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 نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 1931 فروردین 11چهارشنبه منتشر شده در روزنامه رسمی 

 به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

 سید نوید مقدم حسینی – سیاوش هوشیار :تنظیم

 داینجا کلیک کنیظریات مشورتی سایت حقوقی اختبار خش ویژۀ نورود به برای ب
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 3۹ ـ 1/1۰۱ ـ 1۱۱شماره پرونده 

 سؤال

 کتاب ۷1۷ و ۷1۰ مواد موضوع عمدی غیر صدمه به منتهی رانندگی امر در احتیاطی بی از ناشی جرایم آیا

 مصوب کیفری دادرسی آئین قانون شدن اجرایی به باعنایت ،(تعزیرات) 19۷1 اسالمی تمجازا قانون پنجم

 دادسرا در ابتدائاً یا شود رسیدگی ذیصالح دادگاه در مستقیماً باید قانون این 9۹۶ ماده به توجهاً و 1932

  گردد؟ ارسال دادگاه به مقتضی قرار صدور و تحقیقات مراحل طی با و مطرح

 91/۹/193۹ ـ 1۶۰۱/3۹/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 به هشت و هفت درجه تعزیری جرائم ،1932 کیفری دادرسی آئین قانون 9۹۶مادّه موجب به اینکه به نظر  

 تعزیری جرائم به ناظر تنها نیز مجازاتها بندی درجه طرفی از و شود می رسیدگی دادگاه، در مستقیم طور

 یعنی سؤال، فرض در. شود می رسیدگی کیفرخواست با شرایطی هر تحت دیه، مستوجب جرم به لذا است،

 رسیدگی کیفرخواست با باید باشد، هشت یا هفت درجه تعزیری مجازات و دیه مستوجب جرمی که موردی

 .شود

 مواد قانونی مرتبط :

 : (تعزیرات) 19۷1 اسالمی مصوب مجازات قانوناز 

 ضعف یا نقصان باعث که شود بدنی صدمه موجب( ۷1۹) ماده در مذکور جهات از یکی گاه هر - ۷1۰ ماده

 آن بدون گردد، مصدوم عضو از قسمتی رفتن بین از باعث یا و شود  بدن اعضای از یکی یا منافع از یکی دائم

 ماه شش تا ماه دو از حبس به مرتکب شود طبیعی موعد از قبل زن حمل وضع باعث یا بیافتد کار از عضو که

 .شد خواهد محکوم مصدوم ناحیه از مطالبه صورت در دیه پرداخت و

 تا یک از حبس به مرتکب شود بدنی صدمه موجب( ۷1۹) ماده در مذکور جهات از یکی گاه هر - ۷1۷ ماده

 .شود می محکوم مصدوم ناحیه از مطالبه صورت در دیه پرداخت و ماه پنج

  :1931مصوب قانون آئین دادرسی کیفری 9۹۶ ماده
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 که مواردی سایر و مورد این در. شود می مطرح دادگاه در مستقیم طور به هشت، و هفت درجه تعزیری جرایم

 :کند می اقدام زیر ترتیب به تحقیقات انجام از پس دادگاه شود، می مطرح دادگاه در مستقیم طور به پرونده

 موارد از را مورد اگر و کند می صادر صالحیت عدم قرار نداند، رسیدگی به صالح را خود دادگاه چنانچه -الف

 .کند می تصمیم اتخاذ مورد، حسب بداند، تعقیب موقوفی یا منع

 دادگاه نکنند، مهلت درخواست و باشند حاضر دعوی اصحاب چنانچه ،(الف) بند در مذکور موارد غیر در -ب

 برای یا نباشند حاضر دعوی اصحاب که صورتی در. کند می رسیدگی به مبادرت رسمی، جلسه تشکیل با

 متهم، از متناسب تأمین أخذ با دادگاه کنند، مهلت درخواست زیان، و ضرر دادخواست تقدیم یا دفاع تدارک

 ابالغ شوند، حاضر دادگاه در باید که اشخاصی سایر و دعوی اصحاب به را مراتب و تعیین را رسیدگی وقت

 .کند می
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 39 ـ 221 ـ 211۶شماره پرونده 

 سؤال

 با آورنده پدید یا مولف اثر، صاحب آیا گذشته، در اثر چاپ جهت ناشر به نشر حق واگذاری به توجه با ـ1

 نماید؟ تنظیم الکترونیک نشر جهت جدید قرارداد الکترونیک ناشر با تواند می الکترونیک نشر ظهور

 به مجاز دیجیتال و الکترونیک نشر ظهور بر سابق ایشان به شده واگذار نشر حق استناد به  چاپی ناشر ـ2

  دارد؟ پدیدآورنده یا مولف اثر، صاحب مجدد اذن به نیاز یا است اثر الکترونیک نشر

 19/۹/193۹ ـ 1۶11/3۹/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 و مصنفان و مؤلفین حقوق از حمایت قانون مشمول اثر، از قسمتی یا تمام نشر و چاپ هرگونه اینکه به نظر

 مصنف یا مؤلف اجازه اخذ مستلزم نیز الکترونیکی یا دیجیتال نشر لذا است، 19۹۱ ماه دی مصوب هنرمندان

 امتیاز و باشد شده منعقد دیجیتالی و الکترونیکی نشر رواج و ظهور از قبل اثر، چاپ قرارداد که این ولو است؛

 .است اثر آورنده پدید به متعلق نیز الکترونیکی نشر
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 3۹ ـ 1۰/3 ـ 11۹شماره پرونده 

 سؤال

 این 19 ماده در انفاق ترک اینکه به توجهاً و1931 سال مصوب خانواده حمایت قانون 12 ماده به توجه با

 غیر که) خود سکونت محل در تواند می زوجه انفاق ترک شکایت خصوص در آیا گردیده، انگاری جرم قانون

 خیر؟ یا کند شکایت طرح( است مشترک زندگی محل از

 11/۹/193۹ ـ 1۶۶۹/3۹/۷نظریه شماره 

 قضائیهنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه 

 است مذکور قانون ۹ ماده در اشاره مورد دعاوی به ناظر صرفاً ،1931 مصوب خانواده مایتح قانون 12 ماده

 شکایت مورد در. نماید دعوا طرح خانواده دادگاه در زوج علیه خود سکونت محل در تواند می زوجه که

 .دارد صالحیت جرم، وقوع محل قضایی مرجع کیفری، دادرسی آئین عمومات طبق انفاق، ترک کیفری

 مواد قانونی مرتبط :

 :1931 مصوب خانواده حمایت قانون11ماده

 سکونت محل یا خوانده اقامت محل دادگاه در تواند   می زوجه زوجین، به مربوط خانوادگی امور و دعاوی در

 .باشد غیرمنقول مهریه مطالبه خواسته، که موردی در مگر کند دعوی اقامه خود
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