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 3۹ـ  6/6۹1ـ  ۹12شماره پرونده 

 السؤ

آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، بفرمائید با این 

 کند؟ تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می

 61/۹/693۹ـ  31۹/3۹/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به یکی از علل   را« تقلیل یا تبدیل مجازات اشد»، 6932 قانون مجازات اسالمی 69۹مقنن طبق ماده 

که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند  قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است

شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه  قانون یاد شده می 6۰ب ماده 

ت اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به )تخفیف قضائی(، مجازا

 .مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود قانون 69۹ماده  9موجب تبصره 

  :6932از قانون مجازات اسالمی مصوب 

موظف است  اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام : 6۱بند ب ماده 

قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصالح آن را طبق قانون جدید 

تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه 

مقررات این بند در مورد اقدام  صادرکننده حکم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد.

تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست 

  .وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید

دگاه برای هر یک از آن در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دا -69۹ماده 

جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک 

را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین 

 به یکی از علل قانونیقابل اجراء است و اگر مجازات اشد  مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد

 .تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد
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در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم 

 .م باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گرددو اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جر

در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می  -6تبصره 

 .شود

در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد  -2تبصره 

 .اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گرددجرم، 

در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین  -9تبصره 

 .حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد

های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها  مورد جرائم تعزیری درجهمقررات تعدد جرم در  -۹تبصره 

 .با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد
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 3۹ـ  6/61۹ـ  ۹31شماره پرونده 

 سؤال

این قانون،  92و تبصره ماده  6932قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  23با عـنایت به بند ب ماده 

است اعالم فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و هم چنین  خواهشمند

باشد  می 92مسائلی غیر از وظایف اختصاص یافته به آن ها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده   ارجاع

 و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟

 6۹/۹/693۹ـ  391/3۹/۷نظریه شماره 

 ه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهنظری

که ضابطان خاص را تعریف  6932قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  23در فرض پرسش اواّلً بند ب ماده 

ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف »دارد:  کند مقرر می می

که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود « شوند ...  محول شده ضابط دادگستری محسوب می

 .شوندله، ضابط دادگستری محسوب نمی وظایف محو

 ، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارتقانون یاد شده 9۰ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده  

های آموزشی ضابطان عام و  االصول دوره باشد و علی های آموزشی خاص می های الزم و گذراندن دوره

ایشان ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده 

شوند،  کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی های آموزشی را سپری می گذاشته است، دوره

بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف 

 .باشد میقانون یاد شده  92اختصاص یافته به آن ها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 

 مواد قانونی مرتبط :

  :6932از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 :ضابطان دادگستری عبارتند از  -23ماده 

زش آمو که ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی داران درجه و افسران فرماندهان، شامل عام ضابطان –الف 

 .مربوط را دیده باشند
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 ضابط شده محول وظایف حدود در خاص قوانین موجب به که مأمورانی و مقامات شامل خاص ضابطان –ب 

 زندانیان، به مربوط امور به نسبت زندان مأموران و معاونان رؤسا، قبیل از شوند؛ می محسوب دادگستری

انقالب   پاسداران  سپاه  بسیج  مقاومت  نیروی  رانمأمو و سپاه اطالعات سازمان و اطالعات وزارت مأموران

اسالمی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به  

 .شوند ب میشود، ضابط محسو آنان محول 

ط در این مورد مربو ضابطان نظارت تحت اما شوند، نمی محسوب دادگستری ضابط وظیفه، کارکنان -تبصره 

کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی  انجام وظیفه می

 .مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست

های  ط دادگستری، عالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتاحراز عنوان ضاب  -9۱ماده 

های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری  الزم با گذراندن دوره

ار است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتب

 .است

های  های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت طور مستمر دوره دادستان مکلف است به -6تبصره 

 .الزم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید

االجراء شدن این قانون توسط وزیر  ظرف سه ماه از تاریخ الزم نامه اجرایی این ماده آیین -2تبصره 

همکاری وزرای اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی دادگستری و با 

 .رسد شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می جمهوری اسالمی ایران تهیه می
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 3۹ـ  6/3ـ  2۹2شماره پرونده 

 سؤال

است شده است، منطبق آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخو

 با موازین قانونی است یا خیر؟

 6۱/۹/693۹ـ  3۱1/3۹/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در 

تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده  اشتغال بهای وجود ندارد و این خصوص مقرره 

بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از  .خارج است قانون مدنی 666۷

 .تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند زوج باشد، زوج می

 ماده قانونی مرتبط :

  :قانون مدنی 666۷ماده 

لح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصا

 .کند
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 3۹ـ  6/9ـ  ۹21شماره پرونده 

 سؤال

درخصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابالغ قانونی، در خصوص رأی مذکور 

 علیه از گردد، حال محکوم علیه توقیف می درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم

رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین 

شده در مرحله اجرای حکم  علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف گردد. آیا با درخواست محکوم می

 تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟

 ۷/۹/693۹ـ  ۹۷2/3۹/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

علیه در مهلت های  ، محکومٌقانون آئین دادرسی مدنی 9۰1ماده  6در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره 

قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، 

؛ به عبارت دیگر، ای با اعاده عملیات اجرائی نداردم، مالزمه توقف اجرای حکشود و  اجرای حکم متوقف می

قانون اجرای  93علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده  صرف قبولی واخواهی محکوم

 .خارج است احکام مدنی

 مواد قانونی مرتبط :

 (:در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب )  9۱1تبصره یک ماده 

عمل آید، آن ابالغ معتبر بوده و  چنانچه ابالغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابالغ قانونی به

 .موقع اجراء گذارده خواهد شد مهلت قانونی و قطعی شدن به یابی پس از انقضاءحکم غ

تواند  درصورتی که حکم ابالغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطالع از مفاد رأی باشد می

ورد غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این م دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم

حکم خواهد  کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می

  .بود
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 : قانون اجرای احکام مدنی

هر گاه حکمی که بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حکم نهائی بالاثر 

شود عملیات اجرائی بدستور دادگاه اجراکننده حکم بحالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتیکه محکوم به 

اعاده  نماید.  مثل یا قیمت آنرا وصول می  مأمور اجرا( نباشد دادورز )عین معین بوده و استرداد آن ممکن 

 .عملیات اجرائی بدستور دادگاه بترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه بعمل میآید
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 3۹ـ  61/3ـ  ۹26شماره پرونده 

 سؤال

، آیا رئیس حوزه قضائی یا معاون ارجاع 6936قانون حمایت خانواده مصوب  1با توجه به قید دادگاه در ماده 

های مقرر در این ماده را  قانوناً اختیار معاف نمودن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینه

 دارد یا خیر؟

 ۷/۹/693۹ـ  ۹11/3۹/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عدم تمکن مالی خواهان، شرط وجّه به اینکه و با ت 6936قانون حمایت خانواده  1با عنایت به صراحت ماده 

باشد، احراز آن به عهده دادگاهی است که به دعوای های مقرر در ماده مذکور می اعمال معافیت از هزینه 

 و با توجّه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت می مطروحه رسیدگی نموده

 .باشد اختیارات رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع مینماید و این امر خارج از 

 ماده قانونی مرتبط :

   :6936قانون حمایت خانواده مصوب  1ماده 

تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع   درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می 

ها   ری و سایر هزینه الزحمه داو  الزحمه کارشناسی، حق  واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق

معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام 

قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی 

 کند.  تعیین می 

و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت  )ره(مداد امام خمینیتبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته ا

 باشند.  هزینه دادرسی معاف می 
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 3۹ـ  6/9ـ  ۹2شماره پرونده 

 سؤال

های اجرای احکام که پس از  قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده 616و 61۰در مورد تفسیر مواد 

االجرا بر محکوم علیه تحمیل  کند آیا حق له گذشت می ه، محکومانقضاء مدت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائی

 شود یا خیر؟ می

 9/۹/693۹ـ  ۹91/3۹/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول 6911قانون اجرای احکام مدنی مصوب  61۹مطابق ماده 

داللت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه ندارد  این قانون 61۰بنابراین ماده   است؛

االصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص  و شرط وصول آن، علی

 الذکر قانون فوق 61۰ر شود که در این صورت، حق اجرا مطابق ماده اجرای حکم، ترتیبی بین آن ها مقر

 .گردد ه منزله سازش تلقی میوصول خواهد شد و گذشت محکومٌ له نیز ب

 مواد قانونی مرتبط :

  :6911قانون اجرای احکام مدنی مصوب از 

 :های اجرائی عبارت است از زینهه -61۹ماده 

به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که  پنج درصد مبلغ محکوم - 6

خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بمأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته 

 .استه معین نموده باشدحساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خو

الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق  هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق هزینه - 2

 .حفاظت اموال و نظائر آن

علیه است ولی در  پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه بر عهده محکوم -61۱ماده 

خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد  زش کنند یا بینصورتیکه طرفین سا

   .نخواهد گرفت به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق شد. و در صورتیکه محکوم
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 3۹ـ  6/9ـ  919شماره پرونده 

 سؤال

، 699۹و نیم عشر اجرایی مصوب  به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت

باشد، ادارات  در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت می

دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، قـانون یاد شده 

 6ام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احک

کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات  قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می

دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعالم نظر مشورتی درخصوص اعتبار 

 .مورد استدعا است قانون یاد شده

 6/۹/693۹ـ  ۹۱3/3۹/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد  6۹۰با توجه به این که برابر ذیل ماده 

ام دادگاه ها موضوع قانـون ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احک

باشد و  ، نیز ملغی می699۹معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 

قانون نحوه پرداخت با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در های قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما  نظریه

تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به ، 6911به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  محکومٌ

 .گیرد ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی وزارتخانه
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 3۹ـ  6/62۷ـ  9۹1شماره پرونده 

 سؤال

های عمومی و انقالب در امور مدنی دادگاه  قانون آئین دادرسی دادگاه ۹۹ماده  ۹در دعوایی به استناد بند 

تواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان  دعوی صادر و این قرار قطعی است آیا خواهان میقرار رد 

خوانده بدون اینکه بعدا ًتغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصوالً طرح دعوای مجدد با 

 همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است ؟

 6/۹/693۹ـ  ۹۱۷/3۹/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاه ها است و شامل قرارها 

ماده  ۹گردد، بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند  )به استثنای قرار سقوط دعوی( نمی

ا تجدید دادخواست و طرح مجدد صادر شده است، ب 69۷3ی مصوب قانون آئین دادرسی در امور مدن ۹۹

دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور 

تواند به همان  النهایه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، می. باشد رأی مقتضی می

 تناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده میاس

 .تواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد

 ماده قانونی مرتبط : 

  ( :یامور مدن در ای عمومی و انقالب )قانون آیین دادرسی دادگاه ه ۹۹ماده 

 :تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند در موارد زیر خوانده می

6 – ... 

 .ادعا متوجه شخص خوانده نباشد – ۹

1- ... 
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