که در مقام دفاع از مقام و مامور دولت و به  دعاوي و شکایات مطروح از سوي واحدهاي حقوقی دستگاه

گردد خودداري نموده و با توصیف شخصی بر موضوع این گونه  ربط مطرح می تمامیت دستگاه ذيمنظور صیانت از 

نمایند؛ در حالی که بیشتر جرایم  شکایات، مقام دولتی را داللت به طرح شکایت شخصاً یا از طریق وکیل خود می

ه شخصی ندارد و به اعتبار جایگاه ارتکابی علیه مامورین و مقامات دولتی از قبیل توهین، افترا و نشر اکاذیب جنب

شود و تنزل این نوع از بزهکاري که در اغلب موارد نظم عمومی را مورد لطمه  سازمانی مامور و مقام مربوطه واقع می

که مستلزم طرح شکایت از شاکی خصوصی است، ناشی از استنباط » اختالف شخصی«دهد، به  و خدشه قرار می

هاي اجتماعی و سیاسی مرتبط با موضوع است. بر این اساس تحمیل تکلیف اقدام جهت  تنادرست و نامتناسب با واقعی

احقاق حق در مرجع قضایی به شخص مامور دولتی که مستلزم صرف زمان و هزینه از بودجه شخصی وي است، از 

قیقی و حقوقی بوده و موجب ناامنی کارکنان دولت در قبال تعرضات مجرمانه اشخاص ح» تکلیف ماالیطاق«مصادیق 

گیري و قاطعیت در مدیران دولتی را به  انگیزگی بدنه اجرایی دولت و سلب روحیه تصمیم شود که در نهایت بی می

همراه خواهد داشت. نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم ایجاد فضاي امن ومطمئن جهت ارائه خدمات دولتی و انجام 

جانبه دستگاه قضایی، خواهشمند است دستور بایسته و شایسته جهت تغییر  وظایف خطیر اجرایی در سایه حمایت همه

  ادر فرمایید.ها حسب صالحدید ص رویه و رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با این گونه پرونده

 پاسخ:

مورخ  440به شماره ثبت وارده  1398/3/25مورخ  9000/2932/500احتراماً بازگشت به نامه شماره       

رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه  21/3/98مورخ  100/2542/9000، در خصوص نامه شماره 1398/3/26

نظریه مشورتی   30/2/1398مورخ  23210در رابطه با استعالم معاون محترم حقوقی رئیس جمهور به شماره 

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1( کمیسیون آیین دادرسی کیفري

با اصالحات  1376وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهاي مسلح مصوب 

شود یا  بعدي، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوي و شکایات که از انجام وظیفه اداري آنان ناشی می

آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان  به نحوي با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی 



باشند؛ ولی هرگاه  وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان می

شده رأساً و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند، چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل  کارشناس حقوقی یاد

قانون  698و  697از قبیل افترا و نشر اکاذیب (مواد 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  104موضوع ماده گذشت 

) باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم 1375مجازات اسالمی کتاب تعزیرات مصوب 

گردد و باید تعقیب  ان اعالم جرم تلقی میگفته، اقدام دستگاه مربوط به عنو قانون پیش 609مانند توهین موضوع ماده 

واحده مذکور مستقالً به عنوان  هاي مشمول ماده قانونی الزم صورت گیرد. بدیهی است در موارد فوق چنانچه دستگاه

توانند با معرفی نماینده حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت نمایند  دیده واقع شوند، می شخص حقوقی بزه

  الذکر خارج است. ده واحده فوقع از شمول ماولی موضو

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/03    

7/98/694   

  ك  694-25-98شماره پرونده:  

  استعالم:

که آیا برگزاري مزایده ملک واقع در شهرستان استهبان در پرونده مطروح در دادسراي شیراز میسر است یا این -1

  صرفا در دادسراي استهبان و از طریق اعطاي نیابت قضایی ممکن است؟

 دو نوبتله وجود ندارد یا اعالم گذشت نموده و به رغم  در اجراي دستور ضبط وثیقه ملکی آنجا که محکوم-2

  شود: برگزاري مزایده، خریداري حاضر نمی

  اقدام نماید؟ باید ریقاجراي احکام کیفري جهت انتقال ملک به نام دولت به چه ط-الف

  شود؟ آوري و فروش اموال تملیکی می آیا ملک لزوما به نام سازمان جمع-ب

ارایی خودداري هاي انتقال مانند عوارض شهرداري، دفتر اسناد رسمی و د چنانچه سازمان مذکور از پرداخت هزینه-پ

  کند، تکلیف چیست؟

 پاسخ:

مورخ  694به شماره ثبت وارده  1398/04/29مورخ  9019/1787/3680بازگشت به نامه شماره       

قاضی محترم شعبه دوم اجراي احکام کیفري  31/1/98مورخ  3680/431، درباره استعالم شماره 1398/04/31

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

فروش مال مورد «، در 1392ادرسی کیفري مصوب و تبصره آن از قانون آیین د 537و ماده  230مطابق ذیل ماده  -1

که پس از احراز تخلف وثیقه گذار ضبط شده است، باید مقررات اجراي احکام مدنی رعایت گردد؛ لذا در » وثیقه

طریق «فرض سوال که اجراي دستور الزم االجراي دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، مستلزم فروش مال غیرمنقول از 

  صورت می گیرد.» محل وقوع ملک«به حوزه قضایی » اعطاي نیابت«مر از طریق است، این ا» مزایده

الف و ب: در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، مال مورد وثیقه خریدار نداشته و فروش آن ها ممکن نبوده  -2

ضبط وثیقه به لحاظ  شود؛ زیرا فروش این مال در راستاي اجراي دستور قطعی مبنی بر است، از مال رفع توقیف نمی

خارج  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  132شود و از شمول مقررات ماده  احراز تخلف وثیقه گذار انجام می

رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با  کاري که به نظر می است و راه

ت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و تا مبلغ وثیقه به تملک دولت توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیم



با نمایندگی سازمان اموال تملیکی درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره 

  ثبت اسناد و امالك یا سایر مراجع مربوط اعالم شود.

و تبصره آن، اجراي دستور دادستان مبنی بر اخذ  1392دادرسی کیفري مصوب  قانون آیین 537  پ: با لحاظ ماده -2

صورت  1356التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجراي احکام مدنی مصوب  وجه 

ستفاد از تبصره ماده آن و نیز م 161و  160، 158، 76گیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد 

الذکر علی االصول حسب مورد بر عهده  هاي اجراي دستورهاي فوق قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه 230

، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف آن ها منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا  محکوم

راي احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی نسبت به دستور ضبط وثیقه شده است و واحد اج

، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی  وصول آن ها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم

ط قانونی، اعمال قانون اخیرالذکر باید اقدام کند و در صورت تحقق شرای 161اجراي احکام وفق قسمت اخیر ماده 

  قانون صدرالذکر نیز ضروري است. 230تبصره ماده 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/03    

7/98/463   

  ك  463-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه دادگاه تجدید نظر رایی را که قابل تعلیق نبوده تائید و به اشتباه آن را رأسا تعلیق کند و حال پی به اشتباه خود 

  اصالح است؟ راهکار قانونی چیست؟ببرد، آیا رأي توسط مرجع تجدید نظر قابل 

 پاسخ:

، نظریه 1398/3/28مورخ  463وارده به شماره ثبت  1398/3/18بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

در فرض مطروحه که دادگاه تجدید نظراستان ضمن تایید دادنامه بدوي، به اشتباه در مواردي که اجراي مجازات جرم 

م بدوي) نموده است؛ با توجه به مربوطه قابل تعلیق نبوده مبادرت به صدور قرار تعلیق اجراي مجازات (مذکور در حک

قانون  55علیه اساساً استحقاق برخورداري از تعلیق اجراي مجازات را نداشته است، لذا با استناد به ماده  که محکوم این

اقد یا اتخاذ مالك از آن، لغو قرار تعلیق اجراي مجازات از سوي دادگاه تجدید نظر ف 1392مجازات اسالمی مصوب 

  رسد.  به نظر میاشکال قانونی 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/03    

7/98/712   

  ك  712-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ها  هاي سر خیابان است. مالک یکی از مغازه باشد و دو دیوار نیز مربوط به مغازه بست دو باب خانه می س: در کوچه بن

کند. ساکنان دو باب  استفاده می بار نموده و از این درب براي تخلیه باز   بست یک درب به مغازه بناز سمت کوچه 

دار تحت عنوان مزاحمت ملکی به جهت ایجاد سر و صدا و مسدود کردن راه حین تخلیه بار شکایت  خانه از مغازه

  است؟ 690اند. آیا موضوع مشمول مزاحمت ملکی موضوع ماده  نموده

 پاسخ:

نظریه مشورتی  1398/5/2مورخ  712به شماره ثبت وارده  1398/4/26بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ 

  این اداره کل به شرح زیر اعالم میگردد:

در کوچه بن بستی که مالکین فاقد حق مالکیت نسبت به کوچه بن بست بوده و داراي حقوق ارتفاقی به منظور عبور 

حق ارتفاق آنان با گذاشتن نرده یا دیوار از بین برود، هر یک از آن ها یا مجموع آن ها در از کوچه هستند، چنانچه 

قانون مجازات اسالمی ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند، اما در  690صورت احراز سوء نیت مجرمانه مطابق ماده 

نان را نمی توان مصداق آن ماده و صورتی که این اقدامات مانع استفاده اشخاص ذي حق از حق ارتفاق نباشد، عمل آ

جرم تلقی نمود. بدیهی است که تشخیص این که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و 

  کننده به موضوع استتطبیق آن با حکم قانونی، برعهده مرجع قضایی رسیدگی

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/06/12    

7/98/629   

  ح  629-9/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هزار تومان یا یک سکه بهار آزادي مشخص شده باشد، آیا در زمان صدور  10چنانچه در سند نکاحیه نفقه ماهیانه 

قانون مدنی، میزان نفقه با توجه به  1107راي به نفقه، دادگاه باید به همان میزان حکم دهد یا این که مطابق ماده 

  ست؟شود؟ اگر میزان مورد توافق در سند نکاحیه متعارف نباشد، تکلیف چی وضعیت زوجه تعیین می

 پاسخ:

، در 1398/04/25مورخ  629به شماره ثبت وارده  1398/04/24/د مورخ 17386بازگشت به نامه شماره       

دادگاه خانواده مشهد، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی  14شعبه رئیس محترم  2728خصوص استعالم شماره 

  گردد: مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

پذیر نیست؛ اما توافق باشد و اسقاط آن به طورکلی امکاناستحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می

-قانون مدنی معتبر و الزم 10زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 

االجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید 

ه باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید تا حدي معتبر دانست ک

  نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/26    

7/97/3205   

  ح  3205-42-97شماره پرونده:  

  استعالم:

» 1387هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  نامه ثبت اختراعات، طرح آیین« 183ماده  در» تضمین کافی«منظور از 

توانند از متقاضی این تضمین را مطالبه کنند؟ اگر پاسخ مثبت است، این تضمین  چیست؟ آیا مقامات قضایی دادسرا می

قدام به ند مراجع قضایی حقوقی اتواند همان شود؟ آیا دادسرا نیز می در چه قالبی از متقاضی دستور توقیف مطالبه می

  اخذ خسارت احتمالی کند؟

 پاسخ:

مورخ  3205به شماره ثبت وارده  1397/11/29مورخ  9001/2312/201بازگشت به نامه شماره       

 19دادیار محترم شعبه دوم دادسراي ناحیه  19/8/1397، درخصوص استعالم بدون شماره مورخ 1397/12/1

) این اداره کل به 2 تهران، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی (همسو با نظر کمیسیون آیین دادرسی کیفري

  گردد: شرح زیر اعالم می

در بیان وظیفه دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  90و  22با عنایت به مواد 

هاي صنعتی و  که در متن قانون ثبت اختراعات، طرح آوري ادله وقوع جرم و این ئم و جمعو از جمله حفظ آثار و عال

براي صدور دستور توقیف محصوالت ناقض حقوق ادعایی، اخذ تضمین از جانب دادسرا  1386عالئم تجاري مصوب 

، اخذ تضمین 1387ر مصوب نامه اجرایی قانون اخیرالذک آیین 183ماده  2و  1هاي  بینی نشده است و لحاظ تبصره پیش

  از سوي دادسرا با رعایت دیگر مقررات قانون صدرالذکر منتفی است.

  چه در فوق آمد، منتفی است.  آن هاي سوال، با توجه به پاسخ دیگر بخش

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/06    

7/97/2539   

  ح  2539-76-97شماره پرونده:  

  استعالم:

در باب اول از کتاب هشتم قانون مدنی، آیا دعواي اثبات نسب به طرفیت افرادي غیر  1167الی 158با توجه به مواد 

  ی و فرزندان ایشان) مسموع است؟از پدر و مادر و (اجداد پدري و مادري، خواهر و برادر، عمو و عمه و خاله و دای

 پاسخ:

، نظریه 1397/09/14مورخ  2539به شماره ثبت وارده  1397/09/07بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  گردد: مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

شود؛ ر میدعواي اثبات نسب در وهله نخست باید به طرفیت فردي مطرح شود که به طور مستقیم از حکم دادگاه متضر

ها، دعواي اثبات نسب باید به طرفیت آنان مطرح شود و لذا در صورت در قید حیات بودن پدر و مادر و یا هر دو آن

به طرفیت وراث قانون امور حسبی این دعوا باید  232الّا با توجه به قوانین موضوعه و از جمله مستفاد از ماده 

  بالفصل مطرح شود.

 حیدري پوردکتر محمد علی شاه 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/06/27    

7/98/807   

  ك  807-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

سابق) چنانچه اسباب متعدد  اسالمی قانون مجازات 365(ماده  1392مصوب  قانون مجازات اسالمی 533حسب ماده 

در وقوع جنایت مشارکت داشته باشند، بالسویه ضامنند. مثال براي این ماده فرضی است که سه نفر اقدام به حفر چاه 

نمایند و فردي در چاه سقوط و فوت کند که هر سه نفر بالسویه ضامنند؛ اما در مواردي که اسباب متعدد با اعمال 

اند همانند حوادث ناشی از کار که به اسباب عرضی شهرت دارد، قانون ساکت است و  شدهمختلف باعث وقوع جنایت 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران باید به فقه رجوع کرد. عمده فقهاي متقدم در این مورد بدون در  167طبق اصل 

بعضی از فقهاء متاخر و معاصر  نظر گرفتن شدت یا ضعف تاثیر اسباب در بروز حادثه قائل به ضمان بالسویه هستند و

هاي مربوط به حوادث ناشی از کار با این  اند. پرونده با توجه به شدت و ضعف تاثیر اسباب، به ضمان درصدي قائل

اشکال مواجه است که کارشناس صرفاً صالحیت معرفی مقصر یا مقصرین در بروز حادثه را دارد لیکن صالحیت تعیین 

شده را ندارد؛ زیرا معیار و ضابطه خاصی در این خصوص نیست لذا قائل شدن به  یت حاصلمیزان تاثیر مقصر در جنا

ضمان درصدي از این جهت که ضابطه مشخصی براي تعیین میزان تقصیر وجود ندارد با اشکال مواجه است.آیا در این 

 717ه شماره قانون مجازات اسالمی و راي وحدت روی 528توان با استناد به موضوع ماده  موارد می

عالی کشور قائل به ضمان بالسویه شد؛ یا این که جنایت ناشی از برخورد  هیأت عمومی دیوان 6/2/1390مورخ

  تسري به غیر مورد نخواهد بود؟ وسایل نقلیه در فقه و شرع موضوعیت داشته و قابل

 پاسخ:

، 1398/05/15مورخ  807به شماره ثبت وارده  1398/05/05مورخ  12985بازگشت به استعالم شماره       

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

ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء هرچند  1392قانون مجازات اسالمی  533ماده 

، با توجه به 533ین واژه (سبب) مذکور در ماده باشند؛ همچنتأثیر رفتار آنان متفاوت باشد، به طور مساوي ضامن می

باشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع می» علت«زوم وجود رابطه علیت، به مفهوم سیاق ماده و ل

ونی ـجنایت، با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قان

قانون  453باشد. به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو اشتراك، مسئولیت قانونی مطابق ماده ق میـنطبه مـمربوط

قانون موصوف جمع بین مباشرین  526به نسبت مساوي است و فرض مندرج در ماده  1392مجازات اسالمی مصوب 

زان مسئولیت هر یک مساوي خواهد بود؛ و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، می



مگر این که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول 

  هستند.

قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس  526در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط مندرج در ماده 

شود و به هر صورت نظریه سی که مورد وثوق دادگاه و منطبق با اوضاع و احوال قضیه است، تعیین مینظریه کارشنا

کارشناس طریقیت دارد. بنابراین در فرض سوال که کارگر در ایراد صدمه به خود مباشرت داشته است، در صورت 

باشند و به میزان تاثیر رفتار خود مسئول می احراز استناد حادثه به مباشر و سبب و تفاوت تاثیر رفتار مرتکبان، هر یک

قانون مجازات اسالمی ناظر به  533در غیر این صورت به صورت مساوي ضامن هستند. شایان ذکر است حکم ماده 

ه دخالت دارند، قابل تسري جمع اسباب است و به مواردي که عوامل به صورت جمع سبب و مباشر در وقوع حادث

  نیست.

 شاه حیدري پوردکتر محمد علی 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/06/31    

7/98/670   

  ح  670-26-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي مالی، رسیدگی به دعوي اعسار و تقسیط و تعدیل اقساط  اجراي محکومیتنحوه  قانون 7آیا بر اساس ماده -1

  ؟ه اتیان سوگند از سوي مدیون داردنیاز ب

به بعد  270عبارت تشریفات آیین دادرسی مندرج در ذیل ماده مرقوم به چه معنی است؛ آیا نیاز به رعایت مواد  -2

  باشد؟ قانون آیین دادرسی مدنی می

  باشد؟ آیا استشهادیه محلی پیوست دادخواست براي رسیدگی کافی است یا استماع اظهارات شهود نیز الزامی می-3

یان سوگند چگونه به یلی مانند صدور حکم جلب، امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد، اتچنانچه خواهان به دال -4

  آید؟ عمل می

 پاسخ:

، 1398/4/30مورخ  670به شماره ثبت وارده  1398/4/23مورخ  1072/98بازگشت به استعالم شماره       

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

، در مواردي که مدیون ثابت کند که مال تلف 1394هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 7برابر ماده  -2و 1

حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردي که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات 

بر دائن  "بینه علی المدعی والیمین علی من انکرال "مالئت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده

شود، زیرا وي منکر شود، زیرا وي مدعی مالئت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار میاحکام مدعی بار می

باشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است،  بنابراین، مدعی مالئت اگر نتواند آن را اثبات مالئت خود می

آن  275و بعد این قانون و از جمله ماده  270وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مذکور در مواد کند، 

تواند تقاضاي سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به می

  شود. مدعی مالئت رد کند، با سوگند وي حکم به رد اعسار صادر می

به طور کلی چه در دعواي اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعواي اعسار از محکوم به، حضور شهود در دادگاه  -3

رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور 

ن ها، قانوناً بالاشکال است و در صورتی که دادگاه حکم بر مبناي شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آ



ضروري بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی 

  در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است.

در فرض سؤال اگر خواهان دعواي اعسار دلیلی جز اتیان سوگند خوانده دعواي اعسار ندارد و خوانده با ابالغ  -4

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 286قانونی وقت حاضر نشده است، موضوع مشمول ماده 

  است. 1379مدنی مصوب 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 

  

    



 

1398/06/27    

7/98/742   

  ح  742-76-98شماره پرونده:  

  استعالم:

دانگ دیگر آن را به فرزند  سهدانگ یک واحد آپارتمان بوده، سه دانگ آن را به فرزند پسر و  ششمادر که مالک 

شود که  می فوت مادر، ناپدري وراث مدعی. با دهد با این شرط که خود تا پایان عمر از منافع آن استفاده کند دختر می

همسرش این شرط را در سند گذاشته که استیفاي منافع تا فوت ناپدري ادامه یابد. آیا درج چنین شرطی از سوي 

  د؟مالک صحیح است که پس از فوت مالک، منافع به ثالث تعلق گیر

 پاسخ:

، نظریه 1398/05/07مورخ  742به شماره ثبت وارده  1398/04/25بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

عمري حق انتفاعی است که به موجب عقدي از طرف مالک براي «دارد قانون مدنی که مقرر می 41به موجب ماده 

، برقراري عمري به نفع شخص ثالث »شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد

که در فرض سوال آیا چنین ممکن است به موجب قرارداد مستقل یا به صورت شرط ضمن عقد باشد و تشخیص این

  .ربط استشرطی به نفع ثالث به موجب عقد و صحیحا منعقد شده است، با مرجع قضایی ذي

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    همدیر کل حقوقی قوه قضایی



 

1398/06/26    

7/98/613   

  ك  613-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

اولیاي دم علیه فردي شکایتی مبنی بر قتل عمدي تقدیم دادسرا نموده اند و بازپرس پس از انجام تحقیقات کافی، بر این 

قانون مجازات اسالمی مصوب  291عقیده است که اقدام متهم منطبق با بزه تسبیب در قتل شبه عمدي موضوع ماده 

  باشد:  می 1392

چنانچه بازپرس قرار جلب به دادرسی از بابت قتل شبه عمدي صادر کند، آیا مکلف است در خصوص شکایت  -1

  اولیاي دم مبنی بر قتل عمد نیز اظهار نظر نماید؟ 

با توجه به این که مرجع چنانچه بازپرس در خصوص شکایت اولیاي دم مبنی بر قتل عمدي اظهار نظر کند،  -2

رسیدگی کننده به بزه تسبیب در قتل شبه عمدي دادگاه کیفري دو و مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب دادگاه کیفري 

  باشد و امکان صدور آراء متعارض وجود دارد، این موضوع به چه نحو قابل جمع است؟  یک می

عقیب صادر کند و اولیاي دم به این قرار اعتراض کنند، آیا در صورتی که بازپرس در خصوص قتل عمد قرار منع ت -3

  بیب در قتل شبه عمدي وجود دارد؟امکان صدور کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفري یک در خصوص تس

 پاسخ:

مورخ  613به شماره ثبت وارده  1398/04/19مورخ  1398007000198837بازگشت به استعالم شماره   

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه 1398/04/24

نظر به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است،  -1

بازپرس تکلیفی در اظهارنظر نسبت به عناوین مطرح شده از سوي شاکی خصوصی ندارد؛ زیرا بازپرس صرفاً باید 

نه اعالمی را مورد ممیزي قرار داده و پس از انجام تحقیقات و به تشخیص خود عنوان مجرمانه صحیح را رفتار مجرما

اتخاذ نماید و اظهار نظر درخصوص دیگر عناوین اعالمی از سوي شاکی ضرورتی ندارد؛ بنابراین در فرض استعالم 

  و قرار نهایی صادر نماید.بازپرس باید مطابق تشخیص خود مبنی بر غیرعمدي بودن قتل اظهار نظر 

با توجه به آنچه فوقاً بیان گردید و صرف نظر از اشتباهی که در فرض سؤال از سوي بازپرس در صدور قرار منع  -2

» الف«و بند  271تعقیب رخ داده است، رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره با توجه به ماده 

  در صالحیت دادگاه کیفري یک است. 1392کیفري مصوب  قانون آیین دادرسی 302ماده 

 268اند، مطابق ماده  در فرض مطروح که دادستان و بازپرس در تشخیص اتهام متهم به قتل غیرعمدي هم عقیده -3

، پرونده با صدور کیفرخواست باید به دادگاهی ارسال شود که صالحیت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

الذکر،  قانون فوق 279هام احراز شده را دارد و لذا در فرض استعالم، کیفرخواست باید بر اساس ماده رسیدگی به ات



توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفري دو (دادگاه صالح براي رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیاي دم از 

رونده به دادگاهی که دادستان جهت رسیدگی (بر حیث عمدي بودن قتل و اصرار بر این شکایت، تأثیري در ارسال پ

الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست  قانون صدر 280داند، ندارد. بدیهی است که وفق ماده  اساس قانون) صالح می

شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین چنانچه دادگاه کیفري دو پس از انجام  ذکر می

دگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدي توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدي تشخیص رسی

  دادگاه کیفري یک صادر نماید. دهد، باید قرار عدم صالحیت به شایستگی

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1398/06/12    

7/98/845   

  ح  845-76-98شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه شرط شده است چنانچه چک یا  فروخته و در متن مبایعه» ب«خودرو یا منزلی را به شخص » الف«شخص 

هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوي خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد  چک

از فروش مبیع تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد ممنوع نشده بود، مبیع را به شخص معامله منفسخ است. خریدار که 

  فروخته است و خودرو یا منزل به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.» ج«

طرح کند، » ب«نامه و استرداد مبیع را به طرفیت  دعوي تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه» الف«چنانچه شخص -1

تواند با احراز  هست یا این که دادگاه می» ج«را نیز طرف دعوي قرار دهد و دعوي متوجه » ج«د شخص بای آیا می

  به حکم به استرداد مبیع دهد؟وقوع مشروط؛ 

و ابطال سند انتقال داده شده » ج«و » ب«باید دعوي بطالن معامله میان  هاي مذکور، آیا خواهان عالوه بر خواسته-2

  فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟ کند، یا این که طرح دعوي تنفیذ شرط را هم توامان طرح 

 پاسخ:

، 1398/05/23مورخ  845به شماره ثبت وارده  1398/05/13مورخ  980037بازگشت به استعالم شماره       

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

هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره «که  قانون مدنی مبنی بر این 454با توجه به ماده  -1

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

...» ب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موج

رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک  این قانون، به نظر می 364و  363، 287و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد 

که برخالف آن به طور ضمنی یا  زند؛ مگر این شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدي به آن صدمه نمی

قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این  460د. البته بیع شرط موضوع ماده صریح تراضی شده باش

کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به  شود؛ زیرا دو طرف تراضی می قاعده تلقی می

منفعت به طور ضمنی بر مشتري شرط عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردي است که عدم تصرفات ناقله در عین و 

شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگري منتقل نموده است و معامله اول منفسخ 



گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این  که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی جایی شود، از آن می

معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به مورد، مانند تلف مورد 

  فروشنده مسترد نماید.

زمان دعواي بطالن معامله بین شخص  ، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم1با توجه به پاسخ سؤال  -2

  اد مثل یا قیمت مبیع کافی است.شرط فاسخ و استردو ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعواي تنفیذ » ج«و » ب«

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/06/06    

7/98/666   

  ح  666-98-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در موردي که در دادگاه بدوي طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستري جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت 

أي صادره از دادگاه رآیا کرده است، در مرحله تجدید نظر را هم دارد، لیکن فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوي را ابطال 

  ا ابطال ننموده است ابالغ شود؟ربدوي باید به وکیلی که تمبر مالیاتی مرحله بدوي 

 پاسخ:

، 1398/04/29مورخ  666به شماره ثبت وارده  1398/04/22مورخ  980026بازگشت به استعالم شماره       

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

در مواردي که وکیل اجازه  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  قانون آیین دادرسی دادگاه 46با عنایت به ماده 

خواهی از  این قانون آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجام 47وکالت در مراحل باالتر را ندارد یا به ترتیبی که در ماده 

ما ابالغ دادنامه بدوي به وکیلی که در وکالتنامه حق شود؛ ا جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابالغ می

تجدیدنظرخواهی دارد کافی است؛ هر چند وکیل تمبر وکالتنامه مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال نکرده باشد؛ زیرا 

این  ر نیزقانون مذکو 46وکیل در زمان تجدیدنظرخواهی باید تمبر وکالتنامه این مرحله را ابطال نماید. از مفهوم ماده

  شود. نظر استفاده می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  

1398/06/02     

7/98/543   

  ح  543-88-98شماره پرونده:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  اسخ:پ

مــورخ  543بــه شــماره ثبــت وارده  1398/04/10مــورخ  9011/78/54000بازگشــت بــه اســتعالم شــماره       

  :گردد یاعالم م ریاداره کل به شرح ز نیا یمشورت هی، نظر1398/04/11

  23/3/85مورخ  688قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رأي وحدت رویه شماره  13و  11اوالً مستنبط از مواد 

که بانک  شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو این علیه، بانکی تلقی می رسد بانک محال به نظر می

مورخ  688و  83/ 21/7مورخ  669هاي صادر کننده چک هم نباشد و اصوالً مبناي آراء وحدت رویه شماره

و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده،  تر بتوانند جهت وصول نیز این بوده که دارندگان چک، راحت 23/3/85

  علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفري یا حقوقی نمایند.

که در آن، حساب دارد، با اعطاي » ب«را از طریق بانک » الف«ثانیاً در صورتی که شخصی که چک متعلق به بانک 

علیه و نحوه  باشد؛ نه بانک محال ه دارنده چک میفقط نمایند» ب«نمایندگی قصد وصول آن را داشته باشد، بانک 

  اعطا یا اجراي نمایندگی تأثیري در موضوع ندارد.

 محمد خرازي

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    

 استعالم: 

هاي خصوصی فاقد شعبه بوده و دارندگان چک آن را به حساب خود در بانک در حوزه قضایی بخش بعضی بانک

خوابانند و بانک مذکور به نمایندگی از دارنده چک و بانک محال علیه  دیگري که در این حوزه قضایی شعبه دارد می

واقع  امتگاه خوانده در حوزه قضایی این دادگاه نماید. در صورتی که محل اقاقدام به صدور گواهی عدم پرداخت می

 نباشد، آیا این دادگاه براي رسیدگی به دعواي مطالبه وجه چک یا اجراي آن صالح است؟



 

1398/06/12     

7/97/2769   

  ك  2769-168-97شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري جرم در مقام ضابطیت جرمی است که ضابطان در حین انجام  597ماده  4ق تبصره وف -1

وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستاي  اجراي دستور مقام قضایی دادگستري مرتکب 

ماده  چه ضابطی مرتکب جرمی شود آن را خارج از شمول شوند. برخی همکاران در جرایم مشهود چنان می

اند که چون جرم در حین خدمت آنان بوده، لذا مرجع صالح جهت رسیدگی  موصوف دانسته و بر این عقیده

رسد در جرایم  سازمان قضایی نیروهاي مسلح است و این با صراحت ماده مذکور در تضاد است. به نظر می

توسط ضابطان  یاد شدهقانون  49و  46و مقررات مواد  44صورت رعایت مقررات ذیل ماده  مشهود در

موقع به مرجع قضایی و کسب تکلیف از ایشان در صورت وقوع جرم از سوي   دادگستري مبنی برگزارش به

مأموران، محاکم عمومی صالح به رسیدگی بوده و در صورت عدم رعایت مقررات مواد مذکور جرم ارتکابی 

نظر آن اداره کل را در  خواهشمند است .جرم در حین خدمت محسوب شده و محاکم نظامی صالح خواهند بود

  خصوص جرم در مقام ضابطیت در جرایم مشهود بیان فرمایید.

ها گزارش و یا شکایات  شود و مبناي اکثریت آن تشکیل می 110هایی که توسط پلیس خصوص پرونده در -2

ت؟ با توجه به مردمی است، در صورت وقوع جرم از سوي مأمور مربوطه مرجع صالح به رسیدگی کدام اس

که در موارد مذکور و حضور به موقع مأموران در محل و مشاهده آثار وقوع جرم موضوع مشمول ذیل بند  این

 خواهد بود. الذکر قانون فوق 45ماده » ث«و بند » الف«

  پاسخ:

مورخ  2769به شماره ثبت وارده  1397/10/01مورخ  25/1/97/122966بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/10/08

به صراحت جرم در مقام ضابط دادگستري را تعریف نموده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  597ماده  4تبصره  -1

  ت است.است و ارتکاب جرم حین انجام وظیفه قانونی در ارتباط با جرایم مشهود، از مصادیق جرم در مقام ضابطی

همین قانون، چنانچه مأمور انتظامی  45ناظر به ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  597ماده  4با لحاظ تبصره  -2

) حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرم مشهود مرتکب جرم شود، جرم در مقام ضابط 110(پلیس 



تواند می است؛ و در غیر این صورت حسب مورد میدادگستري محسوب و رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه عمو

 در صالحیت دادگاه نظامی باشد.جرم عمومی داخل در صالحیت دادگاه عمومی و یا جرم از وظایف خاص انتظامی 

  دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

  
    



 

1398/06/23    

7/97/3008   

  ح-3008-62-97شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگاه طرفین قرارداد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر اجراي تعهد ذکر نمایند و به لحاظ عدم انجام تعهد این 

مبالغ مورد خواسته خواهان قرار گیرد، آیا خواسته باید از تاریخ تخلف تا زمان تقدیم دادخواست مطرح و بر این اساس 

تواند از تاریخ تخلف لغایت اجراي تعهد خسارت را در دادخواست مطالبه کند،  خواهان میکه  تمبر ابطال گردد؛ یا این

  ؟(چنانچه خوانده مورد تعهد را انجام نداده باشد)

 پاسخ:

، 1397/11/01مورخ  3008به شماره ثبت وارده  1397/10/24مورخ  970090بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: رسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون آیین داد

کند، باید میزان خواسته خود را تا  قانون مدنی مطالبه می 230در مواردي که خواهان وجه التزام قراردادي را وفق ماده 

هاي  گاهقانون آیین دادرسی داد 98زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر نماید و با توجه به ماده 

تواند تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد و  می 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

پذیر  التفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند؛ و صدور حکم براي وجه التزام متعلقه پس از این تاریخ (جلسه اول) امکان مابه

  نیست و مستلزم طرح دعوا و رسیدگی جداگانه است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/31    

7/97/2268   

  ك  2668-168-97شماره پرونده:  

  استعالم:

با عنایت به توسعه و تنوع قرارهاي تامین کیفري در قانون آیین دادرسی کیفري جدید نسبت به گذشته، آیا در 

تامین کیفري کفالت و وثیقه از قانون صدور چک، مرجع قضایی کماکان محدود به یکی از دو قرار  18خصوص ماده 

  است؟

 پاسخ:

  رئیس محترم دادگاه انقالب شهرستان آبادان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  2668به شماره ثبت وارده  1397/8/2مورخ  9026/652/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (، 1397/9/26

قانون صدور چک  18و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  247و تبصره یک ماده  217مستفاد از مواد 

با اصالحات و الحاقات بعدي، در صورتی که مقام قضایی در خصوص جرایم مربوط به صدور چک  1355مصوب 

الذکر  قانون اخیر 18بالمحل به لحاظ توجه اتهام به متهم قرار تأمین کیفري صادر نماید ملزم به رعایت مقررات ماده 

شده با لحاظ درجه  ام قضایی در جرایم یادباشد؛ لیکن در مواردي که مق هاي کفالت یا وثیقه می در خصوص صدور قرار

جرم ارتکابی و وجود شرایط قانونی صرفاً نظر به صدور قرار نظارت قضایی داشته باشد، صدور قرار مذکور با توجه 

  بینی نشده است فاقد منع قانونی است. که در قانون صدور چک در این خصوص مقررات خاصی پیش به این

 پوردکتر محمد علی شاه حیدري 

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/25    

7/98/926   

  ك  926-25-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در پرونده اجراي احکام کیفري جهت اعطاي مرخصی به زندانی که بابت محکومیت مالی به مبلغ یک میلیارد و سیصد 

میلیون تومان در حبس بوده است، قرار تأمین کیفري از نوع وثیقه به مبلغ مذکور صادر و شخصی با تودیع یک فقره 

میلیون  750انجام کارشناسی قیمت شش دانگ آن ملک  پالك ثبتی حضور به موقع زندانی را تضمین نموده است. با

گذار دو فقره پالك ثبتی دیگر را  کرد، همین فرد وثیقه تومان ارزیابی شده و از آن جا که این مبلغ کفایت تأمین را نمی

ه و معرفی نموده که یکی به ارزش دویست و پنجاه میلیون تومان و دیگري به ارزش سیصد میلیون تومان ارزیابی شد

گذار با وصف  در نهایت سه فقره پالك مذکور در وثیقه اجراي احکام قرارگرفته است. متعاقب غیبت زندانی، وثیقه

روز زندانی را معرفی نکرده و لذا دستور ضبط وثیقه صادر شده و با انجام  30ابالغ واقعی و سپري شدن مهلت 

رسمی دادگستري ارزش پالك ز برگزاري مزایده کارشناس پیش ا که تشریفات به مزایده گذاشته شده است. توضیح آن

میلیون تومان ارزیابی شده بود را به لحاظ افزایش تورم به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون  750را که  اول ثبتی

راتب تومان برآورد نموده است؛ دو فقره پالك ثبتی دیگر نیز با توجه به تورم افزایش قیمت داشته است. با عنایت به م

  مذکور:

که هر سه فقره پالك ثبتی تحت مالکیت یک فرد است،  له از وثیقه تودیع شده، با توجه به این براي وصول طلب محکوم

میلیون تومان وجوه اخذ گردد  300میلیون و  250میلیون،  750آیا باید از هر پالك ثبتی معادل مبلغ ضبط شده یعنی 

میلیون ارزش داشته و در حال حاضر با افزایش قیمت یک  750زمان تودیع  که در نخست که از همان پالك و یا آن

  به را وصول کرد؟ توان کل محکوم میلیارد و سیصد میلیون تومانی مواجه شده است، می

 پاسخ:

، 1398/6/5مورخ  926به شماره ثبت وارده  1398/5/9مورخ  9018/3/710بازگشت به استعالم شماره       

  گردد. اعالم می

خطاب به آن مرجع اعالم شده است. لطفا  28/5/1398مورخ  764/98/7ي شماره  پاسخ همان است که طی نظریه

  یک بار پستی) خودداري نمایید. از ارسال تکراري یک سوال (یک بار به صورت سیستمی و

  



 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1398/06/26     

7/98/920   

  ك  920-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

 تصرف غیر قانونی در اموال یا وجوه دولتی یا عمومی( (تعزیرات) قانون مجازات اسالمی 598 در بزه موضوع ماده -1

عالوه بر جبران خسارت وارده و «آیا با توجه عبارت  )تضییع اموال و وجوه دولتی یا مصرف آن در غیر موارد معین و

جبران خسارت را قسمتی از  توان همانند بزه شرکت و کالهبرداري،در متن این ماده، می »المثل  اجرتپرداخت 

  ؟مجازات تلقی نموده و دادگاه را بدون دادخواست ملزم به صدور حکم از این جهت دانست

  پاسخ:

مورخ  920به شماره ثبت وارده  1398/5/26مورخ  9039/1792/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/3

شود و مطالبه آن، عنوان  ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی

، صدور 1392ن آیین دادرسی کیفري مصوب قانو 15دعواي حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 

حکم به جبران خسارت جز در مواردي که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، 

قانون  598در ماده » عالوه بر جبران خسارات وارده«باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت  نیازمند تقدیم دادخواست می

(مذکور در فرض استعالم) به معناي نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت  1375ات) مصوب مجازات اسالمی (تعزیر

 باشد. نمیتشریفات مربوط 

  دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/06/03    

7/97/2479   

  ك  97-168-2479شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، دادگاه قبل از صدور دستور مبنی بر تشکیل جلسه دادرسی، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341طبق ماده 

چنانچه تحقیقات را  ناقص تشخیص دهد یا پس از پایان تحقیقات مقدماتی موارد جدیدي کشف کند که مستلزم انجام 

  دهد. حال سوال این است که: ت میتحقیقات است، با ذکر دقیق موارد، دستور تکمیل تحقیقات را به دادسرا جه

شده، این است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی موارد جدیدي حادث شود که  یاد 341آیا مقصود مقنن در ماده  -1

پیش از آن وجود نداشته است؛ یا موارد جدیدي مد نظر است که در مرحله قبل از اعالم ختم تحقیقات مقدماتی توسط 

  ی مکتوم بوده یا قابلیت دسترسی نداشته است؟دادسرا وجود داشته ول

تواند دستور تکمیل تحقیقات مقدماتی که تا پایان مرحله ختم تحقیقات مقدماتی توسط  که دادگاه میمقصود از این -2

ص طور ناقدادسرا انجام شده را بدهد، آیا شامل هر نوع نقص به تشخیص دادگاه است که دادسرا اساساً انجام نداده یا به

  انجام داده است؟

در جلسه محاکمه ممکن است دادستان یا شاکی خصوصی و یا متهم براي اثبات ادعا یا دفاع، به شهادت شهود،  -3

معاینه محل یا جلب نظر کارشناس استناد کنند. آیا این اقدامات که بعد از صدور دستور جلسه دادرسی و احضار 

م گیرد یا همانند مرحله قبل از دستور جلسه دادرسی که ادامه مرحله طرفین پرونده است، باید توسط دادگاه انجا

  یل تحقیقات را به دادسرا بدهد؟ تواند دستور تکم تحقیقات مقدماتی است، دادگاه می

 پاسخ:

، نظریه 1397/9/7مورخ  2479به شماره ثبت وارده  1397/8/30بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2( آیین دادرسی کیفريمشورتی کمیسیون 

این است، در مواردي که پرونده با  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341و  90مستفاد از مواد  -2و  1

شود، دادگاه باید حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات  خواست به دادگاه ارجاع می کیفر

را ناقص بداند یا موارد جدیدي پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، 

تحقیقات را از دادسراي مربوطه درخواست یا رأسا اقدام به تکمیل تحقیقات نماید و منظور از مواردي انجام یا تکمیل 



که نیاز به انجام تحقیقات دارد،مواردي است که از جنس تحقیقات مقدماتی بوده و از وظایف ذاتی دادسرا است ؛ و لذا 

  گردد.  غ نظریه کارشناسی به طرفین را نیز شامل میمصادیقی نظیر عدم اخذ نظریه تکمیلی پزشکی قانونی یا عدم ابال

، تحقیقاتی که در مرحله دادرسی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  371و  342و  341مستفاد از مواد  -3

( از قبیل اتیان سوگند و  شود و از اقتضائات دادرسی محسوب و جزء وظایف ذاتی دادگاه است، الزم تشخیص داده می

  باشد. م قسامه) قابل ارجاع به دادسرا نمییا انجا

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  


