
 

1398/08/28    

7/98/578   

  ك578-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صدمات وارده ناشی از تصادفات به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی از جمله نواقص مربوطه به احداث راه، عدم 

هاي اجرایی و به طور کلی اشخاص حقوقی عالوه بر نصب تابلوهاي هشداردهنده یا موانع فیزیکی، آیا ادارات و دستگاه

قانون مجازات اسالمی  718تا  714جنبه خصوصی از باب پرداخت دیه، قابلیت مجازات از جنبه عمومی وفق مواد 

   را هم خواهند داشت؟ 1375مصوب 

 پاسخ:

، 1398/04/18مورخ  578به شماره ثبت وارده  1398/04/18/د مورخ 16343بازگشت به استعالم شماره      

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

، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  20با توجه به تبصره ماده 

ري نیست؛ بنابراین چنانچه تصادف کنند، مج دولتی در مواردي که اعمال حاکمیت می دولتی و اشخاص عمومی غیر

ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه یا فوت به لحاظ عدم نصب تابلو هشداردهنده یا موانع فیزیکی از 

نسبت به آن اشخاص قابل اعمال نیست به ویژه آن که نوع  20هاي مقرر در ماده  سوي ادارات دولتی باشد، مجازات

  ظایف قانونی ادارات منافات دارد.ن ماده نیز با انجام وهاي مقرر در ای مجازات

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/08/19    

7/98/587   

  ح  587-195-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ماده  6و تبصره  1367ها مصوب  هاي دولتی و شهرداري واحده قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح در ماده

قانون توزیع عادالنه  43و ماده  1370ها مصوب  واحده قانون نحوه تقویم ابنیه امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري

ن و در سایر قوانین و مقررات مربوط به استمالك اراضی از جمله الیحه قانونی تملک کیمال 1361آب مصوب 

 5ماده  2الحقوق از جمله تبصره  نفع و ذوي ن حقوق و اشخاص ذيشوراي انقالب به صاحبا 1358اراضی مصوب 

هاي عمرانی در زمان استمالك اراضی بر اساس  هاي اجرایی متولی اجراي طرح الیحه مذکور اشاره گردیده و دستگاه

هیات وزیران مکلف به پرداخت حقوق  8/11/1387مورخ  205686/39759نامه شماره  الیحه مذکور و موافقت

اند؛ ولی برخی از  اشخاص صاحب حق در آزادسازي و تملک اراضی و مستحدثات مسکونی و غیر مسکونی گردیده

ها و مراتع  قانون جنگل 56این اراضی و امالك در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که از لحاظ اجراي ماده 

قانون توزیع عادالنه آب در حیطه اراضی منابع ملی و  2و 1موانع تولید و مواد  قانون رفع 54کشور و همچنین ماده 

ها در اختیار حکومت اسالمی و دولت و ها و منابع آبی قرار دارند و مالکیت آن دولتی و حریم و بستر رودخانه

اعیانی و کاشت درختان یا ها اقدام به ایجاد باشد و اشخاص متصرف در این عرصه ها می هاي متولی این عرصه دستگاه

هاي عمرانی را دارند، این افراد به  هاي متولی قصد اجراي طرح اند و در حال حاضر که دستگاه زراعت سطحی نموده

گردند و مطالبه بهاي اراضی و  هاي عمرانی می عنوان معارض محلی و اجتماعی مانع از اجراي عملیات اجرایی پروژه

گفته و تعاریف ذکر شده در قوانین مذکور، جـود را دارنـد. با توجـه به مراتـب پیشهاي مو پرداخت خسارت اعیانی

  خواهشمند است نسبت به موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعالم فرمائید:

  اوال، تعاریف قانونی موسع از اراضی و امالك شرعی و تشریح و همچنین شرعی و عرفی مشمول چه اشخاصی است؟

قانون توزیع  44و  43قانون مدنی و وفق مواد  93 و 29، 40، 18، 143، 141، 140، 33، 27به مواد  ثانیا، با عنایت

الیحه قانون  5ماده  2و بر اساس تبصره  1347قانون و نحوه ملی شدن آن مصوب  50ماده  4عادالنه آب و تبصره 

اند، بهاي و عرضه را تجـویز نموده نوعی پرداخت خسارت اعیانی بدون 58تملک اراضی مصوب شوراي انقالب ماده 

  پذیر است؟  آیا پرداخت بهاي اراضی و خسارت اعیانی به صاحبان این اراضی و امالك امکان

 

  

  

  



  پاسخ:

مورخ  587به شماره ثبت وارده  1398/04/11مورخ  98/22ص  5832بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین 1398/04/19

قانون مدنی منصوص است و در صورت اختالف در مالکیت،  140اسباب تملک در قوانین موضوعه از جمله ماده 

 محاکم قضایی باید حسب مورد و وفق مقررات حاکم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نمایند.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  حقوقی قوه قضاییهمدیرکل 

  

 
    



 

1398/08/22    

7/98/591   

  ك  591-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

جهت دسترسی به محکوم دستور ضبط وثیقه صادر   هاي کیفري مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام،چنانچه در پرونده

محکوم بعد از مزایده خود را به زندان و و در مزایده به لحاظ نبود خریدار، شاکی حاضر به خرید ملک گردد؛ لیکن 

قانون  236توان مطابق ماده گذار تقاضاي ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را نماید، آیا میمعرفی کند و وثیقه

  که مزایده به قوت خود باقی است؟آیین دادرسی کیفري از دستور ضبط وثیقه رفع اثر نمود یا این

 پاسخ:

مورخ  591به شماره ثبت وارده  1398/4/19مورخ  9035/486/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/4/22

نت اجراي تخطی از معرفی در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضما» متهم«نظر از استعمال کلمه اوالً، صرف

،با اصالحات و الحاقات بعدي که مقنن در 1392قانون آیین دادرسی کیفري 508و  507، 500متهم، باعنایت به مواد 

بینی مرحله اجراي احکام، همان اختیاراتی را که براي قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش

نباط میـین استـانون چنـاین ق 251نایت به ماده ـم هم مجري دانسته است، و با عنموده، در مورد قضات اجراي احکا

مرجع «گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجراي آن به مرحله اجراي احکام هم تسري دارد. اطالق عبارت 

  آن قانون نیز مؤید این نظر است.  236در ماده » قضایی

، خاتمه عملیات مربوط 1392قانون آیین دادرسی کیفري  236در ماده  »عملیات اجراییاتمام «ثانیا، منظور از عبارت 

به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجراي احکام مدنی 

گردد، در فرض سؤال که  یی میباشد که منتهی به ختم پرونده اجرا و در نهایت وصول وجوه مربوطه می 1356مصوب 

مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده 

ن دادرسی کیفري، قانون آیی 236مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته، بنابراین اعمال مقررات ماده 

  امکان پذیر است.

 کتر محمد علی شاه حیدري پورد

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/18    

7/98/1089   

  ح  1089-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدنی و تبصره اصالحی که مقرر کرده زوجه استحقاق دریافت سهم خود از بهاي  946با توجه به اصالح ماده 

عرصه و اعیان زوج متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده را دارد، آیا گواهی حصر وراثتی که پیش از اصالح ماده 

  ؟نفع قابل اصالح است صادر شده، در صورتی که ترکه تقسیم نشده باشد با تقاضاي ذي 946

 پاسخ:

، 1398/07/06مورخ  1089به شماره ثبت وارده  1398/06/28مورخ  98/1078بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین «گواهی حصر وراثت  18/4/1374قانون امور حسبی اصالحی  362به موجب ماده 

هاي عمومی و  قانون آیین دادرسی دادگاه 309است. همچنین فرض سؤال از ماده » تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی

که ناظر به مواردي است که در تنظیم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ داده  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

قانون مدنی  946وج موضوعی دارد؛ لذا در این فرض که گواهی حصر وراثت پیش از تبصره الحاقی به ماده است، خر

صادر و به قدرالسهم زوجه از ماترك برابر مقررات حاکم در زمان صدور تصریح شده است،  26/5/1389مورخ 

ا لحاظ م ترکه با تحقق شرایط باید باالجرا شدن این تبصره موجب صدور رأي اصالحی نخواهد بود؛ هرچند تقسی الزم

  تبصره مذکور انجام پذیرد.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  
  

    



 

1398/08/08    

7/98/1058   

  ك  1058-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

منزل یا خودروهاي پارك شده در دو نفر سارق که یکی از آنان چاقویی به همراه دارد در شب اقدام به سرقت از 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) چنانچه یکی از سارقین حامل سالح ظاهر یا مخفی  654نمایند. در ماده خیابان می

باشد و عنوان محارب بر فرد حامل سالح صدق نکند، مجازات حبس تعیین شده است. آیا در قضیه مطروحه به کیفیت 

اند، حین سرقت به علت عدم حضور  که به صورت پنهانی در شب اقدام به سرقت نموده فوق، اگر سارق یا سارقین

اي نکنند آیا از شمول ماده مورد اشاره خارج است؟ به عبارت اند استفادهافراد دیگر، از چاقو یا سالحی که همراه داشته

نتیجه گرفت که در تحقق جرم موضوع توان  گذاري در خصوص سرقت مسلحانه، آیا میدیگر، با توجه به سابقه قانون

عالوه بر شرایط قانونی از جمله دو نفر سارق، وقوع سرقت در شب، حامل سالح بودن یکی از سارقین،  654ماده 

که صرف همراه باخته یا افراد دیگري در زمان سرقت الزم و ضروري است یا اینپنهانی نبودن سرقت و حضور مال

  کند؟زمان سرقت کفایت می مین درداشتن چاقو توسط مته

 پاسخ:

، 1398/07/02مورخ  1058مورخ  به شماره ثبت وارده  1398132000623614بازگشت به استعالم شماره       

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

نفر یا بیشتر باشند و که سرقت در شب بوده و سارقین دو در صورتی 1375قانون مجازات اسالمی  654طبق ماده 

ظاهر یا «شود. عبارت سالح باشد، مجازات سرقت این ماده اعمال می» سالح ظاهر یا مخفی«الاقل یکی از آنان حامل 

باشد بلکه مقنن صرف همراه داشتن سالح نشان از آن دارد که ضرورتی به استفاده از سالح در حین سرقت نمی» مخفی

که استفاده از آن موجب تشدید مجازات نسبت به سرقت دانسته است. لذا در صورتیرا به دلیل خطرناکی و احتمال 

دیده در حین سرقت حاضر نبوده و یکی از سارقان حامل سالح ظاهر یا مخفی باشد، هرچند از آن استفاده نکرده بزه

  شود.قانون یادشده سرقت مشمول این ماده می 654باشد، با احراز سایر شرایط ماده 
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/29    

7/98/1305   

  ك  1305-168-98شماره پرونده:  
  

  استعالم:

زنی به یک دستگاه خودروي سواري مشکوك شده و خودرو را با رعایت قوانین مامورین انتظامی حین گشت

رویت مدارك خودرو و با کسب اجازه از مالک، در قسمت جلوي راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف و بعد از 

که تفتیش و بازرسی خودرو بدون دستور قضایی نمایند. با توجه به اینصندلی جلو مقادیري مشروبات الکلی کشف می

حیح که تحصیل دلیل به صورت قانونی نبوده است صصورت پذیرفته است، آیا صدور قرار منع تعقیب با استناد به این

   ل غیر قانونی دلیل کیفري چیست؟باشد؟ به عبارت بهتر، ضمانت اجراي تحصیمی

 پاسخ

مورخ  1305به شماره ثبت وارده  1398/08/12مورخ  38001/134/9016بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/08/14

قانون آیین  64و با عنایت به ماده  1368قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی   38و  22با لحاظ اصول 

مذکور در این ماده محدود است و در ماده » طرق قانونی«که جهات قانونی شروع به تعقیب به  1392دادرسی کیفري 

ررات قانونی تهیه و تنظیم این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مق 36

الذکر خارج باشد قانون فوق 57و  56، 55شود و در فرض سؤال، در صورتی که از شمول موارد مذکور در مواد 

ضابطان دادگستري مجاز به مداخله و اعالم گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه دادستان جرم اعالم 

ده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور بر شده را از مصادیق جرایم تهدیدکنن

خالف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفري موضوع و ماالً صدور قرار منع 

ون آیین دادرسی کیفري قان 148باشد؛ بدیهی است که در خصوص اشیاي ممنوع (مکشوفه) باید مطابق ماده تعقیب نمی

  اقدام شود. 1392

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/27    

7/98/1319   

  ك  1319-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فردي به مجازات حبس محکوم و بخشی از مجازات تعلیق شده است. براي درخواست آزادي مشروط موضوع ماده 

سوم مجازات قابل سوم مجازات تعیینی است یا یکآیا مالك تحمل یک ،1392قانون مجازات اسالمی مصوب  58

سوم پنج سال اجرا؟ مثالً شخصی به پنج  سال حبس محکوم و چهار سال آن تعلیق شده است؟ حال میزان محاسبه یک

  ک سال از حبس که قابل اجرا است؟سوم یحبس صادره مالك است یا یک

 پاسخ:

مورخ  1319به شماره ثبت وارده  1398/08/14مورخ  9030/17624/721بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/08/18

صف و پس از تحمل ن«در عبارت  1392قانون مجازات اسالمی  58مذکور در ماده » مجازات«که واژه  با توجه به این

گیرد و مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در برمی» در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات

هیچ تصریحی به این که فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد و در مقام تردید، 

یر مخالف این نتیجه را در پی دارد که در بسیاري از موارد کسانی باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفس

که قسمتی از اجراي مجازات تعلیق شده است، از استفاده از آزادي مشروط محروم شوند، در حالی که این محرومیت 

که در  باشد؛ بنابراین مالك برخورداري از آزادي مشروط، آن میزان مجازاتی است نیازمند نص است که مفقود می

محکومیت همراه با تعلیق قابل اجرا است و لذا در فرض سؤال، دادگاه با مالحظه نصف یا ثلث مجازات قابل اجرا، در 

  خصوص آزادي مشروط اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/25    

7/98/1103   

  ح1103-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود؛  در سنوات اخیر مرسوم شده حسب توافق خانواده زوجین، بعضی وسایل زندگی مشترك توسط زوج تهیه می

شود. حال زوجه دعواي استرداد  لیکن وسایل مذکور در فهرست جهیزیه زوجه که زوج نیز آن را امضاء نموده درج می

زوج تهیه شده است لیکن بابت شیربها بوده است. تکلیف جهیزیه مطرح نموده و اقرار دارد وسایل مذکور توسط 

  ؟چیست

 پاسخ:

مورخ  1103به شماره ثبت وارده  1398/07/07مورخ  9031/26238/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/07/09

تواند مدعی مالکیت اجناسی شود که در سیاهه جهیزیه آمده است؛  میجهیزیه عرفاً متعلق به زوجه است و لذا زوج ن

ایی ـع قضـده مرجـب مورد بر عهـکه با ادله دیگري خالف آن را اثبات کند که تشخیص مصداق حس مگر آن

  کننده است.رسیدگی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/01    

7/98/40   

  ك40-182-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

سایت نیاز به اخذ مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد دارد. آیا ایجاد ایجاد وب

ها و مراکز مجاز درمان در منزل که داراي پروانه فعالیت از سایت سامانه الکترونیکی در زمینه معرفی آزمایشگاهوب

  باشد؟باشند، مستلزم اخذ مجوز از وزارت بهداشت میاشت و درمان میوزارت بهد

سایتی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان ایجاد شود و اقدام به فعالیت تبلیغی براي در صورتی که چنین وب

است و آیا شناساندن مراکز آزمایشگاهی و درمانی مذکور نماید، آیا از مصادیق تاسیس موسسه پزشکی غیر مجاز 

  گردد؟ه در امور پزشکی محسوب میسایت مذکور از مصادیق بزه مداخلفعالیت انجام شده در وب

 پاسخ:

، نظریه 1398/01/19مورخ  40به شماره ثبت وارده  1397/12/26بازگشت به استعالم فاقد شماره  مورخ       

  گردد: میمشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم 

اظهار نظر در این خصوص که فعالیت در بستر مجازي و از جمله فعالیت تبلیغاتی براي آزمایشگاه یا مرکز مجاز  -1

  باشد یا خیر، خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. درمان در منزل منوط به اخذ مجوز از مرجع خاصی می

امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب قانون مربوط به مقررات «با توجه به مواد یک و سه  -2

چنین معناي عرفی و لغوي عبارات تأسیس (ایجاد) مؤسسه پزشکی و مداخله در امور  و هم» با اصالحات بعدي 1334

سایت یا فعالیت تبلیغی در بستر فضاي مجازي براي شناساندن مراکز آزمایشگاهی و درمانی فاقد  پزشکی، ایجاد وب

  گیرد. شده قرار نمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ذیل عناوین یاد مجوز

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/12    

7/98/13   

  ك13-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی حداکثر مدت نفی بلد و تبعید مشخص نشده و این خالف  284که در ماده با توجه به این -1

  اصل قانونی بودن مجازات است، حداکثر مدت تبعید براي محارب چه میزان و تا چه زمانی است؟

قانون مجازات اسالمی به مدت مسافرت و حبس تصریحی ندارد؛ مسافرت یا حبس تا چه مدت باید  277ماده  -2

  د تا موجب خروج از احصان گردد؟ طول بکش

 پاسخ:

، نظریه 1398/1/17مورخ  13به شماره ثبت وارده  1397/12/11مورخ  97/12بازگشت به استعالم شماره       

  شود: مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

هاي (تخییري) حد محاربه، نفی  یکی از مجازات 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  282ماده » ت«مطابق بند  -1

مدت نفی بلد در هر «شود و ذکر جمله  این قانون، تعیین مدت استنباط نمی 284بلد به صورت مطلق است و از ماده 

باشد؛ زیرا قید مذکور براي این است که  در این ماده دلیل بر تعیین مدت نفی بلد نمی» سال نیست حال کمتر از یک

یابد و در هر صورت نفی بلد تا زمان  محارب در کمتر از یک سال توبه کند، نفی بلد تا یک سال ادامه می چه چنان

  توبه محارب ادامه خواهد داشت.

قانون مجازات  226مندرج در ماده » هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وي داشته باشد«عبارت  -2

گفته فرد را از احصان خارج  قانون پیش 227اذیري است که طبق ماده ، معیار تشخیص مع1392اسالمی مصوب 

کند. تشخیص خروج از احصان به واسطه مسافرت یا حبس با لحاظ عرف (ضابطه نوعی) و بر اساس وضعیت و  می

به شود و احراز آن  شخصیت متهم به زناي محصنه از حیث جوانی، نیاز به همسر و مانند آن (ضابطه شخصی) تعیین می

  نحو موردي و با توجه به محتویات پرونده با قاضی است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/08    

7/98/838   

  ع  838-1/7-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادگستري که یک آیا شعب دیوان عدالت اداري صالحیت رسیدگی به دعاوي اشخاص به طرفیت کانون کارشناسان 

  باشد؟مومی دولت است را دارا مینهاد خصوصی و غیروابسته به بودجه ع

 پاسخ:

، نظریه 1398/05/23مورخ  838به شماره ثبت وارده  1398/05/16مورخ  9419بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: میالملل این اداره کل به شرح زیر اعالم مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

، کانون مذکور داراي شخصیت 1381با توجه به تصریح ماده یک قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

حقوقی مستقل غیردولتی است؛ بنابراین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و اقدامات کانون یاد شده از 

خارج بوده و دیوان عدالت  1392وان عدالت اداري مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دی 10شمول بند یک ماده 

  باشد.اداري صالح به رسیدگی به دعاوي مطروحه علیه کانون کارشناسان رسمی دادگستري نمی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/08    

7/98/848   

  ع  848-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مدیر کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مازندران  10/2/1398 – 11355/42/86با عنایت به نامه شماره 

هاي کشور در ها و دهیاريریزي و بودجه سازمان شهرداريمدیر کل دفتر برنامه 8/2/1398 -4965در راستاي نامه 

از آنجا که بند  ،24/7/1397مورخ  1447خصوص چگونگی اعمال راي هیات عمومی دیوان عدالت اداري به شماره 

  شرح ذیل این شهرداري را ارشاد فرمائید.راي مذکور داراي ابهاماتی است، دستور فرمائید نسبت به رفع ابهامات به 2

متر مربع  پانصدبراي اراضی که کمتر از  1390انون شهرداري مصوب قانون اصالحی ق 101ماده  3آیا به تبصره  -1

  تفکیک گردیده شمولیت دارد؟

عه زمیـن بـزرگ را ـکین امالکـی است که یک قطـدر راي مذکور، صرفـاً مال» کسانی که«آیا منظور از واژه  -2

  قطعه تفکیکی شده) هم تسري دارد؟نمایند یا این امر به خرده مالکین (آخرین مالک طور غیر مجاز تفکیک میبه

منظور از صرفا براي اراضی داراي سند رسمی شش دانگ در زمان تفکیک بوده یا اراضی با اسناد عادي که بعدها  -3

اصالحی قانون ثبت و اخیرا بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند از طریق  147خرده مالکین در اجراي ماده 

  شود؟نماید را شامل میامالك سند مالکیت اخذ میادارات ثبت اسناد و 

حق السهم شهرداري براي سرانه خدماتی صرفا از طریق ملک یا اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستري است یا از  -4

  باشد؟طریق تعرفه عوارض محلی مالك و مبنا می

از آنجا که موضوع در دفترچه تعرفه چنانچه قائل به اخذ قدر السهم شهرداري از طریق تعرفه عوارض باشیم،  -5

  باشد؟بینی نگردیده، تکلیف براي وصول حقوق قانونی شهرداري به چه کیفیت میپیش 9813عوارض سال 

  تکلیف امالك موقوفه و بنیاد علوي در این راستا چیست؟ -6

به طرح جامع و تفصیلی جز  نشینی با توجهنشینی داشته باشد، آیا میزان عقبچنانچه بخشی از ملک نیاز به عقب -7

  شود و شهرداري نباید غرامتی براي مالک آن منظور نماید؟سرانه معابر تلقی می

 

  

  



  

  پاسخ:

، 1398/05/23مورخ  848به شماره ثبت وارده  1398/05/14مورخ  13730بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: کل به شرح زیر اعالم میالملل این اداره نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  117و ماده  97و تبصره ماده  15با اتخاذ مالك از ماده  -7الی  1

، رفع ابهام و اجمال از رأي صادره از سوي 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  27و ماده  1392اداري مصوب 

  با مرجع مزبور (صادرکننده رأي) است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/28    

7/98/844   

  ح  844-59-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در دعوي مطروحه در فرض اختالف بین حدودات اعالمی در اظهار نامه ثبتی ملک و متراژ پس از بررسی فنی و 

  عمل خواهد بود؛ حدود یا متراژ؟ حدود، کدام مالكتحدید 

 پاسخ:

، نظریه 1398/05/23مورخ  844بازگشت به استعالم فاقد شماره و تاریخ آن مرجع، به شماره ثبت وارده       

  گردد: مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

با اصالحات و الحاقات بعدي  1310ون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب قان 15و  14با عنایت به حکم مقرر در مواد 

در اظهارنامه ثبتی از جمله باید مشخصات مال غیرمنقولی  1380نامه اجراي این قانون، اصالحی  آیین 75و  22و مواد 

، ابعاد و شود با تعیین محل وقوع ملک و حدود و مشخصات اجزا و متعلقات با ذکر طول که درخواست ثبت آن می

چه در زمان تحدید حدود، تصرف متقاضی (مالک یا متصرف) در حدود اعالمی احراز  مساحت ملک ذکر شود؛ لذا چنان

نامه مذکور (اصالحی  آیین 84چه مالك عمل است، حدود اعالمی است. نمایندگان محدد در مقام اعمال ماده  شود، آن

ه شعبه بایگانی ویس سند مالکیت را تهیه و ضمیمه پرونده بن ) با لحاظ حدود موضوع تصرف متقاضی، پیش1380

  نمایند. تسلیم می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/20    

7/98/881   

  ع881-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون نظارت به گسترش شهر  2ماده  2ها از جمله تبصره  توجهاً به قوانین و مقررات در خصوص حریم شهرداري

 قانون شهرداري مصوب  99ماده  3تبصره به عنوان بند  سهقانون شهرداري، قانون الحاق یک بند و  99تهران، ماده 

 99ماده  3بند  1هاي شهرهاي استان تهران (که به موجب تبصره  ماده واحده مذکور شهرداري 3بند  1و تبصره  1372

اند) موظف  گردیده 1352قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  2ز مقررات تبصره ذیل ماده مکلف به استفاده ا

گونه ساخت و باشند؛ معذلک نظر به تعدد این هاي خود می به تخریب ابنیه و تاسیسات فاقد پروانه ساختمانی درحریم

  سازها: 

اند؟  منی گردیدهـریح و یا ضـخ صـاقی است یا نسالذکر همچنان به قوت خود بآیا قوانین و مقررات و مواد فوق -1

گفته منحصراً در خصوص ساخت و سازهاي غیر مجاز جدید االحداث است و یا در آیا اعمال قوانین و مقررات پیش -2

ها  ها که طی سنوات گذشته نیز صورت گرفته، شهرداري صورت اطالع شهرداري از مستحدثات غیر مجاز در حریم

  باشند؟ و اعمال مقررات می موظف به تخریب

قانون شهرداري و قانون  99قانون نظارت بر گسترش شهر تهران و ماده  2ذیل ماده  2در خصوص اعمال تبصره  -3

از  99ماده  3و تبصره یک بند  1372قانون شهرداري مصوب  99ماده  3تبصره به عنوان بند  سهالحاق یک بند و 

و هاي موضوع مواد، آیا اخذ دستور قضایی به صورت کلی یا مختص به شخص متخلف و ساختمان  سوي شهرداري

  مستحدثات غیرمجاز الزامی است؟

 پاسخ:

، 1398/05/27مورخ  881به شماره ثبت وارده  1398/05/27مورخ  30/15981بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم میمومی و بیننظریه مشورتی کمیسیون قوانین ع

  

این قانون، تبصره ماده  100هاي ماده و تبصره 31/3/1390قانون شهرداري اصالحی  99ماده  2مستفاد از تبصره  -1

که به شهرداري اجازه تخریب ابنیه و تأسیساتی را که بدون  1352قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  2



شود، داده است، نسخ ضمنی شده است و در این پروانه ساختمانی در خارج از محدوده خدماتی شهر تهران ساخته می

  .تواند رأساً نسبت به تخریب و قلع بنا اقدام نمایدخصوص باید مطابق مقررات مربوط رفتار شود و شهرداري نمی

  چه در بند یک آورده شد، پاسخ به این سؤاالت منتفی است.با توجه به آن -3و  2

  ».شوداکثریت این کمیسیون عدول می 9/8/97مورخ  1448/97/7از نظریه شماره 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/29    

7/98/1304   

  ح  1304-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  29/2/1375 -33 و30/4/1371-59هاي  با توجه به آراي وحدت رویه دیوان عدالت اداري به شماره و تاریخ

اي موضوع خواسته الزام به ایفاي تعهد قراردادي شهرداري باشد و موضوع  ، چنانچه در پرونده21/6/1377-130و

آن تعهد نیز صرفا صدور یا تمدید پروانه ساختمانی باشد، آیا رسیدگی به آن دعوي به اعتبار این که مستند آن قرارداد 

حاظ که مبناي حقوقی دعوي الزام شهرداري به انجام یکی از است، در صالحیت محاکم عمومی حقوقی است یا بدین ل

  باشد؟ حیت دیوان عدالت اداري میقانون شهرداري است، در صال 55  تکالیف و وظایف قانونی خود در ماده

 پاسخ:

مورخ  1304به شماره ثبت وارده  1398/8/12مورخ  38001/131/9016بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، 1398/8/14

  ازاء و در قبال یک تعهد قراردادي قرار دهد. به اوالً، شهرداري مجاز نیست تا تکالیف قانونی خود را به عنوان ما

ه رسیدگی ب 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  10ثانیاً، مستفاد از بند الف ماده 

دعاوي علیه شهرداري در خصوص تخطی از وظایف قانونی آن نهاد، در صالحیت دیوان عدالت اداري است و ذکر 

تعهدات قانونی شهرداري در قرارداد منعقده فیمابین شهرداري و شهروندان نافی صالحیت دیوان عدالت اداري در 

  باشد. رسیدگی به دعاوي مزبور نمی

  

 ردکتر محمد علی شاه حیدري پو

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

 

1398/08/28    

7/98/1181   

  ك1181-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

است یا  آیا قرار قبول درخواست تجدید نظرخواهی در امور کیفري و همچنین صدور قرار تعویق صدور حکم قطعی

  باشد؟قابل اعتراض می

 پاسخ:

مورخ  1181به شماره ثبت وارده  1398/07/20مورخ  3/7/98بازگشت به استعالم شماره ك      

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/07/23

نظر و  قرار قبولی درخواست تجدید 1392قانون آیین دادرسی کیفري  427ماده  2و تبصره  432با توجه به ماده  -1

ده در تقدیم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت، کنن فرجام که در صورت موجه شناختن عذر درخواست

  شود، قابل تجدیدنظر نیست. توسط دادگاه صادر می

، قرار تعویق صدور حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی 1392قانون آیین دادرسی کیفري  427ماده  2با لحاظ تبصره  -2

با صدور قرار تعویق صدور حکم به صورت  1392قانون مجازات اسالمی  46و  45و  42دارد و چون مطابق مواد 

الذکر،  قانون صدر 433ماده » الف«شود؛ بنابراین با عنایت به اطالق بند  ساده یا مراقبتی الزاماتی متوجه متهم می

  متهمی که نسبت به وي قرار تعویق صدور حکم صادر شده است حق تجدیدنظرخواهی نسبت به این قرار را دارد.

  

 شاه حیدري پوردکتر محمد علی 

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    



 

1398/08/14    

7/98/1191   

  ح  1191-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

احتراماً برابر رویه موجود در محاکم حقوقی، ابالغ دادخواست و اوراق قضایی و وقت رسیدگی به اصحاب دعوي 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی در صورت داشتن وکیل توسط  قانون آیین دادرسی دادگاه 64موضوع ماده 

ویژه خواهان ارسال گردد و براي اصحاب دعوي به اصحاب دعوي از طریق سیستم سمپ براي وکالء تنظیم و ارسال می

ها اعالم نموده است  یف دفاتر دادگاهصراحتاً ابالغ به اصحاب دعوي را تکل 64گردد و با وجودي که ماده  و ابالغ نمی

گردند و این اقدام  و واضح است که اصحاب دعوي خواهان و خوانده بوده و وکالء اصحاب دعوي محسوب نمی

قانون مذکور منطبق با قانون  81محاکم در عدم احضار خواهان و عدم ابالغ به ایشان برابر تاکید مجدد مقنن در ماده 

خصوص را امر  باشد. خواهشمند است نظرات ارشادي آن مرجع محترم در این ع تشکیل جلسه مینبوده و عمالً از موان

  به ابالغ فرمایید.

 پاسخ:

مورخ  1191به شماره ثبت وارده  1398/6/23مورخ  9022/4915/600بازگشت به استعالم شماره       

  گردد:  ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/7/23

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 47و تبصره ذیل ماده  38مستنبط از ماده 

این است، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا داراي وکیل باشند، کلیه اوراق قضائی اعم از وقت دادرسی  1379

باشد، بنابراین، در فرض استعالم  فاقد موضوعیت می و غیر آن باید به وي ابالغ گردد و ابالغ اوراق فوق به موکل

چه اخطاریه به وکیل ابالغ شده باشد، دادگاه در صورت فراهم بودن سایر موجبات باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم  چنان

  نماید.

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/01    

7/98/1156   

  ك  1156-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  باشد؟است یا قابل تجدیدنظر می از قانون آیین دادرسی کیفري قطعی 510  آیا رأي صادره در اجراي مفاد ماده

 پاسخ:

مورخ  1156به شماره ثبت وارده  1398/07/15مورخ  9026/979/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره 1398/07/15

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  جدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراي دادگاهبه قواعد عام حاکم بر ت

هاي کیفري قابل تجدیدنظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه الذکر، آراي دادگاهقانون فوق 443و  428

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

  

 یعیدکتر احمد رف

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/08/06    

7/98/1158   

  ك  1158-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  شود؟ل بدل از جزاي نقدي نیز میآیا مرخصی پایان حبس شام

 پاسخ:

مورخ  1158به شماره ثبت وارده  1398/07/15مورخ  9026/977/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می16/7/1398

اصوال برخورداري محکومین از مرخصی موضوع بخشنامه اعطاي مرخصی در هر مورد، تابع شرایطی است که در 

به علیه با شرایط مندرج در بخشنامه در هر مورد بخشنامه مربوطه، تعیین و تصریح شده است و تطبیق شرایط محکوم

عهده قاضی اجراي احکام است و مواردي که به نظر قاضی اجراي احکام، بخشنامه مبهم است، باید از مرجعی که 

  .بخشنامه را صادر کرده است، استعالم شود

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/20    

7/98/1260   

  ك  1260-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به عنوان متهم قابل احضار  عنه صرفاًعنه به عنوان مطلع داراي محمل قانونی است یا مشتکیآیا احضار مشتکی -1

  است؟

 پاسخ:

مورخ  1260به شماره ثبت وارده  1398/08/04مورخ  9026/946/3011بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، به شرح زیر اعالم می1ص سؤال ، نظریه مشورتی این اداره کل در خصو1398/08/08

تواند شخصی را که  با الحاقات و اصالحات بعدي، بازپرس می 1392قانون آئین دادرسی کیفري  204مطابق ماده 

حضور و تحقیق از وي براي روشن شدن موضوع ضروري است، به عنوان مطلع احضار نماید. بنابراین، تحقیق از 

ز عنه که فعال دالیل کافی بر توجه اتهام به وي وجود ندارد به عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق ا مشتکی

  قانون یاد شده، فاقد اشکال قانونی است. 213مطلعان از قبیل ماده 

هاي  ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود. لطفاً پرسشهاي متعدد راجع به موضوع«

  »گوناگون در برگهاي جداگانه استعالم شود.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

  
  
  
  

    



 

1398/08/18    

7/98/1255   

  ح  1255-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  شود؟ شور کویت در ایران اجرا میآیا احکام صادره از دادگاه ک

 پاسخ:

مورخ  1255به شماره ثبت وارده  1398/7/30مورخ  1398009001532517بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این 1398/8/8

قانون موافقت نامه همکاري حقوقی و قضایی در امور مدنی و تجاري و احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوري 

به تصویب مجلس شوراي اسالمی و در تاریخ  6/7/84اسالمی ایران و کویت در جلسه علنی روز چهارشنبه 

یک ماده یک آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است که فصل با اصالح عبارتی در بند  29/11/84

) اختصاص به شناسایی و اجراي احکام قضایی و داوري دو کشور  24الی  19چهارم از موافقت نامه مذکور ( مواد

  دارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/19    

7/98/1005   

  ك  1005-142-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه کارمند رسمی شرکت دولتی با صدور کیفرخواست به عنوان مختلس به دادرسی جلب شود سپس در رسیدگی 

و تجدیدنظر با برائت از حکم اختالس به بزه خیانت در امانت محکومیت قطعی یابد، با وصف  دوهاي کیفري  دادگاه

هاي مندرج  نون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري ... در هر مورد از بزهقا 7جریان آثار ماده 

در این قانون که مجازات حبس براي آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد، از 

موجب رأي قطعی برائت حاصل کند، تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد و در صورتی که متهم به 

ایام تعلیق جز خدمت او محسوب و حقوق و مزایاي مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد. بنابراین در 

فرض تغییر عنوان اتهام متهم از اختالس به خیانت در امانت و ایضا عدم اشتغال در شرکت در دوره تعلیق از زمان 

اعالم حکم قطعی به جهت اتهام قطعی دیگر، در مورد جواز و نفوذ حقوقی احتساب ایام تعلیق به صدور کیفرخواست تا 

  فرمایید.سابقه خدمتی و پرداخت حقوق و مزایاي کارمند رسمی در دوره مذکور ارشاد 

 پاسخ:

مورخ  1005به شماره ثبت وارده  1398/06/16مورخ  45481/000/55بازگشت به استعالم شماره گ      

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1398/06/23

با اصالحات و  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب « 122ماده  4و بند  120ماده » ج«مستفاد از بند 

این است  1367»اختالس و کالهبرداري مصوب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و « 7و ماده » الحاقات بعدي

که چنانچه کارمند بر اساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق از خدمت قرار گیرد، در صورتی که به هر عنوان 

شود.  چه در کیفرخواست ذکر گردیده است محکوم شود، ایام تعلیق جزء سوابق وي محسوب نمی اتهامی ولو غیر از آن

گونه وجهی تحت هیچ عنوان نخواهد شد، بنابراین در فرض استعالم  ایام تعلیق مشمول دریافت هیچ و در هر صورت در

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري   7نیز که کارمند دولت به اتهام اختالس مطابق ماده 

 م وي را خیانت در امانت تشخیص داده است،در حالت تعلیق قرار گرفته و در نهایت دادگاه کیفري اتها 1367مصوب 

  گردد. مطابق مراتب فوق رفتار می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/12    

7/98/1201   

  ك  1201-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا  در برخی از پرونده

شود. نظر برخی از  دهد اما منجر به شناسایی راننده نمی تحقیقات کامل را جهت شناسایی راننده متواري انجام می

سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده اي باید به مدت دو  همکاران قضایی این است که چنین پرونده

هاي بدنی به دادگاه کیفري  متواري شناخته نشود، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت

شده به شخص ثالث در قانون بیمه اجباري خسارات وارده 32ماده  1ارسال گردد. الزم به ذکر است به موجب تبصره 

هاي بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس  صندوق تأمین خسارت 1395ر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب اث

همان ماده، مالك قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده،  3از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره 

هاي بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه  قطعیت حکم دادگاه است. بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت

رسد معطل  کیفري است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفري تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد. به نظر می

که هاي بدنی بدون آن دن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتمان

انجام تحقیقات دیگري الزم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه 

تواري یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده م کیفري ارسال می

  را در این خصوص اعالم فرمایید. باشد. خواهشمند است نظریه آن اداره کل

 پاسخ:

مورخ  1201به شماره ثبت وارده  1398/7/21مورخ  1398028000234563بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: م می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعال1398/7/28

  

 21چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده  اوالً، چنان

، پرداخت 1395قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

دیده مستند به ماده  هاي بدنی است و اشخاص ثالث زیان ن خسارتخسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمی



این قانون، حق دارند با ارائه مدارك الزم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه  34

واست ندارد؛ براي دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازي به صدور حکم دادگاه و کیفرخ

دیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده داللت نمایند و چنانچه  توانند، زیانبلکه دادسرا یا دادگاه می

مورخ  734توانند با عنایت به رأي وحدت رویه دیده یا اولیاي دم می صندوق از پرداخت دیه خودداري نماید، زیان

هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا  21/7/1393

ماند و تکلیف دیگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می

  ندارد. صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی

متفاوت است و هر یک در خصوص مورد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  104و  85ثانیاً، موضوعات مواد 

قانون   104این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده  85قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده 

چه در فرض استعالم نیز شرایط اعمال مقررات این ماده  ذا چنانمربوط به جرایم تعزیري مذکور در این ماده است و ل

وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط 

 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 21صندوق موضوع ماده 

و یا صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف  1395مصوب 

  تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/08    

7/98/75   

  ح  75-9/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 54کنند، مشمول ماده  آیا رفتار والدینی که بعد از به دنیا آمدن نوزاد وي را در بیمارستان رها و محل را ترك می

  ار ارتکابی واجد وصف کیفري است.آیا رفت است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، 1391قانون حمایت خانواده مصوب

 پاسخ:

، نظریه 1398/01/28مورخ  75به شماره ثبت وارده  1398/01/24مورخ  37بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی اکثریت کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

شود. از این رو رفتار  قانون مدنی متوجه ابوین است، از بدو تولد طفل محقق می 1168تکلیف حضانت که مطابق ماده 

کند، منطبق با عنوان مجرمانه  اد در بیمارستان او را رها نموده و محل را ترك میمادري که پس از به دنیا آوردن نوز

چنین با عنایت به اطالق  (خودداري از انجام تکالیف حضانتی) است؛ هم 1391قانون حمایت خانواده  54موضوع ماده 

، رفتار مادر مشمول قسمت دوم 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  633در صدر ماده » هرگاه کسی«عبارت 

قانون  131شود و مجازات مادر باید با رعایت ماده  این ماده (رها کردن طفل در آبادي و جاي داراي سکنه) نیز می

  (تعدد معنوي) تعیین شود. 1392مجازات اسالمی 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/19    

7/98/103   

  ك103-91-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون اساسی و  141آیا عدم ممنوعیت تصدي قضات به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد مقرر در اصل 

فقط راجع به عضویت نیمه وقت و  1373تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 

هاي آن که به صورت مطلق ممنوع است؟ به عبارت دیگر آیا منظور از سمت وقت در واحد دانشگاهی است یا  پاره

  عضویت هیات علمی پاره وقت است؟آموزشی مقرر در قوانین فوق، نظریه آن اداره تنها راجع به 

 پاسخ:

مورخ  103به شماره ثبت وارده  1398/01/27مورخ  9018/5/726بازگشت به استعالم شماره       

الملل این اداره کل نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی همسو با نظر کمیسیون عمومی و بین، 1398/02/02

  گردد: به شرح زیر اعالم می

و لحاظ تبصره  1368با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی 

ها و مؤسسات هاي آموزشی در  دانشگاهسمت» 1373ک شغل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از ی«یک 

ماده واحده یاد شده  2آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدي بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از تبصره 

شود. با توجه به مراتب فوق، اشتغال قاضی به منظور از شغل، وظایف مستمري است که به صورت تمام وقت انجام می

ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن ن عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاهعنوا

که در شغل اصلی که قضاوت است، باید در ساعات اداري به صورت موظف انجام وظیفه نماید، در صورتی که بر این

موزشی در خارج از ساعات اداري فراهم باشد، اساس مقررات و ضوابط مؤسسه آموزشی مربوطه امکان انجام کار آ

  فاقد منع قانونی است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/11    

7/98/19   

  ح 19-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گردد  متعهد به تنظیم سند میواگذار و » ب«به عنوان مالک و همچنین راهن مال مرهونه را در قالب بیع به » الف«

نماید. مرتهن اعالم  نسبت به دادخواست الزام به تنظیم سند تقدیم می» ب«متعاقبا نسبت به تنظیم سند اقدام ننموده و

  دارد حتی با شرط حفظ حقوق وي رضایتی به تنظیم سند ندارد: می

م به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق تواند حک در فرض مذکور و با وصف عدم رضایت مرتهن، آیا دادگاه می-1

  مرتهن را صادر نماید؟

تواند  چنانچه معامله صورت گرفته راجع به مال مرهونه بدون اذن مرتهن ولی با حفظ حقوق وي باشد آیا مرتهن می-2

  قرارداد مذکور را رد نماید؟

چه کسی است و قول  در این گونه معامالت بررسی موضوع حفظ حقوق مرتهن و رعایت حقوق وي بر عهده-3

  مرتهن مقدم است یا راهن یا خریدار؟

در فرضی که مرتهن مدعی باشد حقوق وي حفظ نشده و خریدار و فروشنده خالف این ادعا را بنمایند و دادگاه -4

  هن امکان تنظیم سند فراهم است؟ادعاي خریدار و فروشنده را احراز نماید، آیا بدون رضایت مرت

 پاسخ:

، 1398/1/18مورخ 19به شماره ثبت وارده  1398/1/5مورخ  9015/14/1بازگشت به استعالم شماره       

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

 620شماره  گونه که در رأي وحدت رویه قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان 793مستفاد از ماده 

که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد،  هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین 20/8/1371مورخ 

رسد، پذیرش دعواي الزام به  جا که حفظ حقوق مرتهن مبناي این حکم است، به نظر می کافی است. با وجود این از آن

 31له با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأي اصراري شماره تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معام

چه حائز اهمیت است حفظط حقوق مرتهن  دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. بنابراین آن 11/12/1377مورخ 

 چه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعالم دارد که براي تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله است و چنان



باشد براي رد دعواي الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند  مسبوق به اذن وي نمی

  شود و تقدم قول هر یک بر دیگري نیز منتفی است.  که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/11    

7/98/547   

  ك  547-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فردي در اثر تیراندازي مامورین انتظامی فوت نموده و هویت مامور مشخص نگردیده است. اولیاي دم وي درخواست 

قانون آیین دادرسی کیفري دادگاه نظامی صالح به  631اند. آیا در اجراي، ماده  پرداخت دیه از بیت المال نموده

رسیدگی است یا دادگاه کیفري یک، به عبارت دیگر آیا از موارد صدور قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه 

خود راساً صالح به رسیدگی نظامی است یا این که دادگاه کیفري یک به جهت مشخص نبودن هویت مامور انتظامی 

  است؟ 

 پاسخ:

مورخ  547به شماره ثبت وارده  1398/4/4مورخ  1398035000493470بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/4/15

قانون آیین دادرسی  597اد ماده رسیدگی به موضوع تیراندازي بر خالف مقررات منجر به قتل یا جرح مأموران به استن

با اصالحات و الحاقات بعدي در صالحیت دادسراي نظامی است؛ مگر این که مأموران در مقام  1392کیفري مصوب 

ضابط دادگستري باشند که در این صورت دادسراي عمومی و انقالب صالح به رسیدگی است و در هر دو فرض در 

کند،  ، حسب مورد دادگاهی که دادسراي صالح در معیت آن انجام وظیفه میصورت عدم شناسایی هویت مأمور مربوط

  براي رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه صالح خواهد بود.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/19    

7/98/542   

  ع  542-91-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون ممنوعیت  4و توجها به تبصره  1388با عنایت به واگذاري شرکت مخابرات به بخش خصوصی در تاریخ  -1

آیا فعالیت در شرکت مخابرات همزمان با اشتغال به شغل وکالت مباینت  ،1373تصدي بیش از یک شغل مصوب 

دارد؟ چنانچه فردي همزمان در بخش خصوصی و انجام وکالت دادگستري فعالیت داشته باشد، با توجه به نبود نص 

به ذکر توان موضوع را مشمول قانون صدرالذکر و تصدي بیش از یک شغل دولتی تلقی نمود؟ الزم  قانونی،آیا می

  کند. است شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و از بودجه دولتی استفاده نمی

  کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟بر فرض تحقق، این عمل تخلف اداري است یا جرم و  -2

 پاسخ:

مورخ  542به شماره ثبت وارده  1398/03/05مورخ  9810110407200012بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/11

با توجه به اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر 

هاي خصوصی مشمول قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل وکالت نشناخته است، بنابراین اشتغال وکال در شرکت

  نخواهد بود. 1373

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    



 

1398/08/11    

7/98/753   

  ع  753-1/7-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون داراي شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر  1کانون کارشناسان رسمی دادگستري طبق ماده 

همان قانون، دادسرا و  24و  23و  21سیاسی است. براي رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستري طبق مواد 

طعی و غیر هاي تجدید نظر ق بینی گردیده است. بر این پایه آراي دادگاه هاي بدوي و تجدید نظر انتظامی پیش دادگاه

هاي تجدید نظر به محرومیت از کارشناسی  قابل تجدیدنظر است. اخیرا برخی کارشناسان که به موجب آراي دادگاه

اند. با عنایت  اند با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداري درخواست رسیدگی و نقض رأي را کرده محکومیت قطعی یافته

  به شرح فوق:

دیوان عدالت اداري که حدود صالحیت و اختیارات دیوان یادشده در آن احصا گردیده قانون  10با توجه به ماده  -1

هاي تجدید نظر انتظامی  است، آیا دیوان مذکور صالحیت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آراي قطعی دادگاه

  باشد؟ کارشناسان رسمی دادگستري را دارا می

  شوند؟ یی محسوب میسمی دادگستري مرجع شبه قضاهاي انتظامی کارشناسان ر آیا دادسرا و دادگاه -2

  پاسخ:

، نظریه 1398/05/09مورخ  753به شماره ثبت وارده  1398/05/05مورخ  584بازگشت به استعالم شماره       

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

قانون کانون کارشناسان رسمی  24و  23هاي انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري موضوع مواد دادگاه -1

قضایی باشند و از شمول مراجع شبهبا لحاظ ماده یک این قانون داراي شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی می 1381

  باشند.خارج می 1392مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري  10ماده  2مذکور در بند 

هاي انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري به دعاوي، تخلفات و شکایات اشخاص که دادگاهبا توجه به این -2

نابراین مرجع ـمایند، بـنادر میـیدگی و رأي صـتري رسـمی دادگسـاي و صنفی کارشناسان رساز رفتارهاي حرفه

  گردندقضایی محسوب میشبه

 احمد رفیعی دکتر

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/26    

7/98/716   

  ع  716-162-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري مصوب  وزراءقانون راجع به منع مداخله  1ماده 

ها یا  به ممنوعیت اعضاي انجمن شهر در معامالت یا داوري در دعاوي با دولت یا مجلسین یا شهرداري 1337

قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاي  95ماده  1هاي وابسته به آن ها تصریح نموده است. تبصره  دستگاه

عیت اعضاي شوراهاي اسالمی شهر در با اصالحات بعدي نیز بر ممنو 1375اسالمی کشور انتخاب شهرداران مصوب 

  هاي تابعه اشاره نموده است. خواهشمند است اعالم فرمایید: ها و سازمان ها، شرکت معامالت با دهیاري، شهرداري

 95ماده  1باشد، به موجب تبصره  آیا قانون راجع به منع مداخله در قسمتی که راجع به اعضاي انجمن شهر می-1

  .. نسخ گردیده است؟ قانون تشکیالت وظایف و

  قانون تشکیالت وظایف و .. مالك عمل باشد: 95ماده  1چنانچه نسخ گردیده و تبصره -2

اوالً، ممنوعیت انجام معامله اعضاي شوراي اسالمی شهر صرفا در معامالت مربوط به شهرداري حوزه انتخابیه عضو 

  کند؟ هاي کشور تسري پیدا می يباشد یا ممنوعیت مذکور به کلیه شهردار شوراي اسالمی شهر می

  باشد؟ قانون تشکیالت وظایف و... چه می 95ماده  1ثانیاً، منظور از بستگان درجه یک در تبصره 

چنانچه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و... در قسمت ممنوعیت اعضاي انجمن شهر به -3

اي بین دو قانون وجود دارد و کدام یک در خصوص  ه، چه رابطهموجب قانون تشکیالت وظایف و... نسخ نگردید

            ر معامالت مالك عمل است؟ممنوعیت اعضاي شوراي اسالمی شهر د

 پاسخ:

مورخ  716به شماره ثبت وارده  1398/03/21مورخ  98/110434بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم میعمومی و بین، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین 1398/05/05

  

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  95تبصره یک ماده  -1

با اصالحات و الحاقات بعدي که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضاي شوراهاي مذکور و بستگان درجه یک  1375



هاي وابسته به آن است، موجبی براي مستثنی شدن اعضاي شوراهاي ها و شرکتبا شهرداري، دهیاري، سازمانها آن

یاد شده از شمول الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی 

الذکر حکومت ندارد. ضمناً ه یک ماده قانونی فوقنیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصر 1337و کشوري مصوب 

با اصالحات بعدي به  1355نامه معامالت شهرداري تهران مصوب قانون اصالح و تسري آیین 4مطابق ماده 

ها و کالنشهرها و شهرهاي باالي یک میلیون نفر جمعیت، شوراهاي اسالمی شهر جانشین هاي مراکز استانشهرداري

  اند.بق شدههاي شهر ساانجمن

قانون  95اوالً به نظر اکثریت: ممنوعیت انجام معامله عضو شورا و بستگان وي موضوع تبصره یک ماده  -2

  صدرالذکر ناظر به محدوده حوزه انتخابیه است و به دیگر نقاط کشور تسري ندارد.

ها در محدوده حوزه ان آننظر اقلیت: در خصوص عضو شورا ممنوعیت به کل کشور قابل تسري است و در مورد بستگ

  انتخابیه عضو شورا است.

  قانون مدنی بیان شده است. 862ثانیاً؛ منظور از بستگان درجه یک، اشخاصی است که در ماده 

  با توجه به پاسخ سؤاالت دوم، پاسخ به این سؤال روشن است. -3

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/22    

7/98/1277   

  ك  1277-192-98شماره پرونده:  

  استعالم:

محاکم قضایی به لحاظ آنی بودن جرم تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها، با گذشت سه سال از زمان تغییر کاربري 

دور قرار باشد، عمل را مشمول مرور زمان دانسته و مبادرت به ص هفت می  به لحاظ این که جرم تعزیري درجه

  نماید. لذا خواهشمند است اعالم نمایید: موقوفی تعقیب می

  جرم تغییر کاربري آنی است یا مستمر؟ -1

شود؟ آیا جهت قلع و قمع بایستی طرح دعوي  در صورت حصول مرور زمان، وضعیت حقوقی بناي احداثی چه می -2

 215  ها و ماده حفظ کاربري اراضی زراعی و باغقانون  10ماده  2  حقوقی صورت گیرد؛ یا این که در اجراي تبصره

  دادگاه جزایی تعیین تکلیف کرد؟توان در مورد آن در  می 9213قانون مجازات اسالمی مصوب 

 پاسخ:

مورخ  1277به شماره ثبت وارده  1398/08/12مورخ  9021/3650/600بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره 1398/08/12

با اصالحات  1374ها مصوب  ها موضوع حفظ کاربري اراضی زراعی و باغتغییر کاربري اراضی زراعی و باغ -1

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

  تواند مشمول مرور زمان باشد. نون، میلذا با حصول شرایط مقرر در قا

ها، مرتکب بزه تغییر کاربري اراضی ) قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ1/8/1385(اصالحی  3طبق ماده  -2

، به "قلع و قمع بنا"قانون مذکور، عالوه بر  1ماده  1ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره زراعی و باغ

شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در  قانون مزبورمحکوم می 3پرداخت جزاي نقدي به شرح مقرر در ماده 

پذیر است. بنابراین، در  صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان

کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم،  بزه تغییر حکم برائت متهم را صادر می مواردي که دادگاه

  نیز منتفی است. "قلع و قمع بنا"کاربري غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/11    

7/98/119   

  ك  119-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مردي علیه همسر خود و شخص ثالثی شکایتی را با دو عنوان اتهامی برقراري رابطه نامشروع و ارسال تصاویر 

دهد که همسرش عالوه بر برقراري ارتباط  مستهجن و مبتذل در فضاي مجازي مطرح کرده و چنین توضیح می

ر حاوي برهنگی خود را نیز در فضاي مجازي براي ایشان ارسال نموده است. عناوین نامشروع با فرد ثالث، تصاوی

  وین مقدمه ارتکاب بزه دیگر است؟اتهامی مذکور مشمول تعدد مادي جرم است یا تعدد معنوي یا آن که یکی از عنا

 پاسخ:

مورخ  119به شماره ثبت وارده  1398/02/05مورخ  9016/50/34001بازگشت به استعالم شماره       

  شود: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/02/07

باشند و صرف ارسال تصاویر  رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن در فضاي مجازي دو مقوله متفاوت از هم می

قانون  742ماده  2طرفینی ندارد و مرتکب این رفتار طبق تبصره  مستهجن به فردي، داللت بر وجود رابطه نامشروع

چه سواي ارسال  اي) قابل مجازات است و چنان قانون جرایم رایانه 18(ماده  1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

تواند جزیی  تصاویر مستهجن، رابطه نامشروع طرفینی نیز احراز شود، ارسال تصاویر به نحوي که در استعالم آمده می

(تعدد معنوي) قانون مجازات اسالمی  131از ارکان رابطه نامشروع تلقی شود و در چنین حالتی موضوع مشمول ماده 

است. بدیهی است که احراز و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی و عناوین کیفري مقرر در قانون، با توجه به 

  است.کننده  محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/22    

7/98/605   

  ك  605-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

تمام بستگان منسوب به مادر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  452منظور از بستگان مادري در تبصره ماده  -1

  شود؟اعم از جد ، جده، عمو، عمه، خاله و دایی است یا فقط شامل برادر و خواهر مادري (کالله امی) می

توان حکم به رد مال می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215آیا در بزه خیانت در امانت با استناد به ماده  -2

بینی پیش 1375قانون مجازات اسالمی (تعـزیرات) و مصـوب  674مال در ماده  که ردصادر نمود؟ با توجه به این

  قدام به طرح دعواي حقوقی نماید؟بایست انشده است و از طرفی شخص تقاضاي استرداد مال را دارد، آیا می

 پاسخ:

، نظریه 1398/4/23مورخ  605به شماره ثبت وارده  1398/4/12/د مورخ 175بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

خویشاوندان « 1392قانون مجازات اسالمی  452مذکور در تبصره ماده » بستگان مادري«مقصود مقنن از عبارت  -1

ها و  ادر و خواهر و اوالد آنو اطالق عبارت موصوف، مطلق خویشاوندان مادري اعم از بر» منسوب به مادر هستند

  گردد. اجداد، اعمام و عمات و اخوال و خاالت مادري را شامل می

، رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت 1392قانون آیین دادرسی کیفري  148و  15مستفاد از مواد  -2

انچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چن

گیرد  مگر اینکه عین مال، از رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، باید در حکم دادگاه کیفري مورد تعیین تکلیف قرار 

قانون یاد شده، مطالبه قیمت آن و  15بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 

  باشد.، مستلزم تقدیم دادخواست ضررو زیان میخسارات ناشی شده

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/28    

7/98/483   

  ح  483-100-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

براي خود  مالکیت یک باب منزل مسکونی توسط پدر خانواده به فرزندش منتقل شده و حق انتفاع آن را مادام العمر 

محفوظ داشته است. پس از مدیون شدن فرزند و توقیف آن توسط طلبکار در اجراي احکام مدنی، موضوع به 

کارشناسی ارجاع شده است. با توجه به این که مالك و معیار مشخصی جهت تفکیک حق انتفاع عمري از مالکیت در 

در عرف و بازار نیز این گونه امالك به ندرت مورد مقایسه با حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی وجود ندارد و 

  ارزیابی این گونه امالك چیست؟ گیرد، معامله قرار می

 پاسخ:

مورخ  483به شماره ثبت وارده  1398/03/25/س مورخ 000/174/98376بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شر1398/04/02

تواند از مالی که عین آن ملک  قانون مدنی حق انتفاع حقی است که به موجب آن، شخص می 40اوال، وفق ماده 

این قانون انتقال عین موضوع حق انتفاع  53دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند؛ ثانیا، به موجب ماده 

نتقالی با حفظ حقوق منتفع فاقد منع قانونی است؛ ثالثا، کارشناس رسمی شود و چنین ا موجب بطالن حق مذکور نمی

گونه امالك باید بدوا ارزش ملک را به نحو اطالق و بدون لحاظ حق انتفاع منتفع  دادگستري در مقام ارزیابی این

منتفع و یا  بینی حق عمري حسب مورد به مدت عمر مالک، برآورد نماید و سپس ارزش حق انتفاع را بر اساس پیش

ماند و همچنین دیگر موارد نظیر استیال یا عدم استیال  ثالث، مدتی که چنین فردي با مشخصات سنی وي عادتا زنده می

و تصرف یا عدم تصرف در عین مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد کند و میزان برآورد شده را از ارزش ملک 

  بر این اساس اعالم نماید. فاع راکسر نموده و ارزش ملک با لحاظ حق انت

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/01    

7/98/1055   

  ع  1055-83-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي با ارائه قولنامه یا برگ خرید اراضی ملی، با طرح اعتراض در شعبه ویژه مستقر در محاکم حقوقی، به  اخیرا عده

نمایند و مقام  وري بخش کشاورزي اعتراض می قانون افزایش بهره 9ماده  1تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 

مستند  27/10/1341ن عرصه مورد نزاع به تاریخ قبل از قضایی هم پرونده را براي تشخیص احیاء یا عدم احیاء بود

نماید. نکته مهم این که، موضوع عرصه مورد اعتراض  به قانون ملی شدن به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع می

حسب اعتراض مالک یا مدعی اولیه در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده 

ها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد از صدور راي توسط کمیسیون  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 56

ماده واحده اداره کل منابع طبیعی به راي صادره در محاکم قضایی اعتراض نموده که بعد از رسیدگی، راي قطعی دال 

نی ملی شدن صادر شده است. حالیه شخص معترض که راي بر ملی بودن عرصه به دلیل عدم احیاء قبل از تصویب قانو

دیگري نموده یا با فوت ایشان،  فرادقطعی صادر و به ایشان ابالغ شده، بعد از چند سال اقدام به فروش اراضی فوق به ا

ورثه پس از گذشت چند سال اقدام به طرح اعتراض به ملی شدن و احراز مالکیت در شعبه ویژه موضوع تبصره یک 

نمایند. با توجه به این که موضوع اصلی تشخیص  می 1398قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي مصوب  9اده م

بوده و این موضوع یک بار رسیدگی و حکم قطعی  27/10/1341احیاء یا عدم احیاء بودن اراضی قبل از تاریخ 

قانون اشاره  9ماده  1اراضی مستند به تبصره توان مجددا  با نام جدید و شخص جدید به همان  صادر شده است، آیا می

  ه در محاکم قضایی اعتراض نمود؟شد

 پاسخ:

، 1398/7/2مورخ  1055به شماره ثبت وارده  1398/6/23مورخ  98/1/13062بازگشت به استعالم شماره       

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

از حیث امکان طرح مجدد تابع عمومات » اعتراض به تشخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی اعالم شدن اراضی«دعواي 

مقام قانونی یا قراردادي شخصی است که سابقاً در خصوص  کننده احراز کند معترض قائم چه مرجع رسیدگی بوده و چنان



صالح تقدیم و مورد رسیدگی و لحوق حکم  ه مرجع ذيملی اعالم شدن اراضی مورد ادعاي معترض، اعتراض خود را ب

  .شود قرار گرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده بوده و برابر عمومات مربوط اتخاذ تصمیم می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/19    

7/98/358   

  ك  358-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود، مشخصات خودرو توسط  اي که دستور توقیف آن ها از حوزه هاي قضایی صادر میدر خصوص وسائط نقلیه

پلیس در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب بارگذاري شده و مراتب به صورت سیستمی براي 

راي سراسر مامورین ناجا در سراسر کشور قابل رویت و اجراء است. دستور یا حکم توقیف توسط مرجع قضایی ب

قانون آیین دادرسی کیفري مرجع قضایی صرفا در محدوده حوزه  119در حالی که بر اساس ماده   شود کشور صادر می

تواند به ضابطان تحت امر خود دستور صادر نماید و خارج از حوزه قضایی مستلزم صدور نیابت  قضایی مربوط می

وسائط نقلیه که جزء اموال منقول بوده و امکان رویت آن  قضایی است. از طرفی رعایت مقررات قانونی در خصوص

تواند در لحظه و آن  توسط پلیس در کمترین زمان ممکن و در نقاط مختلف کشور وجود دارد و مرجع قضایی نمی

باشد، سبب می شود تا  واحد به سراسرکشور نیابت قضایی صادر کند و زیر ساخت الکترونیکی آن نیز فراهم نمی

هاي ایست و بازرسی پلیس و یا مقرّهاي انتظامی تردد نموده و تا  لیه مورد حکم به کرات از مقابل  ایستگاهوسائط نق

هاي مالی  بایست بین خودروهایی که به لحاظ محکومیت صدور نیابت قضایی امکان توقیف آن فراهم نگردد. البته می

رسد در  ه تفکیک شد؛ به این ترتیب که به نظر میگردد با وسائط نقلیه سرقتی قائل ب دستور توقیف آن صادر می

خصوص وسائط نقلیه سرقتی چون استفاده از وسیله نقلیه توسط سارق یا نگهداري مال مسروقه نزد وي استمرار دارد، 

هاي مالی دستور توقیف خودرو صادر گردیده است،  پلیس اجازه مداخله دارد لیکن در مواردي که به لحاظ محکومیت

مرار نداشته و مداخله پلیس مستلزم اخذ دستور قضایی است؛ نتیجتا چگونگی برخورد با این موارد تابع رعایت جرم است

مقررات موضوعه است و ابهام و اجمال در برخورد با این موارد مشکالتی از جمله اطاله دادرسی، کند شدن روند 

اجمال قانون در این خصوص، خواهشمند است دستور کشف خودرو را به دنبال خواهد داشت. لذا با عنایت به سکوت و 

و نحوه فرمایید در مورد چگونگی اقدام پلیس با رویکرد فراهم شدن امکان توقیف و کشف وسائط نقلیه مورد نظر 

هاي قضایی سراسر کشور بدون صدور نیابت قضایی و به صرف رویت در سامانه  حوزه اجراي دستور مقامات محترم

ري به این ط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب قضایی، نظریه ارشادي آن مرجع محترم را براي بهره برداثبت مشخصات وسائ

  معاونت اعالم نمایند.



 پاسخ:

مورخ  358به شماره ثبت وارده  1398/2/22مورخ  34/4/402/15/37بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می 2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري 1398/3/11

نظر از این که دستورهایی مانند توقیف خودرو علی االصول در حوزه قضایی مقام صادر کننده دستور قابلیت  صرف

هاي قضایی مختلف، محدود کردن اجراي دستور  اجرا دارد، اما با توجه به امکان جابجایی و تردد خودرو در حوزه

تواند ضمن صدور دستور توقیف  ضایی خاص نقض غرض است لذا مقام صادر کننده دستور میمزبور به حوزه ق

خودرو در سامانه مربوطه، تصریح کند که در صورت رؤیت خودروي مربوطه در خارج از حوزه قضایی، مقام قضایی 

لقی این برگ به عنوان نیابت (در نیابت قضایی) و مقام اجرایی ذیربط (واحد اجراي احکام مدنی در نیابت اجرایی) با ت

قضایی یا اجرایی (حسب مورد) اقدامات الزم را انجام دهند. با توجه به مراتب فوق ضابطان دادگستري در صورت 

رؤیت خودرویی که دستور توقیف آن صادر شده است باید بالفاصله مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به مقام ذیربط 

  دستور صادره اقدام نماید.در حوزه قضایی اعالم و مطابق 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/19    

7/98/602   

  ع  602-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که اشاره به اشخاص  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  10اوالً، با عنایت به ماده 

ها را در دیوان  قانون شهرداري 77و  100هاي مواد  ها حق اعتراض به آراي قطعی کمیسیون حقوقی دارد، آیا شهرداري

  عدالت اداري دارند؟

هیات عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از آیا عبارت            23/8/1386مورخ  699ثانیاً، بر اساس راي شماره 

ها  قانون شهرداري 77ها جهت اعتراض به آراي کمیسیون ماده  هاي دولتی در راي مذکور شامل شهرداري سازمان

  شود؟ می

و ارشاد اعالم نظر  77و  100هاي مواد  ها به آراي قطعی شده کمیسیون ثالثاً، در خصوص نحوه اعتراض شهرداري

  فرمایید.

 پاسخ:

مورخ  602به شماره ثبت وارده  1398/04/06مورخ  86/42/32728بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/23

قانون  10ماده  1بند » ب«و» الف«ها که به موجب شق اوالً، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداري

توان علیه آنان در دیوان عدالت اداري شکایت کرد، ، می1392تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 

قانون اخیرالذکر را در دیوان  10ماده  2هاي موضوع بند ها و کمیسیونحق اعتراض و دادخواهی نسبت به آراي هیأت

لت اداري ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران عدا

قانون شهرداري مصوب  77و ماده  100هاي ماده در فرض استعالم، شهرداري حق اعتراض به آراي قطعی کمیسیون

  با اصالحات و الحاقات بعدي را در دیوان عدالت اداري ندارد. 1334

با اصالحات و الحاقات بعدي در راستاي  1334قانون شهرداري مصوب  100و 77هاي موضوع مواد ثانیاً،کمیسیون

 شوند. گرچهانجام صحیح وظایف شهرداري و با حضور نمایندگان شوراي شهر و در ساختار اداري شهرداري ایجاد می

ها، تصمیم اداري نهاد شهرداري شود، تصمیم آنها به طور شورایی و مشارکتی اتخاذ تصمیم میدراین کمیسیون



هاي عمومی نیز ندارد و هاي یاد شده را در دادگاهشود؛ بنابراین شهرداري حق اعتراض به آراء کمیسیونمحسوب می

هیأت  22/3/1386مورخ  699دت رویه شماره قانون یاد شده، موضوع منصرف از رأي وح 77در خصوص ماده 

  عالی کشور است.عمومی دیوان

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/01    

7/98/378   

  ح  378-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

دارد مدیر عامل پس از تعیین از سوي هیات مدیره و تفویض  قانون تجارت که مقرر می 125و  124بر اساس مواد 

اساسنامه نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق طرح دعوا و یا اخذ وکیل را دارا  40از ماده  13مفاد بند 

اي از صورتجلسه تعیین مدیر  قانون تجارت هیات مدیره ملزم است نسخه 200و  128خواهد بود؛ و نیز بر اساس ماده 

ها جهت ثبت و آگهی در روزنامه  عامل و تفویض اختیار و هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت را به مرجع ثبت شرکت

دم رعایت مواد دهنده تجدید نظرخواه را به موجب ع ارسال نماید. با توجه به مراتب فوق، این دادگاه سمت دادخواست

قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور اخطار رفع نقص  343و  342قانونی فوق احراز ننموده و مستندا به مواد 

اي عادي داخلی مبنی بر تفویض اختیار تنظیمی به تاریخ قبل از  جلسه کرده و پس از ابالغ اخطار رفع نقص، صورت

جلسه اقدام به استعالم از اداره ثبت نموده و  و دادگاه در خصوص این صورت شود تقدیم دادخواست به  دادگاه ارائه می

جلسه به ثبت ارائه شده ولی این  جلسات موخر دیگري از صورت ها با ذکر این نکته که صورت ثبت شرکت

اداره  جلسه به موضوع تفویض اختیار طرح دعوي مشاهده نگردیده، پاسخ می دهد. دادگاه به استناد این پاسخ صورت

ها تجدید نظرخواهی وکیلی که از طرف مدیر عامل شرکت طرح دعوي کرده نموده است را مردود شناخته  ثبت شرکت

  است.

توان به استناد یک فقره سند عادي  اوال، آیا سمت وکیل شرکت که از طرف مدیر عامل طرح دعوي نموده است را می

ر تجدید نظرخواهی احراز نمود؟ آیا این تفویض اختیار به استناد ماده ها به تاریخ مقدم ب ثبت نشده در اداره ثبت شرکت

ها و در  بایست در زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر در اداره ثبت شرکت قانون تجارت جهت احراز سمت می 128

  دفاتر شرکت تجدید نظرخواه به ثبت رسیده باشد؟

یا مدرك احراز سمت مدیر عامل بر طبق اساس نامه زمان تقدیم دادخواست است یا چنانچه بعد از اخطار رفع آثانیا، 

جلسه هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار در  نقص و عدم رفع آن و صدور دادنامه قرار رد تجدید نظرخواهی، صورت

  شود؟  اسبق میها به ثبت نیز کافی بوده و عطف به م مرجع ثبتی اداره ثبت شرکت

ثالثا،آیا جهت عدم اثربخشی به این سند عادي و عدم احراز سمت تجدید نظرخواه، این تفویض اختیار که پس از اخطار 

اي از ثبت آن در دفاتر شرکت و اداره ثبت  رفع نقض دادگاه به تاریخ مقدم بر تجدید نظرخواهی تنظیم گردیده و سابقه



باشد؟ آیا  نفع تجدیدنظر خوانده می دیم دادخواست ابطال این تفویض اختیار توسط ذيها بدست نیامده نیازمند تق شرکت

  صالح در زمان رسیدگی کافی است؟ صرف احراز سمت توسط دادگاه

 پاسخ:

مورخ  460به شماره ثبت اداري  26/5/1398مورخ  9809002195600017بازگشت به نامه شماره       

مورخ  378به شماره ثبت وارده  1398/03/12مورخ  9809002195600002، و استعالم شماره 28/5/1398

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/03/13

اداره امور شرکت بر عهده هیأت  1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت  118و  107به موجب مواد  -1

باشند؛ لذا طرح دعوا و دفاع در مقابل آن، بوده و آنان کلیه اختیارات الزم براي اداره امور شرکت را دارا میمدیره 

این قانون به  125مدیره این اختیار را وفق ماده که هیأت مدیره است؛ مگر آناصوالً در حیطه اختیارات هیأت 

انون، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با همین ق 128مدیرعامل تفویض کرده باشند. به موجب ماده 

ها اعالم و در روزنامه رسمی آگهی شود. با این حال مدیره به مرجع ثبت شرکتجلسه هیأتاي از صورتارسال نسخه

عدم اعالم  1310ها قانون ثبت شرکت 7چنین ماده الیحه قانونی مذکور و هم 270و  135، 125مستفاد از مواد 

اعتباري تصمیمات متخذه نمیها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بیمیمات شرکت به اداره ثبت شرکتتص

  باشد.الیحه قانونی مذکور می 243ماده  3باشد و صرفاً موجب مجازات قانونی مذکور در بند 

اخطار رفع نقص در اداره ثبت بر اساس پاسخ فوق، در حالتی نیز که مستندات راجع به سمت مدیرعامل پس از  -2

  باشد.ها به ثبت برسد، منشأ اثر بوده و قابل ترتیب اثر میشرکت

تواند واجد وصف کیفري باشد، ادعایی است که باید در یک که میجلسه به تاریخ مقدم عالوه بر آنتنظیم صورت -3

کننده دادخواست، در مقام ایراد به سمت تقدیمرسیدگی ترافعی به اثبات برسد؛ بنابراین دادگاه، به صرف چنین ادعایی 

جلسه مؤخر بر تاریخ تقدیم که تنظیم صورتتواند وارد رسیدگی به این امور شود. اصوالً با توجه به ایننمی

دهنده کافی است. دادخواست به معناي تنفیذ اقدام انجام شده (تقدیم دادخواست) است، براي اثبات سمت دادخواست

  ج تاریخ مقدم مؤثر در مقام نیست.ثبات دربنابراین، ا

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/21    

7/98/501   

  ك  501-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ور شده و پس از اتمام ماده  در خصوص بزه تحریق در جایی که به علت نسوز بودن شیء موضوع جرم،آتش شعله

  د شود، آیا بزه تحریق محقق است.زا خود فروکش کرده و شیء مزبورآسیب بینند و صرفاً دود اندو اشتغال

 پاسخ:

مورخ  501به شماره ثبت وارده  1398/04/04مورخ  9026/456/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح 1398/04/04

هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، اما به  1392قانون مجازات اسالمی  122طبق تبصره ماده 

شده در حکم شروع به جرم است. اطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجامها بیجهات مادي که مرتکب از آن

رد از نسوز بودن مال آگاهی نداشته باشد، رفتار شخص در حکم شروع به احراق بوده که فدر فرض سوال، در صورتی

 شود.گفته تعیین میقانون پیش 122که مجازات آن بر اساس ماده 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/28    

7/98/1223   

  ح1223-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تعیین میزان  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  10ذیل ماده  1به موجب تبصره 

این ماده پس از صدور رأي در دیوان بر وقوع  2و  1خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهاي 

تخلف با دادگاه عمومی است. با توجه به اینکه طبق تبصره یاد شده وظیفه دادگاه صرفاً تعیین خسارت و وظیفه دیوان 

عدالت اداري است  بین تخلف و ورود خسارت با دیوانعدالت اداري نیز احراز وقوع تخلف است، احراز رابطه علیت 

  اه؟گیا داد

 پاسخ:

مورخ  1223/ به شماره ثبت وارده 251398/07مورخ  9031/29498/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/08/01

یزان تعیین م 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  10گذار در تبصره یک ماده  قانون

خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي یک و دو این ماده را پس از صدور رأي در دیوان بر 

تصدیق «وقوع تخلف، در صالحیت دادگاه عمومی دانسته است. با توجه به سابقه تقنینی این حکم و تبدیل عبارت 

قانون دیوان عدالت  13و تبصره ماده  1360اري مصوب قانون دیوان عدالت اد 11مذکور در تبصره یک ماده » دیوان

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  10در تبصره یک ماده » وقوع تخلف«به عبارت  1385اداري مصوب 

رسد در حال حاضر دیوان عدالت اداري صرفا تخلف  و تفاوت معنایی این دو عبارت، به نظر می 1392اداري مصوب 

نماید و احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین  هاي موضوع این ماده را اعالم می از حدود مقررات و وظایف دستگاه

 زان آن بر عهده محاکم عمومی است.تخلف و خسارت وارده و نوع جبران و می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/04    

7/98/398   

  ك  398-100-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، در صورت صدور قرار منع تعقیب از ناحیه 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  21مطابق ماده 

روز از تاریخ ابالغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره کانون قابل  سیدادسراي انتظامی کانون، قرار مذکور ظرف 

قانون مذکور، تصمیمات اتخاذ  23ماده  4باشد. از طرفی مطابق تبصره  اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می

کارشناسان  شده از سوي دادگاه انتظامی ظرف یک ماه قابل تجدید نظرخواهی بوده و مرجع صالح دادگاه تجدید نظر

ست یا قابل تجدید رسمی دادگستري است. آیا تصمیم دادگاه مبنی بر تائید قرار منع تعقیب دادسراي انتظامی قطعی ا

  باشد؟ نظر می

 پاسخ:

، نظریه 1398/03/19مورخ  398به شماره ثبت وارده  1398/03/19مورخ  50بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: زیر اعالم میمشورتی این اداره کل به شرح 

براي شاکی انتظامی حق  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  21مقنن از یک سو برابر ماده 

قانون یاد شده وي را مکلف  23ماده  7اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوي دیگر در تبصره 

رسد مقنن براي شاکی انتظامی در  ل این تبصره دانسته است، به نظر میبه پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمو

مذکور » علیه محکوم«فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر نموده است. بنابراین باید اطالق واژه 

نیز دانست. رأي این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وي صادر شده است،  23ماده  4در تبصره 

 تواند مؤید این نظر باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور می 18/10/1375مورخ  613وحدت رویه شماره 
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/28    

7/98/908   

  ح  908-29/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شود که آن دو شغل عرفاً مشابه محسوب شوند؛ مانند  شغل مانع از این میدو آیا تفاوت اتحادیه یا صنف در خصوص 

تبدیل شغل پوشاك ورزشی به مانتو فروشی؟ به عبارت دیگر، آیا تغییر مغازه فروش لباس ورزشی به مانتو فروشی، از 

قانون روابط موجر و  14ماده  7اظ تغییر شغل موضوع بند شود که بعداً تخلیه به لح مصادیق تغییر شغل محسوب می

  موضوعیت یابد. 1356مستاجر مصوب 

 پاسخ:

، 1398/06/02مورخ  908به شماره ثبت وارده  1398/05/23مورخ  631/635بازگشت به استعالم شماره       

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

آمده مالك براي تخلیه، تغییر شغل است بدون  1356قانون روابط موجر و مستاجر  14ماده  7گونه که در بند همان

فیه هرچند از لحاظ که شغل جدید با شغل سابق، از نظر عرفی مشابهت داشته باشد. در مانحنرضاي موجر، مگر این

تردید این پوشاك ورزشی متفاوتند ولی از نظر عرفی، بیبندي بازارهاي کاال، مانتوفروشی و فروش تخصصی و تقسیم

دو شغل مشابهت دارند و تخلیه عین مستاجره به استناد تغییر شغل جایز نیست. بنابراین صرف تفاوت اتحادیه صنفی در 

 گردد.نمی» تغییر شغل«موارد مشاغل مشابه موجب نفی مشابهت عرفی و شمول عنوان 

  

 پوردکتر محمد علی شاه حیدري 

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/21    

7/98/554   

  ك  554-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ  گذار می قانون آیین دادرسی کیفري، متهم، کفیل و وثیقه 235طبق ماده 

الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض  ابالغ دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام، وجه

هاي  هاي مطروحه در دادگاه و کفالت و غیره پروندهدادگاه کیفري دو است. رسیدگی به اعتراض قرارهاي ضبط وثیقه 

  ر صالحیت رسیدگی کدام مرجع است؟کیفري یک و دادگاه تجدید نظر د

 پاسخ:

، 1398/04/15مورخ  554به شماره ثبت وارده  1398/04/05بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

  گردد: اداره کل به شرح زیر اعالم می) این 1نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور دادستان درباره 1392قانون آیین دادرسی کیفري  235حسب نص ماده 

که پرونده در کدام دادگاه کیفري مطرح رسیدگی است، نظر از آنالکفاله و یا ضبط وثیقه، صرفاخذ وجه التزام، وجه

 باشد.دادگاه کیفري دو می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/20    

7/98/1019   

  ع  1019-66-98شماره پرونده:  

  استعالم:

دارد: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده  که اشعار می 1398ماده واحده قانون بودجه سال  9تبصره » د«وفق بند 

سازي کاربري بخشی از امالك و فضاهاي آموزشی ورزشی و تربیتی خود و با  شود به منظور ساماندهی و بهینه می

برداري از آن ها اقدام کند. تغییر کاربري موضوع رعایت مالحظات آموزش و تربیتی نسبت به احداث بازسازي و بهره

قانون تاسیس شوراي عالی و  5این بند به پیشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده 

گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربري نقل و  آن صورت می 1351شهرسازي و معماري ایران مصوب 

باشد. حالیه از متن  ارض شهرداري معاف میبرداري احداث، تخریب، بازسازي و سایر عو انتقال امالك، اخذ گواهی بهره

هاي مرقوم صرفاً از هر  بند قانونی مرقوم این استنتاج وجود دارد که معافیت آموزش و پرورش در پرداخت هزینه

هاي معموله مصوب شهري از جمله درخواست  گردد و به تمامی کاربري کاربري ممکن به کاربري آموزش محدود می

گردند. علی  یا آموزشی به کاربري تجاري قابل تسري نیست و نتیجتا از معافیت برخوردار نمی تغییر کاربري مسکونی

  دستورات عالی را مبذول فرمائید.هذا خواهشمند است در خصوص ابالغ نظریه ارشادي 

 پاسخ:

مورخ  1019به شماره ثبت وارده  1398/06/20مورخ  13/16/2558بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1398/06/25

کل کشور ناظر به معافیت آموزش و پرورش از پرداخت کلیه  1398ماده واحده قانون بودجه سال  9تبصره » د«بند 

برداري، احداث، تخریب، بازسازي و سایر عوارض رهعوارض اعم از تغییر کاربري، نقل و انتقال امالك، اخذ گواهی به

هاي هاي موردنیاز آموزش و پرورش اعم از آموزشی، پرورشی، تربیتی، ورزشی، خوابگاهشهرداري شامل همه کاربري

  شود.سازي کاربري بخشی از امالك و فضاهاي آموزشی، ورزشی و تربیتی میدانشجویی و ... براي بهینه

  

 ه حیدري پوردکتر محمد علی شا

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/08    

7/98/1029   

  ح  1029-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت نموده و حال به علت عدم  شخص کارمند با ارائه فیش حقوقی در پرونده

قانون آیین دادرسی کیفري  دستور  231و  230توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب مواد 

  الکفاله در چند پرونده صادر گردیده است: ضبط وجه

  قانون اجراي احکام مدنی چگونه خواهد بود؟ 96اجراي ماده   در فرض فوق نحوه -1

الکفاله در خصوص کفیل  بایست یک دستور ضبط وجه قانون اجراي احکام مدنی ابتدا می 96آیا با توجه به ماده  -الف

ایشان، دستور اجراي ضبط الکفاله یک پرونده از حقوق  اجرا شود و پس از پایان روند اجراي آن و کسر کل مبلغ وجه

ها،  الکفاله در پرونده بعدي را به موقع اجرا گذاشت؟ در این صورت با توجه به میزان پایین حقوق اکثر کفیل وجه

هاي مدید به طول خواهد انجامید و موجب مفتوح و بالتکلیف ماندن سایر  الکفاله مدت اجراي کامل ضبط وجه

  هاي فوق خواهد شد. پرونده

قانون اجراي  96الکفاله با وصف فوق، آیا امکان اجراي ماده  رت اجرایی شدن دو یا چند دستور ضبط وجهدر صو -ب

هاي مختلف وجود دارد؟ آیا این فرایند با مفاد این  احکام مدنی به طور هم زمان در خصوص کفیل موصوف در پرونده

الکفاله از حقوق  زمان دستور اخذ وجه به صورت همتوان  ماده قانونی منافات نخواهد داشت؟ به عبارت دیگر، آیا می

  یک کفیل در فرض فوق در چند پرونده را به اداره متبوع ایشان صادر کرد؟

بگیر از شخص  االشاره، در صورت کفالت فرد بازنشسته و مستمري قانون فوق 96با توجه به تبصره یک ماده  -ج

  کان کسر از حقوق وي وجود دارد؟ثالث، آیا ام

 خ:پاس

مورخ  1029به شماره ثبت وارده  1398/6/25مورخ  9026/282/3001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/26

  

  



مالك حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  148مطابق ماده  -الف و ب

سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وي قابل توقیف و کسر است چهارم یا یکهمین قانون، فقط تا یک 96مطابق ماده 

سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. چهارم یا یکتوان بیش از یکو نمی

الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، ؤال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجهبنابراین در فرض س

الکفاله سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجراي دستورهاي دیگر اخذ وجهچهارم یا یکتوان به کسر یکنمی

  اقدام نمود.

کیفري کفیل شود و برابر مقررات دستور اخذ   دادرسی  یینآ  بگیر وفق مقرراتیا وظیفه بازنشسته  که  در مواردي  -ج

آید و مشمول به عمل می 1356صادر گردد، اجراي این دستور مطابق قانون اجراي احکام مدنی مصوب   الکفاله وجه

یا وظیفه باشد. همچنین در مواردي که بازنشسته آن خارج می 1قانون یادشده است و از شمول ذیل تبصره  96ماده 

مالی شده و دستور   کفیل محکوم 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده  1بگیر برابر تبصره 

قانون اجراي  96الکفاله صادر شده است، موضوع مشمول ماده  هاي اجرایی از محل وجه به و هزینه استیفاي محکوم

  است.آن خارج  1است و از شمول ذیل تبصره  1356احکام مدنی مصوب 

 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

 

1398/08/28    

7/98/502   

  ك  502-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آن قـانون  9و  6وارد مـواد ـبارزه با مواد مخدر در غـیر از مـقانون مجازات اسالمی شامل قانون م 137آیا ماده 

باشد؟ به دیگر سخن، چنانچه فرد داراي محکومیت قطعی به جرمی غیر از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می

باشد و متعاقبا مرتکب یکی از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر شود، در فرض وجود شرایط مقرر در ماده 

  شود؟کرار جرم در خصوص او اعمال بایست مقررات تآیا می ،137

 پاسخ:

مورخ  502به شماره ثبت وارده  1398/04/04مورخ  9026/460/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/04

االصول باید در کلیه جرایم ارتکابی رعایت شود. فرض  عام است و علی 1392مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب 

هاي تعزیري درجه یک تا شش غیر از جرایم موضوع قانون اصالح  سؤال که فرد سابقه محکومیت به یکی از مجازات

حصول اعاده حیثیت قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي را دارد و متعاقباً از تاریخ قطعیت حکم تا 

شود،  گردان از درجه یک تا شش می یا شمول مرور زمان اجراي مجازات مرتکب جرم مربوط به مواد مخدر یا روان

  است. قانون مجازات اسالمی 137مشمول مقررات تکرار جرم بر اساس ماده 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/06    

7/98/1187   

  ك  1187-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  ي احکام کیفري قابل اعتراض است؟آیا قرار موقوفی اجرا صادره از اجرا

 پاسخ:

مورخ  1187به شماره ثبت وارده  1398/07/22مورخ  9026/1018/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: زیر اعالم می ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح1398/07/23

قرارموقوفی اجراي حکم مجازات، جزء قرارهاي قابل اعتراض در قانون ذکر نشده است؛ لذا قطعی است و نیازي به 

  ابالغ این قرار به طرفین نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/25    

7/98/1237   

  ك  1237-54-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، آیا اختیار اعطاشده به  50ماده  3با توجه به مقررات مندرج در تبصره  -2

هاي کاشف و مامور وصول درآمدهاي دولت، شـامل قرارهاي  از جمله دستگاه 3هاي مرتبط در تبصره  دستگاه

توانند به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا  هاي کاشف می رتی آیا دستگاهگردد؟ به عبا صادرشده از طرف دادسرا می

  احکام برائت دادگاه انقالب است؟اعتراض نمایند یا حق اعتراض اعالم شده صرفاً مربوط به 

 پاسخ:

مورخ  1237به شماره ثبت وارده  1398/8/4مورخ  9026/946/3011بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، 1398/8/8

درخصوص چگونگی اعتراض به قرار منع  1392که در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  نظر از این صرف -2

ها در مورد جرایم قاچاق کاال و ارز و اشخاصی که  تعقیب صادره از سوي شعب دادسراي عمومی و انقالب شهرستان

این قانون نیز منصرف از فرض سؤال است، با لحاظ  50ماده  3عتراض دارند، مطلبی بیان نشده است و تبصره حق ا

قانون  270ماده » الف«و بند  11، 10و تبصره آن از قانون مذکور و مواد  38ماده یک و ماده » ض«و » ص«بندهاي 

ربط) به عنوان  لت (حسب مورد دستگاه ذي، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دو1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

مرجع استیفاي حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوي دادسرا را دارا می باشد؛ لذا 

کننده  هاي موصوف ضروري است؛ اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستري صرفاً اعالم ابالغ قرار منع تعقیب به دستگاه

  حق اعتراض به این قرار را ندارند و در نتیجه ابالغ قرار منع تعقیب به آنان نیز منتفی است. جرم بوده و

  ».ها متعاقبا ارسال خواهد شد هاي دیگر جداگانه بررسی و پاسخ آن ضمنا پرسش«

  
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/12    

7/98/1228   

  ك1228-192-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ها، حکم قطعی دایر بر قلع و قمع بناي احداثی صادر در خصوص  تغییر غیر مجاز کاربري در اراضی زراعی و باغ

شود ملک موضوع دادنامه قبل از حصول قطعیت حکم وفق مصوبه  گردید اما در مرحله اجراي حکم صادره مشخص می

قطعی  اي مانع از اجراي حکماستان داخل در بافت روستا گردیده است. آیا چنین مصوبهکمیته تصویب طرح هادي 

  والزم االجراي صادره است؟

 پاسخ:

مورخ  1228به شماره ثبت وارده  1398/7/24مورخ  1398191001363345بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/8/1

و اصالحات و الحاقات بعدي و  1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10و  9، 2مستفاد از مواد 

ها مصوب نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغآیین 13ذیل ماده یک و ماده » د«بند 

قمع در حکم دادگاه، اعاده وضعیت ملکی به حالت کاربري سابق بینی قلع و هیأت وزیران، هدف مقنن از پیش  1386

(اولیه) است که در فرض استعالم با لحاظ تصویب طرح هادي روستا و خروج ملک مزبور از شمول قانون صدرالذکر 

در نتیجه تغییر کاربري ملک، اجراي حکم قلع و قمع بنا منتفی است و ضرورت احترام به مالکیت اشخاص موضوع 

  ن نیز اقتضاي چنین نظري را دارد.چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرا اصل

  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/26    

7/98/1225   

  ع1225-66-98شماره پرونده:  

  استعالم:

که یک قانون ارفاقی و  1390هاي فاقد سند رسمی مصوب  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

گیرانه در خصوص رسمی شدن اسناد امالك فاقد سند رسمی است، شرط استفاده از مقررات این قانون را داشتن  سهل

بناي ساختمانی در امالك مذکور دانسته و تحقق این شرط بعضاً مستلزم صدور پروانه ساخت از سوي شهرداري است. 

ها قانونی بوده اي که منشاً تصرفات آن هاي قولنامه ها براي متصرفین زمین شهرداري آیا صدور پروانه ساختمانی توسط

  ند رسمی نیست، منع قانونی دارد؟گردد لکن داراي س و به مالکین رسمی برمی

 پاسخ:

مورخ  1225به شماره ثبت وارده  1398/07/29مورخ  9037/18665/2237بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می ،1398/08/01

با اصالحات و الحاقات بعدي، مالکین اراضی و  1334قانون شهرداري مصوب  100که طبق ماده با عنایت به این

امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن براي احداث بنا باید مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداري نمایند و با 

با اصالحات و الحاقات بعدي، دولت فقط کسی  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  22که طبق ماده توجه به این

که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالك به را 

قانون  48که مطابق ماده شناسد و با التفات به اینکه از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک میثبت رسیده یا این

ذیرفته ـاکم پـلی به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاخیرالذکر، سندي که طبق قانون باید به ثبت برسد و

گر ـباشد؛ مشود، بنابراین در چنین وضعیتی شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختمانی براي چنین امالکی نمینمی

 6 که معامله عادي صورت گرفته در مراجع قانونی مورد تأیید قرارگیرد که به استناد رأي وحدت رویه شمارهاین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، شهرداري باید مبادرت به صدور پروانه ساختمانی براي  16/1/1388مورخ 

  مالکین اراضی مذکور نماید.
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/13    

7/98/1220   

  ح1220-100-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باشد در صورت حجم باالي کار آیا امکان  که سقف هزینه کارشناسی طبق تعرفه مبلغ سیصد میلیون ریال مینظر به این

ناسان تعرفه کارش 2پرداخت هزینه کارشناسی مازاد بر تعرفه پرداخت دستمزد کارشناسی در اجراي تبصره یک ماده 

  رسمی دادگستري وجود دارد؟

 پاسخ:

، 1398/07/30مورخ  1220به شماره ثبت وارده  1398/07/22بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

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

که مقرر  1379قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  264با عنایت به اینکه ماده 

حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود، تعرفه دستمزد  می دارد

تواند به عنوان مالك و مبناي تعیین دستمزد  ریاست محترم قوه قضائیه می 1392کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

تعرفه دستمزد کارشناسان  2دارد. متن ماده کارشناس براي دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی براي اعمال آن ن

ناظر به مواردي مانند تعیین کارشناس براي ارزیابی اموال توسط اجراي احکام  1392رسمی دادگستري مصوب 

  باشد. می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/08/11    

7/98/410   

  ح  410-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند شرط کند که اصیل حق عزل وکیل را در دعوي ندارد؟ ضمانت آیا وکیل دادگستري در قرارداد خصوصی می

  دادگاه مواجه با چه تکلیفی است؟اجراي آن چیست؟ چنانچه اصیل وکیل را عزل نماید، 

 پاسخ:

، 1398/03/20مورخ  410رده به شماره ثبت وا 1398/02/28سیار مورخ  1بازگشت به استعالم شماره       

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

که وکالت وکیل یا عدم  تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر این قانون مدنی موکل می 679به موجب ماده 

نامه درج شده باشد، با  عزل وکیل دادگستري ضمن وکالتعزل در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد؛ بنابراین اگر عدم 

چه ضمن قرارداد الزم دیگري درج شده باشد، با  توجه به جایز بودن عقد وکالت، این امر مانع عزل وکیل نیست و چنان

اي است که طبق فرم متحدالشکل به مرجع قضایی تقدیم  نامه که مناط حدود اختیارات وکیل، وکالت توجه به این

گرفتن  1316نامه قانون وکالت مصوب  نظام 78شود و برابر مقررات مربوط به وکالت دعاوي از جمله ماده  یم

هرگونه سند دیگري از موکل ممنوع و تخلف است، بنابراین درج شرط عدم عزل وکیل دادگستري طی قرارداد مستقل 

  باشد. عزل شده است، قابل ترتیب اثر نمی کننده به پرونده که در آن، وکیل دیگر نیز در مرجع قضایی رسیدگی 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/21    

7/98/461   

  ك  461-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از وکال را  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  346با عنایت به ماده 

قانون آیین  41جهت تشکیل جلسه دادگاه کافی دانسته؛ و با توجه به تکلیف حضور وکیل در هنگام محاکمه طبق ماده 

دادرسی مدنی، در صورتی که احد از طرفین در پرونده کیفري وکالي متعدد داشته باشد و احد از وکال بدون اعالم 

  شود؟کیل تخلف انتظامی محسوب میدر جلسه رسیدگی حاضر نشود، آیا عدم حضور و عذر موجه

 پاسخ:

، نظریه 1398/03/28مورخ  461به شماره ثبت وارده  1398/03/26مورخ  46بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می 1مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري 

، حضور یکی از وکالي مدافع براي تشکیل 1392قانون آیین دادرسی کیفري  346بق حکم مقرر در ماده اگرچه مطا

  باشد. هر یک از وکالي مذکور نمی اي جلسه دادگاه و رسیدگی کافی است؛ لکن این امر نافی انجام تکالیف حرفه

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/28    

7/98/366   

  ح  366-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نیز داراي سند مالکیت » الف«به خواسته خلع ید داده است و شخص » ب«دادخواستی به طرفیت شخص » الف«شخص 

شکایت کیفري راجع به تصرف عدوانی » ج«علیه شخص » ب«رسمی است؛ با این توضیح که سابق بر این شخص 

صادر شده است. در این صورت با توجه به سند » ج«دادسرا نموده که حکم بر محکومیت شخص همین ملک تقدیم 

دادخواست  مالکیت رسمی و صدور حکم کیفري راجع به تصرف عدوانی، تصمیم صحیح از ناحیه دادگاه در خصوص

  خلع ید چه خواهد بود؟

 پاسخ:

، 1398/3/12مورخ  366ه شماره ثبت وارده ب 1398/2/29/الف مورخ -/د5بازگشت به استعالم شماره       

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

احراز مالکیت  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690براي احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 

ید که حکم به آن منوط به احراز مالکیت مدعی است. در  چنین است در خصوص دعواي خلع شاکی ضرورت دارد. هم

تقدیم نموده » ب«با دارا بودن سند مالکیت، دادخواست خلع ید علیه شخص » الف«فرض موضوع استعالم که شخص 

دایر بر تصرف عدوانی منتهی به پذیرش شکایت » ج«علیه شخص » ب«که پیش از آن شکواییه شخص  حالی است؛ در

االتباع  الزم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  18که وفق ماده  هم گردیده است، با توجه به اینو محکومیت مت

است و رسیدگی به این » مؤثر بودن رأي در ماهیت امر حقوقی«بودن رأي قطعی کیفري براي دادگاه حقوقی منوط به 

اصوالً در پرونده کیفري موضوع سؤال، امر مالکیت که آیا  امر بر عهده دادگاه حقوقی است و این دادگاه با مالحظه این

  لکیت خواهان، اتخاذ تصمیم نماید.تواند با احراز جمیع شرایط دعواي خلع ید و از جمله ما مورد نزاع نبوده است، می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/11    

7/98/262   

  ح262-9/16-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

داند اما را منتفی می 2سند نکاحیه تقاضاي اعمال وکالت در طالق دارد. دادگاه تحقق بند  2زوجه به استناد بند  -1

که طالق عسر و حرجی دهد. آیا با توجه به اینادامه زندگی زناشویی را موجب عسر وحرج زوجه تشخیص می

  تواند وي را به استناد تحقق عسر و حرج طالق دهد؟میموضوع خواسته زوجه نبوده، دادگاه 

سند نکاحیه تقاضاي اعمال وکالت در طالق کرده، ولی دادگاه موضوع را منطبق با  2زوجه به استناد تحقق بند  -2

  تواند ورود پیدا کند؟داند. آیا دادگاه میمی 8شرط موضوع بند 

ند. آیا تغییر خواسته ممکن کنخالل رسیدگی توافق بر طالق میموضوع خواسته زوج تمکین بوده ولی طرفین در  -3

  است؟

 پاسخ:

، 1398/02/29مورخ  262به شماره ثبت وارده  1398/02/28/د.ك مورخ 5بازگشت به استعالم شماره       

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

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر  1391قانون حمایت خانواده  8به موجب ماده  -1

شود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طالق را تخلف از  تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می

ز جلسه شروط ضمن عقد، اعالم و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد، در جریان رسیدگی حتی پس ا

  تواند اثبات عسر و حرج و صدور رأي بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند. اول می

چنان اثبات تخلف زوج در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی، سبب دعواي خود را تغییر ندهد و خواسته او هم -2

خود به بررسی شرط دیگر و از یکی از شروط ضمن عقد به طور مشخص باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص 

ازه ـشریفات، به دادرس اجـواده از تـاحراز آن وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و معافیت دادگاه خان

دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسیدگی و صدور رأي کند؛ زیرا تعیین خواسته و هرگونه تغییر آن بر عهده نمی

  سی است.خواهان است و این از اصول دادر



قانون حمایت خانواده  8اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طالق توافق نمایند، با عنایت به ماده  -3

  نماید.، دادگاه بدوي به طالق توافقی رسیدگی و رأي صادر می1391مصوب 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  
  
  

    



 

1398/08/11    

7/98/303   

  ح  303-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها در پذیرش یا عدم پذیرش لوایح ابرازي از سوي طرفین اصحاب دعوي کیفري و حقوقی، با توجه به اختالف رویه

ها را بپذیرد. تواند آنتواند لوایح را پذیرش کند و در چه مواردي نمیاي و چه مقطعی میمرجع قضایی در چه مرحله

  شود؟حقوق اصحاب دعوي محسوب می این موضوع از تکالیف مرجع قضایی است یااصوالً 

 پاسخ:

، 1398/3/4مورخ  303به شماره ثبت وارده  1398/3/2مورخ  9015/1640/1بازگشت به استعالم شماره       

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

این  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  404و  374، 373، 372، 371تم دادرسی مذکور در مواد منظور از خ

هاي انجام شده براي صدور  کننده به پرونده، رسیدگی است که حسب مورد به تشخیص قاضی و یا قضات رسیدگی

انون مذکور در دعاوي کیفري ق 373رأي کفایت داشته و به عبارتی پرونده معد صدور رأي باشد و به صراحت ماده 

تواند پس از اعالم ختم رسیدگی، لوایح، اسناد و مدارك جدید را دریافت کند. در دعاوي حقوقی نیز الیحه  دادگاه نمی

به دادگاه واصل شود. در صورتی که » ختم دادرسی«تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوي یا وکالي آنان باید پیش از اعالم 

کند؛ زیرا  را اعالم کرده باشد، دیگر به هیچ امر جدیدي از جمله الیحه تقدیمی رسیدگی نمی »ختم دادرسی«دادگاه 

دادرسی خاتمه یافته است. بنابراین، اگر پیش از اعالم ختم دادرسی توسط دادگاه، الیحه تقدیم شود هرچند جلسه 

اي تقدیم  از اعالم ختم دادرسی اگر الیحهباشد؛ اما پس  دادرسی پایان یافته باشد، دادگاه موظف به رسیدگی به آن می

  باشد؛ زیرا از نظر دادگاه، دادرسی خاتمه یافته است. شود، دادگاه مجاز به بررسی و ترتیب اثر دادن به آن نمی

  
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/22    

7/98/689   

  ك  689-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در حوزه قضایی شهرستان شادگان دادگاه انقالب تشکیل نشده است و رئیس حوزه قضایی با داشتن ابالغ دادرس 

نماید. حال در صورت هاي این حوزه قضایی رسیدگی میدادگاه انقالب شهرستان آبادان مستقر در شادگان، به پرونده

نقالب در دادسراي حوزه قضایی شادگان، آیا دادگاه انقالب آبادان اعتراض به قرار بازداشت موقت در صالحیت دادگاه ا

  باشد؟می دوکه موضوع در صالحیت دادگاه کیفري مستقر در شادگان صالحیت رسیدگی دارد یا این

 پاسخ:

مورخ  689به شماره ثبت وارده  1398/04/29مورخ  9026/64/3000835بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفري (، 1398/04/31

و اصالحات و الحاقات بعدي، دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  297با توجه به اینکه مطابق ماده 

شود، بنابراین مادام  ها تشکیل می ستانانقالب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهر

هاي غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابالغ  که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رییس قوه قضائیه در شهرستان

هاي قضائی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقالب  البدل دادگاه انقالب براي قاضی یکی از حوزه دادرس علی

چه دادگاه انقالب در  قانون موصوف این است که چنان 297و  271باشد؛ لذا مستفاد از مواد  قضائی نمیدر آن حوزه 

نسبت به قرار بازداشت حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفري دو محل، صالح به رسیدگی به اعتراض 

  موقت است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  همدیرکل حقوقی قوه قضایی

    



 

1398/08/29    

7/98/687   

  ح  687-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی مدنی، قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقال قابل تجدیدنظر و  325مطابق صدر ماده  -الف

قابل رسیدگی و باشد. چنانچه پس از صدور دستور موقت اعتراضی مطرح شود، آیا این اعتراض فرجام خواهی نمی

  عدول از دستور موقت در دادگاه بدوي است؟

به تایید رئیس حوزه  که اجراي دستور موقت با تایید رئیس حوزه قضایی بوده، آیا عدول نیز منوطبا توجه به این -ب

  قضایی است؟

 پاسخ:

مورخ  687به شماره ثبت وارده  1398/04/27مورخ  9031/14199/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/31

شود و  دستور موقت، یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ بلکه در قالب قرار صادر می -1

ولو به طور غیرمستقل قابل  1379در امور مدنی  هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 325برابر ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري  477ماده  2باشد و موارد رفع اثر از آن نیز در قانون معین شده است. تبصره  اعتراض می

  مؤید این نظر است.

  ، پاسخ به این سؤال منتفی است.1با توجه به پاسخ سؤال  -2

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/26    

7/98/714   

  ح  714-108-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که آراي شوراي تشخیص و هیات حل اختالف کار در رسیدگی به اختالف کارگر و کارفرما به طور  -1

خالف مقررات حوزه تامین اجتماعی تحمیل غیر مستقیم به ضرر تامین اجتماعی بوده و تعهداتی را علیه آن سازمان بر 

  نماید، آیا سازمان مذکور حق حضور در جلسات و حق اعتراض دارد؟

-هادها و شرکتـرر نـچنانچه آراي شوراي تشخیص یا هیات حل اختالف کار به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ض -2

اداري نباشد، آیا قابلیت اعتراض و رسیدگی در  هاي دولتی یا عمومی بوده و به این جهت قابل طرح در دیوان عدالت

  رایندي این امر اعمال خواهد شد؟مراجع قضایی را دارد؟ در صورت امکان اعتراض، طی چه ف

 پاسخ:

مورخ  714به شماره ثبت وارده  1398/05/01مورخ  9023/3402/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون آیین 1398/05/02

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه 417اعتراض ثالث موضوع مواد  -1

کنند و قابل  هاي دادگستري است که به دعاوي ترافعی رسیدگی می ، در مرجع صادرکننده رأي مختص به دادگاه1379

  قضایی نیست. ه مراجع شبهتسري ب

مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري،  -2

نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی و تصمیمات و » مردم«رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات 

ها است و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات  راجع به وظایف آناقدامات مأمورین واحدهاي مذکور در امور 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  10ماده » الف«اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند 

 مورخ 39و  38، 37هاي با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1392

، واحدهاي دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به »مردم«، با توجه به معنی لغوي و عرفی کلمه 10/7/1368

شود، بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطالق می

اشد و از طرفی به موجب اصل یکصد و بعمومی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداري نمی



است؛ » دادگستري«پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، 

ها در دیوان  لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهاي دولتی و شهرداري

هاي عمومی در رسیدگی به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي  حیت رسیدگی دادگاهعدالت اداري، مسقط و نافی صال

عاوي در صالحیت محاکم باشد و رسیدگی به این دمزبور مبنی بر ابطال آراي قطعی مراجع حل اختالف کار نمی

  عمومی است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/28    

7/98/909   

  ح  909-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

احدي از طرفین پرونده ضمن تجدید نظرخواهی از دادنامه صادره، بدوا اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی را 

نماید و دادگاه حکم بر بطالن خواسته اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی صادر کند. مشارالیه به رد نیز طرح می

تجدید نظرخواهی ننموده است لیکن مجددا مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت تجدید نظرخواهی  اعسار

کرده است. تکلیف دادگاه در برخورد با دادخواست اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی اخیر و پرونده اولیه که 

  واست گردیده بود چیست؟در آن دادخواست تجدید نظر درخ

 پاسخ:

، نظریه 1398/6/3مورخ  909به شماره ثبت وارده  1398/5/23مورخ  980042بازگشت به استعالم شماره       

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

اگر مدعی خواهان (یا تجدیدنظرخواه) مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و  -1

  کند و در صورت رد آن، خواهان  اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به این دعوا رسیدگی می

(یا تجدیدنظرخواه) باید نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند و طرح مجدد دعواي اعسار از پرداخت همان هزینه 

ایسار در زمانهاي مختلف متفاوت است، اما  دادرسی بالوجه است. زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و

در دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست مالك اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض 

  سوال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است.

 55دادرسی با عنایت به مالك ذیل ماده پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزینه  -2

بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه

(تجدیدنظرخواه)  باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند و در 

قانون یادشده  339ماده  2هزینه دادرسی تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر دادگاه در اجراي تبصره  صورت عدم پرداخت

  کند. قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/28    

7/98/1040   

  ك 1040-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

 1361ها مصوب  با توجه به تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول به شهرداري

استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات الزم در صالحیت چه مرجعی است؟ آیا انفصال 

ت آن کیفري است، از مصادیق کدام یک از درجات موقت از خدمات، مجازات است یا ماهیت انضباطی دارد؟ اگر ماهی

باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است،  آیا تصمیم  می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19تعزیر مذکور در ماده 

نهایی قطعی است یا قابل اعتراض می باشد؟ به طور کلی، آیین دادرسی رسیدگی به تبصره ماده واحده از حیث ارجاع 

  اض بودن تصمیم نهایی چگونه است؟یفري یا انضباطی بودن و قطعی یا قابل اعترمرجع صالح ک

 پاسخ:

مورخ  1040به شماره ثبت وارده  1398/06/11مورخ  9026/311/1824بازگشت به استعالم شماره 

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون ایین دادرسی کیفري (1398/06/30

ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به  3رسیدگی به بزه مذکور در تبصره  -1

قانون آیین دادرسی کیفري و لحاظ ماده  301با اصالحات و الحاقات بعدي، مطابق ماده  1361ها مصوب  شهرداري

  این قانون در صالحیت دادگاه کیفري دو است. 308

هاي تعزیري  الذکر از جمله مجازات واحده فوق ماده 3مذکور در تبصره » نفصال موقت از خدمتمجازات ا« –2

  است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18موضوع ماده 

واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول  مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره ماده -3

هاي آن، درجه شش  و تبصره 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده  ها بر اساس شاخص متعلق به شهرداري

  شود. محسوب می

  ها منتفی است. به این سؤال با توجه به آنچه فوقاً بیان شد، پاسخ -5و  4

الذکر در دادسرا و دادگاه کیفري، مطابق عمومات قانون آیین  واحده فوق ماده 3رسیدگی به بزه موضوع تبصره  – 6

  پذیرد. انجام می 1392دادرسی کیفري مصوب 
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/13    

7/98/1066   

  ك  1066-54-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مدخل، بر خالف واقع  هایی که مامورین مبارزه با مواد مخدر ضمن کشف مواد در پی تبانی با قاچاقچیان ذي در پرونده

مجلس و   صورت ر کنند یا پس از کشف، بدون تنظیمدر گزارش تنظیمی کشف مواد را کمتر از مقدار واقعی ذک

ربط و سلسه مراتب فرماندهی خود و بدون دستگیري فرد یا افراد قاچاقچی، کل  انعکاس ماوقع به مراجع قضایی ذي

مواد مخدر مکشوفه یا مقداري از آن را براي خود تصاحب و متعاقبا اقدام به فروش یا بعضاً مصرف و یا کشف 

  بر رفتار مامورین بار می شود؟اوین مجرمانه بالصاحب مقادیري از آن و ... نمایند، کدام عن

 پاسخ:

مورخ  1066به شماره ثبت وارده  1398/6/16مورخ  98099890611/6بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و قاچاق این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/7/2

کننده در هر با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی اوال، تشخیص و تطبیق اعمال

آید. ثانیا، در فرض سؤال که مأمورین نیروي انتظامی (کاشفین مواد مخدر) با تنظیم گزارش خالف مورد، به عمل می

بط اعالم و یا بدون تنظیم گزارش واقع، مواد مکشوفه از متهم یا متهمین را به مقدار کمتر از میزان واقعی به مرجع ذیر

یا » فروش مواد مخدر«و دستگیري متهمین با تصاحب کل یا جزء مواد مکشوفه، متعاقب کشف مواد مبادرت به 

و  1382قانون مجازات نیروهاي مسلح مصوب  78تواند مشمول ماده  نمایند، حسب مورد می استعمال مواد مخدر می

ن اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات بعدي باشد، شایسته ذکر است که قانو 23و  22، 21، 19، 8، 4مواد 

 1392خصوص تعدد مادي یا معنوي عناوین مذکور حسب مورد مطابق عمومات مذکور در قانون مجازات اسالمی 

  گردد. رفتار می
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/20    

7/98/1061   

  ع  1061-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گونه که استحضار دارید ماهیانه بر اساس قوانین جاري کشور و بر حسب آمار جمعیتـی هـر شـهر مبلغـی      احتراما همان

ایـن  گردد؛ از طرفی نظر به  ها واریز می تحت عنوان ارزش افزوده و عمدتاً به عنوان پروژه عمرانی به حساب شهرداري

هاي کوچـک وجـوه دریـافتی از     دهد و الجرم شهرداري هاي جاري را نمی ها عمدتا کفاف هزینه که درآمدهاي شهرداري

کـرد   آیا هزینـه  کنند، ردیف ارزش افزوده را به عنوان هزینه جاري حقوق و مزایاي پرسنل ستادي و خدماتی مصرف می

  ر هزینه هاي جاري بالمانع است؟اعتبارات مورد نظر د

 پاسخ:

، 1398/07/02مورخ  1061به شماره ثبت وارده  1398/06/16مورخ  98/5317بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

شده است؛ لذا از اعتبارات مذکور فقط در  که اعتبارات مذکور براي اجراي پروژه عمرانی در نظر گرفتهبا توجه به این

ماده  2هاي بر ارزش افزوده موضوع تبصره توان استفاده نمود. بنابراین آن قسمت از مالیاتمحدوده پروژه عمرانی می

ها و نامه اجرایی آن که به شهرداريبا اصالحات بعدي و آیین 17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  39

چه بخشی از آن جهت بودجه شود با توجه به تصویب مصوبه شوراي اسالمی شهر چنانها تخصیص داده میدهیاري

تواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان عمرانی شهرداري تخصیص داده شود، شهرداري نمی

  موید این نظر است.قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  53شهرداري استفاده نماید. ضمناً مفاد اصل 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/08    

7/98/1129   

  ح1129-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي وابسته به شهرداري در راستاي تسهیل وظایف ستادي شهرداري تشکیل و فعالیت و  نظر به این که سازمان -1

هاي تابعه شهرداري  ها موسسات و شرکت منع توقیف اموال شهرداري در مهلت مقرر شامل سازماننمایند،آیا قانون  می

هاي شهرداري تفکیک قائل شد در هر حال با  هاي شهرداري با موسسات و شرکت توان بین سازمان شود؟آیا می هم می

انون منع توقیف اموال شهرداري توجه به جنبه کارکردي و نه موضوعی حاکم بر مبانی این قانون، محدوده شمول ق

  درباره شهرداري و زیر مجموعه تا کجاست؟

رسد جنبه کارکردي دارد نه موضوعی؛ آیا قانون منع توقیف اموال در  با توجه به فلسفه قانون توقیف که به نظر می -2

  شود؟ هاي دولتی هم می مول شرکتها مش ماه عالوه بر وزارتخانه هیجدهمدت 

 پاسخ:

مورخ  1129به شماره ثبت وارده  1398/07/12مورخ  326/95/9001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/07/14

صرفاً در مورد  1361قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب  -الف  -1

علیه یا محدودیت آن امري استثنایی  که عدم توقیف اموال محکوم ها قابل اعمال است و با توجه به این شهرداري اموال

است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسري مقررات قانون یاد شده به دیگر مؤسساتی که 

ها وجاهت قانونی  هاي وابسته به شهرداري ل مالی هستند یا سازماندهند و داراي استقال ها را انجام می وظیفه شهرداري

  ندارد.

هاي وابسته به شهرداري در صورتی که داراي شخصیت  ها و شرکت در فرض سؤال تفاوتی بین مؤسسات، سازمان  -ب

  حقوقی مستقل از شهرداري باشند، وجود ندارد.

ها  صرفاً ناظر به وزارتخانه 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  قانون نحوه پرداخت محکوم -2

  باشند هاي دولتی مشمول قانون مذکور نمی و مؤسسات دولتی است و شرکت
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/01    

7/98/1142   

  ك1142-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فردي به اتهام کالهبرداري به مبلغ بیست میلیون ریال به یک سال حبس تعزیري، رد مال و جزاي نقدي معادل مال  -2

قانون آیین  483ماخوذه محکوم شده است که پس از قطعیت حکم، رضایت شاکی را اخذ و تقاضاي اعمال ماده 

دادرسی کیفري را نموده است. با توجه به قلت میزان مال موضوع و رد مال به شاکی و اخذ رضایت شاکی بعد از 

قطعیت رأي، آیا امکان تقلیل و تخفیف مجازات به حبس کمتر از یک سال یا تبدیل به جزاي نقدي و یا تعلیق در 

  وجود دارد؟ قانون آیین دادرسی کیفري 483راستاي اعمال ماده 

تواند با این عنوان که رسیدگی واخواهی در واقع  آیا در مرحله رسیدگی به واخواهی در پرونده کیفري، شاکی می-3

ن صورت تکلیف ادامه رسیدگی مرحله بدوي است، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفري تقدیم کند؟ در ای

  دادگاه کیفري چیست؟

 پاسخ:

مورخ  1142به شماره ثبت وارده  1398/07/14مورخ  1398/1/19344بازگشت به نامه شماره       

قاضی محترم محاکم کیفري دو  7/7/1398مورخ  666/7519/1398، در مورد استعالم شماره 1398/07/15

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

به کار  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  483که در ماده » در حدود قانون تخفیف دهد«ت منظور از عبار -2

ي ها رفته، این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیت

» 1367الس و کالهبرداري مصوب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اخت«مربوط به تخفیف مجازات مانند 

  باشد. مبادرت به صدور حکم نماید و قلت میزان مال مورد کالهبرداري موثر در مقام نمی

قانون آیین دادرسی  15هر چند مرحله واخواهی ادامه رسیدگی مرحله بدوي است؛ لیکن نظر به این که مطابق ماده  -3

م ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان تقدیم کند و چون حکم تواند تا پیش از اعال ، شاکی می1392کیفري مصوب 

غیابی نسبت به شاکی حضوري است، بنابراین شاکی تکلیف دارد تا پیش از اعالم ختم دادرسی، دادخواست خود را 



تقدیم دادگاه نماید و در مرحله واخواهی که پس از اعالم ختم دادرسی مرحله بدوي است، دادخواست ضرر و زیان  

  تواند مورد قبول قرار گیرد. ینم

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/04    

7/98/1138   

  ك1138-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران، اظهار نظر کارشناسی در  3ذیل تبصره ماده » ز«به موجب بند 

هاي  باشد؛ اعم از هیأت ها و دادسراها، سازمان نظام پزشکی می مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه

که مرجع رسمی به بدوي انتظامی شهرستان و هیات تجدیدنظر مستقر در این سازمان (مرکز استان)؛ با این توضیح 

تواند قبل از جلب  هاي مذکور اعالم شده است.آیا بازپرس یا دادگاه می عنوان اظهار نظر در مورد جرایم پزشکی هیأت

به قصور پزشکی و جرایم مرتبط پزشکی از دنظر انتظامی استان، ابتدا راجع نظر هیأت بدوي انتظامی و هیأت تجدی

  زمان پزشکی قانونی نظر بخواهد؟سا

 پاسخ:

، 1398/07/14مورخ  1138به شماره ثبت وارده  1398/07/08مورخ  98/1083بازگشت به استعالم شماره       

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

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر  3ماده » ز«هرچند مطابق بند  -اوالً

هاي بدوي انتظامی پزشکی این قانون، هیأت 35) ماده 3شناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (کار

توانند ایی میـع قضـ) ماده مذکور، مراج5ها مرجع صالح به اعالم نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (شهرستان

پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی 

قانون  166چه بر خالف ماده باشد و در هر صورت چناناین قانون مشورتی می 41) ماده 1مذکور بر اساس تبصره (

با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه  1392آئین دادرسی کیفري 

ایی ذیربط ـالذکر براي مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضهاي فوقی هیأتکارشناس

  تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.می

در  هاي بدوي انتظامی قانون سازمان نظام پزشکی صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت 35ماده  3تبصره  -ثانیاً

رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و داللتی بر اولویت یا 

  مور، از سوي مراجع قضایی ندارد.ها در ارجاع ا تقدم نظر این هیأت

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/08    

7/98/526   

  ح  526-9/16-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت صدور حکم به تمکین زوجه، چنانچه زوج تمهید مقدمات اجراي حکم (منزل و اثاث) را اعالم نماید و 

هاي الزم براي سکونت را ندارد، آیا پرونده  متعاقبا با حضور زوجه معلوم شود ملک حسب گزارش مامور اجرا حداقل

ه شدن است؟با تکمیل بعدي نواقص یا اجرا و تدارك منزل دیگر، آیا همان پرونده قابل تداوم است؟ اجرایی قابل مختوم

چنانچه زوجه براي اجراي حکم تمکین حاضر نباشد و در یک فرجه زمانی و متعاقب صدور گواهی عدم تمکین از 

قابل جریان دوباره است؛ یا این که ناحیه اجراي احکام جهت تمکین اعالم آمادگی نماید، آیا پرونده مختومه قبلی 

  ن صورت عنوان خواسته وي چیست؟زوجه باید پرونده دیگري طرح نماید؟ در ای

 پاسخ:

مورخ  526به شماره ثبت وارده  1398/04/05مورخ  9011/1916/720بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره 1398/04/09

باشد و فراهم نمودن موجبات تمکین بر که مقدمه تمکین، وجود مسکن مناسب و درخور شأن زوجه میاوالً، نظر به این

باشد و احراز فراهم بودن مقدمات تمکین حسب عهده شوهر است، بنابراین تهیه مسکن از طرف زوج، مقدمه تمکین می

  است.مورد بر عهده دادگاه 

ثانیاً، در مواردي که نسبت به ناشزه بودن زوجه رأي قطعی صادر شده باشد تا زمانی که مرجع قضایی زوال نشوز را 

  احراز ننماید، آثار نشوز جاري است.

ثالثاً، در صورتی که زوجه آمادگی خود را براي تمکین اعالم نماید، زوج ملزم به فراهم کردن مقدمات تمکین وي 

رغم آمادگی زوجه براي تمکین، زوج از پذیرش وي استنکاف چه براي مرجع قضایی احراز شود، علینانباشد و چمی

  گرددکرده است، نشوز زائل و آثار مترتب بر تمکین از جمله امکان مطالبه مسکن مستقل جاري می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/08     

7/98/1175   

  ك  1175-16/10-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در  ،قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث 50مطابق ماده 

ادعاي مرتبط با حوادث رانندگی حضور نماینده صندوق یا بیمه در جلسات دادگاه و ابالغ رأي دادگاه به آنان الزامی 

: دـام دارنـنظر یا فرج دـت تجدیـخاص زیر حق درخواسـاش ،قانون آیین دادرسی کیفري 433و مطابق ماده  است

 ؛ونی آنانـماینده قانـل یا نـصوصی و یا وکیـدعی خـشاکی یا م -ب ؛علیه وکیل یا نماینده قانونی او محکوم -لفا

  عدم تناسب مجازات. دادستان از جهت برائت متهم عدم انطباق رأي با قانون و یا -پ

حال سوال اینجاست که در دعاوي کیفري مرتبط با حوادث رانندگی که منتهی به محکومیت اشخاص شده و رأي 

هاي بیمه نیز حق اعتراض به آراء صادره را  شرکت ،آیا عالوه بر متهم ،دادگاه نیز به شرکت بیمه و متهم ابالغ شده

 ؟دارند

  پاسخ:

، 1398/07/20مورخ  1175به شماره ثبت وارده  1398/07/15بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

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

» 1395قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب « 50ماده 

قضایی تکالیفی تعیین نموده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردي که براي مراجع 

ها اطالع دهند و  طرف دعوا نباشند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آن

ین فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا ها ابالغ نمایند. بدیهی است در ا اي از رأي صادره را به آن نسخه

بینی نشده است. همچنین حق ورود به دعوا و اعتراض  ها پیش حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آن

بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوي حقوقی و  ها پیش ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده براي آن

، تنها به دعاوي حقوقی اختصاص »شود مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می«گذار بر این که  د قانونتأکی

  .دارد
  

  دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/19    

7/98/1145   

  ك1145-186-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

عمومی موضوع   چنانچه کارگري حین کار و بر اثر آن فوت نماید، در فرض اثبات توجه تقصیر به کارفرما، جنبه

  تعزیرات؟مشمول قانون کار است یا قانون 

 پاسخ:

مورخ  1145به شماره ثبت وارده  1398/07/14مورخ  9026/970/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی1398/07/15

قانون  176و  95، 171بزه قتل غیرعمدي کارگر ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی از سوي کارفرما مطابق مواد 

این قانون،  176واجد جنبه عمومی بوده و مرتکب (کارفرما) عالوه بر مجازات تعزیري مطابق ماده  1369کار مصوب 

و از  1392ر حق اولیاي دم در صورت مطالبه، وفق مواد مربوطه در قانون مجازات اسالمی مصوب به پرداخت دیه د

الذکر افرادي غیر از  چه مرتکب بزه فوق این قانون محکوم خواهد شد. ضمناً چنان 462و ماده  291ماده » پ«جمله بند 

قانون مجازات اسالمی(تعزیرات)  616ه کارفرما باشند، مرتکب از حیث تعیین مجازات تعزیري مشمول مقررات ماد

و تبصره ماده  143و  20خواهد بود. بدیهی است که در مورد مجازات اشخاص حقوقی باید مطابق مواد  1375مصوب 

  اقدام گردد. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  14

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/25    

7/98/1174   

  ح1174-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود، اسامی  هایی که با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت طالق توافقی تقدیم می در پرونده -1

ماند. آیا طرح دادخواست به این نحو که خواهان و خوانده  زوجین به عنوان خواهان قید شده و ستون خوانده خالی می

  شود صحیح است؟  در یک نفر جمع می

هاي  ن اداره محترم در خصوص یک موضوع واحد دو نظر مغایر تحت شمارهبه موجب اوراق پیوست، آ -2

صادر نموده است. مستدعی است این مرجع 12/6/1397مورخ  1355/98/7و  3/7/1393مورخ  1451/97/7

  ر خصوص نظر صائب ارشاد فرمایید.را د

 پاسخ:

، 1398/7/20مورخ  1174به شماره ثبت وارده  1398/7/20مورخ  9037/419/20بازگشت به نامه شماره       

مشاور قضایی محترم دادگاه حقوقی و خانواده شهرستان خرمدره نظریه  18/7/98مورخ  870در مورد استعالم شماره 

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

اند و مراجعه ایشان به دادگاه خانواده صرفاً از باب  اوالً، در طالق توافقی زوجین  بر انجام طالق توافق کرده -1

 27و  25بینی کرده تا ایشان را از انجام طالق منصرف نماید. احکام مقرر در ماده  گذار پیش مقرراتی است که قانون

رجاع به مرکز مشاوره خانواده و معافیت دادگاه از ارجاع به داوري مبنی بر لزوم ا 1391قانون حمایت خانواده مصوب 

شده تصریح شده است، در خصوص طالق توافقی،  قانون یاد 25گونه که در ذیل ماده  مفهم همین معناست و همان

دادگاه  تواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح شود و یا به گردد که می تقاضایی با امضاي زوجین تقدیم می

تقدیم گردد. بنابراین، درج این تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذکور در استعالم (ذکر زوجین به عنوان خواهان) با 

  منع قانونی مواجه نیست.

کند  رسد و زوجه تمام یا بخشی از مهریه را به زوج بذل می ثانیاً، در طالق توافقی که دادخواست به امضاي زوجین می

است که » خلع«قانون مدنی، نوع طالق  1146نماید، مستنداً به ماده  الواقع قبول بذل می الم توافق خود فیو زوج با اع



نماید که در طالق خلع، اگر  قانون مذکور این نوع از طالق، بائن می باشد. اضافه می 1145ماده  3با عنایت به بند 

  طالق خلع، مبدل به طالق رجعی می گردد. زوجه قبل از انقضاي ایام عده به مهریه خود رجوع نماید،

هاي آیین  نظریات مشورتی مذکور در استعالم از دو کمیسیون مختلف این اداره کل صادر شده است (کمیسیون -2

الوصف در کلیه مواردي که نظریه مؤخر،  ها به این علت است مع دادرسی مدنی و قوانین مدنی) و لذا اختالف در نظریه

  دم است فرض بر این است که این اداره کل از نظریه مقدم عدول کرده است.مغایر نظریه مق

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/29    

7/98/1312   

  ك  1312-54-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الیحه  17با اصالحات و الحاقات بعدي، آیا ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  237با توجه به ماده 

  به قوت خود باقی است؟ 1359قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 

 پاسخ:

مورخ  1312به شماره ثبت وارده  1398/8/13مورخ  9000/2/2881/100بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی این اداره کل به1398/8/14

بازداشت موقت الزامی مذکور در  1392قانون آیین دادرسی کیفري  237باتوجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 

شوراي  1359ي قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب  الیحه 17قوانین خاص از جمله ماده 

  انقالب ملغی ومنسوخ گردیده است.

  

 محمد علی شاه حیدري پور دکتر

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/21    

7/98/55   

  ك 55-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا اعمال تاسیسات حقوقی مخففه در قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفري از جمله معافیت از کیفر، با 

ه کند؟ موارد ممنوعیت کدام تواند از مزایاي مذکور استفادمتهم غایب میحضور متهم در دادرسی مالزمه دارد؟ آیا 

  است؟

 پاسخ:

، 1398/1/21مورخ  55به شماره ثبت وارده  1398/1/20مورخ  9015/280/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

و » معافیت از کیفر«که در مقام بیان صدور حکم به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  39که مفاد ماده  ر به ایننظ

شرایط آن است، داللتی بر ضرورت حضور متهم در جریان دادرسی ندارد، بنابراین صدور حکم به معافیت از کیفر 

  نسبت به متهمی که در فرایند دادرسی حضور نیافته، فاقد منع قانونی است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  قوه قضاییه مدیرکل حقوقی

  

    



 

1398/08/12    

7/98/1087   

  ح  1087-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادخواست اعسار و تقسیط خود را خارج از مهلت اقامه کند و دادگاه نیز تا روشن شدن وضعیت وي،   چنانچه محکوم

یا وثیقه گذار ابالغ شود تا ظرف بیست کفیل یا وثیقه مقرر را بپذیرد و با رد شدن دعوي اعسار، محکوم، باید به کفیل 

  علیه را تسلیم نماید: روز محکوم

توان حکم را از محل آن ها اجرا کرد، با  الکفاله به حد کفایت اخذ گردیده و می با توجه به این که وثیقه یا وجه -1

که توأمان با درخواست   هاي مالی براي جلب و بازداشت محکوم قانون نحوه اجراي محکومیت 3درخواست اعمال ماده 

 3تواند با اعمال ماده  به از محل وثیقه یا کفیل به دادگاه تقدیم گردیده، تکلیف دادگاه چیست؟یا دادگاه می اخذ محکوم

به از محل وثیقه یا کفیل  باید منتظر نتیجه وصول محکوم اقدام کند یا این که می  قانون مذکور جهت بازداشت محکوم

  بماند؟

شامل دادخواستی که مدعی اعسار به طور ناقص طرح و با وصف اخطاریه رفع  3عواي اعسار در ماده آیا رد د -2

  باشد؟ ت صادر گردیده است نیز مینقص مبادرت به رفع نقص نکرده و متعاقبا قرار رد دادخواس

 پاسخ:

، نظریه 1398/7/6مورخ  1087به شماره ثبت وارده  1398/6/28مورخ  980051بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  500اوالً، ماده  -1

 3تبصره یک ماده گذار براي تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل اخطاریه به کفیل یا وثیقه

که نحوه صدور قرارهاي تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت

به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفري دانسته است، در فرض 

  گذار وجود دارد.  زمان با اخطار به کفیل یا وثیقهسؤال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، هم

هاي اجرایی از محل وثیقه فراهم به و هزینهکه امکان استیفاي محکومثانیا، در صورت حبس محکوم، با توجه به این

است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفاي آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر 



به از آن ده و یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وي را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفاي محکومجلب ش

هاي اجرایی به و هزینهجا که استیفاي محکومفراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، از آن

به دالیلی مانند اعسار کفیل این امکان کالً یا جزئاً فراهم نشود، پذیر است و ممکن است بنا تنها پس از اخذ آن امکان

الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا  هاي اجرایی از وجهبه و هزینهبنابراین صرف دستور استیفاي محکوم

  باشد.آزادي محکوم نمی

، این است که تعهد کفیل یا 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت  3مستفاد از تبصره یک ماده  -2

علیه بوده و در صورت رد ماهوي دعواي علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومگذار (غیر از محکوموثیقه

روز  20علیه ظرف مدت گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوماعسار به موجب حکم قطعی،کفیل یا وثیقه

هاي به و هزینهواقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفاي محکومپس از ابالغ 

شود و هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسیدگی نشود و با الکفاله اقدام میاجرایی از محل وثیقه یا وجه

کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعواي  رسد در این حالت دلیلی بر لغوصدور قرار، شکالً رد شود، به نظر  می

گذار توان به کفیل یا وثیقهاعسار وجود ندارد؛ هرچند مادام که حکم ماهوي به رد دعواي اعسار صادر نشده است، نمی

م گذار وي را تسلییل یا وثیقهـود یا کفـس شـعلیه حبحکومـا هرگاه مـماید. امـعلیه را تسلیم ناخطار کرد که محکوم

  شود.از کفالت یا وثیقه رفع اثر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  228نماید، با توجه به ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/21    

7/98/604   

  ك  604-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات، چنانچه مامورین اداره تعزیرات حکومتی در اجراي  583با عنایت به ماده 

دستور مافوق خود جهت پلمپ مغازه حاضر شوند و به کارگر اخطار نمایند که از مغازه خارج شود لیکن کارگر حاضر 

بدون درگیري و استفاده از قواي  به خروج از مغازه نگردد و مامورین نیز در حالی که کارگر داخل در مغازه می باشد

  مشمول بزه حبس غیر قانونی است؟ قهریه جهت اخراج کارگر اقدام و پلمپ مغازه نمایند، آیا اقدام مامورین

 پاسخ:

، 1398/04/23مورخ  604به شماره ثبت وارده  1398/04/10بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

  گردد: جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون قوانین 

کنند باید بدوا فرد یا افرادي را که در صالح که در اجراي وظایف قانونی خود اقدام به پلمب مکانی میمأمورین ذي

آن مکان حضور دارند به نحو مقتضی و در صورت لزوم با استمداد از مامورین انتظامی از محل خارج کنند. در هر 

حال چنانچه فرد حاضر در محل خارج نشود و امکان خارج کردن وي نیز میسور نباشد و محل پلمب شود، این رفتار 

  شود.محسوب نمی 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  583وضوع ماده توقیف غیرقانونی م

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/29    

7/98/1335   

  ح  1335-218-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی  309و ماده  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  28و ماده  9ماده » ت«با عنایت به بند 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی، اصالح گواهی حصر وراثت صادره توسط دادگاه عمومی حقوقی در سال  دادگاه

دادنامه اصالحی صادر گردیده است، در صالحیت شوراي حل اختالف است یا شعبه صادر  1387که در سال  1384

  ومی حقوقی)؟صر وراثت (دادگاه عمکننده گواهی ح

 پاسخ:

مورخ  1335به شماره ثبت وارده  1398/8/18مورخ  9014/36372/550بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/8/19

قانون مذکور تصحیح گواهی حصر وراثت صادره بر عهده  40قانون امور حسبی و نیز ماده  38در موارد مشمول ماده 

  دادگاه صادرکننده گواهی مزبور است. 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/01    

7/98/570   

  ك  570-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

با این تصور و » الف«شود؛ ولی بیهوش می» ب«نتیجه زند و در اي به سر او میضربه» ب«به قصد کشتن» الف«

گی ـدر اثر خف» ب«انـدازد و او را در آب می» ب«ـنازه ـت، براي خـالص شـدن از جـمرده اس» ب«اطمینان که 

  مد است یا شبه عمد یا خطاي محض؟قتل ع» الف«میرد. عملمی

 پاسخ:

، نظریه 1398/04/17مورخ  570به شماره ثبت وارده  1398/04/17بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  گردد: مشورتی کمیسون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

هرگاه مرتکب با انجام کاري «که مقرر میدارد:  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  290ماده » الف«با توجه به بند 

، در فرض استعالم که »قصد ایراد جنایت بر فرد.... را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود

شود و متعاقب آن، الف با  می» ب«کند که منجر به بیهوشی  اي به سر او وارد می ضربه» ب«به قصد کشتن » الف«

شود، الف مرتکب  اندازد که منجر به فوت ب در اثر خفگی می وت ب براي خالصی از جسد، ب را در آب میتصور ف

قتل عمد شده است، زیر مجموعه اعمال وي که تماما به نحو عمد واقع شده، سبب مرگ شده است. این مجموعه 

نی جرم (در اینجا قتل عمد) عرفا باشد و شرط تقارن زمانی دو عنصر مادي و روا عملیات به عنوان عمل واحد می

اي که عرفا دو رفتار  باشد.لیکن چنانچه بین زدن ضربه به سر و انداختن در آب فاصله زمانی باشد، به گونه موجود می

است، چرا که مرتکب  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  291مستقل و مجزا محسوب شود، مصداق بند ب ماده 

غیر از انسان » با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وي«فرد) جهل داشته و جنایت دوم را نسبت به موضوع (زنده بودن 

  زنده است انجام داده است

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/22    

7/98/560   

  ك  560-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه شخصی قوچ وحشی  ،1375قانون تعزیرات مصوب  680قانون شکار و صید و ماده  10با در نظر گرفتن ماده 

  ر نماید، مشمول کدام قانون است؟حفاظت شده را به صورت غیر مجاز شکا

 پاسخ:

مورخ  560به شماره ثبت وارده  1398/04/15مورخ  9001/12/6210بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی1398/04/16

قانون مجازات  680و مؤخر بر ماده  5/9/1375قانون شکار و صید در تاریخ  12و  10با عنایت به اینکه مواد 

وچ گذار قرار گرفته است، بنابراین در فرض سؤال شکار غیر قانونی ق مورد اصالح قانون 2/3/1375اسالمی مصوب 

مشمول مجازات بند  9/10/1346آیین نامه اجراي قانون شکار و صید مصوب  4و میش حمایت شده موضوع ماده 

قانون شکار و  13و  12، 11، 10گردد (ضمناً میزان جرایم نقدي مندرج در مواد  قانون صدرالذکر می 12الف ماده 

  ست.)هیأت وزیران افزایش یافته ا 16/2/1397صید نیز به موجب مصوب 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/01    

7/98/1073   

  ح   1073-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

، آیا شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد مندرج در 1353قانون حمایت خانواده مصوب  17با توجه به ماده  -1

گردد یا تنها در مورد بند یک الزم است؟ به عبارت دیگر، براي تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم  این قانون برمی 16ماده 

  تمکین زوجه، آیا احراز توانایی مالی مرد الزم است؟

  شود، آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید؟ در مواردي که قسم متوجه شخص حقوقی می -2

 پاسخ:

مورخ  1073به شماره ثبت وارده  1398/7/1مورخ  9015-12000/618بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/7/6

که به موجب  1353، موادي از قانون حمایت خانواده مصوب 1391قانون حمایت خانواده مصوب  58با توجه به ماده  -1

و قسمت اول  16قوانین بعدي نسخ نگردیده و شوراي نگهبان هم خالف شرع بودن آن را اعالم نکرده است، از جمله ماده 

، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز مالئت و اجراي 1353قانون حمایت خانواده مصوب  17ماده 

همین قانون  16ماده  1در مورد بند  1353قانون حمایت خانواده مصوب  17ماده  عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست

  می باشد.

تواند تقاضاي قسم از طرف  مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می«قانون مدنی  1327برابر ماده  -2

دعاوي بر صغیر و مجنون نمی توان دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در 

قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به والیت یا 

بنابراین با توجه به  ».وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردي که امر منتسب به یک طرف باشد....

ماده و عموم و اطالق ذیل آن و مالك قسمت وسطی آن، در دعواي مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا  اطالق صدر این

دعاوي که شخص حقوقی طرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اوالً 

  وقی را بر عهده داشته باشد.عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حق

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/01    

7/98/1107   

  ك  1107-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

احصاء شده است و از طرفی  1392المال در قانون مجازات اسالمی مصوب که موارد پرداخت دیه از بیتتوجها به این

طبق برخی قواعد فقهی، مسئولیت ساماندهی ارث بالوارث و متقابال پرداخت دیه جنایات ضارب متواري و ناشناس به 

قانون اساسی نیز توجها به این مهم در منابع معتبر فقهی مورد تاکید  167باشد و در اصل  المال و امام میعهده بیت

  ت این شعبه را ارشاد فرمایید.قرار دارد، خواهشمند اس

 پاسخ:

مورخ  1107به شماره ثبت وارده  1398/07/09مورخ  1398191001215396بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/07/10

قانون  487شناسایی قاتل، مشمول ماده  موضوع استعالم مبهم است اما به طور کلی باید گفت موارد مربوط به عدم

که جارح شناخته نشود، المال در جراحات در مواردياست و درخصوص پرداخت دیه از بیت 1392مجازات اسالمی 

اهللا سید عبدالکریم اهللا محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیتقانون ساکت است. برخی از فقهاي معاصر مانند آیت

المال قابل پرداخت است و در جرح غیر عمدي) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیتموسوي اردبیلی (فقط 

اند؛ در نتیجه به نظر  برخی نیز مانند آیات نوري همدانی، مکارم شیرازي و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده

  ده باید مطابق آن عمل نماید.کننقانون اساسی است و قاضی رسیدگی 167رسد که موضوع از مصادیق اصل  می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    



 

1398/08/19    

7/98/583   

  ح583-16/10-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه برخورد قطار با عابر پیاده منتهی به کشته شدن عابر گردد و هیأت مندرج در قانون ایمنی راهها و راه آهن، 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد  734/1393عابر را مقصر تشخیص دهد؛ با توجه به راي وحدت رویه شماره 

قانون رسیدگی به  26و ماده  1395بیمه اجباري مصوب قانون  21ها و راه آهن و ماده قانون ایمنی راه 13و  4

به پرداخت خسارت و دیه صندوق بیمه خسارت بدنی شخص ثالث مکلف آیا  8/12/1389تخلفات رانندگی مصوب 

  باشد؟می

 پاسخ:

مورخ  583به شماره ثبت وارده  1398/4/12مورخ  555/3379/170بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، 1398/4/18

در بندهاي پ، ت و ث ماده یک قانون بیمه اجباري » شخص ثالث«و » وسیله نقلیه» «حوادث«با عنایت به تعریف 

و  2ماده  2ه و قسمت اخیر تبصر 1395خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

قانون موصوف فرض استعالم (که ناظر به فوت عابر پیاده در اثر حوادث مربوط به قطارهاي  36و  32، 31، 9مواد 

شهري و بین شهري است و حسب نظر کمیسیون جلوگیري از سوانح راه آهن عابر (متوفی) مقصر است) مشمول بیمه 

محل بیمه نامه وسیله نقلیه موضوع «، حسب مورد از »ابر)دیه فوت شخص ثالث (ع«موضوع قانون مذکور بوده و 

هاي بدنی به  از محل صندوق تأمین خسارت» در صورت عدم وجود بیمه نامه«و » استعالم (قطار) در صورت وجود

اولیاء دم یا قائم مقام قانونی (وراث قانونی متوفی) قابل پرداخت است و عدم مسؤولیت متصدي حمل و نقل ریلی 

وتیوران)، مانع استفاده وراث متوفی از مزایاي قانونی بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث (که جنبه (لوکوم

  حمایتی از زیان دیدگان حوادث مزبور را دارد) نخواهد بود.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/22    

7/98/21   

  ك21-25-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که اجراي حد در مورد محکوم به شالق حدي موجب تشدید بیماري وي شود و امیدي به بهبودي محکوم 

که اجراي حد نباید تعطیل گردد و اجرا به صورت ضغث نیز مختص حد زنا است و اجراي ماده نباشد، با توجه به این

ت و عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، در صورت قانون آیین دادرسی کیفري خاص جرایم تعزیري اس 502

ر حدود به چه نحو باید عمل هاي شالق حدي اعم از زنا یا دیگتحقق شرایط این ماده قانونی در خصوص محکومیت

  کرد؟

 پاسخ:

، 1398/1/18مورخ  21به شماره ثبت وارده  1398/1/8مورخ  9030/16/630بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

با الحاقات و اصالحات بعدي این است  1392قانون آیین دادرسی کیفري  13و صدر ماده  501، 494مستفاد از مواد 

امري استثنایی و » الزم االجراءتعویق و توقف اجراي احکام «است و » الزم االجراء بودن آراء قطعی«که، اصل بر 

محدود به مواردي است که قانونگذار مشخص می نماید، بر همین اساس در فرض سؤال (که ناظر به کیفیت اقدام در 

خصوص محکومین به شالق حدي است که امیدي به بهبودي بیماري آنان نیست) با عنایت به اختصاص قسمت اخیر 

، موجب قانونی »هاي حدي عدم تسري آن به مجازات«هاي تعزیري، و  به مجازات (مبنی بر تبدیل مجازات) 502ماده 

جهت تعویق و توقف اجراي حکم قطعی وجود ندارد و در مقام اجراي مجازات شالق حدي با عنایت به  اصل یکصد و 

قانون  216ه و ماد 1392قانون آیین دادرسی کیفري  544شصت و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، ماده 

و سکوت مقنن در خصوص فرض سؤال در مقام اجراء، اقدام بر اساس فتاوي معتبر فقهی که  1392مجازات اسالمی 

اند، فاقد منع  در سایر مواد شالق حدي (غیر از زنا) را در موارد تعذر تجویز نموده» ضغث«اجراي شالق به نحو 

اي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو، قصاص نفس نامه نحوه اجر آیین« 130قانونی است، ضمنا ماده 

مصوب » هاي معین و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل

  مؤید این نظر است. 27/3/1398

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/08    

7/98/1172   

  ح  1172-1/19-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ي حقوقی ها شهرستان مجاز به رسیدگی به پرونده دوالبدل کیفري  آیا قاضی داراي ابالغ سبز تحت عنوان دادرس علی

  باشد؟ دادگاه حقوقی می

 پاسخ:

مورخ  1172به شماره ثبت وارده  1398/07/17مورخ  751/647/9018بازگشت به استعالم شماره

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/07/20

حدود صالحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وي است که به موجب ابالغ قضایی صادره از سوي رئیس قوه قضاییه 

هاي  ت دادگاهکه صالحی شود، و با توجه به این و پنجاه و هشتم  قانون اساسی به آن منصوب می  اصل یکصد 3برابر بند 

هاي حقوقی به دادرس  هاي مربوط به دادگاه کیفري و عمومی حقوقی از نوع صالحیت ذاتی است، بنابراین ارجاع پرونده

 البدل دادگاه کیفریدو با مانع قانونی مواجه است. علی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/21    

7/98/1154   

  ح1154-3/1-98شماره پرونده: 

  استعالم:

شود. در  هاي متعدد در مورد مطالبه مهریه، علیه یک نفر احکام متعدد از شعب متعدد صادر و قطعی می در پرونده -1

براي اجراي همه احکام توقیف و با طی مراحل به مزایده گذاشته و فروخته   مقام اجراي احکام صادره، ملکی از محکوم

س از آن معترض ثالث وارد و تقاضاي رسیدگی دارد. کدام یک از شعب دادگاه صالح به رسیدگی است؟ شود. پ می

  توانند رسیدگی کنند؟ از شعب میرأي یا که آخرین رأي و یا هر یک شعبه صادرکننده اولین 

یده را مطرح نماید، در فرض فوق اگر معترض ثالث دادخواستی مبنی بر ابطال مزایده و سند تنظیم شده بعد از مزا -2

  مرجع صالح براي ابطال سند دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟

اگر دعوي بطالن مزایده و ابطال سند مطرح شود و بطالن مزایده مردود اعالم گردد و حکم صادره قطعی شود و  -3

براي ابطال سند، دادگاه خانواده است یا خواهان دادخواست ابطال سند تنظیم شده تقدیم نماید، مرجع صالح به رسیدگی 

  دگاه عمومی حقوقی؟دا

 پاسخ:

، نظریه 1398/7/16مورخ  1154به شماره ثبت وارده  1398/7/13بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ 

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ایجاد شده است، دادگاه  1391که دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب با عنایت به این -1

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

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

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

قانون آیین  111شود. مفاد ماده یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می 147مقررات ماده 

  باشد.همین راستا مینیز در  1392دادرسی کیفري مصوب 

در فرض سؤال دادگاه عمومی حقوقی در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجرا در خصوص  -3و  2

  ي مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد.کند؛ نتیجتاً طرح دعوا ابطال سند انتقال حکم صادر می
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/12    

7/98/1148   

  ع-1148-30-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران  28  یک ماده  تبصره» د«منظور از محل ارتکاب تخلف موضوع بند 

از شهر اي  براي مثال، اگر تخلف در منطقه شود؟ آیا شامل استان محل تخلف هم می چه محلی است؟ 1383مصوب 

توانند محل تخلف را از آن منطقه از شهر یا شهر تهران یا استان  هاي انتظامی می تهران صورت پذیرفته باشد، آیا هیأت

  تان تهران با اشکال مواجه است؟تهران قرار دهند؟ آیا تعیین اس

 پاسخ:

مورخ  1148به شماره ثبت وارده  1398/7/14مورخ  9000/2/1817/1000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/7/15

آن محلی  1383قانون نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب  28تبصره یک ماده » د«در بند » محل«منظور از 

ست؛ اعم از اینکه روستا، شهر یا است که در مجوز پزشکی پزشک متخلف، به عنوان محل اشتغال وي قید شده ا

 شهرستان باشد.

  

 دکتر احمد رفیعی

 معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/28    

7/98/518   

  ح  518-9/16-98شماره پرونده:  

  استعالم:

 دادگاه بدوي به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه از

جمله نحله و تنصیف دارایی و .. اظهار نظر نکرده است. در این خصوص دو نظر وجود دارد: نخست، پرونده به دادگاه 

بدوي ارسال شود تا به تکلیف خود عمل کند؛ دوم، دادگاه تجدیدنظر حقوق مالی زوجه را مشخص و در این خصوص 

دادگاه بدوي قرار کارشناسی صادر کند و زوج دستمزد کند. در صورتی که قائل بر نظر اول باشیم و  حکم صادر می

کارشناس را پرداخت نکند، تکلیف دادگاه نخستین و به تبع آن تکلیف محکمه تجدید نظر چیست؟ در فرضی که قائل 

به نظر دوم بوده و دادگاه تجدید نظر قرار کارشناسی صادر نماید، پرداخت دستمزد کارشناس با چه کسی است؟ اگر 

ر آن باشیم که چون زوج تقاضاي طالق داده، پرداخت هزینه کارشناس با ایشان است، در صورتی که زوج قائل ب

  رشناس را نپردازد، تکلیف چیست؟(تجدید نظرخوانده) حق الزحمه کا

 پاسخ:

، 1398/04/09مورخ  518به شماره ثبت وارده  1398/03/28مورخ  98/1064بازگشت به استعالم شماره       

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

در فرضی که دادگاه بدوي به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، اما راجع به بخشی از حقوق مالی 

خطاب به  20/12/1397مورخ  3179/97/7گونه که در نظریه مشورتی شماره زوجه اظهارنظر نکرده است، همان

آن مرجع اعالم شده است، پرونده باید به دادگاه بدوي ارسال شود تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید و در این حالت 

اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده زوج است و اگر وي از پرداخت دستمزد 

، ثبت 1391قانون حمایت خانواده مصوب  29به تصریح مقنن در ماده  کهکارشناسی خودداري کند، با توجه به این

طالق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مادام که دستمزد کارشناس پرداخت نشود و در خصوص حقوق مالی 

  زوجه تعیین تکلیف و سپس پرداخت نشود، امکان ثبت طالق وجود ندارد.

 
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  حقوقی قوه قضاییه مدیرکل

    



 

1398/08/25    

7/98/1183   

  ح  1183-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

، »ابطال«، از عباراتی مانند درخواست باشنداعتباري معامالت قراردادها یا اسناد می ها مدعی بی در دعاویی که خواهان

نمایند. خواهشمند است نظرآن اداره کل را در خصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر  استفاده می» تنفیذ«و » تایید«یا » بطالن«

  عبارات مذکور را اعالم فرمائید.به کار بردن هر یک از 

 پاسخ:

، 1398/7/23مورخ  1183به شماره ثبت وارده  1398/7/14مورخ  980056بازگشت به استعالم شماره       

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

رسد  در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می» دعواي اعالم بطالن«و » دعواي ابطال«اوالً، عبارات 

شود تا با احراز این  ه و از دادگاه درخواست میتعبیر دوم در خصوص مواردي که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشت

  تر است. امر باطل بودن عقد را اعالم نماید، دقیق

قانون مدنی،  223که یکی از ارکان دعوي، خالف اصل بودن ادعاي مدعی است و مطابق ماده  ثانیاً، با توجه به این

و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي  اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معامالت فضولی

چه منظور خواهان،  نامه، دعوي محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنان نامه یا هبه نامه، صلح تحت عنوان بیع

مورخ  569اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 

نشده  نامه عادي) نسبت به امالك ثبت اي (تنفیذ مبایعه عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته هیأت 10/10/1370

قانون ثبت  48و  42، 22شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد  قابل استماع است و بالعکس در مورد امالك ثبت

مواردي که به موجب  ع نیست؛ مگر با اصالحات و الحاقات بعدي بوده و قابل استما 1310اسناد و امالك مصوب 

قانون اراضی شهري  6قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعواي تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده 

  .1360مصوب 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/14    

7/98/1159   

  ح  1159-9/16-98شماره پرونده:  

  استعالم:

خواهان (مادر) طی دادخواستی تقاضاي تعدیل نفقه فرزند مشترك خود را به طرفیت خوانده (پدر) با تقویم کمتر از 

دویست میلیون ریال نموده است و طی آن اعالم کرده است مطابق دادنامه سابق الصدور، قبالً در ضمن طالق 

مشترك از سوي دادگاه خانواده اتخاذ تصمیم گردیده است و با توجه به باال مشارالیها با خوانده، نسبت به نفقه فرزند 

  ها به شرح فوق، درخواست افزایش نفقه دارد. رفتن هزینه

سوال: در مورد صالحیت رسیدگی به دعوي فوق االشعار بین دادگاه خانواده و شوراي حل اختالف، با عنایت به بند 

دعاوي خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب «ف که اشعار داشته: قانون شوراهاي حل اختال 9ماده » ج«

، ارشاد فرمائید در  »نباشد 1391قانون حمایت خانواده مصوب  29در صورتی که مشمول ماده » الف«مقرر در بند 

ست میلیون، آیا در این فرض با توجه به  قسمت اول بند یاد شده و اطالق آن در مورد دعوي نفقه کمتر از نصاب دوی

قانون  29باشد و با توجه به سابقه رسیدگی نسبت به آن در دادگاه مطابق ماده  صالحیت شوراي حل اختالف می

هاي مالی، همان دادگاه رسیدگی  حمایت و نیز با وحدت مالك از دعوي تعدیل موضوع قانون نحوه اجراي محکومیت

  وف را دارد؟ی نسبت به دعوي موصکننده قبلی صالحیت رسیدگ

 پاسخ:

مورخ  1159به شماره ثبت وارده  1398/07/13مورخ  9011/386/800بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/07/16

، دادگاه به طور 1391قانون حمایت خانواده مصوب  47در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 

کند و صرف تعیین  کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعالم می معمول،  حکم به پرداخت نفقه صادر نمی

باشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا  نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدي آن به معناي  صدور  حکم به پرداخت نفقه نمی

  راي حل اختالف خارج است.غیرمالی است و از صالحیت شو

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/18    

7/98/1115   

  ك  1115-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

پس از معرفی به زندان به لحاظ بیماري به پزشکی قانونی معرفی   در مرحله اجراي احکام کیفري، بعضاً محکوم

گردد که   ماه استراحت در خارج از زندان جهت معالجه ارائه می چندگردد و پس از معاینه پزشکی قانونی نظر بر  می

قانون آیین  522و  502گیرد. آیا حسب ماده  رار میمحکوم پس از تودیع تامین در خارج از زندان تحت مداوا ق

  گردد؟ ت محکومیت حبس محسوب میدادرسی کیفري این ایام جز مد

 پاسخ:

مورخ  1115به شماره ثبت وارده  1398/07/11مورخ  9018/287/764بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم 1398/07/13

با فرض صدور دستور تعویق اجراي محکومیت حبس از سوي قاضی اجراي احکام کیفري بر اساس قسمت اول ماده 

افتد جزء مدت  به تعویق می  ، احتساب ایامی که اجراي حکم حبس محکوم1392قانون آیین دادرسی کیفري  522

  حکومیت، فاقد وجاهت قانونی است.م

  

 پوردکتر محمد علی شاه حیدري 

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/13    

   

  ع1166-58-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اگر کسی طبق مقررات قانونی بیش از پنج سال در مناطق محروم اشتغال داشته باشد ولی مزایایی در مورد وي  -16

  اعمال مصوبه مربوط را نماید؟ي تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت اداره متبوع تقاضا منظور نشود،آیا می

 پاسخ:

، نظریه 1398/07/16مورخ  1166به شماره ثبت وارده  1398/07/13بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

محروم و غیرمحروم حسب جا که اعطاي هر نوع امتیاز و پرداخت به مستخدم دولت در مناطق مختلف اعم از از آن

تواند جهت احقاق چه مستخدمی از حقوق قانونی خود محروم گردد، میپذیرد، بنابراین چنانمقررات قانونی صورت می

قانون تشکیالت و آیین  10ماده  3حق خود به مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداري مراجعه نماید. ضمناً بند 

هاي اجرایی مذکور در صدر ماده به دیوان عدالت حق مراجعه کارکنان دستگاه 1392دادرسی دیوان عدالت اداري 

  اداري در خصوص تضییع حقوق استخدامی ایشان را به صراحت پذیرفته است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/12    

7/98/1165   

  ح1165-60-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود و زوج از طریق اداره  جهت مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد اقدام و اموال و دارایی زوج توقیف می -17

گردد. حال زوج با تقدیم دادخواست تقاضاي اعسار و رفع ممنوع الخروجی نموده  ثبت ممنوع الخروج از کشور می

دادخواست اعسار منوط به این است که حکم ماهوي  هاي مالی است با وصف این که در قانون نحوه اجراي محکومیت

زمان با مطالبه مهریه دادخواست اعسار قابل پذیرش است، آیا در  به محکومیت صادر شده باشد یا همانند مهریه هم

  رد، اعسار قابلیت استماع دارد؟مراتب فوق نیز که حکمی وجود ندا

 پاسخ:

، نظریه 17/7/1398مورخ  1165به شماره ثبت وارده  1398/7/13بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون برنامه ششم توسعه  113ماده » ب«بند  3در حال حاضر در اجراي مقرراتی مانند تبصره  -17پاسخ سؤال 

دادگاه عمومی حقوقی به دعواي اعسار از تأدیه ، 1395اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

نماید؛ همچنین رأي وحدت رویه هاي ثبتی رسیدگی و حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر میمال موضوع اجراییه

هیأت عمومی دیوان عالی کشورکه بر اساس موادي از قانون اعسار مصوب   27/10/1390مورخ  723شماره 

قانون نحوه  29این قانون صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده  37از جمله ماده  1313

دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است که مزایاي حکم اعسار از تأدیه  1394هاي مالی مصوب اجراي محکومیت

  الذکر آمده استفوق 113ماده » ب«بند  3هاي ثبتی در تبصره مال موضوع اجراییه
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/26    

7/98/1120   

  ح  1120-6/16-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

زوج یا پدر زوج تمام یا بخشی از ملک مسکونی یا تجاري متعلق به خود را به موجب صورت قباله عادي به عنوان 

چنانچه زوجه دعاوي را با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی تحویل و خلع ید از نماید. حال  مهریه به زوجه واگذارمی

ملک موضوع صداق به طرفیت زوج یا پدر وي با هر دو مطرح نماید، آیا رسیدگی به این دعاوي که در قالب مطالبه 

  ی؟شود، در صالحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوق بخشی از مهریه مطرح می

  :پاسخ

مورخ      1120به شماره ثبت وارده  1398/07/09مورخ  9016/63/38001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/07/13

ا مهریه اعالم کرده است، با توجه به اطالق در فرض سؤال که خواهان مبناي استحقاق خود نسبت به مال غیرمنقول ر

قانون یاد شده مبنی بر صالحیت دادگاه  12و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده  1391قانون حمایت خانواده  4ماده  6بند 

که الزام به تحویل مهریه و نیز با عنایت به این» مطالبه مهریه غیرمنقول«خانواده محل وقوع مال غیرمنقول در دعاوي 

ل در صالحیت دادگاه خانواده گیرد، لذا رسیدگی به دعاوي فرض سؤاغیرمنقول، ذیل عنوان کلی مطالبه مهریه قرار می

  است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/01    

7/98/1116   

  ح  1116-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي قضایی دیگر استان که  واحد اجراي احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزه در حوزه قضایی شهرستان خوي

  البدل آن واحد،آیا: است که به لحاظ فقدان دادرس علی البدل بوده، راه اندازي و فعال شده  داراي دادرس علی

هاي  قانونن نحوه اجراي محکومیت 3ده هاي اجرایی واحد مذکور در اجراي ما در پرونده  صدور مجوز بازداشت محکوم -1

  مالی؛

  تایید صحت مزایده ؛ -2

  بررسی اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال ؛ -3

راه اندازي واحد زه قضایی ممکن است؟ با توجه به بررسی مسثنیات دین از سوي معاونین قضایی به جانشینی از رئیس حو -4

معاونین یا رئیس حوزه قضایی به لحاظ این که اجراي احکام مدنی تحت مذکور و در فرض عدم امکان قانونی از سوي 

نظارت و ریاست ایشان است، در خصوص موارد به چه نحو عمل شود و آیا بایستی در هر مورد قاضی شعبه صادرکننده رأي 

  البدل اظهار نظر نماید؟ س علیتا اختصاص دادر

 پاسخ:

مورخ  1116به شماره ثبت وارده  1398/07/11مورخ  9022/877/3401بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/07/13

هاي  قانون آیین دادرسی دادگاه 8و ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  26و  25، 19، 12، 5مطابق مواد  - 4،3،2،1

آیین نامه قانون تشکیل  25/1/1395اصالحی  34و قسمت اخیر ماده  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

این،  پذیرد؛ بنابر هاي عمومی و انقالب، اجراي احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأي بدوي یا اجراییه صورت می دادگاه

س حوزه قضایی یا معاون قضایی وي یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجراي آراي مدنی) ندارند؛ مگر االصول رئی علی

البدل و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجراي احکام مدنی به  که به عنوان دادرس علی این

قررات مذکور و به معناي تفویض اختیار اجراي آراي صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وي نافی م

  باشد. مدنی به این مقامات نمی

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/27    

7/98/1127   

  ع-1127-245-98شماره پرونده:  

  استعالم:

اي به روساي واحدهاي دانشگاهی اختیار داده است معادل صفر  به موجب بخشنامه 1383دانشگاه آزاد اسالمی در سال

العاده حق جذب پرداخت کنند. از مفاد این بخشنامه دو  تا صد درصد حقوق مبناي اعضاي دانشگاه را به عنوان فوق

  شود: گونه برداشت قضایی می

حاظ عدالت و در نظر گرفتن بودجه از صفر تا صد روساي واحدهاي دانشگاهی باید بدون اعمال تبعیض و با ل -الف

العاده حق جذب به اساتید این دانشگاه  پرداخت کنند و بین اعضاي هیات علمی  درصد حقوق مبنا را به عنوان فوق

  دانشگاه تبعیض قائل نشوند؛

کنند و تعیین میزان و العاده را پرداخت  توانند هر طور که تمایل دارند این فوق روساي واحدهاي دانشگاهی می  -ب

  مبلغ آن در اختیار شخص رئیس دانشگاه است.

  مستدعی است پاسخ فرمائید:

  آیا تفسیر نخست صحیح است یا تفسیر دوم؟ -1

آمیز در پرداخت حقوق و  چنانچه یکی از واحدهاي دانشگاهی برداشت دوم را اعمال کرده باشد آیا عملکرد تبعیض -2

  شگاه آزاد اسالمی با بند نهم اصل سوم قانون اساسی مغایر نیست؟مزایاي اعضاي هیئت علمی دان

  ا از مراجع قضایی درخواست کرد؟توان ابطال آن ر آمیز بودن مفاد بخشنامه مذکور آیا می در صورت تبعیض -3

 پاسخ:

در  21/8/98اداري مورخ  660به شماره ثبت  12/8/98مورخ  980403812400بازگشت به نامه شماره       

، 1398/07/14مورخ  1127به شماره ثبت وارده  1398/07/07مورخ  980403811598مورد استعالم شماره 

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه کمیسیون قوانین عمومی و بین

در مراجعه  االصول مرجع تعیین و رفع ابهام از بخشنامه، مرجع صدور آن است. بدیهی است که حق اشخاصعلی

هاي خالف قانون یا خالف موازین ها) در خصوص تقاضاي ابطال بخشنامه(حسب مورد به دیوان عدالت اداري یا دادگاه

  شرعی محفوظ است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/01    

7/98/1126   

  ع1126-98-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قضات بازنشسته دادگستري به  1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب  6ماده  4با توجه به تبصره  

مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود  حق وکالت نخواهند داشت. حال پرسش این است که آیا حوزه محل خدمت 

  صرفا مرکز استان؟گردد یا  می  هاي تجدیدنظر کل استان تلقی قضات بازنشسته دادگاه

 پاسخ:

، 1398/07/14مورخ  1126به شماره ثبت وارده  1398/07/08مورخ  98/1098بازگشت به استعالم شماره       

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

، 1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب   6ماده  4در تبصره  "آخرین محل خدمت"منظور از 

آیین  10ماده  2آخرین حوزه قضائی است که قاضی در آن اشتغال قضائی داشته است. چنانچه در قسمت اخیر تبصره 

، به ممنوعیت مذکور درآخرین حوزه قضائی محل 13/6/81قانون برنامه سوم توسعه... مصوب  187نامه اجرائی ماده 

آیین نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و  6قضائی تصریح گردیده و حوزه قضائی طبق  ماده  خدمت

حسب مورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوري است؛ یعنی  9/11/81و15/3/73انقالب مصوب 

تبصره هاي یاد شده در همان بخش یا چنانچه سمت قاضی در دادسرا یا دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت 

  هاي تابعه استان است. کل شهرستانشهرستان محل خدمت قضائی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظراستان باشد، در

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/08/13    

7/98/1123   

  ك1123-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی بیان گردیده است که دستور دادستان مبنی بر نگهداري شخص مجنون در  150در ماده 

  باشد. بیمارستان روانپزشکی قابل اعتراض از ناحیه شخص نگهداري شده یا خویشاوندان وي  می

صورت مثبت بودن پاسخ، به چه گردد؟ در  آیا دستور دادستان مبنی بر نگهداري در بیمارستان روانپزشکی ابالغ می -1

  اشخاصی باید ابالغ شود و منظور از خویشاوندان چه اشخاصی است؟

  مهلت اعتراض تا چند روز است؟ -2

  توانند به دستور صادره اعتراض کنند؟ اي می خویشاوندان تا چه درجه -3

شخص موضوع دستور انجام داده در آیا شخص ثالثی که در اثر این دستور متضرر گردیده (به طور مثال معامله با  -4

  گردد) نیز حق  اعتراض دارد؟ میصورت صدور حکم متضرر 

 پاسخ:

، 1398/7/14مورخ  1123به شماره ثبت وارده  1398/6/21مورخ  1/9800621بازگشت به استعالم شماره       

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

این حکم «... ، با عنایت به عبارت 1392قانون مجازات اسالمی  150مستفاد از ماده  -2و سؤال  1قسمت اول سؤال 

عالئم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این » هرگاه«قطعی است ولی شخص نگهداري شده یا خویشاوندان وي، 

ویشاوندان او به دستور مذکور در ماده موصوف این است که؛ حق اعتراض شخص نگهداري شده یا خ» حکم را دارند.

دادستان مبنی بر نگهداري مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداري و درمان تا رفع حالت خطرناك و حکم 

موضوع این ماده مبنی بر تأیید دستور دادستان از سوي دادگاه اساسا مقید به مهلت نبوده و تابع مشاهده عالئم بهبود 

 434و  427، 426، 490، 431، 270و اعتراض به آراء از قبیل تبصره ماده  مجنون است و مقررات مربوط به ابالغ

قانون مجازات اسالمی مصوب  150در مورد حق اعتراض مقرر در ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  منتفی است. 1392



شامل همه  1392 قانون مجازات اسالمی 150کلمه خویشاوندان مذکور در ماده  -3و سؤال  1قسمت دوم سؤال 

شود که با شخص نگهداري شده رابطه خویشاوندي دارند، اعم از اینکه خویشاوندي نسبی باشد یا سببی و افرادي می

گردد؛ لذا، کلیه شوند، شامل میاي که از نظر عرف خویشاوند تلقی میبه عالوه خویشاوندان مذکور تا هر درجه

گیرد و منحصر به طبقات خویشاوندي و ت و طبقات ارث در بر میخویشاوندان شخص نگهداري شده را طبق درجا

  درجه آن به طور معین و مشخص نیست.

قانون مجازات اسالمی  150با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال سوم و صراحت حکم مقرر در ماده  -4

قبت، نگهداري و درمان تا رفع مبنی بر نگهداري مجنون در مرکز مخصوص مرا«، اعتراض به دستور دادستان 1392

  باشد. بنابراین در مواردي نظیر  می» خویشاوندان وي«یا » شخص نگهداري شده«مختص » حالت خطرناك

» ي قراردادي ناشی از وقوع یک معامله بین شخص ثالث و فرد نگهداري شده (مجنون) صرف رابطه«فرض سؤال 

گردد  باشد. ضمنا متذکر می قدام تأمینی) موضوع ماده موصوف نمیباعث ایجاد حق اعتراض نسبت به دستور دادستان (ا

  ي صدور حکم حجر طرف معامله نیست.به معنا» دستور دادستان مبنی بر نگهداري شخص مجنون در بیمارستان...«که 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/12    

7/98/1122   

  ح  1122-26-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه پرونده حقوقی جلب و روانه زندان گردد  هاي مالی محکوم قانون نحوه اجراي محکومیت 3چنان که در اعمال ماده 

  و جهت اعزام به مرخصی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شود ولیکن غیبت نموده و به زندان مراجعت نکند:

  احراز شرایط به عهده دادستان است یا دادگاه؟اوالً، ضبط وثیقه با 

گذار راجع به ضبط وثیقه با توجه به این که رأي محکومیت توسط دادگاه حقوقی  ثانیا، رسیدگی به اعتراض وثیقه

  دو؟ صادر شده، در صالحیت دادگاه حقوقی است یا کیفري

 پاسخ:

مورخ  1122به شماره ثبت وارده  13/7/1398مورخ  9031/15133/721بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/7/13

ها و اقدامات تأمینی و نامه اجرایی سازمان زندانآیین 217در ماده » مقام قضایی مربوطه«اوال، منظور از عبارت 

اجراي احکام کیفري و یا قاضی اجراکننده حکم مدنی  ، حسب مورد دادستان یا قاضی21/2/1389تربیتی اصالحی 

 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3چه دادگاه حقوقی در اجراي ماده است و در هر صورت، چنان

این قانون را صادر کند، اعطاي مرخصی به زندانیان مذکور و  27و  1دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد 

ها نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور از آناخذ تأمین 

  باشد.دستور ضبط آن نیز می

، دستور دادگاه در خصوص استیفاي 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ثانیا، وفق تبصره یک ماده 

رسد با الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و به نظر میوثیقه یا وجههاي اجرایی از محل به و هزینهمحکوم

توجه به مشابهت قرارهاي تأمین صادره براي اعطاي مرخصی به محکومان مالی با قرارهاي تأمین صادره در راستاي 

نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات آیین 217که به موجب ماده قانون اخیرالذکر و این 3اعمال تبصره یک ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی  25/5/1384مورخ  680تأمینی و تربیتی کشور و با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

کشور اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهاي تأمین در قانون آیین دادرسی 



شود ر فرض سؤال، دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمیکیفري است، بنابراین د

  آن دادگاه تجدید نظر استان است.و مرجع اعتراض به 

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/18    

7/98/1140   

  ح1140-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند در حالی که ملک دو سال قبل از این معامله در  نسبت به خرید ملکی از مالک رسمی آن اقدام می» الف«شخص 

تصرف و اختیار شخص دیگري است: حال چنانچه شخص خریدار به طرفیت متصرف مبادرت به طرح دعوي خلع ید و 

المثل را دارد؛ یا از تاریخ تصرف شخص   یافت اجرتالمثل ایام تصرف کند،آیا از زمان مالکیت استحقاق در  مطالبه اجرت

  گردد؟ به شخص خریدار منتقل می متصرف که دو سال قبل از خرید ملک است؟ چه نوع حقوقی

 پاسخ:

، 1398/07/14مورخ  1140به شماره ثبت وارده  1398/07/08مورخ  980053بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی این اداره کل به 

در فرض سؤال که ملک موضوع عقد بیع از دو سال پیش از بیع در تصرف شخص ثالث بوده است، اوال، مستند به 

مورخ  682با اصالحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رویه شماره  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  22ماده 

المثل فرع بر احراز مالکیت  استماع دعواي خلع ید و مطالبه اجرتهیأت عمومی دیوان عالی کشور،  1/10/1383

قانون مدنی، خریدار صرفا از زمان تملک  337و ماده  362خواهان (خریدار ملک) است؛ ثانیا، مستند به بند یک ماده 

  المثل ایام تصرف نماید. لبه اجرتتواند مطا مال می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  وه قضاییهمدیرکل حقوقی ق

  

  

    



 

1398/08/25    

7/98/1036   

  ع  1036-58-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و  خانه نظر به ماده واحده قانون تسري قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارت

ل این ماده واحده ها نیز مشمو دهیاريهاي دولتی، آیا کارکنان روزمزد و قراردادي  ها و موسسات و شرکت سازمان

  باشند؟ می

 پاسخ:

مورخ  1036به شماره ثبت وارده  1398/06/30مورخ  3000/7/2876بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1398/06/30

رورش به کارکنان سایر ـواحده قانون تسري قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پبا توجه به مفاد ماده 

ها، هـخانیه وزارتـه ناظر به کلـک 1375هاي دولتی، مصوب ها و مؤسسات و شرکتها و سازمانخانهوزارت

ها از بودجه بودجه آنهایی که تمام یا قسمتی از هاي دولتی، مؤسسات و شرکتها، مؤسسات دولتی، شرکتسازمان

اساسنامه تشکیالت و  13با توجه به قسمت اخیر ماده » هادهیاري«جا که باشد و از آنشود و میعمومی تأمین می

هاي خدماتی و عمرانی در قالب بودجه ساالنه هاي دولتی براي اجراي طرحاز کمک 1380ها مصوب سازمان دهیاري

نامه استخدامی کلیه کارکنان قراردادي موضوع ماده یک و تبصره یک آن از آیین نند، بنابراینکل کشور استفاده می

گفته خواهند انون پیشـده قـمول ماده واحـهمانند دیگر کارکنان وزارت کشور، مش 1398هاي کشور اصالحی دهیاري

 شود.رفتار می یرالذکرـنامه اخنـاس آییـها صرفاً بر اسان روزمزد دهیاريـبود. ضمناً در خصوص کارکن

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/20    

7/98/1035   

  ع  1035-58-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  ها و تبصره ذیل آن: نامه مالی دهیاري آیین 41در خصوص ماده 

دهیار است یا سرپرست دهیاري نیز در دوران  معرفی مسئول امور مالی دهیاري به شوراي اسالمی تنها از اختیارات -1

  سرپرستی از این اختیار برخوردار است؟

هاي قبل مورد تایید قرار گرفته است،  آیا مسئول امور مالی دهیاري که با معرفی دهیار توسط شوراي اسالمی دوره -2

رود افراد جدید به شورا همچنان بدون با تغییر دهیار در دوره فعلی با توجه به تغییر ترکیب اعضاي شوراي اسالمی و و

تواند به کار خود ادامه دهد و یا چون توامان  معرفی توسط دهیار به شوراي جدید بدون داشتن تاییدیه شوراي فعلی می

  با دهیار در مقابل شورا مسئولیت دارد، در هر حال مصوبه تایید شوراي فعلی را الزم دارد؟

هاي  و امضاهاي مسئول مالی دهیاري که مصوبه تاییدیه شوراي اسالمی را در دورهآیا ادامه همکاري و اقدامات  -3

  باشد، وجاهت قانونی است؟ قبلی و فعلی نداشته و تنها منصوب یکی از دهیاران قبلی می

آیا امتناع شوراي اسالمی از تصویب بودجه و تفریغ بودجه دهیاري تنها به این علت که مسئول مالی دهیاري به  -4

  ا بر سر کار است، قانونی است؟کننده بودجه و تفریغ آن بدون تایید آن ه نوان تنظیمع

 پاسخ:

مورخ  1035به شماره ثبت وارده  1398/06/28مورخ  3000/7/2864بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اعالم میالملل این اداره کل به شرح زیر ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1398/06/30

ها مصوب نامه، تشکیالت و سازمان دهیارياساس 8با توجه به اصل تعطیل ناپذیري امور عمومی و لحاظ ماده  -1

هیأت وزیران، انجام وظایف و اختیارات دهیار و از جمله پیشنهاد و معرفی مسئول امور مالی دهیاري  21/11/1380

هیأت وزیران) توسط  19/5/1382ها مصوب نامه مالی دهیاريینآی 41به شوراي اسالمی روستا (موضوع ماده 

  سرپرست دهیاري جز در مواردي که بر خالف آن تصریح شده باشد، از سوي سرپرست دهیاري بالمانع است.



مادامی که دهیار جدید نسبت به اختیارات اعمال شده توسط دهیار قبلی در خصوص معرفی مسئول امور مالی  -2

ی که داللت بر لغو تصمیم قبلی باشد، صورت نداده باشد، کماکان تداوم کار مسئول امور مالی دهیاري دهیاري اقدام

  رسد.بالاشکال به نظر می

ها که مقنن جهت قانونی بودن انجام وظایف مسئول امور مالی نامه مالی دهیاريآیین 41با توجه به مفاد ماده  -3

چه مسئول امور تأیید شوراي اسالمی روستا؛ بنابراین چنان -2طرف دهیار معرفی از  -1دهیاري دو شرط قائل شده، 

تواند به جهت عدم مالی دهیاري فاقد یکی از دو شرط الزم فوق باشد، ادامه کار مسئول امور مالی دهیاري نمی

  رعایت قوانین و مقررات صحیح باشد.

که مسئول امور مالی شوراي اسالمی روستا به دلیل اینرسد عدم تصویب بودجه و تفریغ بودجه توسط به نظر می -4

که شوراي اسالمی باشد. بدیهی است در صورتیدهیاري داراي تأییدیه شوراي اسالمی مرقوم نیست، قابل توجیه نمی

روستا در رأس مورد مقرر به وظیفه قانونی خود در مورد بودجه و تفریغ آن، عمل نکند، دهیار موظف است مراتب را 

  ربط اعالم نمایدحسب مورد به مراجع ذي 19/5/1382ها مصوب نامه مالی دهیاريآیین 33فق ماده و

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/11    

7/98/1031   

  ح  1031-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش در طالق توافقی یا طالق به درخواست زوج و یا الزام زوج به طالق عسر و 

ماهه قانونی نسبت به اجراي صیغه طالق و ثبت آن  ششو  سههاي  حق به هر دلیلی در فرجه حرجی، چنانچه ذي

، چنانچه با شرایط پیشین مبادرت به تقدیم مبادرت نکند و در نتیجه گواهی یا حکم اعتبار خود را از دست بدهد

د امتناع دادرس دادخواست کرده و تقاضاي صدور گواهی عدم امکان سازش یا الزام زوج به طالق را بدهد، آیا از موار

  از رسیدگی است؟

 پاسخ:

مورخ  1031به شماره ثبت وارده  1398/06/25مورخ  9020/176/800بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/26

در فرض سؤال مفروض آن است که دادگاه براي احراز عدم سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه وضعیت موجود در 

کند. واهی و یا حکم مربوط را صادر میکند و در صورت احراز شرایط حسب مورد، گزمان رسیدگی را ارزیابی می

که دادرس امور و شرایطی را در یک برهه بنابراین بقاي شرایط در زمان اتخاذ تصمیم مالك عمل دادگاه است و این

زمانی احراز و بر مبناي آن حسب مورد گواهی عدم امکان سازش و یا حکم الزام زوج به طالق زوجه را صادر کرده 

نیست تا همان امور و شرایط را براي برهه زمانی دیگري مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهد و با است، مانع از آن 

لحاظ وضع موجود حسب مورد در خصوص عدم امکان سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه تصمیم مقتضی را اتخاذ 

 1379قالب در امور مدنی هاي عمومی و انقانون آیین دادرسی دادگاه 97ماده » د«نماید و موضوع از شمول بند 

  خارج است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/18    

7/98/1025   

  ح  1025-70-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه (طالق،  ،1355قانون ثبت احوال مصوب  32حسب تبصره ذیل ماده

رجوع، زوجیت) رونوشت اقرارنامه را به دادسراي عمومی و انقالب ارسال نمایند. دادسراي محل متعاقب دریافت 

  از این اعالم براي طرفین چیست؟هاي رسمی با چه تکلیفی قانونی مواجه است و آثار ناشی  رونوشت اقرارنامه

 پاسخ:

مورخ  1025به شماره ثبت وارده  23/6/1398مورخ  9025/720/3001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/06/26

با اصالحات و الحاقات بعدي در خصوص امکان ثبت رجوع و بذل  1355قانون ثبت احوال مصوب  32اوال، مفاد ماده 

گذار اصل انجام وقایع مزبور را به  ازدواج با اقرارنامه رسمی زوجین، منصرف از مواردي است که قانونمدت و 

صدور رأي دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد یا طالق که در حال حاضر حتی نوع توافقی آن نیز 

  مستلزم صدور رأي (گواهی عدم امکان سازش) از ناحیه دادگاه است. 

یاد شده ناظر به عدم ثبت طالق، رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمی طالق و همچنین عدم  32نیا، حکم مقرر در ماده ثا

ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این وقایع به اداره ثبت احوال 

قانون حمایت  49به موجب قوانین حاکم و در حال حاضر ماده انگاري هر یک از این رفتارها  است. با توجه به جرم

مذکور مبنی بر  32، علت وضع حکم تبصره ماده 1392قانون مجازات اسالمی  104و با لحاظ ماده  1391خانواده 

انگاري این رفتارها در ماده قانونی  تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه براي دادسراي محل، جرم

  قیب کیفري مرتکب یا مرتکبین است.یاد شده و ضرورت تع

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/08    

7/98/64   

  ك64-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات، در مواردي که ایراد ضرب و جرح عمدي منجر به  614آیا مجازات ذیل ماده 

  شاکی گردد نیز قابل اعمال است؟ شکستن یک یا چند دندان شخص

 پاسخ:

مورخ  64به شماره ثبت وارده  1398/01/24مورخ  9037/1034/2000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/01/25

 614تواند با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم ماده شود و میشکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می

  شود. 1375قانون مجازات اسالمی 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/11    

7/98/1017   

  ح  1017-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه زوجه دادخواست الزام زوج به طالق یا احراز شرط وکالت ضمن عقد نکاح تقدیم نماید و در جلسه دوم یا سوم 

دادرسی، زوجین به طالق توافق نمایند و خواهان خواسته خویش را به طالق توافقی تغییر دهد، آیا این تغییر خواسته با 

  استماع است؟ ن دادرسی مدنی قابلقانون آیی 98توجه به ماده 

 پاسخ:

، 1398/06/24مورخ  1017به شماره ثبت وارده  1398/06/08الف مورخ -/د10بازگشت به استعالم شماره       

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

نماید و در جلسه میشرط وکالت در امر طالق تقدیم  در فرض سؤال که زوجه دادخواست الزام زوج به طالق یا احراز

قانون حمایت  8که وفق ماده نمایند، نظر به ایندوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت طالق توافقی موافقت می

، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی 1391خانواده 

شود، بنابراین، تغییر خواسته به طالق توافقی مسموع بوده و در این صورت دادگاه مبادرت به صدور گواهی ام میانج

  عدم امکان سازش خواهد نمود.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/01    

7/98/1098   

  ح  1098-16/10-98شماره پرونده:  

  استعالم:

به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، واحد اجراي احکام دادگستري مجاز به  وفق قانون نحوه پرداخت محکوم

به تا ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه الزم جهت پرداخـت محکوم توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه

قانون بیمه اجباري  31تصویب و ابالغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. از سویی وفق ماده 

هاي بیمه مکلف هستند حداکثر پانزده  خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، شرکت

  اعم از دیه و خسارت مالی را پرداخت کنند: روز پس از دریافت مدارك مورد نیاز، خسارت متعلقه

به  هاي دولتی از جمله شرکت بیمه ایران که فعالیت تجاري دارند نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم آیا شرکت -1

  باشند؟ دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی می

قانون بیمه  31ایران از تکلیف مقرر در ماده هاي دولتی مشمول این قانون باشند، اگر شرکت بیمه  چنانچه شرکت -2

منظور وصول دیه، تشریفات مقرر در قانون پرداخت استنکاف نماید، آیا براي توقیف اموال منقول و غیر منقول به

قانون بیمه، رعایت تشریفات مقرر در قانون نحوه  31که با تصویب ماده به دولت باید رعایت شود یا اینمحکوم

  میت به دولت الزامی نیست.ت محکوپرداخ

 پاسخ:

، نظریه 1398/7/8مورخ  1098به شماره ثبت وارده  1398/7/4د مورخ 98-299بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  هاي دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم شرکت -1

) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24ماده » ج«و بند  1365

  باشند. ، خارج می4/12/1393

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  قوه قضاییهمدیرکل حقوقی 

    



 

1398/08/13    

7/98/935   

  ع935-1/12-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي است که قاضی از طریق دادگاه عالی بدوي رسیدگی به صالحیت قضات به سلب صالحیت قضایی و 

شود و این رأي ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه عالی تجدید نظر  بازخریدي محکوم می

ت بر رفتار قضات، قاضی تا قطعیت دادنامه از نامه اجرایی قانون نظار آیین 33باشد؛ از طرفی طبق ماده  صالحیت می

شود. در مدت حد فاصل صدور حکم بدوي تا اعالم نظر مرجع تجدید نظر دادگاه عالی صالحیت  کار قضایی منع می

باشد؟ آیا  کشد، وضعیت اداري قاضی چگونه است؟ آیا مستحق دریافت حقوق می که بعضا سه یا چهار ماه طول می

قانون نظارت بر رفتار قضات  42به صالحیت در حکم تعلیق قاضی است تا مشمول مقررات ماده رأي دادگاه رسیدگی 

  یک سوم حقوق و مزایا شود؟ در خصوص دریافت 

 پاسخ:

مورخ  935به شماره ثبت وارده  1398/06/05مورخ  9000/6463/500احتراماً، بازگشت به نامه شماره       

رییس کل محترم دادگستري استان  2/7/1393مورخ  5/3139/9032، در خصوص استعالم شماره 1398/06/06

الملل سیستان و بلوچستان و گزارش مشاور محترم رییس قوه قضاییه، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می

با صدور حکم انفصال «کهمشعر بر این1392انون نظارت بر رفتار قضات مصوبنامه اجرایی قآیین 33با توجه به ماده 

دائم یا سلب صالحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صالحیت، قاضی منفصل یا سلب صالحیت شده تا قطعی 

ر صالحیت شدن حکم به واسطه انقضاي موعد یا صدور حکم از سوي دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظ

، در ایام حد فاصل صدور رأي از دادگاه عالی بدوي رسیدگی به صالحیت قضات تا »شوداز کار قضایی منع می

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  42 قطعیت آن، در حکم تعلیق بوده و با قاضی موضوع استعالم، مطابق با ماده

  رفتار خواهد شد. 1390
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/12    

7/98/927   

  ح  927-70-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

صادر و قطعی گردد و پیش از اعالم به اداره ثبت، شخص » الف«در صورتی که حکم بر ابطال سند علیه شخص 

صادره اثري نسبت به سند رسمی دهد. با وصف فوق، آیا رأي  انتقال می» ج«ملک را با سند رسمی به شخص » الف«

چگونه خواهد » ج«رسمی شخص  دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه اعمال اثر رأي نسبت به سند» ج«شخص 

  بود؟

 پاسخ:

، 1398/06/05مورخ  927به شماره ثبت وارده  1398/05/20سیار مورخ  1بازگشت به استعالم شماره یک/      

  گردد: احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون اجراي 

علیه ملک را به نام شخص ثالث در فرضی که بعد از صدور حکم ابطال سند و قطعیت آن و قبل از اجراي آن، محکوم

قانون اجراي احکام  4علیه نیست، امکان اجراي حکم وفق ماده انتقال دهد، چون سند در دفتر امالك به نام محکوم

له لزوماً باید دعواي نیست و محکوم 25/4/1354قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  71نی و ابطال سند وفق ماده مد

الیه یاد شده اقامه و براي جلوگیري از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر  ابطال سند رسمی علیه منتقل

  منع انتقال ملک، مانع انتقال آن به شخص دیگري شود.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/19    

7/98/63   

  ك63-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی از چه زمانی است؛ از زمان  23آغاز اجراي مدت مجازات تکمیلی مصرح در تبصره یک ماده 

  زمان اتمام اجراي مجازات اصلی؟ وقوع بزه، صدور راي نخستین، زمان قطعیت یا

 پاسخ:

مورخ  63به شماره ثبت وارده  1398/1/24مورخ  1631/36/9026بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/1/25

یابند و در چگونگی اجراي مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی،  اصوالً احکام پس از قطعیت قابلیت اجرایی می

زمان با مجازات اصلی قابل اجرا باشد (از قبیل حبس و منع از داشتن دسته چک)، اجرا به  چه مجازات تکمیلی هم چنان

مجازات اصلی و تکمیلی میسر نباشد (مانند مجازات اصلی  زمان چه اجراي هم گیرد؛ و چنان زمان صورت می نحو هم

قانون آیین دادرسی کیفري  521هاي تکمیلی انفصال موقت از خدمت دولتی یا عمومی)، وفق ماده  حبس و مجازات

قانون مجازات اسالمی  23  هاي تکمیلی موضوع ماده نامه راجع به اجراي مجازات آیین«یک   و ماده 1392مصوب 

» بعد از اجراي حکم اصلی«و » از زمان پایان یافتن مجازات حبس«، اجراي مجازات تکمیلی »27/11/1393مصوب 

  شود. شروع می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    



 

1398/08/08    

7/98/556   

  ح  556-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

درخواست تخلیه نموده و دستور تخلیه صادر گردیده است. تخلیه و تحویل » ب«به طرفیت شخص » الف«شخص 

» ب«مورد اجاره به موجر موکول به استرداد وجه مذکور در قرارداد به مستاجر اعالم شده است. پس از مدتی شخص 

ور کلید مورد مطرح نمود و به این منظ» الف«مستقال دعوي مطالبه وجه مذکور در قرارداد اجاره را به طرفیت شخص 

صادر و قطعیت یافته و وي نیز ملک » ب«دهد. در دعوي اخیر، حکم به نفع شخص اجاره را تحویل اجراي احکام می

از اجراي احکام » الف«توقیف نموده است. حال چنانچه شخص » الف«مورد اجاره را در ازاي مطالبات خود از شخص 

  وي با شرایط مذکور وجود دارد؟  آیا امکان اجابت خواسته درخواست تحویل کلید ملک مذکور را داشته باشد،

 پاسخ:

، نظریه 1398/4/15مورخ  556به شماره ثبت وارده  1398/4/6مورخ  980025بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، تخلیه عین مستأجره و تحویل آن به موجر 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  4اوال، برابر اطالق ماده 

باشد؛ بنابراین منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجه که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است می

تخلیه و تحویل عین مستأجره به موجر  تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجرا ندهد، امکان

  وجود ندارد. 

ثانیا، در فرض سؤال که مستأجر بابت وجه مذکور دعواي مستقل اقامه نموده و عین مستأجره را بابت طلب خود 

که مبلغ به نیست تا زمانیکه صرف توقیف به معناي وصول محکومبه) توقیف کرده است، با توجه به این(محکوم

  .ستأجر یا واحد اجرا پرداخت نشود، تحویل ملک از سوي واحد اجرا ممکن نیستودیعه به م

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/12    

7/98/966   

  ع  966-245-98شماره پرونده:  

  استعالم:

رئیس محترم دانشگاه علمی کاربردي قوه  24/1/94/د ع مورخ 2349/0100احتراما در خصوص نامه شماره 

هاي این دانشگاه که وابسته به قوه قضاییه است، این سوال مطرح است که آیا با توجه به نامه قضاییه راجع به تایید آیین

نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده است، الزم است در اجراي بند  که آییناین

مجددا به تایید وزیر  1389مصوب  1390-1394قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسالمی ایران  20ماده  »ب«

هاي توسعه کشور تکرار  قانون احکام دائمی برنامه 1علوم و تحقیقات و فناوري برسد. ضمنا همین مضمون در ماده 

  شده است.

 پاسخ:

مورخ  966به شماره ثبت وارده  1398/06/11مورخ  9000/73196/100احتراماً، بازگشت به نامه شماره      

مشاور محترم رئیس قوه قضاییه، نظریه  17/5/1398، در خصوص استعالم فاقد شماره مورخ 1398/06/12

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم میمشورتی اکثریت کمیسیون قوانین عمومی و بین

» ب«قضاییه حسب مفاد بند  کاربردي قوه -استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی دانشگاه جامع علمینامه چه آیینچنان

و با  1389ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب قانون برنامه پنج 20ماده 

یقات و فناوري رسیده باشد، با پایان یافتن رعایت تشریفات قانونی مذکور در این بند، تهیه و به تأیید وزیر علوم، تحق

به تصویب  1395هاي کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 1الذکر و اجرایی شدن ماده ساله فوققانون برنامه پنج

نامه صدراالشاره توسط هیأت امناي دانشگاه موصوف و تأیید آن توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوري مجدد آیین

  .نیازي نیست

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/01    

7/98/985   

  ح  985-26-98شماره پرونده:  

  استعالم:

خارج از مهلت مقرر در   چنانچه محکوم ،1393هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده  1برابر تبصره 

له آزادي وي را بدون اخذ تامین  روز پس از ابالغ اجراییه دعواي اعسار خود را اقامه کند و محکوم سیاین ماده 

به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا   بپذیرد یا محکوم

کند. در صورت رد دعواي  حبس او را آزاد میخودداري و در صورت   روشن شدن وضعیت اعسار از حبس  محکوم

روز از تاریخ ابالغ واقعی نسبت به  بیستشود که ظرف  اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابالغ می

اقدام کند و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس   تسلیم محکوم

هاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه  به و هزینه شود نسبت به استیفاي محکوم ظر آن اجرا میدادگاهی که حکم تحت ن

  شود.  الکفاله اقدام می

حسب مورد «شود، عبارت با توجه به این که علی ظاهر در صورت لزوم قرار قبولی وثیقه یا کفالت از دادگاه صادر می

ناظر به » شود یهاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام م هزینهبه و  به دستور دادستان نسبت به استیفاي محکوم

  چه مواردي است؟

 پاسخ:

مورخ  985به شماره ثبت وارده  1398/6/12مورخ  9015/231/26000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/16

حسب مورد به دستور « ، به ویژه عبارت1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده  1از مفاد تبصره 

شود که و پیش بینی اعتراض به دستور دادستان یا رئیس دادگاه در این تبصره استنباط می» دادستان یا رئیس دادگاهی

ستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین باشد، صدور دهاي حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی میدر پرونده

ور یادشده بر عهده دادستان باشد، صدور دستهاي کیفري که اجرا تحت نظر دادستان میدادگاه است، ولی در پرونده

  است.

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/20    

7/98/1245   

  ك  1245-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور «دارد  قانون آیین دادرسی کیفري که مقرر می 92با توجه به مفاد تبصره ماده 

قانون آیین دادرسی  302بودن وي از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در دادسرا در جرایم موضوع ماده 

کیفري، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن 

مندرج در این ماده، در معناي اعم کلمه یعنی رئیس شعبه کیفري یا » دادرس«،آیا واژه »دهد وضعیت مذکور انجام می

  ؟اه اختصاص دارد و روساي شعبه حق مداخله در این خصوص را ندارنداست یا صرفاًً به دادرس دادگ حقوقی

 پاسخ:

مورخ  1245به شماره ثبت وارده  1398/08/01مورخ  9031/30471/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/08/08

، اعم از دادرس 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  189وماده  92 در تبصره ماده» دادرس دادگاه«منظور از 

، در مواد علی البدل و رئیس شعبه دادگاه (حسب مورد کیفري دو و انقالب و نظامی) است؛ زیرا در قانون مذکور

قانون فوق الذکر که  421تفاوت قائل شده است؛ آن چنان که در ماده » دادرس علی البدل«و» دادرس«مختلف میان 

ودن دادرس ـناً در صورت نبـد. ضمـباشاه نیز میـس دادگـت، دادرس شامل رئیـدرمقام بیان موارد رد دادرس اس

البدل یا رئیس دادگاه کیفري، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضائی، به رئیس دادگاه عمومی حقوقی نیز علی

  بالمانع است.

 دکتر احمد رفیعی

    اداره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون 



 

1398/08/12    

7/98/993   

  ح  993-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

متري است که به منظور فرار از پرداخت دین سند آپارتمان  نودمالک یک واحد آپارتمان   در پرونده اجرایی، محکوم

را با سند رسمی به فرد ثالث انتقال داده است. با شکایت کیفري در نهایت سند مالکیت آپارتمان به نام محکوم اعاده و 

زء مستثنیات دین جیابد. با توجه به این که این عمل انتقال مالکیت جدید است؟آیا آپارتمان اعاده شده  انتقال رسمی می

   گردد؟ تلقی می

 پاسخ:

مورخ  993به شماره ثبت وارده  1398/6/14مورخ  9001/121/631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/17

راي ـوه اجـانون نحـق 21ته باشد، مشمول ماده ـن را داشـچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دیاوال، چنان

باشد تا به نمینیست؛ زیرا مستثنیات دین اصوالً قابل توقیف در قبال محکوم 1394هاي مالی مصوب محکومیت

علیه به قصد فرار از اداي دین اقدام به انتقال آن به دیگري نماید؛ اما اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته محکوم

  تواند مشمول ماده یاد شده باشد.باشد، موضوع می

و تبصره یک آن، منزل  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » الف«ثانیا، 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 حسب شرایط بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی، مستثنیات دین بودن آپارتمان متعلق به محکومسؤال تشخیص 

  .ربط احراز شودشود و باید از سوي مرجع قضایی ذيعلیه تعیین میمندي و ... محکوموضعیت اعاشه، تأهل و عائله

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/25    

7/98/1240   

  ك  1240-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي بیمه و صندوق تأمین خسارت  ها مکلفند شرکت قانون بیمه اجباري شخص ثالث، دادسراها و دادگاه 50حسب ماده 

بدنی را مطلع کنند. منظور از اطالع در این ماده چیست؟ آیا صرف اطالع دادن کفایت کند یا بایستی شرکت بیمه نیز 

ها ابالغ گردد؟ اگر شرکت  ها به آن دگاهجهت شرکت در جلسات دادرسی دعوت شود و نظرات کارشناسی و آراء دا

ها  اي ارسال نماید یا به نظرات کارشناسی یا آراء صادره از دادگاه بیمه تقاضاي کپی از اوراق پرونده داشته یا الیحه

  باشند؟ دگاه مکلف به پذیرش میاعتراض داشته باشد،آیا دادسرا و دا

 پاسخ:

، در رابطه 1398/8/8مورخ  1240به شماره ثبت وارده  1398/8/2/د مورخ 35166بازگشت به نامه شماره       

دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان سبزوار نظریه مشورتی این اداره  16/7/98با استعالم بدون شماره مورخ 

  گردد: کل به شرح زیر اعالم می

ر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث د 50اوالً: مطابق ماده 

براي مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در  20/2/1395

مواردي که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل 

  اي از رأي صادره را به آنها ابالغ نمایند. طالع دهند و نسخهدادگاه را رسماً به آنها ا

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  50با توجه به فلسفه وضع ماده  -ثانیا

و لحاظ این که صرف اطالع از وقت رسیدگی و یا حتی صرف حضور نماینده  20/2/1395وسایل نقلیه مصوب 

کند و هر گونه اقدام حقوقی و یا  بیمه در جلسات دادرسی، اهداف قانونگذار از وضع این مقرره را تأمین نمی شرکت

اظهار نظر از طرف شرکت هاي یاد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطالع از مستندات و مندرجات موجود در 

  راي تهیه تصویر از اوراق پرونده وجود ندارد.ها ب خواست این شرکت باشد، لذا منعی براي پذیرش در پرونده می

هر چند شرکت هاي بیمه براي تقدیم الیحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که  -ثالثاً

 ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها مؤثر باشد، با منعی مواجه نیستند ولی از آنجایی که این شرکت ها



ندارد، بلکه از باب » دفاع«شوند، مطالب مطرح شده از سوي آنها عنوان  در پرونده هاي کیفري طرف دعوا تلقی نمی

  تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد. صرفاً براي کشف حقیقت و روشن» اظهارات مطلع«

وق از سوي دادسرا و یا دادگاه و به با توجه به مراتب فوق لزوم ابالغ نظریه کارشناسی به شرکت بیمه و صند -رابعاً

تبع آن امکان اعتراض به آن منتفی است و همان گونه که در بند ثالثاً ذکر شد حسب مورد دادگاه یا دادسرا در ارزیابی 

نظر کارشناسی و تطبیق آن با اوضاع و احوال قضیه نکات مطرح شده از سوي شرکت بیمه و یا صندوق تأمین 

  دهد. ورد توجه قرار میهاي بدنی را م خسارت

  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/22    

7/98/1244   

  ح  1244-1/19-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها به  شد و اخیرا این ابالغ البدل صادر می سابقاً ابالغ قضات دادرس دادگاه به صورت کلی به عنوان دادرس علی

شود. آیا در فرض عدم حضور  (دادرس دادگاه حقوقی یا دادرس دادگاه کیفري دو) صادر می صورت تفکیک شده

روساي شعب دادگاه کیفري دو یا دادگاه عمومی حقوقی، دادرس که ابالغ دادرس با قید حقوقی یا کیفري دو دارد 

  و ذکر نشده است) رسیدگی نماید؟اي که در حکم انتصاب ا تواند به پرونده می

 پاسخ:

مورخ  1244به شماره ثبت وارده  1398/08/01مورخ  9031/30470/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/08/08

حدود صالحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وي است که به موجب ابالغ قضایی صادره از سوي رئیس قوه قضاییه 

هاي  که صالحیت دادگاه شود، و با توجه به این و پنجاه و هشتم  قانون اساسی به آن منصوب می  اصل یکصد 3ند برابر ب

هاي حقوقی به دادرس  هاي مربوط به دادگاه کیفري و عمومی حقوقی از نوع صالحیت ذاتی است، بنابراین ارجاع پرونده

قی البدل دادگاه حقو هاي کیفري دو به دادرس علی ربوط به دادگاههاي م البدل دادگاه کیفري دو و نیز ارجاع پرونده علی

  با مانع قانونی مواجه است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



a 

1398/08/25    

7/98/1209   

  ح  1209-16/10-98شماره پرونده:  

  استعالم:

کشور افسر تصادفات راننده را مقصر ندانسته و تقصیر را  هاي شمال در حوادث برخورد خودرو با احشام در جاده

اند. در عمل نیز صاحبان احشام مورد شناسایی واقع  هاي خود را رها کرده داند که دام متوجه مالکین این احشام می

         نامه و نداشتن   ماند. حال خواهشمند است در دو وضعیت دارا بودن بیمه شوند و تحقیقات بدون نتیجه می نمی

هاي بدنی وارده به راننده و سرنشینان و نیز  کند، نحوه تأمین  خسارت نامه اتومبیلی که به این احشام برخورد می بیمه

فین آن را مستندا مطالبه خسارت وارده به خودرو چگونه است؟ نحوه طرح دعوي یا درخواست به همراه اصحاب و طر

  بیان فرمائید.

 پاسخ:

، 1398/7/28مورخ  1209به شماره ثبت وارده  1398/7/18مورخ  980059ستعالم شماره بازگشت به ا      

  گردد نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

اند، با توجه  در فرض استعالم که راننده و سرنشینان وسیله نقلیه موتوري در اثر برخورد با احشام مصدوم یا فوت شده

قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از «د ب ماده یک در بن» حوادث«به تعریف 

و نیز تعریف شخص ثالث در بند ت همین ماده، در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه » 1395وسیله نقلیه مصوب 

قانون مذکور،  21و  16مواد اند، با عنایت به  و اینکه مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده

هاي بدنی است و در خصوص خسارت  پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن، به عهده صندوق تأمین خسارت

چه خودرو  وارده به خودرو، تنها پس ازشناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان اقامه دعوا علیه وي وجود دارد و چنان

تواند از محل بیمه یادشده خسارت وارد شده خودرو را تا سقف پوشش بیمه از  ه میدید داراي بیمه بدنه باشد زیان

  گر مربوط دریافت نماید. شرکت بیمه

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/26    

7/98/1270   

  ك  1270-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري در وقت تعیین شده به  407محکوم از رأي غیابی واخواهی نموده و دادگاه وفق ماده 

تري بر وقوع جرم کشف  نماید و در زمان صدور رأي واخواهی، ادله جدید و قوي تقاضاي واخواهی رسیدگی می

بلی، مجازات را تشدید کند و یا مجازات تکمیلی به تواند در رأي واخواهی ضمن تأیید دادنامه ق شود. آیا دادگاه می می

  اضافه نماید؟ محکومیت

 پاسخ:

مورخ  1270به شماره ثبت وارده  1398/08/08مورخ  9012/1712/720بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/08/11

علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وي مقرر شده است و در نتیجه استفاده از  واخواهی حقی است که براي محکوم

کند مجازات اصلی تشدید علیه تلقی گردد و در این خصوص تفاوتی نمی این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم

تصریح نموده، دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري   407شود و یا مجازات تکمیلی اضافه گردد. بدین لحاظ ماده 

کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم  پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می

  قانون مذکور نیز مؤید همین استنباط است. 458نماید. مالك ماده  مقتضی اتخاذ می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/08/28    

7/98/1268   

  ك  1268-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که متهم با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشود تا بتوان از او تعهد کتبی بر عدم  -الف

باشد ولی  ارتکاب جرم یا انجام دستورات در مورد تعلیق گرفت و تعهدي هم از او بابت این موضوع در پرونده نمی

تواند در رأي غیابی اجراي مجازات را  یا دادگاه میقانون مجازات اسالمی جهت تعلیق محقق است، آ 40شرایط ماده 

  به صورت ساده یا مراقبتی تعلیق کند؟

تواند از متهم تعهد کتبی بر عدم  ارتکاب جرم در مدت معین یا انجام دستورات و تدابیر دادگاه  آیا دادسرا می -ب

  ه تعهد بایستی در دادگاه باشد؟بگیرد یا این ک

 پاسخ:

مورخ  1268به شماره ثبت وارده  1398/08/08مورخ  9012/1715/720بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/08/11

قانون موصوف،  41و  40ناظر به مواد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  48و  46با توجه به اطالق مواد  -الف

قانون مذکور، براي صدور قرار تعلیق اجراي  41ماده » ب«و » الف«اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهاي 

  مجازات نیز ضروري است؛ بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.

مربوط به مرحله دادرسی و از جمله  چه در بند الف آورده شد، در فرض سؤال اخذ تعهد از متهم با توجه به آن -ب

  شود. بنابراین انجام مورد مذکور از سوي دادسرا منتفی است. وظایف دادگاه محسوب می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/20    

7/98/1267   

  ك  1267-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نماید و تحت مراقبت سامانه الکترونیکی قرار گرفته و  قانون مجازات اسالمی را می 62درخواست اعمال ماده   محکوم

دوم مجازات او منقضی  سوم یا یک شود، و چنانچه یک محکومیت حبس او با نصب پابند در محدوده معین اجرا  می

سالمی و آزادي مشروط نماید؛ یا این که تقاضاي آزادي قانون مجازات ا 58تواند تقاضاي اعمال ماده  شود،آیا می

  ه محکوم در حال تحمل حبس باشد؟شود ک مشروط صرفاً در موردي اعمال می

 پاسخ:

مورخ  1267به شماره ثبت وارده  1398/08/08مورخ  9012/1714/720بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح 1398/08/11

، استفاده از تأسیس  حقوقی موضوع این ماده، منوط به وجود  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62مطابق ماده 

شرط اجراي قسمتی از «(بند ب) این قانون است، در نتیجه  41و  40شرایط مقرر در تعویق مراقبتی موضوع مواد 

مندي از نظام آزادي  که ناظر به محکومان به حبس تعزیري در بهره قانون یاد شده 58موضوع ماده » مجازات حبس

قانون موصوف که تأسیس حقوقی مستقلی از نظام آزادي  62مشروط است، نسبت به محکومان به حبس موضوع ماده 

  باشد. مشروط است منتفی می

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/28    

7/98/1261   

  ك  1261-182-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ن شود؟ آیا پلمب این اماکن به ای تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می  خانه و رستوران آیا عرضه قلیان در قهوه -3

  جهت داراي مجوز قانونی است؟

 پاسخ:

مورخ  1261به شماره ثبت وارده  1398/08/04مورخ  9026/946/3011بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/08/11

با اصالحات بعدي، فروش و  15/6/1385قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب  11اوالً، طبق ماده 

شود  دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب می هاي عرضه دخانیات به استثناي اماکنی که داراي پروانه فروش فراورده

  و موجب پرداخت جزاي نقدي است.

آمده است، عرضه و  1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  688ثانیاً، با توجه به مصادیقی که در ماده 

  استعمال قلیان از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مندرج در ماده مذکور نیست.

اد از اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و اصل قانونی بودن دادرسی کیفري مذکور مستف -ثالثاً

و عمل به اقتضاي اصول مذکور این است که پلمب اماکن  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  2در صدر ماده 

ها) با توجه به قانون  ها و رستوران انهخ محتاج به وجود نص و تجویز قانون است. در فرض سؤال (عرضه قلیان در قهوه

بینی  جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جوازي مبنی بر صدور دستور پلمب اماکن اشاره شده در استعالم پیش

  نشده است تا بتوان به استناد آن نسبت به پلمب این اماکن اقدام نمود.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    قضاییهمدیرکل حقوقی قوه 



 

1398/08/08    

7/98/970   

  ح  970-122-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري  با 1371طور که استحضار دارند وزارت تعاون سابق در سال   همان

 29این قانون و در  66تشکیل و شروع به فعالیت نمود و وظایف و اختیارات آن در ماده  1370اسالمی ایران مصوب 

ها در صورت تقاضا و شکایت  ماده مذکور آمده بود: حسابرسی از تعاونی 17بند تعیین و احصاء گردیده است. در بند 

قانون اصالح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب  27اعضاء در حدود امکانات مطابق ماده 

  به این ماده الحاق گردید. 30و یک بند به عنوان بند  به شرح ذیل اصالح 66ماده  17بند  1377

هاي تعاونی مراتب را به دادگاه  ها یا اتحادیه تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت وزارت تعاون می -17

ن صالح اعالم کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیرا

هاي تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت  ها و اتحادیه شرکت

  افرادي را براي تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید منصوب نماید .

  با توجه به مراتب، خواهشمند است بررسی و اعالم نظر فرمایند: 

هاي تعاونی حسابرسی به عمل آورد  ها و اتحادیه تواند از شرکت اه اجتماعی کماکان میآیا وزارت تعاون کار و رف -1

  اختیار حسابرسی از  وزارتخانه مزبور سلب گردیده است؟ 1377در سال  66ماده  17یا با اصالح بند 

این حق همچنان چنانچه حق حسابرسی کماکان براي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی متصور باشد، آیا اعمال  -2

  باشد؟ خواست و یا شکایت اعضاء میمنوط به در

 پاسخ:

مورخ  970به شماره ثبت وارده  1398/6/11مورخ  110/98/4739بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجارت این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/6/13

با اصالحات  1370اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب   قانون بخش تعاونی 66ماده  17و  1مستنبط از بندهاي  -1

ها و  بعدي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر حسن اجراي مقررات بخش تعاونی در شرکت



ها و  اداره امور شرکت تواند به منظور احراز تخلف در هاي تعاونی را عهده دارد. بنابراین وزارت مذکور می اتحادیه

  ها بنماید.  هاي تعاونی راساً مبادرت به حسابرسی از آن اتحادیه

یاد شده، انجام حسابرسی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به  66اصالحی ماده  17با توجه به بند  -2

  باشد. تقاضا یا شکایت اعضاء نمی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  حقوقی قوه قضاییهمدیرکل 

  

    



 

1398/08/20    

7/98/1287   

  ك  1287-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه نظریه کارشناسی در خصوص قصور پزشکی از هیات بدوي و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی 

مجدد نظر هیأت عالی انتظامی استعالم شده باشد و مجدداً اعتراض موجهی واصل گردد، آیا دادیاري مکلف به استعالم 

  ؟سازمان نظام پزشکی است

 پاسخ:

مورخ  1287به شماره ثبت وارده  1398/08/06مورخ  1398168004407587بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/08/12

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی  41و ماده  35که مراجع قضایی در اجراي تبصره هاي سه و پنج ماده در مواردي

آیین رسیدگی دادسرا و هیأتهاي انتظامی سازمان نظام پزشکی،  95و بند واو ماده  63،90و نیز مواد  1383مصوب 

اند در مهلت تعیین شده، نظر راجع موظفکنند، این مهاي بدوي  نظام پزشکی را استعالم مینظر کارشناسی هیأت

کارشناسی خود را به مرجع قضایی اعالم دارند و هرگونه اعتراضی به نظریه کارشناسی مزبور به مانند سایر نظرات 

شود و مرجع قضایی برابر عمومات قانون آیین دادرسی در صورت صدور کارشناسی به مرجع قضایی مربوط اعالم می

تواند نظر کارشناس دیگري مانند پزشکی قانونی و یا حسب مورد نظر هیأت سی مجدد، میقرار ارجاع کارشنا

  تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی یا هیأت عالی نظام پزشکی را استعالم کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

1398/08/21    

7/98/1132   

  ح1132-26-98شماره پرونده:  

  استعالم:

له نسبت به  مرجع اجرا مکلف است به تقاضاي محکوم«هاي مالی مقرر نموده:  ي محکومیتاجرا  قانون نحوه 2ماده 

الذکر را نماید و دادگاه با  قانون فوق 3له تقاضاي اعمال ماده  چنانچه محکوم». علیه اقدام نماید شناسایی اموال محکوم

علیه ننماید، آیا به صرف  الذکر به صورت کلی موافقت کند و صریحا دستور مبنی بر حبس محکوم اعمال ماده فوق

علیه را به زندان معرفی  کند و یا  تواند محکوم علیه مبنی بر نداشتن مال، آیا اجرا می له و محکوم اظهار طرفین محکوم

  هاي مالی اجراي احکام مکلف است رأساً نسبت به شناسایی اموال محکوم قانون نحوه اجراي محکومیت 2ه وفق ماد

  ناسایی اموال، وي را حبس نماید.اقدام و در صورت عدم ش

 پاسخ:

مورخ  1132به شماره ثبت وارده  1398/7/13مورخ  9001/126/210بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه 1398/7/14

علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد محکوم« 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34با توجه به این که وفق ماده 

 به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفايآن اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم

، 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3و با عنایت به این که وفق ماده » به از آن میسر باشدمحکوم

علیه تا سی روز پس از ابالغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواي اعسار خویش را اقامه چنانچه محکوم

علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی شود؛ بنابراین هرگاه محکوم-کرده باشد، حبس نمی

باشد و عدم  قانون اخیرالذکر فراهم می 3نیز براي تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وي برابر ماده 

علیه، مانع استفاده از حق این قانون مبنی بر تقاضاي شناسایی اموال محکوم 2له از اختیار مقرر در ماده استفاده محکوم

باشد و اجراي احکام بدون درخواست  علیه نمییاد شده مبنی بر تقاضاي بازداشت محکوم 3مقرر براي وي در ماده 

  علیه ندارد.له تکلیفی به شناسایی اموال محکوممحکوم
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/28    

7/98/1266   

  ك  1266-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی اجراي مجازات را  46در صورتی که دادگاه کیفري در رأي محکومیت متهم به استناد ماده 

 قانون آیین دادرسی به رأي صادره تسلیم شده و تقاضاي تخفیف نماید،آیا دادگاه 442وفق ماده   تعلیق نماید و محکوم

  به تقاضاي وي ترتیب اثر دهد؟ تواند می

 پاسخ:

مورخ  1266به شماره ثبت وارده  1398/08/08مورخ  9012/1713/720بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/08/11

هاي تعزیري به در کلیه محکومیت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442تخفیف مجازات موضوع ماده 

هاي مندرج در حکم، اعم از تعلیقی و غیر تعلیقی یا اشد  شرحی که در این ماده مقرر گردیده است، شامل کلیه مجازات

شود؛ زیرا ممکن است وضعیتی به وجود آید که محکومیت تعلیقی یا مجازات غیر اشد موقعیت اجرا پیدا  و غیر اشد می

  علیه را از حقی که قانون براي او در نظر گرفته محروم نمود. وان محکومت کند و نمی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



a 

1398/08/25    

7/98/709   

  ح  709-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خود را در جلسه اول تغییر  98چنانچه خواهان بر اساس اختیار حاصل از ماده  -1

دهد و خواسته مالی را به خواسته غیر مالی تبدیل کند در حالی که قبال هزینه مالی را پرداخت کرده است، آیا در 

رد صورت درخواست خواهان براي استرداد مبلغ اضافی، دادگاه مکلف است هزینه مازاد دریافت شده را به وي مست

  نماید؟

آیا اوراق کپی الکترونیکی مانند پرینت تماس تلفنی و فیش حقوقی نیاز به تصدیق دارد؟ آیا هزینه تصدیق هم الزم  -2

 1392از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب   655نامه استنادپذیري اسناد الکترونیکی و ماده  آیین 47دارد؟ از ماده 

ی در حکم اصل است،آیا معافیت از تکلیف تصدیق و تمبر آن برداشت              که بیان داشته تصویر ادله الکترونیک

  شود؟  می

قانون اجراي احکام مدنی و بایگانی شدن پرونده اجرایی و  168در صورت اعمال مرور زمان موضوع ماده  -3

ا صدور اجرائیه جدید الزم له و تقاضاي ادامه عملیات اجرایی،آیا براي شروع عملیات اجر متعاقب آن مراجعه محکوم

  است؟ آیا هزینه مجدد براي صدور اجراییه هر برگ دو هزار تومان الزم است؟

 پاسخ:

مورخ  709به شماره ثبت وارده  1398/4/27مورخ  9030/1196/500بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح 1398/5/2

هاي عمومی و انقالب  قانون آیین دادرسی دادگاه 98در فرض سؤال که خواهان با استفاده از اختیار مذکور در ماده  -1

نوع دعواي خود را تغییر داده؛ به طوري که دعواي وي از مالی به غیرمالی تغییر یافته  1379در امور مدنی مصوب 

گونه که اخذ هزینه  ه دادرسی اخذ شده در زمان تقدیم دادخواست وجود ندارد؛ زیرا هماناست موجبی براي استرداد هزین

دادرسی به عنوان یکی از درآمدهاي دولت نیازمند نص قانونی است، استرداد آن نیازمند نص قانونی است. در نتیجه 

شود.  رفته است؛ مسترد نمیدر فرض سؤال که هزینه دادرسی که برابر قانون وصول شده و اشتباهی نیز صورت نگ

  شود. که اگر خواهان دادخواست یا دعواي خود را مسترد کند، هزینه دادرسی مسترد نمی چنان هم



، اسناد الکترونیکی داراي اعتبار است؛ بنابراین 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  655با عنایت به ماده  -2

  باشد. ات تلفنی با پرداخت هزینه مربوط قابل تصدیق میپرینت تهیه شده از فیش حقوقی یا پرینت مکالم

هاي  هاي متعدد راجع به موضوع شود. لطفا پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می  ضمنا پرسش«

  »هاي جداگانه استعالم شود. گوناگون در برگ

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/18    

7/98/663   

  ح  663-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي اصلی متعدد و مرتبط با یکدیگر شده، آیا اعالم وکالت صرفاً  در صورتی که دادخواست ثبت شده داراي خواسته

مثال چنانچه در  ها منطبق با موازین قانونی است؟ به طور هاي مربوطه بدون دخالت در سایر خواسته به یکی از خواسته

دادخواست تقدیمی ابطال معامله، استرداد ثمن و خسارات و غرامات ناشی از مستحق اللغیر درآمدن مبیع درخواست 

  شده باشد، آیا اعالم وکالت صرفاً در خصوص اولین خواسته (ابطال معامله) قابل پذیرش است؟

 پاسخ:

، نظریه 1398/04/29مورخ  663به شماره ثبت وارده  25/04/98/سیار مورخ 5بازگشت به استعالم شماره       

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

هاي مربوط (بدون دخالت در فرض سوال که پس از تقدیم دادخواست و ثبت آن، وکیل فقط نسبت به یکی از خواسته

که برابر نموده است، پذیرش وکالت وي با منع قانونی مواجه نیست؛ زیرا در موارديها) اعالم وکالت در دیگر خواسته

قانون امکان رسیدگی توأمان دعاوي مختلف وجود دارد، اصل استقالل دعاوي فقط از جهت رسیدگی توأمان استثناء 

و پنجم قانون اساسی چنان حکمفرماست. از سوي دیگر با عنایت به اصل سی دارد و دیگر آثار این اصل همبرمی

، معرفی وکیل 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 31جمهوري اسالمی ایران و ماده 

ها را موظف به اعطاي وکالت براي تمام دعاواي دانست که توان آندر دعاوي، حق متداعیین است؛ بنابراین نمی

  شود.توأمان رسیدگی می

  

 علی شاه حیدري پوردکتر محمد 

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/28    

7/98/227   

  ع  227-83-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اداره منابع طبیعی و آبخیزداري به عنوان مسئول و متولی اراضی منابع ملی به موجب قوانین و مقررات متعددي 

هاي گوناگون منتقل  هاي اجرایی جهت کاربري هایی از اراضی منابع ملی را به سایر دستگاه موظف است مالکیت بخش

قانون ساماندهی و حمایت تولید  6و  4و مواد  1366قانون زمین شهري مصوب  10کند از جمله آن که، مطابق ماده 

مالکیت اراضی  ،1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  69و ماده  1387و عرضه مسکن مصوب 

شود. حال چنانچه در این  هایی مانند اداره راه و شهرسازي یا بنیاد مسکن انقالب اسالمی منتقل می منابع ملی به دستگاه

موارد در زمان انتقال مالکیت دعوایی در خصوص اراضی در جریان رسیدگی یا در جریان اجراي حکم بوده باشد گونه 

اي باشد که مالک زمین باید آن را پیگیري یا پاسخگویی نماید، با توجه به سلب مالکیت اداره  و نوع دعوا به گونه

تواند در راستاي اعمال حق مالکیت و دفاع  الیه می منتقل منابع طبیعی و آبخیزداري و تبعا زوال سمت آن، آیا دستگاه

ازحقوق خود به عنوان قائم مقام و جانشین اداره منابع طبیعی و آبخیزداري همان دادرسی را به عنوان اصیل و بدون 

قائل به  توان الیه نمی نیاز به طرح دعوي طاري یا طرح دعوي مجدد و مجزا ادامه دهد؛ یا آن که براي دستگاه منتقل

وجود حق قائم مقامی شد و حسب مورد صرفا به عنوان شخص ثالث باید اقدام نماید یا آن که باید یک دعوي جدید را 

ه از ابتدا تا انتها آغاز کند ولو آن که چندین سال از دعوي جریانی مذکور سپري شده باشد و در مراحل انتهایی و آماد

  صدور راي یا اجراي حکم باشد؟

 پاسخ:

مورخ  227به شماره ثبت وارده  1398/02/20/ص مورخ 1398/14/1144بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/02/23

  برخی از آن به شرح زیر است:توان پاسخ کلی به آن داد؛ زیرا موضوع، فروض مختلفی دارد که سؤال کلی است و نمی

در  1341ها مصوب قانون ملی شدن جنگل 2دعواي اعتراض به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات موضوع ماده  -الف

هر حال باید به طرفیت اداره منابع طبیعی مطرح و تعقیب شود و واگذاري این اراضی به ادارات و اشخاص دیگر و نیز 



تأثیري در این امر ندارد؛ زیرا ادعاي معترض این است که تشخیص اداره مزبور در ملی تغییر مسئولیت و مدیریت آن 

  گو باشد.اعالم کردن اراضی مورد نظر صحیح نبوده و بنابراین همین اداره باید پاسخ

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

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

به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازي و از طریق این  1371

نفع به برگ تشخیص و سند ا اعتراض ذيچه ب وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان

نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار مالکیت صادره حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذي

 1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب  قانون افزایش بهره 9دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 

صورت با رضایت مالک، عوض یا قیمت  ک درصورت امکان، عین زمین و در غیر اینمکلف است به درخواست مال

  آن را براساس نظریه کارشناسی بدهد.

در مواردي که اداره منابع طبیعی علیه اشخاص متصرف اراضی ملی اقامه دعوا کرده است و سپس این اراضی در  -ج

مدیریت این اراضی قانوناً به اداره راه و شهرسازي محول شده جا که مسئولیت و محدوده شهر قرار گرفته است، از آن

است، تعقیب این دعاوي نیز بر عهده همین اداره است. شایسته ذکر است در خصوص اراضی دولتی، تغییر مسئولیت و 

ت و ـست اـباشد؛ زیرا در هر حال مالکیت این اراضی متعلق به دولمدیریت این اراضی به معناي انتقال مالکیت نمی

  کند، مسئولیت اداره و مدیریت آن است.چه تغییر میآن

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/21    

7/98/206   

  ك  206-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گردد؟ آیا تنها به  قانون آیین دادرسی کیفري به کدام قسمت ماده برمی 415در قسمت پایانی ماده » عبارت نوجوان« 

  ؟ هشت) اشاره داردو هفت جمله اخیر آن (یعنی فقط در جرایم تعزیري درجه 

 پاسخ:

مورخ  206به شماره ثبت وارده  1398/02/21مورخ  9026/192/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1کمیسیون آیین دادرسی کیفري (، نظریه مشورتی 1398/02/22

رسیدگی به اتهام اشخاص زیر هجده سال شمسی دائر بر  1392قانون آیین دادرسی کیفري  415مستفاد از ماده 

ارتکاب جرایم مذکور در صدر این ماده که واجد اهمیت مخصوص است، الزاما باید با حضور وکیل (تعیینی یا 

هاي هفت و هشت که از اهمیت کمتري برخوردارند، الزامی تسخیري) به عمل آید؛. اما در خصوص جرایم تعزیري درجه

تواند از وي دفاع کرده یا براي وي وکیل انتخاب وکیل نیست و ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می به انتخاب

  تواند شخصا از خود دفاع کند.قانون یادشده نوجوان هم می 415نمایند و به هر حال در کلیه جرایم موضوع ماده 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/25    

7/98/120   

  ح  120-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود. ولی قهري طی سند رسمی مراتب گذشت منجز خود را نسبت  نوجوانی حین انجام کار دچار حادثه و مصدوم می

واستی را به گردد. حال نوجوان مذکور رشید گردیده و دادخ نماید و پرونده در دادسرا مختومه می به کارفرما اعالم می

نامه رسمی فوق به طرفیت کارفرما و ولی قهري خود با استناد به عدم رعایت مصلحت خود  خواسته ابطال رضایت

  نماید. اوال،آیا اعالم رضایت ولی قهري منوط به احراز غبطه و مصلحت فرد نوجوان بوده است؟  تقدیم می

نامه وجود  قهري، آیا موجبی جهت ابطال سند رسمی رضایتثانیاً، با فرض عدم احراز غبطه و مصلحت توسط ولی 

دارد یا آن که نوجوان که حال رشید گردیده است صرفاً حق مراجعه به ولی قهري خود از جهت مطالبه خسارات ناشی 

  از عدم رعایت غبطه و مصلحت خود را دارد؟

 پاسخ:

مورخ  120به شماره ثبت وارده  1398/2/5مورخ  9016/52/34001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/2/7

 354علیه است و طبق ماده  قانون مدنی، ولی قهري نماینده قانونی مولی 1184و  1183، 1180اوالً، با توجه به مواد 

ولی آنان با رعایت «م، صغیر باشند د در صورتی که برخی از اولیاي  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

گذار به موضوع رعایت غبطه و مصلحت صغار در  توجه قانون...». شان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد  مصلحت

ماده اخیرالذکر تأکیدي است در جهت تکلیف ولی قهري در احراز غبطه و مصلحت صغیر و این به معنی احراز آن 

که خالف آن ثابت شود؛ لذا در فرض سؤال که  سط مرجع قضایی نیست؛ مگر این(احراز غبطه مصلحت صغیر) از تو

ولی قهري غبطه و مصلحت صغیر را در اعالم رضایت بدون دریافت وجه تشخیص داده است، اقدام وي معتبر و نافذ 

  خواهد بود.

قانون  1184مستنبط از ماده  ثانیاًً، اگر صغیر پس از رشد، ادعا نماید که غبطه وي از جانب ولی رعایت نشده است،

تواند به ولی قهري مراجعه و طرح دعوا نماید، ولیکن دعوا متوجه جانی نخواهد بود؛ زیرا  مدنی از باب ضمان مدنی می



چه دادگاه عدم رعایت غبطه صغیر  براي ولی در زمان مصالحه این حق وجود داشته و آثار قانونی آن ادامه دارد و چنان

  نماید. احراز نماید، علیه وي حکم مقتضی صادر میاز جانب ولی را 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/29    

7/98/660   

  ح  660-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردي که در بندهاي ماده یک این قانون به عهده گذاشته قانون  9ماده 

در صورت عدم، اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم، حق تقاضاي ثبت و سایر اقدامات الزم و اعتراض و اقامه 

وقوفه ایجاب نماید در دعاوي مربوط وارد تواند در مواردي که الزم بداند و مصلحت م دعوي را دارد. همچنین می

دعوي شده و به احکام صادره اعتراض کند. با عنایت به فراز آخر نص ماده که مقرر داشته ادارات اوقاف در مواردي 

توانند وارد دعوي شده و به احکام صادره اعتراض کنند؛ و از آنجایی  که الزم بدانند و مصلحت موقوفه ایجاب کند می

هاي مقرر در تبصره  یک قانون خاص است، آیا تحلیل 1363تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف مصوب  که قانون

نماید، آیا نسبت به این  قانون مذکور مبنی بر این که وضع قاعده عام الحق قاعده خاص سابق را نسخ نمی 9ماده 

ید وارد دعوي شده و به احکام صادره قسمت از مقرره که ادارات اوقاف در مواردي که مصلحت موقوفه ایجاب نما

ها تابع  اعتراض کند قابل تسري است؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، آیا نحوه ورود به دعوي یا اعتراض به دادنامه

  باشد؟  می 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  417و  130باشد و یا تابع مقررات مقرر در مواد  این مقرره می

 پاسخ:

، 1398/04/29مورخ  660به شماره ثبت وارده  1398/04/24مورخ  980099بازگشت به استعالم شماره       

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

رات سازمان حج و قانون تشکیالت و اختیا 9معافیت سازمان اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده  -1

اوقاف و امور خیریه بنا به تصریح این تبصره شامل (کلیه موارد مذکور در این ماده) از جمله مواردي که در دعاوي 

  شود. مربوط وارد دعوي شده و به احکام صادره اعتراض کند، می

مان اوقاف ساکت است؛ قانون یاد شده راجع به نحوه ورود به دعوا و اعتراض به احکام از سوي ساز 9ماده  -2

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  بنابراین در این خصوص باید بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه

  آن، رفتار شود. 417و  130از جمله مواد 
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/26    

7/98/324   

  ك324-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و  1349قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب  6در تبصره 

الحاقات بعدي ذکر شده است که به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقالب اسالمی رسیدگی خواهد شد. با توجه به این 

قانون، مواردي ذکر شده که داراي دیه است،آیا دادگاه انقالب بایستی صرفا به  این 18ماده » و« و بند »ج«که در بندهاي 

جنبه عمومی جرم که داراي حبس است رسیدگی کند و در خصوص صدمات وارده به شاکی، قرار عدم صالحیت به 

ائت متهم صادر کند، آیا دادگاه شایستگی دادگاه کیفري صادر نماید؟ در این صورت چنانچه دادگاه انقالب حکم به بر

تواند  تواند او را محکوم نماید؟ چنانچه دادگاه کیفري حکم به محکومیت او را صادر کند آیا دادگاه انقالب می کیفري می

  او را تبرئه نماید؟ 

  ید دو فقره کیفرخواست صادر شود؟قانون آیین دادرسی کیفري با 284آیا مطابق ماده 

 پاسخ:

مورخ  324به شماره ثبت وارده  1398/03/04مورخ  9035/313/3000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/03/05

به موجب ماده » دنی و آشامیدنیقانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خور« 3ماده  6اوال، تبصره 

در تبصره مذکور، همان ماده واحده » قانون«به این ماده الحاق گردیده و لذا منظور از واژه  29/1/1374واحده مصوب 

مبنی بر صالحیت دادگاه انقالب براي رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، صرفا  6است؛ از این رو حکم موضوع تبصره 

  قانون یادشده است. 3درج در ماده ناظر به جرایم من

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و  3ثانیا، صالحیت دادگاه انقالب اسالمی در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 

هاي عمومی در با اصالحات و الحاقات بعدي و نیز صالحیت دادگاه 1349دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 

مذکور در این قانون نسبت به هر دو جنبه عمومی و خصوصی جرم است و شاکی خصوصی مستند رسیدگی به دیگر جرایم 

هاي وارد شده را مطالبه نماید و دادگاه انقالب تواند دیه و دیگر زیانمی 1392قانون آیین دادرسی کیفري  14به ماده 

  مکلف به اتخاذ تصمیم در این خصوص است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/11    

7/98/487   

  ح  487-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و موسسات اعتباري تحت عناوین بطالن قرارداد مطالبه وجه  آیا دعاوي اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک

بابت استیفاي ناروا، بطالن شروط مازاد بر نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مندرج در قرارداد و الزام بانک و 

تسویه مطالبات بانکی بطالن اسناد صلح، بیع موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار اعالم 

شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع دارد؟ آیا طرح هر گونه دعوي علیه بانک ها و موسسات اعتباري منوط به اثبات 

الیحه قانونی اصالح  5و بند 1392قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصالحات مصوب  44تخلف حسب ماده 

کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود؟ اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیالت  قانون پولی و بانکی

مبادرت به طرح دعاوي فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند، آیا چنین دعاوي قابلیت استماع 

همه دعاوي منوط به اثبات تخلف در هیات  قانون مدنی محکوم به بطالن است؛ یا این که 266دارد و یا  به استناد 

   وراي پول و اعتبار الزامی است؟الذکر است؟ آیا رعایت نرخ مصوب ش انتظامی فوق

 پاسخ:

، نظریه 1398/04/03مورخ  487به شماره ثبت وارده  1398/03/25بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  ردد:گ مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ها و  بایست با رعایت این سیاست هاي پولی و بانکی کشور، قراردادهاي بانکی می اوال، با عنایت به آمره بودن سیاست

ضوابط و مقررات مصوب از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و شوراي پول و اعتبار و در قالب یکی از 

ا قراردادهاي داخل در مصوبات مذکور بین طرفین نافذ و عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذ

گیرندگان  گردد. بر این اساس، در فرض سؤال که تسهیالت شود و آثار قانونی بر آن مترتب می االجرا تلقی می الزم

ي برخی دعاوي تحت عناوین بطالن قرارداد، مطالبه وجه بابت استیفاي ناروا، بطالن شروط مازاد بر نرخ مصوب شورا

نمایند، تشخیص صحت یا بطالن هر قرارداد بانکی مصداقی و  پول و اعتبار، بطالن اسناد صلح و نظایر آن را مطرح می

کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم  واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی

  ر است؛هاي آمره پولی و بانکی کشو انطباق آن با سیاست



ثانیا، صحت یا بطالن قرارداد بانکی با وقوع یا عدم وقوع تخلف از سوي کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت 

اي ندارد. لذا رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوي راجع به بطالن قراردادهاي بانکی و احراز  اند، مالزمه داشته

 44ها موضوع ماده  خلفات کارکنان بانک در هیأت انتظامی بانکصحت یا بطالن قرارداد مشروط به رسیدگی به ت

  باشد؛ با اصالحات و الحاقات بعدي آن نمی 1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب 

باشد؛ اما در  گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیالت بدون رضایت و رغبت، مؤثر در مقام نمی ثالثا، صرف ادعاي تسهیالت

هاي پولی و بانکی کشور، مبالغ پرداخت  صورت احراز بطالن قرارداد اعطاي تسهیالت به سبب عدم رعایت سیاست

هاي مذکور قابل  می و به طور کلی برخالف سیاستشده مازاد بر نرخ اعالمی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسال

  استرداد است. 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/18    

7/98/490   

  ح  490-76-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه اهلیت خود از حیث  7طبق ماده 

حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. آیا در دعاوي مالی از قبیل مهریه 

الزم است؟ آیا بین این که مراجعه کننده  7، رعایت ماده یا امور مربوط به خانواده از قبیل طالق به لحاظ عسر و حرج

عسر، حرج باشد  خواستار طالق به استناد قانون جمهوري اسالمی باشد یا به طور مطلق خواهان طالق به واسطه

  باشد؟ تفاوتی می

 پاسخ:

 مورخ 490به شماره ثبت وارده  1398/04/01مورخ  600/182/9020بازگشت به نامه شماره       

دادگاه تجدیدنظر  5رییس محترم شعبه  29/3/1398مورخ  980148، در خصوص استعالم شماره 1398/04/03

استان قم، نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی و همسو با نظر کمیسیون قوانین خانواده این اداره کل 

  گردد: به شرح زیر اعالم می

دنی اتباع خارجه مقیم در خاك ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و قانون م 7گذار در ماده  اوال، قانون

چنین از حیث حقوق ارثیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود قرار داده است؛ لذا در مسائل راجع  اهلیت خود و هم

ثانیا، طالق و مهریه از مسائل ها است.  به احوال شخصیه این افراد اصل بر حکومت قوانین و مقررات دولت متبوع آن

راجع به احوال شخصیه است و قاضی مکلف است در مقام رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه و یا طالق با رعایت 

که مقررات دولت متبوع فرد خالف  همین قانون ابتدا به قانون متبوع کشور زوج مراجعه نماید؛ مگر آن 963ماده 

دار نمودن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب  طه جریحهاخالق حسنه بوده و یا به واس

هاي  که ارجاع امر به مشاور در طالق شود. توضیح آن قانون مدنی اقدام می 975و  5شود که در این صورت وفق مواد 

با احوال شخصیه زوجین  ها، از جمله قواعد آمره است و مرتبط توافقی و یا ارجاع اختالف به داوري در دیگر طالق

  باشد. نمی

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/13    

7/98/1216   

  ك  1216-25-98شماره پرونده:  

  استعالم:

درصد از سهام شرکتی است که به صورت هولدینگ  40دار حدود  محکوم به پرداخت جزاي نقدي مالک و سهام

شرکت قرار داشته و شرکت هولدینگ مورد نظر به  بیست و هشتکند و در زیر مجموعه آن هولدینگ  فعالیت می

هاي زیر مجموعه خود است. چنانچه در کارشناسی و ارزیابی سهام  عمده در همه شرکتصورت مستقیم سهامدار 

هاي زیر مجموعه (اعم از بدهی به شبکه بانکی، مالیات، تامین  هاي متعدد شرکت شرکت هولدینگ به دلیل بدهی

به صورت   حکومدرصدي م 40اجتماعی و...) نهایتاً ارزش سهام شرکت هولدینگ منفی باشد و عمالً فروش سهام 

هاي زیر  درصد شرکت 40به صورت غیر مستقیم سهامدار   توان به این اعتبار که محکوم متمرکز ممکن نباشد،آیا می

هاي زیر مجموعه به  مجموعه شرکت مذکور است، اقدام به ارزیابی و فروش علیحده سهام هریک از یک از شرکت

  صد جهت اجراي حکم کیفري نمود؟ در 40میزان 

 خ:پاس

مورخ  1216به شماره ثبت وارده  1398/7/28مورخ  9000/447/232بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/7/29

علیه به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محکوم و از پرداخت آن امتناع  در فرض سوال (که محکوم

علیه و استیفاي  توقیف و فروش سهام محکوم«نماید)  نموده و سهامدار شرکتی است که به صورت هلدینگ فعالیت می

هاي  قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکت 583ه ماده امکانپذیر است اما با عنایت ب» جزاي نقدي از محل آن (سهام)

فرعی یا وابسته به شرکت هلدینگ (شرکت اصلی یا مادر) مستقل از شخصیت حقوقی شرکت هلدینگ و اموال و 

هاي فرعی فاقد وجاهت  دارایی و صاحبان سهام آن است، لذا استیفاي جزاي نقدي از محل توقیف و فروش سهام شرکت

  قانونی است.

 حمد علی شاه حیدري پوردکتر م

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/13    

7/98/1211   

  ك  1211-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخصی از بابت ارتکاب یک جرم به دو سال حبس و از بابت جرم دیگر به یک سال حبس محکوم شده و تقاضاي 

باشد،آیا مکلف است چنین تقاضایی را ارائه   به ضرر محکوم 511و  510نماید. چنانچه اعمال مقررات مواد  ادغام نمی

از سوي قاضی اجراي احکام و بدون تقاضاي محکوم، صرفاً در جایی  مذکوردهد؛ یا این که درخواست اعمال مواد 

  علیه باشد. ادغام به نفع محکوم امکان دارد که

 پاسخ:

مورخ  1211به شماره ثبت وارده  1398/7/25مورخ  9023/6127/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/7/28

، تکلیف مرجع قضایی است و 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  511و  510اقدام برابر احکام مقرر در مواد 

  گردد. د نسبت به احکام قطعی صادره نمیلذا تشدید مجازات محکومعلیه مانع از اعمال مقررات این موا

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/22    

7/98/1206   

  ع  1206-66-98شماره پرونده:  

  استعالم:

اقدام وفق صدر ماده صد قانون شهرداري، مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر 

عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع عملیات ساختمانی، از شهرداري پروانه اخذ نمایند و در صورت رعایت یا عدم 

گیرند. با  هاي ذیل قانون صدرالذکر قرار می لحاظ اصول و قیود ثالثه شهرسازي فنی یا بهداشتی در شمول تبصره

قانون موصوف به هرگونه عملیات عمرانی و تفکیک، به نظر عنایت به تصریح مقنن و بسط دایره تخلفات ساختمانی در 

رسد کمیسیون ماده صد صالحیت ذاتی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در مراحل اجراي فوندانسیون،  می

گذاري و دیوارکشی جهت محصور نمودن امالك را دارا باشد که بعضاً اعضاي محترم این کمیسیون با استناد به  ستون

دانند که موجب  هاي احداثی، موضوع را قابل طرح در کمیسیون مربوطه نمی سقف و مسقف نبودن ابنیهعدم اجراي 

وص  نحوه تجري متخلفین به قانون در ادامه فعالیت غیر مجاز ایشان است دستور فرمایید این شهرداري را در خص

  عملکرد ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

، 1398/07/28مورخ  1206به شماره ثبت وارده  1398/07/23مورخ  32880بازگشت به استعالم شماره       

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

قانون شهرداري، کلیه مالکین قبل از هر اقدام عمرانی و شروع عملیات  100که در اجراي ماده با عنایت به این

اند و عدم اخذ پروانه و شروع به عملیات احداث بنا، تخلف ري شدهساختمانی مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهردا

شهرداري مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی  100که کمیسیون ماده گردد و توجهاً به اینساختمانی محسوب می

ار به گذبوده، بنابراین تخلفات مذکور قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون مرقوم بوده و به همین جهت است که قانون

روانه در ـمانی بدون پـقانون شهرداري این نهاد را مکلف نموده که از ادامه عملیات ساخت 100صراحت در ماده 

هاي محصور و غیرمحصور جلوگیري نماید؛ بنابراین حتی قبل از مسقف نمودن ابنیه، موضوع قابل طرح و زمین

  باشد.قانون شهرداري می 100رسیدگی در کمیسیون ماده 
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/11    

7/98/1208   

  ح  1208-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خواهان در ابتداي امر بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به یک خواسته را طرح کرده و دادگاه ادعاي 

کند. با توجه به این که خطار رفع نقص صادر و  ندانسته و حکم به بطالن آن صادر میاعسار از هزینه دادرسی را وارد 

ابالغ نگردیده است،آیا بعد از ابالغ دادنامه قطعی رد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که از دادگاه تجدیدنظر صادر 

  هان اخطار رفع نقص ارسال کرد؟گردیده است باید براي خوا

 پاسخ:

، 1398/07/28مورخ  1208به شماره ثبت وارده  1398/07/18مورخ  980058به استعالم شماره بازگشت       

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

قانون  55پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به مالك ذیل ماده 

بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  هاي آیین دادرسی دادگاه

  (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/08    

7/98/1192   

  ك  1192-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  شود؟ در جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی، آیا مرور زمان شامل مرحله اجراي حکم نیز می -1

چنانچه در مرحله اجراي حکم این گونه جرایم مشمول مرور زمان شود، آیا رفع تصرف عدوانی اعاده به وضع سابق  

شود و شامل  شود یا خیر یا فقط مجازات حبس، شالق یا جزاي نقدي مشمول مرور زمان می نیز مشمول مرور زمان می

  شود؟ اعاده به وضع سابق و رفع تصرف نمی

قانون توزیع عادالنه آب، مشمول مرور زمان شده باشد،آیا در  45ر چاه غیر مجاز موضوع ماده چنانچه جرم حف -2

  شود؟ عاده به وضع سابق نیز میمرحله اجراي حکم مشمول ا

 پاسخ:

مورخ  1192به شماره ثبت وارده  1398/07/23مورخ  9031/29108/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود: این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی 1398/07/24

مربوط به اجراي احکام قطعی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  107مقررات مرور زمان مذکور در ماده  -1

تعزیري، با توجه به اطالق آن شامل جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی که منتهی به صدور 

شده  گردد و استمرار این جرایم مانع از اعمال مقررات مرور زمان نسبت به مجازات تعیینیحکم قطعی شده است نیز م

در حکم قطعی نخواهد بود. حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی و 

ل مرور زمان اجراي حکم موضوع شود، امري حقوقی است و ماهیت مجازات  ندارد؛ لذا مشمو تعیین مجازات صادر می

  شود. نیز نمی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  107ماده 

که به تبع احراز جرائم موضوع » قانون توزیع عادالنه آب« 45موضوع صدر ماده » حکم اعاده به وضع سابق« -2

مجازات  ندارد و لذا شود، امري حقوقی است و ماهیت  قانون مذکور و تعیین مجازات صادر می 45بندهاي ماده 

  شود. نیز نمی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  107مشمول مرور زمان اجراي حکم موضوع ماده 
  

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/13    

7/98/1186   

  ك  1186-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از قانون آیین دادرسی کیفري به دادگاه  کیفري یک ارسال  302  اي با صدور کیفرخواست به اعتبار ماده پرونده

بر موضوع مطرح در  302  شود و اعضاي هیأت دادگاه با مطالعه آن، اعتقادي به شمول  جرایم مندرج در ماده می

به بعد از قانون مزبور را رعایت و اجرا نمایند یا  384واد اند آیا در هر حال باید تشریفات مندرج در م پرونده نداشته

  شریفات رأي مقتضی صادر کنند.؟توانند بدون طی این ت می

 پاسخ:

مورخ  1186به شماره ثبت وارده  1398/07/22مورخ  9026/1020/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر 1398/07/23

که کیفرخواست به لحاظ جرایم موضوع بندهاي قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی 389تا  384با عنایت به مواد 

قانون یادشده صادر شده باشد، پس از ارجاع پرونده، بدون تشکیل جلسه مقدماتی اداري  302الف، ب، پ و ت ماده 

ها، دادگاه کیفري ح ایرادات و اعتراضات احتمالی طرفین و وکالي آنو تهیه و قرائت گزارش پرونده مشتمل بر طر

  صالحیت خود اتخاذ تصمیم نماید.تواند در خصوص صالحیت یا عدم یک نمی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/19    

7/98/1203   

  ك  1203-186/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی، جرایم اقتصادي با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق  47ماده » ج«مطابق بند 

این  36قانون جرایم اقتصادي شامل کالهبرداري و جرایم موضوع تبصره ماده  همین 109ماده » ب«نیست و مطابق بند 

 36شود و طبق ماده  یب صدور حکم و اجراي مجازات نمیقانون بیش از صد میلیون تومان مشمول مرور زمان تعق

» جرایم اقتصادي«است. منظور از   االشعار، تعدادي از جرایم رشاء و ارتشاء و اختالس و غیره ... ذکر شده قانون فوق

بیش  قانون مجازات اسالمی با موضوع 36چه نوع جرایمی است؛ آیا صرفاً جرایم مذکور در ماده  47ماده » ج«در بند 

وع و غیره را نیز از یکصد میلیون ریال است؛ یا تمامی جرایم مالی مانند انتقال مال غیر، تحصیل مال از طریق نامشر

  شود؟ شامل می

 پاسخ:

، 1398/07/28مورخ  1203به شماره ثبت وارده  1398/07/18بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

  گردد: شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی این اداره کل به 

در این قانون، » جرایم اقتصادي«مقصود از  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  109ماده » ب«با عنایت به بند 

قانون  36است و سایر جرایم غیر موضوع تبصره ماده » این قانون 36جرم کالهبرداري و جرایم موضوع تبصره ماده «

شود. لذا چون بزه تحصیل مال  ادي که واجد آثاري در قانون است نمییادشده مشمول عنوان خاص جرایم اقتص

قانون مذکور نیست، جرم اقتصادي  36نامشروع که در استعالم آمده است از جرایم احصاء شده در تبصره ماده 

اده اول شود؛ اما در خصوص بزه انتقال مال غیر که در استعالم به آن نیز اشاره شده است، با توجه به م محسوب نمی

کلیه آثار و احکام ...» شود  مرتکب بزه انتقال مال غیر کالهبردار محسوب می«قانون راجع به انتقال مال غیر که 

  شود. مربوط به کالهبرداري به این بزه نیز مترتب می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/19    

7/98/23   

  ك 23-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه اجراي مجازات متهم حین صدور حکم تعلیق شده باشد (در هر سه فرض تعلیق اجراي کل مجازات، تعلیق 

هاي مرکب و هاي مرکب و تعلیق اجراي بخشی از یک نوع مجازات از مجازاتاجراي یک نوع مجازات از مجازات

قانون آیین دادرسی کیفري را مطرح نماید،  483متهم پس از قطعیت حکم با جلب گذشت شاکی درخواست اعمال ماده 

 483که تعلیق اجراي مجازات مانع اعمال ماده توان مفاد ماده فوق را در صورت موافقت اعمال نمود یا اینآیا می

  است؟

 پاسخ:

مورخ  23به شماره ثبت وارده  1397/12/27مورخ  9026/1311/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/1/18

و  50و داللت مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483مذکور در ماده » حکم«با عنایت به اطالق واژه 

یابد؛ بنابراین  که وفق آن موضوع حکم تعلیقی در مواردي زمینه اجرایی می 1392ون مجازات اسالمی مصوب قان 54

اعمال تخفیف در مجازات محکوم که اجراي تمام یا قسمتی از آن معلق گردیده است در راستاي اعمال مقررات ماده 

دیهی است که دادگاه در اعمال تخفیف فاقد منع قانونی است. ب 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483

  دهد. مجازات، میزان محکومیت تعیین شده در حکم تعلیقی را مورد نظر قرار می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  

    



 

 

1398/08/18    

7/98/1182   

  ح  1182-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باشد، آیا بانک نیز  رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن، چنانچه آپارتمان در رهن بانک  در دعواي الزام به تنظیم سند

  باید جزء خواندگان قرار گیرد؟ رضایت یا عدم رضایت مرتهن چه تاثیري در صدور حکم به نفع خواهان دارد؟ 

 پاسخ:

، 1398/7/23مورخ  1182به شماره ثبت وارده  1398/7/14مورخ  980057بازگشت به استعالم شماره       

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

گونه که در رأي وحدت رویه شماره  قانون مدنی، بیع ، مال مرهون غیرنافذ است و همان 793اوالً، مستفاد از ماده 

القوه نافی حق مرتهن که معامله مذکور ب هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین 20/8/1371مورخ  620

رسد، پذیرش دعواي  جا که حفظ حقوق مرتهن مبناي این حکم است، به نظر می باشد، کافی است. با وجود این از آن

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأي اصراري شماره 

چه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن  کشور مؤید این نظر است. بنابراین آندیوان عالی  11/12/1377مورخ  31

چه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعالم دارد که براي تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله  است و چنان

حال باید احراز کند  باشد براي رد دعواي الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر مسبوق به اذن وي نمی

  شود. که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی

گاه مقصود از دعواي خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام  ثانیا، هر

ا قابل استماع است و طرف دعوا قرار خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات الزم براي فک رهن باشد، این دعو

  شود. نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأي نیست؛ در نهایت رأي با حفظ حقوق مرتهن صادر می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/19    

7/98/1179   

  ع1179-66-98شماره پرونده:  

  استعالم:

االجرا  هاي الزم نامه ها براي اداره شهر خصوصاً در خصوص مسائل مالی تابع قوانین و آیین رساند شهرداري میبه استحضار 

شود که شهرداري در گذشته بر خالف ضوابط  باشند. در مواردي مالحظه می و مصوبات شوراي اسالمی شهر می

ان مثال به موجب مفاد این توافقات، بر خالف قوانین االجراي موصوف توافقاتی با مودیان خود نموده است که به عنو الزم

جاري یا بر خالف مصوبه شوراي اسالمی شهر، شهرداري حق اخذ وجوه بیشتر یا کمتر از مودیان را براي خویش محفوظ 

  داشته است. با عنایت به مراتب موصوف، تقاضا دارد نسبت به موارد زیر این شهرداري را ارشاد نمائید:

االجرا با مودیان خود توافق  داري حق دارد بر خالف مصوبات شوراي اسالمی شهر یا قوانین و مقررات الزمآیا شهر -1

اي تنظیم شده باشد، مالك عمل شهرداري، اجراي مفاد توافق است یا این که  جلسه دیگري تنظیم نماید و اگر چنین صورت

  االجرا را هم رعایت نماید؟  زمباید مصوبات شوراي اسالمی شهر و سایر قوانین و مقررات ال

االجرا اقدام  کارمند شهرداري که متن این نوع توافقات را عمداً یا سهواً نادیده گرفته و نسبت به اجراي مصوبه الزم -2

  نمود، است. آیا مرتکب تخلف یا بزهی شده است؟

 پاسخ:

، 1398/07/20مورخ  1179به شماره ثبت وارده  1398/07/16مورخ  5098/4544بازگشت به استعالم شماره       

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

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  80ماده  26و  16) طبق بندهاي 2و 1

رض شهر و تغییر نوع و میزان آن و تصویب نرخ با اصالحات بعدي، تصویب لوایح و برقراري یا لغو عوا 1375مصوب 

با اصالحات و  1334قانون شهرداري  مصوب  47باشد و به موجب ماده خدمات از وظایف شوراي اسالمی شهر می

مجاز نیست برخالف  باشد. بنابراین شهردارياالتباع میالحاقات بعدي مصوبات شوراي اسالمی شهر براي شهرداري الزم

شوراي اسالمی شهر اقدام و توافقی نماید و کارمندي که به توافقات شهرداري که برخالف مصوبه شوراي مصوبات 

  اسالمی شهر است، توجه نکند و بر مبناي مصوبات شوراي مذکور اقدام نماید، از این جهت مرتکب تخلفی نشده است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/20    

7/98/1185   

  ح  1185-87-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و میان وراث محجوري وجود ندارد.آیا وراث باید تقسیم  تنها ترکه متوفی یک باب خانه داراي سابقه ثبتی نیز است

رأي عدم افراز، توانند به اداره ثبت اسناد و امالك مراجعه و پس از اخذ  ماترك را در دادگاه مطرح کنند یا این که می

  درخواست فروش را به دادگاه تقدیم کنند؟

 پاسخ:

، 1398/07/23مورخ  1185به شماره ثبت وارده  1398/07/14مورخ  980054بازگشت به استعالم شماره       

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

مورخ  719و تصریح رأي وحدت رویه شماره  1319قانون امور حسبی مصوب  300با عنایت به اطالق ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امري است که محتاج  20/2/1390

رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید؛ هرچند ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد. لذا در 

سیم ترکه یک باب منزل مسکونی داراي سابقه ثبتی است و در میان وراث نیز محجوري فرض سؤال که ناظر به تق

وجود ندارد، در صورت بروز اختالف، امر تقسیم در صالحیت دادگاه است و موجبی براي استناد به قانون افراز و 

  باشد. نمی 1357فروش امالك مشاع مصوب 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    ه قضاییهمدیرکل حقوقی قو



 

1398/08/06    

7/98/1162   

  ك1162-186/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در جرایم اقتصادي با موضوع جرم بیش از یکصد  ،1392قانون مجازات اسالمی مصوب  47ماده » ج«مطابق بند 

باشد. حال اگر فردي بابت اتهام فروش مال غیر که  میلیون ریال، صدور حکم و اجراي مجازات قابل تعلیق نمی

در خصوص تعلیق  47ماده » ج«قانونگذار آن را در حکم کالهبرداري دانسته محکوم گردد، آیا محدودیت مفاد بند 

  فروش مال غیر هم قابل تسري است؟ مجازات، به بزه 

 پاسخ:

مورخ  1162به شماره ثبت وارده  1398/07/10مورخ  9030/14934/721بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/07/17

 "کالهبردار") مرتکب بزه انتقال مال غیر 1308با توجه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 

شود و از حیث تعلیق اجراي  شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کالهبرداري بر این بزه مترتّب می محسوب می

و لحاظ  1392قانون مجازات اسالمی  109است. طبق بند ب ماده  مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کالهبرداري

همین قانون اجراي مجازات بزه کالهبرداري (که از جمله جرائم اقتصادي است) با  47ماده » ج«نصاب مقرر در بند 

ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون مؤخر  000/000/100موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (

صد میلیون ریال را  ) که تعلیق اجراي مجازات کالهبرداري با موضوع جرم کمتر از یک1392قانون مجازات اسالمی (

صد میلیون  ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کالهبرداري با موضوع جرم کمتر از یک

قال مال غیر نیز که کالهبرداري قلمداد شده است، با موضوع ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجراي مجازات بزه انت

  صد میلیون ریال قابل تعلیق است. جرم کمتر از یک

  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/29    

7/98/707   

  ح  707-76/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تأخیر در تنظیم سند تقدیم نموده است.آیا باید این موضوع که خواهان به  خواهان دادخواست وجه التزام قراردادي بابت

نامه  تعهداتش عمل کرده است یا خیر به اثبات برسد؛ یعنی باید در دادگاه ثابت شود که خواهان مثالً مبلغی که در مبایعه

نیاز به اثبات این موضوع نیست و  که بابت تنظیم سند مقرر شده را پرداخت کرده با آمادگی پرداخت داشته است؛ یا این

  توان خوانده را به وجه التزام قراردادي محکوم نمود؟ که سند دیرتر تنظیم شده می به صرف این

 پاسخ:

، در 2/5/1398مورخ  707به شماره ثبت وارده  1398/04/24/د مورخ 17386بازگشت به نامه شماره       

دادگاه حقوقی مشهد، نظریه مشورتی  44دادرس محترم شعبه  12/4/1398مورخ  2727خصوص استعالم شماره 

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

اگر انجام تعهد یک طرف مشروط به انجام تعهد طرف دیگر باشد، طرفی که دعواي انجام تعهد یا ضمانت اجراي نقض 

ز ود یا آمادگی انجام آن در موعد مقرر را اثبات کند تا دادگاه بتواند با احراکند، باید انجام تعهد خ آن را مطالبه می

  تحقق شرط، حکم مقتضی صادر کند.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/08/21    

7/98/675   

  ح  675-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

توانند تقاضاي پرینت  آیا اصحاب پرونده می که پس از اسکن امحاء شده است،هاي قدیمی  در خصوص اوراق پرونده

  نمایند و آیا برابر با اصل نمودن این اوراق وجاهت قانونی دارد؟ 

 پاسخ:

مورخ  675به شماره ثبت وارده  1398/4/27مورخ  9031/14203/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون 1398/4/30

دارد  که مقرر می 1395هاي توسعه کشور مصوب  قانون احکام دائمی برنامه 38ماده » ت«بند  2با عنایت به قسمت 

ه اصحاب ، بنابراین چنانچ»اطالعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداري سندیت داشته و قابل استفاده است«

ها را بنمایند، تصدیق این امر که پرینت از نسخه اسکن شده گرفته شده  دعوا تقاضاي پرینت اوراق اسکن شده پرونده

  است، با منع قانونی مواجه نیست.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  
  
  
  

    



 

1398/08/04    

7/98/668   

  ك 668-25-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح، جرایمی احصاء شده که مجازات مرتکبین  119و  118در قوانین به ویژه مواد 

هاي مذکور پس از قطعیت حکم در  تنزیل درجه یا رتبه و اخراج از نیروهاي مسلح در نظر گرفته شده است و مجازات

خدمت و تنزیل درجه یا رتبه در مورد محکومینی که به هر دلیل به  شود، آیا اجراي حکم اخراج از حق محکوم اجرا می

  پذیر است؟ گردند امکان بازنشستگی نائل می

 پاسخ:

مورخ  668به شماره ثبت وارده  1398/4/25مورخ  1361/06/02/03بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اداره کل به شرح زیر اعالم می) این 1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1398/4/30

اخراج از خدمت به معناي قطع رابطه استخدامی و منفک شدن مستخدم از خدمت است، بنابراین با توجه به بازنشسته 

شدن مستخدم، حکم به اخراج از خدمت یا تنزل درجه و رتبه به لحاظ نبود رابطه استخدامی قابلیت اجرا ندارد و در 

قانون مجازات جرایم  119و  118نظامی به علت رسیدگی به جرایم زمان اشتغال، در اجراي مواد فرض استعالم که 

به اخراج از خدمت یا تنزل درجه یا رتبه محکومیت قطعی یافته و حال به لحاظ  1382نیروهاي مسلح مصوب 

دادرسی کیفري مصوب  قانون آیین 638بازنشستگی، محکومیت اخیر قابل اجرا نیست، دادستان نظامی وفق ماده 

  نماید. با اصالحات و الحاقات بعدي اقدام می 1392

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/08    

7/98/234   

  ح234-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي جلب ثالث، ورود ثالث یا تقابل واجد نقص مانند نقص راجع به تمبر هزینه دادرسی باشد، آیا  اگر دادخواست

هاي ناقص مذکور باید با دعوي اصلی توام و قرار رسیدگی توامان نسبت به دعوي اصلی و طاري مذکور  دادخواست

که توقف  هاي طاري مذکور گردد؛ یا این صادر شود و رسیدگی به دعوي اصلی متوقف بر رفع نقص دادخواست

توان رسیدگی به دعوي اصلی را در فرض فوق متوقف بر  دادرسی خالف اصل است و به سبب فقدان نص صریح نمی

رفع نقص دادخواست طاري نمود و تا پیش از رفع نقص دادخواست طاري، رسیدگی به دعوي اصلی قابل توقیف 

  نیست؟ 

 پاسخ:

، نظریه 1398/02/24مورخ  234به شماره ثبت وارده  1398/02/03مورخ  1/98تعالم شماره بازگشت به اس      

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون آیین دادرسی  64که صدور اخطار رفع نقص بر عهده مدیر دفتر دادگاه است و به موجب ماده  با عنایت به این

گیرد،  پرونده پس از تکمیل در اختیار دادگاه قرار می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  دادگاه

بنابراین در صورت طرح دعواي طاري به موجب دادخواست ناقص اصوال مدیر دفتر پیش از رفع نقص مکلف نیست 

  قرار رسیدگی توأمان از سوي دادگاه موضوعیت پیدا کند. پرونده را در اختیار دادگاه قرار دهد تا صدور

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/20    

7/98/357   

  ح  357-76-98شماره پرونده:  

  استعالم:

  چیست؟المثل در  تفاوت دعوي مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوي مطالبه اجرت -1

دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی  چهاردانگ و  دوچنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به  -2

کند و از منافع آن  برداري می شود که خوانده مانع از ورود وي به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترك بهره

  ر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید:مند است و تقاضاي مطالبه منافع با جلب نظ بهره

آیا دعوي  د دارد، طرح دعوي صحیح کدام است؟ چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآم -3

  قانون مدنی قابل استماع است؟ 575المثل (و نه منافع سهم مشاعی خود) به استناد ماده  اجرت

 پاسخ:

، 1398/03/11مورخ  357به شماره ثبت وارده  1398/02/28مورخ  980014بازگشت به استعالم شماره       

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

گیرد؛ مانند  است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقالیی مال را دربر می» عواید«اصطالح منافع اعم از  -1

منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفا ناظر به مالی است که در نتیجه سکونت براي 

بهاي منزل مسکونی.  شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره استیفاي منافع مال حاصل می

که استیفاي  ملک است که غاصب اعم از آنشده  ازاي منافع استیفاء یا تفویت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه اجرت

  منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند.

در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش  -3و  2

است؛ اوال،  دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را نموده

مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیا، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتا عواید مال پس از 

المثل نیز علیه وي  ها قابل تقسیم است. بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت کسر هزینه

  دگی به دعواي مطالبه عواید نیست.لمثل مانع رسیا پذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت امکان
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/22    

7/98/491   

  ك  491-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

استجازه رئیس محترم سابق قوه قضاییه از مقام معظم رهبري در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم  9با توجه به بند 

ها در صورت  نامه آن، آیا فک بازداشت موقت در این گونه پرونده آیین 16اخاللگران در نظام اقتصادي کشور و ماده 

بات فک را محرز دانست، باید وجود موجبات آن، در صالحیت بازپرس است؟ به عبارت دیگر، اگر بازپرس موج

ت را پرونده را به دادگاه ارسال کند یا این که بازپرس حسب عمومات آیین دادرسی کیفري اختیار فک بازداشت موق

  دارد؟

 پاسخ:

مورخ  491به شماره ثبت وارده  1398/4/3مورخ  9016/4013/3005بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1دادرسی کیفري ( ، نظریه کمیسیون آیین1398/4/3

شایسته است سؤاالت مربوط به ابهام یا اجمال متن استجازه از مقام معظم رهبري و آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی 

قضاییه، از حوزه ریاست محترم  ریاست محترم وقت قوه 1397گران اقتصادي مصوب آبان ماه  به جرایم اخالل

اي در  دار و در این خصوص دبیرخانه هاي موضوع آن را عهده قضاییه یا حوزه معاونت اول که نظارت بر پرونده قوه

  حوزه معاونت اول تشکیل گردیده است، به عمل آید.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/20    

7/98/1197   

  ح  1197-88-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که شخص ثالثی پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک، تمامی وجه چک را به دارنده پرداخت کند و در 

اي انتقال کلیه منافع چک به شخص ثالث گواهی شود و سپس شخص ثالث علیه صادرکننده اقامه دعوي  برگ جداگانه

قابل رسیدگی است و کلیه مزایاي اسناد تجاري را در  نماید، آیا دعوي شخص ثالث وفق مقررات قانون تجارت

  گیرد و یا بر مبناي مقررات عام مدنی قابل مطالبه است؟ برمی

 پاسخ:

مورخ  1197به شماره ثبت وارده  1398/07/09مورخ  9027/ح/ش/23/210بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر 1398/07/28

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

پذیر نیست. ثانیا، در فرض سؤال که  آید و به صرف ظهرنویسی امکان بینی شده است، به عمل می قانون تجارت پیش

اي  ال آن به غیر، حتی ظهرنویسی نیز به عمل نیامده و در برگ جداگانهپس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک براي انتق

و نه در برگ واخواست به انتقال منافع چک به شخص ثالث تصریح شده است، به طریق اولی عمل انتقال چک انجام 

ه استناد سند تواند به عنوان دارنده و ب گردد. بنابراین، در فرض سؤال، متصرف سند تجاري نمی پذیرفته محسوب نمی

تجاري دعواي مطالبه وجه چک اقامه نماید. بدیهی است این امر مانع از اقامه دعواي مدنی توسط متصرف فعلی سند 

  نیست.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1398/08/28    

7/98/1259   

  ك  1259-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، حضور توامان متهم و وکیل وي در جلسه رسیدگی  350و  348مستفاد از مواد  -1

زمان این دو مجاز به تشکیل جلسه دادرسی و صدور راي غیابی نخواهد بود.  ضروري است و دادگاه بدون حضور هم

وي، اجازه تشکیل جلسه و صدور رأي در فرض عدم دسترسی به متهم یا متواري بودن  394از طرف دیگر، ماده 

توان استنباط نمود که فرض ماده مذکور اعم از آن است که متهم از ابتداي  دهد. از اطالق حکم ماده می غیابی را می

تشکیل پرونده متواري یا غیر قابل دسترس باشد یا در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته ولی در مرحله رسیدگی 

یا غیر قابل دسترسی شود؛ حتی ممکن است متهم متواري باشد ولی وکیل معرفی کند و به این  در دادگاه متواري

رسد. لذا در این مورد چه تصمیمی باید اتخاذ  معارض به نظر می 350و  348با حکم مواد  394ترتیب حکم ماده 

  شود؟

به ممنوعیت اعمال نهادهاي ارفاقی و تعلیق و  1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45تبصره ماده  -2

آزادي مشروط نسبت به تحمل حداقل مجازات اشاره دارد. آیا حکم این تبصره مربوط به زمان صدور حکم است یا 

قانون مبارزه با  38باشد؟ اگر ناظر به زمان صدور حکم است آیا به ممنوعیت اعمال حکم ماده  ناظر به بعد از آن می

  طور ضمنی نسخ کرده است؟را به 38حکم ماده  45اشاره دارد و به عبارت دیگر تبصره ماده مواد مخدر 

قانون آیین دادرسی کیفري ناظر به احکام غیر قطعی است و احکام اعدام یا حبس ابد موضوع  442حکم ماده  -3

اد قانون اخف الحق به حبس تعزیري الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر که به استن 45جرایم مواد مخدر مستند به ماده 

باید قطعی است.آیا امکان تخفیف مجازات به اعتبار تسلیم محکوم به حکم وجود دارد؟اگر  درجه یک یا دو تقلیل می

هیات عمومی دیوان عالی  20/9/1397مورخ  772پاسخ منفی است، آیا این موضوع با راي وحدت رویه شماره 

  کشور منافات دارد؟

قانون آیین دادرسی کیفري شامل  442در مواردي که دادگاه بخشی از محکومیت را معلق کند، آیا اعمال ماده  -4

  گیرد. مانده حبس و شالق و جزاي نقدي تعلق می شود یا آن که تخفیف فقط به مدت باقی محکومیت معلق شده نیز می

  

  



 پاسخ:

، نظریه مشورتی 1398/8/8مورخ  1259به شماره ثبت وارده  1398/7/22بازگشت به استعالم شماره  مورخ       

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می

این است که در جرائم موضوع بندهاي الف، ب،  1392قانون آیین دادرسی کیفري  350مقصود مقنن در صدر ماده  -1

هم براي تشکیل جلسه دادگاه ضروري است، حضور وکیل مت 348این قانون، گر چه با توجه به ماده  302پ و ت ماده 

و براي  "هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده"اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال 

وي وکیل تسخیري تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین 

باشد، مگر آن که متهم متواري بوده یا دسترسی به وي امکان نداشته باشد که در این و تعیینی نمی وکیل تسخیري

قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که  394صورت باید برابر ماده 

 406یاد شده با ماده  350است. بنابراین ماده دادگاه حضور متهم را براي دادرسی ضروري تشخیص ندهد، امکان پذیر 

  همین قانون تعارضی ندارد.

نهادهاي "، اصطالح 12/7/1396مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -2

ه است (تعلیق اجراي کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرد را به "ارفاقی

و عفو مقام معظم رهبري مذکور در  38مجازات و آزادي مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 

مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به  "حکم... صادر شود"قانون اساسی)، و با توجه به عبارت  110) اصل 11بند (

علیه اعطا شود. ثانیاً،  ه اوالً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکومنظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است ک

مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطاي آن نباشد (اختیاري باشد). بنابراین، درمواردي که تخفیف مجازات هم 

ین دادرسی کیفري قانون آی 442  گیرد و یا در موارد مشمول ماده زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می

که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضاي تخفیف مجازات از سوي  1392مصوب 

علیه، دادگاه در راستاي هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا  محکوم

مذکور در تبصره مورد بحث خارج است، رأي وحدت » ارفاقی سایر نهادهاي«یک چهارم است، موضوع از شمول 

  مبتنی بر بر همین رویکرد و در همین راستا است.20/9/1397مورخ  772رویه شماره 

نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصالحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر  -3

است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر  12/7/1396مبارزه با مواد مخدر مصوب در قانون الحاق یک ماده به قانون 

، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد 1392قانون آیین دادرسی کیفري  427هاي کیفري مقرر در ماده  احکام دادگاه

اده را قطعی اعالم قانون فوق الذکر که مقنن صریحاً حکم اصالحی موضوع این م 483مشابه مانند موارد مشمول ماده 

بود. نفس این  نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفري می

باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به  تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می



، قابل 1392قانون مجازات اسالمی  10زات در راستاي اعمال بند ب ماده مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجا

می باشد و قابلیت  1392قانون آیین دادرسی کیفري  442تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابر این، مشمول اطالق ماده 

  اعمال آن را دارد.

در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این که این قرار در زمره قرارهاي قابل تجدیدنظر مصرح در 

مورخ  10/48244/9000بخشنامه شماره  4باشد، قطعی است و ذیل بند  قانون یاد شده نمی 427ماده  2تبصره 

تواند ناظر به همین تصمیم (رد  نسته است، میریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دا 16/10/1396

  درخواست) باشد، (و نه حکم اصالحی).

قانون مجازات اسالمی مصوب  10نظر اقلیت: رأي دادگاه انقالب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 

قانون آیین  427ماده  2ه قطعی است، زیرا؛ اوالً: رأي مذکور جزو آراي قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصر 1392

قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات  483نیست. ثانیاً: مالك حاصله از ماده  1392دادرسی کیفري مصوب 

است، رأي صادره را صراحتاً قطعی اعالم نموده است. ثالثاً: رأي دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأي 

است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است. رابعاً:  قانون اخیر 381تصحیحی موضوع ماده 

) تصمیم دادگاه قطعی 4ریاست محترم قوه قضائیه (بند 16/10/1396مورخ  100/48244/9000دربخشنامه شماره 

سی کیفري قانون آیین دادر 442اعالم شده است و با توجه به مراتب فوق که رأي صادر و قطعی است، لذا ماده 

  قابل اعمال نیست. 1392

هاي تعزیري به شرحی در کلیه محکومیت 1392قانون آئین دادرسی کیفري  442تخفیف مجازات به استناد ماده  -4

شود، زیرا هاي مندرج در حکم، اعم از تعلیقی و غیر تعلیقی، می که در این ماده مقرر گردیده است، شامل کلیه مجازات

علیه را از حقی که  توان محکوموجود آید که محکومیت تعلیقی موقعیت اجراء پیدا کند و نمی ممکن است وضعیتی به

  قانون براي او در نظر گرفته محروم نمود.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/25    

7/98/1252   

  ك  1252-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

عالوه بر مجازات «دارد  در بحث شروع به جرم  اشعار می 9513قانون بیمه اجباري مصوب  61قسمت پایانی ماده 

، ذکر واژه               »باشد می پنجمکرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسالمی، مستوجب جزاي نقدي درجه 

قانون بیمه اجباري به  61مصرح در ماده  پنجدي درجه نشانگر اتصال و ضرورت تعیین مجازات جزاي نق» عالوه بر«

قانون مجازات اسالمی است؛ لیکن تعیین مجازات شروع براي مجازات اصلی مصرح  122همراه مجازات مقرر در ماده 

نیست.آیا امکان تعیین مجازات براي شروع به جرم  شش ممکنقانون بیمه اجباري با عنایت به حبس درجه  61در ماده 

 122) بدون تعیین مجازات شروع  موضوع ماده 61ولو به جزاي نقدي اعالم شده در آن ماده (ماده  61ع ماده موضو

  طور کلی ممکن نیست؟به 61وجود دارد و یا تعیین مجازات براي شروع ماده 

 پاسخ:

، نظریه 1398/8/8مورخ  1252به شماره ثبت وارده  1398/7/21بازگشت به استعالم شماره سیار مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  61هرچند که قسمت اخیر ماده 

انون نقلیه، براي شروع به جرم مندرج در این ماده، دو نوع مجازات شامل مجازات مقرر براي شروع به جرم در ق

باشد و طبق مجازات اسالمی و جزاي نقدي درجه پنج، مقرر نموده است؛ لیکن چون جرم تام مذکور درجه شش می

بینی نشده است، با  براي شروع به جرایم درجه شش مجازاتی پیش 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  122ماده 

پیش گفته براي شروع به جرم مندرج در  61اده لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فقط جزاي نقدي مقرر در م

  این ماده قابل اعمال است.

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/14    

7/98/1257   

  ك  1257-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مشرف به وقوع بزه نصب گردیده و مالک   اي باشد که در محل در صورتی که تنها دلیل اثبات جرم دوربین مداربسته

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  554دوربین از ارائه فیلم آن امتناع کند،آیا موضوع مشمول مقرره ماده 

  سته را جهت بررسی توقیف نمود؟توان دوربین مدارب (مخفی نمودن ادله) است و آیا می 1375

 پاسخ:

مورخ  1257به شماره ثبت وارده  1398/07/24مورخ  13980724بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/08/08

قانون آیین دادرسی کیفري  148و  147، 4، 2قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و مواد  22) مستفاد از اصل 1

توقیف اموال و «، ناظر به »توقیف اشیاء و اموال«در » حدود اختیار قانونی مقام تحقیق«، این است که 1392مصوب 

و اموال غیر مرتبط با جرم نظیر دوربین منصوب در محل درگیري که متعلق به شخص ثالث » اشیاء مرتبط با جرم است

  قانون موصوف خارج است. 147مذکور در ماده » ور توقیفدست«است، از قلمرو شمول 

قانون مجازات اسالمی  554موضوع ماده » مساعدت به مجرم در خالصی از محاکمه و محکومیت«) ارتکاب بزه 2

باشد و مورد استعالم فاقد شرایط مقرر در این ماده است؛ زیرا بزه مذکور عالوه بر منصرف از فرض مطروح می 1375

رکن معنوي (قصد مساعدت براي خالصی مجرم از محاکمه و محکومیت) نیازمند اقدامات عملی نظیر تهیه  نیاز به

  منزل، مخفی کردن ادله یا ابراز ادله جعلی است که در فرض سؤال وجود ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 
1398/08/25    

7/98/1233   

  ك  1233-25-98شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که پرداخت هر یک از انواع  دیه به صورت اقساطی باشد،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  490حسب ماده 

گفته، در صورت صدور حکم به پرداخت دیه به صورت اقسـاطی،  معیار قیمت زمان پرداخت است. پیش از تصویب قانون پیش

الـذکر   هایی که پیش از تصـویب قـانون فـوق    گردید. در خصوص  پرونده افزایش قیمت پرداخت میتا استرداد کامل، دیه بدون 

  رأي به اعسار و تقسیط دیه صادر و قطعی شده است:

شد ولی پرداخت نگردیده و معوق شده است، آیا معیار  اوال، در اقساطی که باید پیش از تصویب قانون جدید پرداخت می

  خت است یا اقساط بایستی تا استهالك کامل دیه به صورت یکسان پرداخت شود؟پرداخت، قیمت زمان پردا

شد،آیا معیار پرداخت، قیمت زمان پرداخت است یا  ثانیا، در خصوص اقساطی که پس از تصویب قانون جدید باید پرداخت می

     اخت شود؟ل دیه به صورت یکسان پردهمچنان بر مبناي اعسار صادره، اقساط بایستی تا استهالك کام

 پاسخ:

، درباره نامه شماره 1398/8/8مورخ  1233به شماره ثبت وارده  1398/8/1/د مورخ 34962بازگشت به نامه شماره       

دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان سبزوار نظریه مشورتی این اداره کل به  26/5/1398/دادسرا مورخ 101/98

  گردد: شرح زیر اعالم می

) صادر نماید که این امر قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت درصورتی میدادگاه 

مورد توافق طرفین دعوي قرار گرفته باشد واالّ مستنبط از ماده  1392قانون مجازات اسالمی  490مطابق قسمت اخیر ماده 

اساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال باید بر

در اقساط دیه درصورتی که توافق  وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدي از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا 

ریالی تعیین شده باشد، اجراي  اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت

احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکوم به، به صورت 

  یاد شده، نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است. 490درصدي کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده 
  

 دکتر احمد رفیعی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1398/08/29    

7/98/239   

  ك239-142-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مقرر داشته هر نظامی براي انجام یا خودداري از انجام امري که از  118ماده 

وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهاي مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بالعوض یا 

خودداري از انجام امر بر خالف قانون باشد، در حکم  کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، گرچه انجام یا

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري نیز با توسعه شمول مرتکبین، به  3مرتشی است. ماده 

عنوان عنصر قانونی بزه موصوف وضع گردیده است. چنانچه مستخدم دولت با راشی بر مبلغی مقطوع و مشخص توافق 

ند لیکن صرفا درصدي از آن در ازاي انجام یا خودداري از انجام امر به مرتشی پرداخت شود و سپس موضوع به نمای

به هر عنوان قبول «اد مذکور و قید عبارت انحاء مختلف کشف گردد، آیا با توجه به مصادیق حصري مندرج در مو

است که موجب تحقق بزه جه یا مال یا ... به نحو تام ض و، آیا منظور از واژه قبول، وصول و ایصال، قبض و اقبا»نماید

ه شود؛ یا مبناي توافق ارادي اولیه و مشترك میان راشی و مرتشی بر مبلغ یا مال یا سند پرداخت وج رشاء و ارتشاء می

  یا تسلیم مال معین است؟

 پاسخ:

، 1398/02/28مورخ  239به شماره ثبت وارده  1398/02/19بازگشت به استعالم شماره یک سیار مورخ       

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

وجه «و » قیمت مال مأخوذه«قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح که به عبارات  118گانه ماده با توجه به بندهاي سه

باشد و تحقق جرم موضوع این ماده منوط به ه معناي اخذ و دریافت نمیب» توافق«تصریح نموده است، صرف » مأخوذ

  باشد.دریافت وجه یا مال می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/01    

7/98/1114   

  ك  1114-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اند که قانوناً از طریق محاکم کیفري قابل رفع اختالف نمودهاي بازپرس و دادستان در خصوص موضوع  در پرونده

  باشد. می

کیفري دو و اعاده پرونده از  101با رفع اختالف و تایید عقیده یکی از مقامات مذکور فرضا از سوي شعبه  -الف 

امکان ارجاع به  کیفري دو قابل ارجاع است یا 101سوي بازپرسی (با صدور کیفرخواست)، آیا پرونده صرفاً به شعبه 

 وجود دارد؟  101شعبه دیگري با وجود فعالیت شعبه 

دادگاه کیفري دو و صدور قرار جلب به دادرسی متهم،آیا   101در فرض نقض قرار منع تعقیب از سوي شعبه  -ب

  پذیر است؟  پرونده باید به شعبه  کیفري دو ارجاع شود یا ارجاع آن به شعبه دیگر توجیه

 پاسخ:

مورخ  1114به شماره ثبت وارده  1398/07/11مورخ  9022/875/3401زگشت به استعالم شماره با      

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/07/13

، راجع به اختالف بین بازپرس و 1392قانون آیین دادرسی کیفري  273اوال، در مواردي که دادگاه در اجراي ماده 

یا اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، اتخاذ تصمیم نموده و پرونده به دادسرا اعاده شده  دادستان و

است، چنانچه متعاقب اقدامات و تصمیمات دادسرا، پرونده مجدد به دادگاه ارسال شود، الزام قانونی به ارجاع مجدد آن 

تخاذ تصمیم کرده است وجود ندارد و موضوع منصرف از مقررات اي که قبالً به موارد صدرالذکر رسیدگی و ابه شعبه

قانون آیین دادرسی  276در ماده » دادگاه«قانون آیین دادرسی کیفري است.  مضافا با عنایت به اطالق کلمه  339ماده 

در کرده است. اي نیست که نسبت به نقض قرار منع تعقیب اقدام و یا قرار جلب به دادرسی صاکیفري، الزاما همان شعبه

شود، پس از تکمیل تحقیقات، الزاماً به شعبه اي که براي تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال میشایان ذکر است پرونده

  گردد.دادگاه مرجوع الیه اعاده می

که از سوي دادگاه کیفري،  1392قانون آیین دارسی کیفري  274موضوع ماده  "قرار جلب به دادرسی"ثانیا، صدور

گردد، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز  قب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر میمتعا



باشد، بلکه صرفا داللت بر تشخیص دادگاه در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا  مجرمیت وي نمی

گردد،  الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب میوققانون ف  421قرار یادشده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند ت ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا  18/11/1367مورخه  517باشد و رأي وحدت رویه شماره  نمی

  است.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/01    

7/98/718   

  ع  718-192-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند؛ این در حالی  کنند که به نوعی آراي قبلی کمیسیون را لغو و باطل می هاي اداري آرایی صادر می بعضا کمیسیون

است که این امر بدون رعایت مقررات قانونی و شرعی صورت پذیرفته و حتی موجب تضییع حقوق اشخاص اعم از 

راه و شهرسازي قانون شوراي عالی شهرسازي و  5گردد. در این راستا سابقاً کمیسیون ماده  حقوقی و حقیقی می

متر مربع  هزاربا مساحت کمتر از  دوتغییر کاربري باغات درجه  29/4/1390طی راي مورخ  1351معماري مصوب 

را با شرایطی از جمله سند مالکیت و رعایت حد نصاب راسا توسط شهرداري مجاز دانسته که این امر از بسیار جهات 

 ،29/10/1394طی راي مورخ  1394راه و شهرسازي در سال  5ي و مالک است، اما کمیسیون ماده به نفع شهردار

نماید. این در حال است که لغو یا ابطال آراي اداري با دیوان عدالت  را لغو می )29/4/1390مورخ راي قبلی خود (

ست؟ به عبارت دیگر، آیا راي مورخ راه و شهرسازي قانونی و صحیح ا 5اداري است. آیا این اقدام کمیسیون ماده 

  به قوت خود باقی است؟ 5کمیسیون ماده  1390

 پاسخ:

، 1398/05/05مورخ  718به شماره ثبت وارده  1398/04/30مورخ  12000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: میالملل این اداره کل به شرح زیر اعالم نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون قوانین عمومی و بین

ها حاکم باشد، قاعده فراغ دادرس بر آنشان در قالب رأي میکنند و تصمیمهایی که به دعاوي رسیدگی میکمیسیون

توانند تصمیمات خود را هاي عمومی و انقالب در امور مدنی میباشد و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاهمی

هایی که مرجع رسیدگی به دعاوي و صدور قانون شهرداري؛ لکن کمیسیون 100اصالح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده 

دود ـقررات و در حـها گذاشته باید بر اساس قوانین و مگذار بر عهده آنباشند، بلکه وظایفی را قانونرأي نمی

تغییر تصمیم قبلی  شان باشد، به معنايها در حدود وظایفچه تصمیم بعدي آنچنان نمایند و شان اتخاذ تصمیموظایف

 5صالح است. کمیسیون ماده شود و قابل اعتراض در مرجع قضایی ذينیست؛ بلکه تصمیم جدید محسوب می

شهرسازي و معماري مرجع صدور رأي (به معناي خاص) نیست، بلکه مقنن به موجب قانون تأسیس شوراي عالی 

 ها و تراکم طرح تفصیلی بر عهده کمیسیون مذکورريشهرسازي و معماري ایران اختیاراتی را در خصوص تغییر کارب



صالح است؛ لکن تغییر تصمیم توسط کمیسیون گذاشته و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذي

که کمیسیون بر خالف شود و تصمیم اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدي نیست؛ مگر آنگفته تصمیم جدید محسوب میپیش

  قررات و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات خود یا بر خالف حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ تصمیم نماید.قوانین و م

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/18    

7/97/3337   

  ك  3337-30-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فوت کرده است، داراي سمت قانونی براي طرح شکایت انتظامی و تعقیب آیا همسر مردي که به دلیل قصور پزشکی 

  پزشک معالج در دادسراي انتظامی نظام پزشکی است؟

 پاسخ:

مورخ  3337به شماره ثبت وارده  1397/12/18مورخ  9000/2/3989/1000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1(، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري1397/12/19

که » 1383قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب « 30ماده » الف«با عنایت به بند 

نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار را از جهات قانونی شروع به تعقیب انتظامی دانسته است  شکایت شاکی ذي

شود و حق شکایت  نفع تلقی می که زوجه متوفی حق مطالبه دیه در مراجع قضایی را دارد، بنابراین ذي به اینو با عنایت 

  انتظامی از پزشک معالج همسرش را که به علت قصور پزشکی باعث فوت وي شده است دارد.

 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/13    

7/97/3335   

  ح  3335-79-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بدواً بستانکاران داراي وثیقه را در اولویت  1318قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب  58قانونگذار به موجب ماده 

محض ممتازه قرار داده و حتی بستانکارانی که به موجب قوانین خاص داراي اولویت هستند را در طبقات پنجگانه 

شده و سازمان امور مالیاتی و  بندي لحاظ و رعایت بندي کرده است. در رویه عملی ادارات تصفیه نیز همین طبقه طبقه

هاي یاد شده ضمن  سازمان اند. اخیراً سازمان تأمین اجتماعی نیز در طبقه پنجم در ردیف دیگر بستانکاران قرار گرفته

بندي صورت گیرد و براي مثال،  پذیرش جایگاه خود در طبقه پنجم، مدعی هستند در طبقه پنجم نیز باید اولویت

سازمان تأمین اجتماعی در اولویت اول و سازمان امور مالیاتی در اولویت دوم قرار گیرد. پذیرش این ادعا با روح ماده 

هاي تأمین اجتماعی و دارایی تعلق  مچنین ممکن است بیشتر اموال ورشکسته به سازمانهمخوانی ندارد؛ ه مذکور 58

گیرد و براي دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی در طبقه پنجم مالی باقی نماند. با عنایت به مراتب فوق و به رأي وحدت 

نمایید آیا بستانکاران خواهشمند است اعالم ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور 6/8/1350مورخ  212رویه شماره 

اند، به نسبت  در طبقه پنجم منظور شده 1318قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب  58ورشکسته که حسب ماده 

  بندي هستند؟ جم خود داراي اولویتکنند یا بستانکاران طبقه پن یکسان و مساوي سهم غرمایی دریافت می

 پاسخ:

مورخ  3335به شماره ثبت وارده  1397/12/19مورخ  9000/36009/1540بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، اعالم می1397/12/19

خطاب به آن مرجع اعالم شده است. لطفاً از  22/7/1398مورخ  3142/97/7پاسخ همان است که طی نظریه شماره 

  ارسال تکراري استعالم خودداري فرمایید

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    قضاییه مدیرکل حقوقی قوه



 

1398/08/27    

7/97/3336   

  ك  3336-186/1-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که قتل ناشی از فعل و ترك فعل به صورت توأمان باشد، نتیجه منتسب به فاعل است یا ترك فعل؟ مانند 

متري استخر انداخته و  4داند، در عمق  را با علم به این که شنا نمی» ب«به قصد قتل، شخص » الف«آن که، شخص 

و در حالی که آن چه در حال رخ دادن » الف«باشد بدون هماهنگی قبلی با شخص  که نجات غریق می» ج«شخص 

  ورزد.  خودداري می» ب«کند از نجات شخص  است را مشاهده می

 پاسخ:

مورخ  3336به شماره ثبت وارده  1397/12/19مورخ  9023/18/630بازگشت به نامه شماره       

البدل دادگاه عمومی  دادرس محترم علی 12/12/1397مورخ  245/97، در خصوص استعالم شماره 1397/12/19

  گردد: بخش بازفت، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

  نظر اکثریت:

انستن فن شنا به داخل قسمت عمیق وي را با علم به ند» ب«به قصد قتل شخص » الف«در فرض سؤال که شخص 

از » الف«غریق حاضر در صحنه بدون هماهنگی قبلی با شخص  استخر انداخته و منتهی به مرگ وي شده است و نجات

با قصد قتل مرتکب این عمل شده است، برابر بند الف ماده » الف«که  نماید، با توجه به این غریق خودداري می  نجات

غریق که اصوال نه قصد جنایت داشته و نه  جنایت عمدي منتسب به اوست و نجات 1392می قانون مجازات اسال 290

همان قانون از اتهام قتل مبراست؛ در نتیجه با فرض  144شرکت داشته، با توجه به ماده » الف«در رفتار مجرمانه با 

 295فرض قانونی ماده ، »ب«و حصول نتیجه مورد نظر نسبت به شخص » الف«وجود قصد قتل عمد توسط شخص 

غریق برابر ماده واحده قانون مجازات خودداري از  نماید. اگرچه ممکن است نجات همان قانون مجال تحقق پیدا نمی

  مجرم محسوب شود. 1354کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 

  نظر اقلیت:

که قتل عمد را از طریق ترك فعل نیز قابل تحقق دانسته و نظر به  1392قانون مجازات اسالمی  295با عنایت به ماده 

  در آب توسط» ب«جا که به محض هول دادن  مقید بودن جرم قتل به سلب حیات، از آن



غریق است، لذا هر  به عنوان نجات» ج«، نتیجه سلب حیات حادث نشده، بلکه تحقق این نتیجه ناشی از ترك فعل »الف«

  .باشند اولی از طریق فعل و دومی با ترك فعل) در تحقق قتل دخیل می» (ج«و » الف«دوي 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/08    

7/97/3331   

  ح  3331-76/1-97شماره پرونده:  

  استعالم:

کند که در صورت عدم وصول  اي با دارنده چک چنین توافق می متعاقب صدور چکی صادرکننده در قرارداد جداگانه

وجه آن چک یا صدور گواهی عدم پرداخت، ملک معینی از صادرکننده مانند مغازه تجاري یا ملک مسکونی مشخصی 

  به دارنده منتقل شود: 

تواند دعواي مطالبه وجه  دور گواهی عدم پرداخت،آیا دارنده چک میاوالً، در صورت عدم وصول وجه چک و یا ص 

  باشد؟ آن چک را مطرح کند یا صرفاً مستحق ملک موضوع قرارداد به عنوان ضمانت اجرا می

چه دارنده چک دادخواستی را با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک موصوف مطرح کند و وکیل  ثانیاً، چنان 

م دفاع از موکل خود به بطالن شرط به سبب تعلیق در انشاء قرارداد بیع استناد نماید، آیا دفاع صادرکننده در مقا

  قانونی است؟ مذکور قابل ترتیب اثر

 پاسخ:

مورخ  3331به شماره ثبت وارده  1397/12/19مورخ  9016/1224/34001بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین1397/12/19

تشخیص قصد مشترك طرفین با توجه به مفاد قرارداد و دیگر اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع قضایی 

کننده، در قرارداد جداگانه با دارنده چک چنین  کننده است. در فرض سؤال که متعاقب صدور چکی، صادر رسیدگی

ه در صورت عدم وصول وجه چک یا صدور گواهی عدم پرداخت ملک معینی از صادر کننده مانند کند ک توافق می

گاه دادگاه احراز کند موضوع  گردد، هر اي به دارنده منتقل می مغازه تجاري یا ملک مسکونی مشخص و تعریف شده

تعلق حق دارنده چک است و قانون مدنی است، با توجه به تبدیل تعهد، فقط همان ملک م 292ماده  1مشمول بند 

مطالبه وجه چک منتفی است؛ اما اگر دادگاه موضوع را مشمول ماده یاد شده نداند، ملک مذکور نوعی وثیقه دین تلقی 

 34تواند براي استیفاي حق خود از محل ملک مزبور با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده  و دارنده چک می

  مالك کشوراقدام کند.اصالحی قانون ثبت و اسناد و ا

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/08    

7/97/3323   

  ك  3323-25-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در موردي که اولیاي دم حاضر تقاضاي قصاص جانی را دارند، تأمین سهم دیه اولیاي دم غایب به چه نحوي باید باشد 

گرفتن افزایش ارزش ساالنه مبلغ دیه، حق غایبان تأمین شود؟ زیرا ممکن است دیه به نرخ سال اجراي تا با در نظر 

زان هاي بعد ولی دم غایب دریافت دیه را درخواست کند و تأمین اخذ شده تکافوي می قصاص تامین شود؛ لیکن در سال

  دیه زمان پرداخت را ننماید.

 پاسخ:

، نظریه 1397/12/18مورخ  3323به شماره ثبت وارده  1397/12/12مورخ  27 بازگشت به استعالم شماره      

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

مسوولیت اولیاي دم حاضر که متقاضی قصاص هستند،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  424اوال، با لحاظ ماده 

  پرداخت سهم اولیاي دم غایب به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجراي قصاص است و نه بیشتر.

ثانیا، تأخیر اولیاي دم غایب در مطالبه دیه، تاثیري در مبلغ پرداختی از سوي اولیاي دم حاضر که متقاضی اجراي 

  قصاص هستند ندارد.

امور یا اموال وي تابع قواعد عام امور حسبی بوده و دادستان یا امین   رعایت غبطه و صالح شخص غایب در اداره ثالثا،

تواند از طرق مناسب و از جمله نگهداري وجوه مربوط (دیه سهم غایب) در حساب سپرده داراي سود،  شده می تعیین

  سپرده مذکور جلوگیري به عمل آید.ش اقدام مقتضی را معمول دارد تا از این طریق از کاهش ارز

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/04    

7/97/3259   

  ك  3259-30-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا مادر طفلی که مدعی است قصور در زایمان باعث نقص عضو فرزندش شده است، براي طرح شکایت انتظامی علیه 

مربوط سمت قانونی دارد؟ در صورت فوت طفل چه کسانی حق شکایت انتظامی علیه پزشک معالج دارند؟ آیا پزشک 

  تظامی در موارد فوت فرزندش است؟مادر کودك، داراي سمت قانونی براي طرح شکایت ان

 پاسخ:

مورخ  3259به شماره ثبت وارده  1397/12/12مورخ  9000/2/3893/1000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/12/12

در فرض استعالم که قصور در زایمان منتهی به نقص عضو یا فوت حمل شده است، زن باردار از این جهت که موضوع 

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی « 30اده در م» نفع شاکی ذي« اقدامات پزشکی قرار گرفته، مشمول عبارت

قرار گرفته و حق شکایت انتظامی علیه پزشک و کادر درمانی را دارد. بدیهی » 1383جمهوري اسالمی ایران مصوب

است که قائل بودن این حق براي مادر، نافی حق ولی قهري (در مورد نقص عضو طفل) یا دیگر اولیاي دم (در صورت 

  باشد. ه شکایت انتظامی نمیفوت طفل) براي اقام

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/22    

7/97/3132   

  ح  3132-88-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چک ظهرنویسی به صورت فیزیکی و سنتی منتفی شده است؟  1397قانون اصالح قانون صدور مصوب  تصویب آیا با

ن مترتــب               در صــورت اقــدام بــه ظهرنویســی بــه صــورت فیزیکــی بــر اســاس قــانون جدیــد چــه آثــار حقــوقی بــر آ

  شود؟ می

 پاسخ:

مورخ  3132به شماره ثبت وارده  1397/11/18مورخ  9016/1090/34001بازگشت به استعالم شماره       

، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی همسو با نظر کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به 1397/11/23

  گردد: شرح زیر اعالم می

این  االجرا شدن، دو سال پس از  الزم1397مکرر قانون اصالحی قانون صدور چک مصوب  21ماده  1برابر تبصره 

قانون، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی 

چک در وجه شخص معین خواهد شد، در نتیجه پس از اجراي مقررات مزبور صرفاً پشت نویسی که به طریق مقرر در 

از طریق مذکور صورت نگرفته باشد از شمول  که پشت نویسیباشد و در صورتیاین قانون انجام شود، معتبر می

مقررات قانون یادشده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بدیهی است با توجه تصریح 

ها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان هایی که تاریخ صدور آنچک«الذکر مکرر صدر 21ماده  1تبصره 

  .»باشدصدور می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/14    

7/97/3116   

  ح  3116-79-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تصفیه امور ورشکستگی  58هاي اداره تأمین اجتماعی از ورشکسته در کدام طبقه طلبکاران موضوع ماده  طلب

  گیرد؟ توضیح آن که در این مورد دو نظریه هست. عده اي معتقدند: قرار می 1318مصوب 

ماهیت رابطه اداره تأمین اجتماعی با کارفرما و کارگر عقد نیست؛ بلکه تکلیف قانونی است و معوض دریافتی  -1

قانون اداره تصفیه  58طبقه اول مندرج در ماده » ب«بندبراي تأمین اجتماعی بخشی از حقوق کارگر است و مطابق 

گیرد و همان شأن  تأمین اجتماعی به عنوان طلبکار در همان ردیف طلبکاري قرار می 1318امور ورشکستگی مصوب 

  را دارد.

تأمین اجتماعی مکمل قانون کار است و همان معوض کسر شده حق بیمه به عنوان مستمري کارگر پرداخت   -2

شود و چنان چه این حق به تأمین اجتماعی داده نشود، تأمین اجتماعی هم ناگریز است که از مستمري و سابقه  می

شود و لذا باید مشابه حق کاگر در دستمزد تأمین اجتماعی و هم در همان  کارگر بکاهد و این امر موجب اختالل می

  طبقه محسوب شود.

ه تعهدات نقدي آمده است و شامل تکالیف کسر بیمه نیست و تکالیف امر قانون تجارت عبارت کلی 413در ماده  -3

کند بلکه تکلیف  قانونی است و نه قراردادي و ماهیت عقد ندارد. کارفرما با تأمین اجتماعی عقدي براي بیمه منعقد نمی

کسر حقوق و ارسال وجه  مقام تأمین اجتماعی در کسر و ارسال کند و در واقع به نوعی قائم را% از حقوق 30دارد تا 

  است: لذا ماهیت قرارداد ندارد.

گذاري براي کارگر تأمین  الیحه قانون تجارت مطرح در مجلس هم با توجه به ماهیت بیمه و سرمایه 115در ماده  -4

  اجتماعی حق آن ها در طبقه دوم قرار داده شده است.

که در صورت کسر نکردن حق بیمه، شخصا مسئول است  قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است 36این که در ماده  -5

  مقامی وي در کسر بیمه و ماهیت خاص دستمزد طلبکاري است. داللت بر قائم

  در مقابل گروه مخالف بر این عقیده اند که :



اهیت رابطه تأمین اجتماعی با کارفرما یک عقد تبعی است و یا چنان چه رابطه قراردادي کارگر و کارفرما داراي م -1

ها حق بیمه و مستمري در  عقد اجاره باشد شرطی به نفع و علیه ثالث وجود دارد و این یک عقد اجباري است و معوض

مقابل یکدیگر است و از آن جا که در فرض ورشکستگی نظام خاصی حاکم است و تأمین اجتماعی طبقات مقدم و 

  شود. ي طبقه پنجم محسوب میدار ذکر نشده است، حق تقدم ندارد و بستانکار عاد اولویت

هاي تأمین  گیري دارد که از طریق مالیاتی کردن هزینه رابطه تأمین اجتماعی با کارفرما یا کارگر حالت مالیات -2

گردد. خواهشمند است  شود و متقابالً هر عضو متناسب با نیاز او حمایت می ها دریافت می اجتماعی از هر عضو هزینه

  اعالم نمایید.نظر آن اداراه کل را 

 پاسخ:

مورخ 3116به شماره ثبت وارده  1397/11/15مورخ  9030/1083/80002بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/11/17

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبات سازمان امور مالیاتی را  10/7/1350مورخ  212رأي وحدت رویه شماره 

رغم ممتازه بودن، ناظر به اشخاص ورشکسته که تابع قانون خاص هستند، ندانسته است؛ بنابراین بین سازمان امور به

یت مذکور در مالیاتی و دیگر بستانکاران ورشکسته از جمله سازمان تأمین اجتماعی اولویتی وجود ندارد؛ بلکه اولو

  .شودهاي مزبور در موارد غیر ورشکستگی اعمال میقانون در خصوص مطالبات سازمان

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/08/18    

7/97/3103   

  ك  3103-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 228گذار به استناد تبصره ماده  در پرونده اي متهم به علت دیگري از سوي سایر مراجع قضایی بازداشت شده وثیقه 

اعزام او را درخواست نموده، نیابت قضایی اخذ و با دستور مجري نیابت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

 گذار زام فرار نموده است. آیا موجبات رفع مسئولیت وثیقهمتهم به نزد معطی نیابت اعزام شده است؛ اما در هنگام اع

   وآزادي وثیقه او فراهم شده است؟

 پاسخ:

، 1397/11/15مورخ  3103به شماره ثبت وارده  1397/11/07مورخ  97/1047بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون خاص آیین دادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر 

گذار وفق حضور متهم نزد مرجع مجري نیابت به منزله حضور نزد مرجع معطی نیابت است؛ بنابراین چنانچه وثیقه

، با اعالم بازداشت بودن متهم به علت دیگري از سوي سایر مراجع، 1392قانون آیین دادرسی کیفري  228تبصره ماده 

در خصوص اعزام متهم نیابت قضایی اعطا نماید، با حاضر شدن متهم نزد اعزام وي را درخواست کند و مرجع قضایی 

شود و فرار متهم از دست مأموران حین اعزام، مؤثر در گذار رفع مسئولیت میمرجع قضایی مجري نیابت، از وثیقه

  .مقام نیست

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1398/08/01    

7/97/3085   

  ك  3085-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی  216، اعمال مفاد ماده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  188ي آیا مقدمه و شرط اجراي ماده

  ؟است 1392کیفري مصوب 

 پاسخ:

مورخ  3085به شماره ثبت وارده  1397/11/13مورخ  9026/1070/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون خاص آیین دادرسی کیفري (1397/11/13

، شهادت بر شهادت به عنوان یک حکم استثنایی فقط در 1392قانون مجازات اسالمی  189اوال بر اساس ماده 

الناس یعنی در جرایم مستوجب قصاص و دیه و ضمان مالی پذیرفته شده است. لذا در اعمال آن باید به خصوص حق

قانون یادشده در جایی است که استماع شهادت شاهد اصلی توسط  188قدر متیقن اکتفا کرد. ثانیا فرض اعمال ماده 

بیماري است که فرد قادر به اداي شهادت نباشد. یادشده ابتال به  188قاضی، متعذر گردد و مقصود از بیماري در ماده 

بنابراین در فرضی که شاهد اصلی به عللی از قبیل بیماري یا کهولت سن فقط قادر به حضور در دادگاه نیست اما توان 

گردد و فرض اجراي ماده اعمال می 1392قانون آیین دادرسی کیفري  321و  216اداي شهادت دارد، مقررات مواد 

  گونه موارد سالبه به انتفاء موضوع است.در این 1392ون مجازات اسالمی قان 188

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/01    

7/97/3066   

  ك3066-186/1-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  گواه چگونه خواهد بود؟یان سوگند موضوع ات 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  186در اجراي ماده 

 پاسخ:

مورخ  3066به شماره ثبت وارده  1397/11/08مورخ  9026/1048/1631بازگشت به استعالم شماره       

) همسو با نظر کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل 2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1397/11/08

  گردد: به شرح زیر اعالم می

شاهد پیش از شهادت باید سوگند یاد کند و در  1392قانون آیین دادرسی کیفري  مصوب  323و  210مطابق مواد 

حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  186مواردي که طبق ماده 

تصویري به  ـشهادت صوتی  تصویري زنده و یا ضبط شده با احراز شرایط و صحت انتساب معتبر است. در ـ صوتی

قانون آیین دادرسی کیفري  323شود که پیش از اداي شهادت به شرح ماده  صورت زنده از شاهد درخواست می

که  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  184سوگند یاد کند و در موارد مکتوب، توجهاً به ماده  1392مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  323تواند سوگند خود را طبق ماده  داند، شاهد می شهادت با نوشتن را نیز جایز می

تصویري ضبط شده  ـمانند مفاد شهادت مکتوب کند و همچنین است در مواردي که شهادت به صورت صوتی  1392

 قانون آیین دادرسی کیفري. در هر حال، در صورتی که شاهد از اتیان 214ماده » پ«است نظیر مورد مذکور در بند 

قانون آیین دادرسی کیفري قابل استماع  323سوگند خودداري کند، شهادت بدون اداي سوگند نیز طبق تبصره ماده 

  است و ارزیابی اعتبار و ارزش آن با دادگاه است

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/01    

7/97/3038   

  ك  3038-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا اقدام عملی متهم در اعالم اسقاط حق پیش از مهلت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442در اعمال ماده 

چه متهم خارج از مهلت بیست روزه به دادگاه مراجعه و اعالم  بیست روزه موضوعیت دارد؟ به عبارت دیگر چنان

نموده و هم اکنون تقاضاي اعمال نماید از حق تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و به نوعی عمالً آن را اسقاط 

  براي اعمال تخفیف وجود دارد؟ تخفیف دارد؛ با وصف عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، آیا موجبی

 پاسخ:

مورخ  3038به شماره ثبت وارده  1397/11/2مورخ  9026/1021/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2ري (، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیف1397/11/6

مورد است  هاي بی ، جلوگیري از تجدیدنظرخواهی1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442اوالً، فلسفه ماده 

جا که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین  ازآن

  ظرخواهی و تقاضاي تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد.اسقاط حق تجدیدن

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

و تقاضاي تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب » مسترد«

الذکر مؤید این مطلب است.  در ماده فوق» با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم«ف مجازات نخواهد بود و عبارت تخفی

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

  است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/01    

7/97/3014   

  ك 3014-186/1-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اشخاص حقوقی قابلیت اعمال آیا نهادهاي ارفاقی مانند تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم، نسبت به 

  دارد؟

 پاسخ:

مورخ  3014به شماره ثبت وارده  1397/10/30مورخ  9015/8560/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1397/11/02

تواند داراي کلیه حقوق و  شخص حقوقی می«که حسب آن  1311قانون تجارت  588نظریه اکثریت: با توجه به ماده 

ائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد تکالیفی شود که قانون براي افراد ق

در خصوص نهادهاي ارفاقی از این حیث که منحصر  1392؛ و نیز با عنایت به اطالق مواد قانون مجازات اسالمی ...»

(تعویق  40ازات) یا (تخفیف یا تبدیل مج 37به شخص حقیقی نشده است؛ مانع قانونی براي اعمال حکم موضوع مواد 

اند  (تعلیق اجراي مجازات) قانون مجازات اسالمی نسبت به اشخاص حقوقی که مرتکب جرم شده 46صدور حکم) و یا 

  وجود ندارد.

و توجها به واژگان مورد استعمال در  1392قانون مجازات اسالمی  46و  40، 38، 37نظریه اقلیت: با عنایت به مواد 

 42بینی شده در مواد  و ماهیت و طبع تدابیر و مقررات پیش 40مذکور در ماده » وضعیت فردي«مواد قانون از جمله 

ها که ناظر به اصالح مرتکب است، تأسیسات مقرر در قانون قانون موصوف و اصل فردي بودن مجازات 43و 

د ض سوال (تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجراي مجازات) در مورمجازات اسالمی مذکور در فر

  پذیر نیست. اشخاص حقوقی امکان

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/08    

7/97/2979   

  ك  2979-168-97شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی  612در اجراي ماده  و 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  429دادگاه در اجراي مواد 

سال حبس تعزیري صادر نموده است. اگر دادگاه قرار  10به تحمل  حکم بر محکومیت متهم 1375(تعزیرات) مصوب 

  وثیقه با ارزش مشخصی صادر نماید، ارشاد فرمایید:

ل و رئیس کل دادگستري استان محل وقوع جرم متفقا با قرار وثیقه از چه رئیس حوزه قضایی محل وقوع قت چنان -الف

داشته باشند،  باالترينظر ارزش مبلغی مخالفت نمایند و به عنوان مثال اعتقاد به تعیین وثیقه با وجه الوثاقه با ارزش 

  آیا دادگاه مکلف به تبعیت از قرار وثیقه با ارزش مذکور است؟

ا قرار وثیقه صادره از ناحیه دادگاه کیفري یک استان موافق باشد و رئیس کل دادگستري اگر رئیس حوزه قضایی ب -ب

  استان با قرار وثیقه از نظر مبلغ مخالف باشد، کدام نظر مورد تبعیت دادگاه کیفري یک و قابل اعمال است؟

مخالف و رئیس کل  اگر رئیس حوزه قضایی باشد با قرار وثیقه صادره از ناحیه دادگاه کیفري یک استان -ج

  گاه کیفري یک و قابل اعمال است؟دادگستري استان با قرار وثیقه از نظر مبلغ موافق باشد، کدام نظر مورد تبعیت داد

 پاسخ:

، نظریه 1397/10/29مورخ  2979به شماره ثبت وارده  1397/10/25بازگشت به استعالم شماره دو مورخ       

  گردد: کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می مشورتی کمیسیون خاص آیین دادرسی

، آزادي محکوم در قبال اخذ وثیقه، منوط به موافقت 1392قانون مجازات اسالمی  429با توجه به صراحت ماده 

شده از سوي دادگاه صادرکننده حکم است. رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستري استان با مبلغ وثیقه تعیین

تري را مناسب تشخیص دهند یا که رییس کل دادگستري و رییس حوزه قضایی وثیقه با مبلغ کمارديبنابراین در مو

شده از سوي دادگاه داشته باشند، زمینه آزادي محکوم فراهم که دو مقام اخیرالذکر نظر بر افزایش مبلغ وثیقه تعیینآن

  ر اعالم آمادگی کند.مبلغ باالت که محکوم براي سپردن وثیقه بانگردیده است؛ مگر آن

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/21    

7/97/3348   

  ك  3348-1/7-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي سازمان بازرسی کل کشور جرایم ارتکابی توسط مأمورین به خدمات  یکی از موضوعات قابل توجه درگزارش

قانون تشدید مجازات  5و 3و مواد  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  598عمومی موضوع ماده 

است. در رویه جاري برخی مراجع قضایی عالوه بر این که  1367مرتکبین ارتشاء، اختالس وکالهبرداري مصوب 

کارمند دولت % سهام آنان به بخش خصوصی واگذار شده را 50هایی که بیش از ها از جمله بانک بعضی دستگاه

نمایند و آنان را هم  نمایند که استنباط صحیحی است، آنان را مأمور به خدمات عمومی نیز محسوب نمی محسوب نمی

شود تا این بازرسی کل نتواند تعدیات چنین کارکنانی به اموال  گیرند و این امر سبب می چون افراد عادي در نظر می

 ها دارد را پیگیري نماید. با توجه به این که عالوه بر کارکنان بانکدولت در حد همان سهامی که دولت در آن 

هاي اجرایی از جمله شرکت  هاي دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، تعدادي از دستگاه هاي خصوصی و بانک بانک

ایه خدمات شوند، در حالی که همچنان مشغول به ار آب و فاضالب نیز با چنین تفسیري از شمول قوانین فوق خارج می

شوند، لذا تعیین تکلیف  عمومی به مردم هستند و بعضاً مرتکب تعدي وتفریط در حفظ و استفاده از اموال در اختیار می

اي برخودار است. با عنایت به آن چه بیان شمول یا عدم شمول قوانین مورد نظر به عملکرد چنین افرادي از اهمیت ویژه

آن اداره کل پیرامون مأمورین به خدمات  29/3/1392مورخ  7/92/521ه شماره گردید و با مدنظر قرار دادن نظری

  برداري اعالم فرمایید: عمومی، مستدعی است پاسخ سواالت زیر را براي بهره

اي از قوانین از جمله  به نسخ مجموعه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  570با توجه به این که در ماده  -1

اشاره شده است، آیا این نسخ  6/2/1315اکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب قانون راجع به مح

شامل تمام مواد این قانون است یا با عنایت به این که در بخش پایانی این ماده به نسخ در موارد مغایرت تصریح 

است و مراد از آن نسخ بدون احراز بینی شده مربوط به قوانین جزئاً یا کالً در موارد مغایرت  گردیده، لذا نسخ پیش

  مغایرت نیست؟

  شود؟ آیا موضوع نسخ ناظر به ماده سوم آن که مربوط به ارایه تعریفی از مأمورین به خدمات عمومی است، می -2



و دیگر  1392با عنایت به این که در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  ،2درصورت مثبت بودن پاسخ سوال  -3

ص مأمورین به خدمات عمومی و همچنین تعریف آن ها تصریحی وجود ندارد، آیا نظر مقنن             قوانین، در خصو

  جرم زادیی از عملکرد مأمورین به خدمات عمومی است؟

و هاي خصوصی  هاي مورد نظر بانک اهتوان کارکنان دستگ چگونه می 3در صورت منفی بودن پاسخ سوال  -4

هایی همچون شرکت آب و فاضالب را در قبال تعدي و  به بخش خصوصی و دستگاههاي دولتی واگذار شده  بانک

  باشد، تحت تعقیب کیفري قرار داد.تفریط در قبال اموال در اختیار که بعضاً ممکن است جزئاً یا کالً اموال دولت 

 پاسخ:

، 1397/12/20مورخ  3348به شماره ثبت وارده  1397/12/4مورخ  276363بازگشت به استعالم شماره       

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

قانون موصوف  3از جمله ماده  1315قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب  -2و 1

تناد ندارد و نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و اس» مأمورین به خدمات عمومی«نسخ شده است و در تعیین مصادیق 

کلیه کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر » مأمورین به خدمات عمومی«

  کنند. عمومی بوده و جنبه عام المنفعه دارند خدمت می

 570به موجب ماده  1315هر چند با نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب  -3

الوصف  نیاز به قانونگذاري دارد، مع» مأمورین به خدمات عمومی«، تعریف 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

ماده موصوف اساسا داللتی بر نسخ رفتارهاي مجرمانه مذکور در قوانین ماهوي کیفري که بر موسسات مأمور به 

  خدمات عمومی و مأموران آن قابل انطباق باشد ندارد.

هاي خصوصی که براي ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاري و تحصیل درآمد  بانکاوال،  -4

قانون تشدید  5و  3اند، مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد براي سهامداران ایجاد شده

 1375سالمی (تعزیرات) مصوب قانون مجازات ا 598مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري و ماده 

نیستند؛ ثانیا، با توجه به این که مأمورین به خدمات عمومی، افرادي هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که 

قانون تشکیل  1کنند و با عنایت به ماده  المنفعه دارند خدمت می دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام عهده

هاي مذکور توسط وزارت نیرو تشکیل و تحت نظارت  که حسب آن شرکت 1369هاي آب و فاضالب مصوب  شرکت

المنفعه است،  خدمت عمومی و عام  نمایند و معیار تشخیص مأمورین به خدمات عمومی، ارائه خدمت می  دولت ارائه

قانون  5و  3تواند مشمول مقررات مواد  یط قانونی الزم میبنابراین رفتار مأمورین شرکت آب و فاضالب با تحقق شرا



قانون مجازات اسالمی  598و ماده  1367تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب 

  قرار گیرد. 1375(تعزیرات) مصوب 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



1398/08/04     

7/98/1155   

  ك  1155-54-98شماره پرونده:  

  استعالم:

گرم هرویین) از نوع درجه یک باشد و دادگاه توبه را احراز  350هاي جرم مربوط به مواد مخدر (مثالً حمل  اگر مجازات

یل کند؟ آیا تواند حبس را به جزاي نقدي تبد نماید، میزان تخفیف مجازات حبس و جزاي نقدي چه میزان است؟ آیا دادگاه می

قانون اصالحی قانون مبارزه با مواد مخدر  38قانون مجازات اسالمی و ماده  37میزان تخفیف باید در چارچوب مقررات ماده 

 باشد؟ 

  پاسخ:

مورخ  1155به شماره ثبت وارده  1398/6/30مورخ  1398022000501580بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این 1398/7/16

در جرایم موضوع قسمت « 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  115نظر از این که به داللت قسمت اخیر ماده  اوال، صرف 

(درجه پنج به باال) دادگاه تکلیفی به پذیرش و اعمال تخفیف مجازات مرتکب در فرض احراز توبه ندارد، » دوم ماده موصوف

از قسمت اخیر ماده مذکور آن است که توبه مرتکب جرایم تعزیري مستوجب مجازات درجه پنج به باال صرفا به مستنبط 

ربط  با لحاظ قانون خاص ذي» تواند می«شود که بر اساس آن مقام قضایی   تلقی می» جهات تخفیف مجازات«عنوان یکی از 

در) نسبت به اعمال تخفیف مجازات مرتکب در حدود مقرر اقدام قانون مبارزه با مواد مخ 38حاکم بر موضوع تخفیف (ماده 

  نماید.

شود که قانون اصالح قانون مبارزه در جرایم مرتبط با  ثانیا، در مواردي به قانون مجازات اسالمی به عنوان قانون عام عمل می

قانون مذکور، چون طبق ماده  مواد مخدر و روان گردان در خصوص موضوع ساکت باشد؛ و در تخفیف مجازات جرایم موضوع

قابل اعمال نیست. لذا  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37باشد، ماده  بینی شده و خاص می این قانون مقرراتی پیش 38

گرم هرویین به لحاظ احراز توبه مرتکب  35در فرض سؤال که ناظر به کیفیت و میزان تخفیف مجازات مرتکب جرم حمل 

نسبت به تخفیف مجازات مرتکب که » بخواهد«قضایی با فرض فراهم بودن اقتضاء و شرایط اعمال تخفیف چه مقام  است، چنان

مطابق «الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر است اقدام نماید،  45مشمول حبس و جزاي نقدي درجه یک موضوع ماده 

اي نقدي فاقد نماید و تبدیل حبس مذکور به جز میرفتار » قانون اخیرالذکر و در حدود آن 38ضوابط خاص مقرر در ماده 

  وجاهت قانونی است.

  دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/25    

7/98/1133   

  ع1133-66-98شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي  ها و سایر مراجع صدور پروانه هیأت وزیران، شهرداري 1396نامه قانون نظام مهندسی مصوب  آیین 14وفق مفاد 

ساختمانی باید تعهد نظارت و الزامی بودن هر یک از مواد تهیه طرح معماري و نظارت بر اجراي آن و انجام محاسبات 

و محاسبات ها  هاي تاسیساتی مکانیکی برقی و نظارت بر اجراي آن و نهایتا نقشه سازه و نظارت بر اجراي آن تهیه طرح

گردد و توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی  فنی که توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال تهیه و امضاء و تعهد نظارت می

شود شهرداري اقدام به صدور پروانه ساختمانی براي ملک موصوف را معمول دارد. حالیه سوالی که  هر شهرستان تایید می

ه یا محاسبات فنی و یا نظارت معماري یک پروانه ساختمانی صادره از سوي که، اگر نقشمتبادر به ذهن است این

شهرداري و بر اساس نقشه تایید شده توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی شهرستان به عهده و تعهد یکی از مهندسین داراي 

هاي  و بعضا داراي مسئولیتهاي وابسته به شهرداري و شوراي شهرها بود  پروانه اشتغال و شاغل در شهرداري یا سازمان

  مقررات قانون نظام مهندسی است؟ مدیریتی و کارشناسی هستند مجاز بوده و یا خالف ضوابط و

 پاسخ:

، 1398/07/14مورخ  1133به شماره ثبت وارده  1398/07/09/ك مورخ 3606/7بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم میالملل نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

، ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت 1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  32ماده » د«طبق بند 

توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر 

شود. بنابراین، در اجراي بند طرفی و وجود تعارض منافع تخلف از قانون محسوب میدارند، به لحاظ عدم رعایت بیعهده 

مذکور فقط اشخاصی که مسئولیت بررسی، تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند، 

اجرا و نظارت در آن پروژه نمایند. در مورد دیگر مهندسین که در توانند مبادرت به ارائه خدمات مهندسی طراحی، نمی

باشد، منع قانونی وجود ندارد؛ اما در صورت داشتن ارتباط با این گونه تکلیفی بر عهده آنان نمیارتباط با این پروژه هیچ

هیأت عمومی دیوان عدالت  13/3/1388مورخ  347پروژه منع قانونی شامل آنان نیز می شود. ضمناً مفاد رأي شماره 

  اداري مؤید این نظر است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/08    

7/98/737   

  ح  737-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فک رهن را  دعوي الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به» ب«اي به طرفیت شخص نامهبه استناد مبایعه» الف«شخص 

لحاظ عدم درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال از سوي خواهان، مورد تنازع و نماید و بهطرح می

از طریق دادگاه دیگري بازداشت و توقیف گردیده است. » ب«در قبال بدهی شخص » ب«از سوي طلبکاران شخص 

نامه مستند تواند به این لحاظ که تاریخ مبایعهالزام به فک رهن میآیا دادگاه اجراکننده الزام به تنظیم سند رسمی و 

هاي اخیر است، نسبت به صدور رفع دعوي که بر اساس آن حکم صادر گردیده است قبل از توقیف و بازداشت

  ور در جهت اجراي حکم اقدام کند؟هاي مذکبازداشت و توقیف

 پاسخ:

، نظریه 1398/5/7مورخ  737به شماره ثبت وارده  1398/4/31رخ مو 980028بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

تواند وفق اوال، در فرض سوال اگر توقیف مال در اجراي حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بوده است، خریدار (الف) می

اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147ماده 

  بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید.

ثانیا، رفع توقیف یا آزاد کردن اموالی که در اجراي حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بازداشت شده، حسب مورد با 

م قضایی صالحیتداري است که توقیف زیر نظر آن انجام شده است و در هر حال دادگاه اجراکننده حکم به دادگاه یا مقا

  می و فک رهن چنین اختیاري ندارد.الزام تنظیم سند رس

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/28    

7/98/779   

  ح779-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی مدنی در مواردي که خواهان تقاضاي  62همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده 

کند، رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزي را رهنمون شده است. همچنین در شرایط فعلی مطالبه وجه ارزي را می

تومانی و نیما و سنا است. آیا در این گونه موارد  4200ی دالر آمریکا داراي چند بازار رسمی از قبیل رسمی دولت

انه ـودجه سالیـتومانی و آنچه که در قانون ب 4200بایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی خواهان می

تر، مراد از نرخ رسمی در ماده صدراالشاره که بر اساس نرخ دیگري؟ به عبارت روشنآید پرداخت کند یا اینمی

  چیست؟ 

 پاسخ:

، نظریه 1398/05/13مورخ  779به شماره ثبت وارده  1398/04/31مورخ  471بازگشت به استعالم شماره       

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

اگر خواسته پول  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 62برابر بند یک ماده 

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

اي منتفی است و  ما و یارانهرسمی یا خاص نظیر نی هاي غیر شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ خواسته محسوب می

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

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 
 

1398/08/18    

7/98/508   

  ح  508-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند حکم به دعوي خود را قانون مدنی در دعاوي که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می 1325مطابق ماده 

دارد قسم متوجه کسی همان قانون مقرر می 1325علیه است منوط به قسم او نماید؛ اما ماده که مورد انکار مدعی

را قابل توکیل ندانسته است. با این  قسم یاد کردن 1330است که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. همچنین ماده 

دگاه وصف در مواردي که خواهان حکم به دعوي خود را منوط به قسم خوانده نماید و خوانده دعوي محجور باشد، دا

  چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

 پاسخ:

مورخ  508به شماره ثبت وارده  1398/04/04مورخ  9018/211/1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1398/04/04

مدعی یا «دارد همان قانون است که مقرر می 1327قانون مدنی مقید به قیود مندرج در ماده  1325اطالق ماده 

گر نماید که عمل یا موضوع دعوا تواند تقاضاي قسم از طرف دیعلیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میمدعی

توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوي بر صغیر و مجنون نمی

که به والیت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و هم مادامیها. آنکرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن

که امکان اتیان سوگند خوانده نیست، لذا در مواردي» که امر منتسب به یک طرف باشد.يهمچنین است در کلیه موارد

چه دلیل دیگري بر اثبات دعواي وي وجود نداشته باشد، دعواي تواند به سوگند متوسل شود و چنانخواهان نمی

  .خواهان محکوم به رد است

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



  
 

1398/08/28    

7/98/1135   

  1135-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  نمایند. حکم بر بطالن طالق صادر شده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی زوجین توافق بر طالق می

  بایستی حکم محکمه بدوي نقض شود؟آیا امکان صدور گزارش اصالحی وجود دارد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا 

 پاسخ:

، 1398/7/14مورخ  1135به شماره ثبت وارده  1398/7/3مورخ  98/1080بازگشت به استعالم شماره       

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

قانون  178شود تا موضوع مشمول ماده با توافق زوجین بر طالق در مرحله تجدیدنظر، سازش به طور کامل محقق نمی

شده و بتوان گزارش اصالحی صادر کرد؛ بلکه  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

االصول باید مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. بنابراین، طرح کند و دادگاه علینحوه دعوي تغییر می

له رأي غیرقطعی، پذیر نیست. بدیهی است تجدیدنظرخواه یا محکومدعواي طالق توافقی در مرحله تجدیدنظر، امکان

  تواند دعواي خود را مسترد نموده و تقاضاي طالق توافقی خود را در دادگاه بدوي مطرح نماید.حسب مورد می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/19    

7/97/2991   

  ك  2991-25-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نحوه اجراي حکم قصاص از سوي قانونگذار بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نهاده شده است و در شرایط فعلی رویه 

باشد؛ این در حالی است که تعدادي از محکومان به سلب حیات خواهان  دار می آویز با چوبه ها روش حلق معمول دادگاه

آویز امکان اجابت خواسته آنان فراهم  باشند و با روش حلق ز اجراي حکم سلب حیات میاهداي اعضاي بدن خود پیش ا

تري نسبت به قصاص  رنج کمکه همنحويپذیر است؛ بهها امکان باشد. آیا تعیین روش دیگر قصاص از سوي دادگاه نمی

  بدون عمل جراحی پیوند اعضاء؟یا داشته باشد و هم امکان اهداي عضو را نیز فراهم آورد؛ مانند بیهوشی همراه 

 پاسخ:

مورخ  2991به شماره ثبت وارده  1397/10/26مورخ  1397/3000/8151بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون خاص آیین دادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/10/29

نامه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق،  آیین« 71مطابق ماده 

چنانچه «قوه قضاییه  27/3/1398مصوب » هاي معین تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل

دم با آن موافق باشند، مطابق محکوم به قصاص نفس متقاضی اجراي حکم به شیوه اهداي عضو باشد و همه اولیاي 

و به هر حال اقدام بر اساس این ماده، موکول به تصویب » شود نامه اقدام می ) آیین47مقررات مذکور در ماده (

 تصویب نرسیده است. نامه مذکور است که تا کنون به آیین 47دستورالعمل موضوع ماده 

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  یهمدیرکل حقوقی قوه قضای

    



 

1398/08/28    

7/97/1136   

  ك1136-186/1-97شماره پرونده:  

  استعالم:

که فرض اعمال مجازات جایگزین حبس را وجود  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  64با توجه به مفاد ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی  29/10/1394مورخ  746جهات تخفیف دانسته است، هرچند رأي وحدت رویه شماره 

یق ممکن کشور آن را تعدیل کرده است، آیا پس از تعیین مجازات جایگزین حبس، اعمال مقررات تخفیف، تعلیق و تعو

  است؟

 پاسخ:

مورخ  1136به شماره ثبت وارده  1397/04/15مورخ  9020/5005/36بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون سواالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/04/26

، اصوال تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف 1392قانون مجازات اسالمی  64با توجه به ماده  -الف

باشد. بنابراین علیقانون مذکور، اعمال تخفیف مجدد مجازات، جایز نمی 38ماده  2در مجازات است و با لحاظ تبصره 

تواند همزمان نسبت به تخفیف در مجازات االصول دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی

هیأت عمومی  29/10/1394مورخ  746گزین حبس اقدام نماید؛ مگر در موارد مشمول رأي وحدت رویه شماره جای

صدرالذکر  64دیوان عالی کشور که بر اساس آن تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس، مقید به شرایط مقرر در ماده 

  باشد.از قبیل گذشت شاکی یا وجود سایر جهات تخفیف نمی

بینی نشده است هاي جایگزین حبس پیشگونه ممنوعیتی براي تعلیق اجراي مجازاتس مقررات موجود، هیچبر اسا -ب

باشند؛ بنابراین تعلیق مجازات جایگزین حبس و اصوال مقامات قضایی اختیار استفاده از این سازوکار قانونی را دارا می

  باشد.با رعایت شرایط مقرر با منع قانونی مواجه نمی

ناظر به مرحله پیش از صدور حکم است.  1392قانون مجازات اسالمی  40عویق صدور حکم موضوع ماده ت -ج

بنابراین در فرض سوال، دادگاه در زمان صدور قرار تعویق صدور حکم، هیچ مجازاتی اعم از اصلی یا جایگزین تعیین 

تواند با رعایت ضوابط نماید، میه تعیین کیفر میقانون مذکور اقدام ب 45که دادگاه طبق ماده کند، اما در مواردينمی

  .و مقررات نسبت به تعیین مجازات جایگزین اقدام کند

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/08    

7/97/2963   

  ك2963-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

استفاده از جوش  از جمله هاي غیرمجاز در مواد خوراکی و از افزودنیهاي تخلفات بهداشتی و استفاده  در پرونده -1

قانون آیین دادرسی کیفري   81شیرین در پخت نان، در صورتی که اتهامات متهمان قابل تعلیق باشد، به استناد ماده 

یب وي را از تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب تعق دادستان می 1392مصوب 

کند. در  شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت متهم را حسب مورد به اجراي برخی دستورهاي زیر مکلف می

المنفعه با تعیین دادستان  ماده مذکور انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام» ج«بند 

دارند که وقت کافی براي  ها اظهار می خی متهمان این نوع پروندهبینی شده است. بر حداکثر به مدت یک سال پیش

هایی داشته باشند،  توانند با توجه به شغل خود به آن مؤسسات خیریه کمک خدمت در مؤسسات عمومی ندارند؛ اما می

تلقی کرد و متهم  توان چنین اعمالی را انجام دادن کار مانند اهداي نان به مؤسسات خیریه توسط برخی نانوایان. آیا می

را با توجه به اعالم تمایل خود مثالً محکوم به پرداخت مقادیر مشخصی نان سالم و بدون جوش شیرین به آسایشگاه 

  که مقصود از انجام دادن کار صرف حضور فیزیکی در مراکز عام المنفعه است؟ سالمندان نمود و یا این

یه ـاز نوع وثیقه و قرار قبولی آن، دو سال بعد دادخواستی عل اي پس از صدور قرار تأمین کیفري در پرونده -2 

  گذار در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و در پی رسیدگی از وي سلب مالکیت شده است. در این صورت:وثیقه

ید، گذار متهم را در شعبه حاضر ننما توان در صورتی که وثیقه گذار پا برجا است و آیا می آیا تعهدات وثیقه -الف 

  دیگر اموال وي را شناسایی و توقیف کرده؟ به عبارت دیگر وثیقه مقرر موضوعیت دارد یا طریقیت؟

چنان ادامه دارد؟ اداره ثبت اسناد و امالك از این شعبه  گذار آیا توقیف ملک هم با توجه به سلب مالکیت از وثیقه -ب

به آن اداره اعالم کند؛ آیا شعبه از لحاظ قانونی موظف  درخواست نموده که استمرار یا عدم استمرار بازداشتی ملک را

  به پاسخگویی به آن اداره است؟

  

  

  



 پاسخ:

، نظریه 1397/10/25مورخ  2963به شماره ثبت وارده  1397/10/11بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

احصایی است. بنابراین پذیرش درخواست متهم مبنی بر  1392قانون آیین دادرسی کیفري  81موارد ذیل ماده  -1

انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی و «به جاي » هاي مالی به موسسات خیریهاهداي کمک«

ت امتناع متهم از انجام دستور قانون یادشده وجاهت قانونی ندارد و در صور 81ماده » ج«موضوع بند » المنفعهیا عام

  یابد.شود و تعقیب ادامه میمقام قضایی، وفق تبصره یک این ماده، قرار تعلیق لغو می

گذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان الف) گرچه مسئولیت وثیقه -2

قانون  791للغیر درآمده است، با توجه به مالك ماده دادگاه، مستحقوثیقه متهم معرفی نموده و متعاقبا به موجب حکم 

مدنی، وي باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه 

  تأثیري در مسؤولیت وي ندارد.

ی) ادامه خواهد یافت و اجراي احکام کیفري ب) بازداشت ملک تنها تا تعیین تکلیف نهایی آن (صدور رأي قطع -2

  د.مراتب را به اداره ثبت اسناد و امالك اعالم خواهد نمو

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/18    

7/97/2756   

  ك  2756-186/2-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تشدید مجازات  3ماده  2و تبصره  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  592با توجه به ماده 

الرشاء به عنوان مجازات راشی از نظر مقررات آیا ضبط وجه 1367اختالس و کالهبرداري مصوب  ،مرتکبین ارتشا

  مالی؟ هاي مقررات دیگر محکومیت شود یا تابع اعسار و غیر آن تابع احکام جزاي نقدي محسوب می

 پاسخ:

، 1397/10/04مورخ  2756به شماره ثبت وارده  1397/09/27مورخ  97/1008بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می

است  1394هاي مالی مصوب  ضبط مال ناشی از رشاء به نفع دولت منصرف از مقررات قانون نحوه اجراي محکومیت

باشد و همچنین از شمول مقررات  این قانون، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگري، می 1که به صراحت ماده 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب به بعد  529مربوط به محکومان به پرداخت جزاي نقدي (که در ماده 

ماده  2که طبق تبصره  بینی شده است) که مختص محکومان به پرداخت جزاي نقدي است، خارج است؛ به ویژه این پیش

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداري، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت، به عنوان  2

ه دهنده (راشی) است که در صورت موجود بودن مال ناشی از ارتشاء، دادگاه حکم به ضبط آن را تعزیر (مجازات) رشو

شود و  کند و در اجراي این حکم، مال مورد ارتشاء در ید هر کسی که باشد، اخذ و به نفع دولت ضبط می صادر می

از استرداد آن) دسترسی حاصل نشود بنا  چنانچه به مال مذکور که نزد مرتشی بوده به هر علتی (از جمله امتناع مرتشی

به قواعد عمومی نسبت به استیفاي حقوق دولت از طریق برداشت از مثل یا قیمت مال مورد ارتشاء از اموال مرتشی 

  .شود اقدام می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/18    

7/97/2701   

  ك  2701-168-97شماره پرونده:  

  استعالم:

دستگاه قرار جلب به دادرسی صادر گردیده  114یافته خودروهاي لوکس به تعداد  اي بابت قاچاق سازمان در پرونده 

یافته مبادرت به انجام رفتارهاي مجرمانه جعل در سند مالکیت  که متهمان جهت انجام قاچاق سازمان است توضیح آن

اند. دادسرا پس از انجام تحقیقات  هاي ملی اشخاص ثالث نموده خودرو، جعل در مهر گمرکات و نیز جعل در کارت

ام صدور قرار جلب به دادرسی با تفکیک پرونده و صدور دو کیفرخواست جداگانه، جرم قاچاق مقدماتی به هنگ

یافته را جهت رسیدگی به دادگاه انقالب شهرستان خوي به جهت فقد محاکم کیفري و انقالب در این حوزه  سازمان

که فاقد شعبه جزایی است،  قضایی و جرم جعل را جهت دادرسی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پلدشت

  ارسال داشته است.

باشند؛ اما شعبه مزبور افتتاح نشده  جزایی می 101هایی که در چارت تشکیالتی خود داراي شعبه  اوالً آیا در شهرستان 

دار نیست، دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی که صالحیت رسیدگی به           و مقام قضایی آن را عهده

هاي کیفري مستلزم داشتن ابالغ دادرس یا ریاست شعبه  که رسیدگی به پرونده اي کیفري را نیز دارد و یا اینه پرونده

  جزایی به نحو مستقل است؟ 101

اند  که جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مرتبط با جرم قاچاق بوده و در راستاي آن محقق  شده ثانیاً با عنایت به این 

ه جرایم به نحو مستقیم در رسیدگی به بزه قاچاق مؤثر است،آیا تفکیک پرونده و ارسال آن به و نتیجه رسیدگی ب

قانون قاچاق کاال و ارز مصوب  33دادگاه کیفري دو صحیح بوده است؟ به عبارت دیگر آیا با عنایت به مفاد ماده 

  ؟ت رسیدگی به هر دو اتهام را دارددادگاه انقالب صالحی 1392

 پاسخ:

مورخ  2701به شماره ثبت وارده  1397/9/24مورخ  9022/128/52560بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون سواالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/9/27

هاي کیفري به دادگاه  ، دادگاه1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  294که بر اساس ماده  اوالً، با توجه به این

شود و به موجب این  نظامی تقسیم می  کیفري یک، دادگاه کیفري دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه

که به  ها براي رسیدگی به امور کیفري مشخص شده است؛ و با عنایت به این قانون، صالحیت هر یک از این دادگاه

آن در حدي که  1هاي عمومی و انقالب از جمله ماده  قانون، موادي از قانون تشکیل دادگاه این 570موجب ماده 

هاي حقوقی به شعب  که تجویز ارجاع پرونده مربوط به امور کیفري است نسخ صریح شده است و همچنین نظر به این



 4ها در موارد ضرورت، به موجب ماده  هاي کیفري به شعب حقوقی این دادگاه هاي عمومی و پرونده کیفري دادگاه

هاي  هاي عمومی و انقالب به این علت بود که شعب کیفري و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه قانون تشکیل دادگاه

هاي کیفري به  و تشکیل دادگاه 1/4/1394ز تاریخ عمومی بودند؛ اما با اجراي قانون آیین دادرسی کیفري جدید ا

هاي کیفري، از نوع صالحیت ذاتی است؛ بنابراین ذیل  هاي عمومی حقوقی و دادگاه الذکر، صالحیت دادگاه شرح فوق

که بر دادگاههاي کیفري اعم از  هاي عمومی و انقالب نیز نسخ ضمنی شده است؛ ضمن آن قانون تشکیل دادگاه 4ماده 

ها  یادشده، اصوالً قابل اطالق نیست، بلکه بر آن 4مذکور در ذیل ماده   »شعبه جزایی«دو و یک و... عنوان کیفري 

  شود. بنابراین ارجاع پرونده کیفري به دادگاه عمومی حقوقی مغایر با موازین قانونی است. اطالق   می  »دادگاه کیفري«

شود و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس  وي مشخص می ثانیاً، حدود صالحیت هر قاضی بر اساس ابالغ قضایی

دادگاه عمومی حقوقی باشد، با توجه به تفاوت صالحیت دادگاه کیفري دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده 

  مربوط به دادگاه کیفري دو به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

یافته در  رسیدگی به جرم قاچاق کاال و ارز سازمان 1392 و ارز مصوب قانون مبارزه با قاچاق کاال 44ثالثاً، طبق ماده 

قانون آیین  303و  301قانون مذکور با لحاظ مواد  33صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است و بر اساس ماده 

ت ، رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول در صالحیت دادگاه کیفري دو اس1392دادرسی کیفري مصوب 

قانون قاچاق  1ماده » س«یافته با عنایت به تعریف جرم مذکور در بند  اصوالً ارتکاب بزه قاچاق کاال و ارز سازمان

قانون اخیر ندارد؛ زیرا در حالت  33اي با ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول موضوع ماده  کاال و ارز مالزمه

قانون  134و در صورت تحقق، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده شده مختلف بوده  مذکور، رکن مادي جرایم یاد

و » ح«هاي  باشد. مگر این که قاچاق گمرکی از طریق اسناد مجعول موضوع بند می 1392مجازات اسالمی مصوب 

صورت گیرد که در این صورت رسیدگی به جرم مذکور در  1390قانون امور گمرکی مصوب  113ماده » خ«

  انقالب است. صالحیت دادگاه

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/27    

7/97/2665   

   2665-186/1-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي با موضوع ایراد جرح عمدي صدمه وارده از نوع جانفه، پزشک قانونی اعالم داشته به دنبال آسیب اولیه  در پرونده

شده و منجر به عمل جراحی بازکردن قفسه صدري و تخلیه عفونت منجر شده و لذا براي این  دچار عوارض عفونی

که دادگاه محدود به مفاد کیفرخواست است و در کیفرخواست  عارض مقداري ارش تعیین نموده است. با توجه به این

به تعیین ارش مزبور بابت عارضه  اتهام ایراد جرح عمدي ذکر شده است، یعنی اصل ورود صدمه جائفه آیا دادگاه مجاز

فوق است و یا این امر مستلزم رسیدگی تحقیقاتی و تنظیم سند کیفرخواست است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان 

  اتهامی تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیرعمدي است یا عنوانی دیگر بر آن صادق است؟

 پاسخ:

مورخ  2665به شماره ثبت وارده  1397/08/02مورخ  9026/655/1631بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/09/26

اوال، در فرض سؤال رفتار ارتکابی واحد بوده و نیازي به تنظیم کیفرخواست جداگانه نیست و چون جرح عمدي وارده 

وده که منتهی به عفونت شده است، مرتکب عالوه بر پرداخت دیه جائفه، به پرداخت ارش تعیینی صرفا در حد جائفه ب

چه دادگاه موضوع را از موارد نقص تحقیقات  توسط پزشکی قانونی نیز محکوم خواهد شد. شایسته ذکر است چنان

  کند. اقدام می 1392قانون آیین دادرسی کیفري  341بداند مطابق ماده 

چه حائز اهمیت است، استناد نتیجه حاصله به  ، آن1392قانون مجازات اسالمی  493و  492توجه به مواد  ثانیا، با

عث تغییر رفتار مرتکب است؛ اگر رفتار مجرمانه عمدي و نتیجه به آن مستند باشد، فاصله زمانی نتیجه استنادي با

  شود. عنوان مجرمانه نمی

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    قوقی قوه قضاییهمدیرکل ح



 

1398/08/18    

7/97/2605   

  ح  2605-98-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و بخشنامه اخیر معاون محترم اول قوه قضاییه، آیا اخذ نسخه  1315قانون وکالت مصوب  32با عنایت به ماده  -1

نامه تقدیمی وکال در دادسرا جهت احراز سمت ضروري است یا صرفاً با توجه به عبارت  ثانی قرارداد به ضمیمه وکالت

  باشد؟ محکمه در آن قانون ناظر به دادگاه می

آیا تبط اسی پرونده را ناقص بدانند، با لحاظ مواد قانونی مرهاي عالی از جهت ارجاع امر به کارشن چه دادگاه چنان -2

رغم قید نشدن تفصیلی موضوع، باید مراتب به  بایست پرونده اعاده شود یا طبق عمومات و علی پس از انجام آن می

  طرفین ابالغ و در صورت اعتراض به هیات کارشناسی ارجاع شود؟

انگردان گاهی درخواست آزمایش از حیث تعیین خلوص مواد مکشوف هاي  راجع به مواد مخدر و رو در پرونده -3

ریاست محترم وقت قوه قضائیه اساساً پذیرفتن این درخواست و ترتیب  31/6/1386شود. توجه به بخشنامه مورخ  می

 ؟ تصمیمکه در اصل مسئوولیت کیفري و میزان مجازات تاثیري دارد،ضروري است اثر دادن به آن با توجه به این

  صحیح در این باب چیست؟

 پاسخ:

مورخ  2605به شماره ثبت وارده  1397/9/17مورخ  9001/150/6210بازگشت به نامه شماره       

، موضوع استعالم بدون شماره و تاریخ بازپرس محترم شعبه هفتم دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 1397/9/20

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

) قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در 3(بند 381و  342، 59، 34با عنایت به مواد  -1

هاي مستقیم  قانون مالیات 103و ماده  1333الیحه قانونی استقالل کانون وکالء مصوب  19، و ماده 1379امورمدنی

الوکاله در آن به مرجع  کالتنامه خود را با قید رقم حقبا اصالحات بعدي، وکالي دادگستري باید و 1366مصوب 

  باشد. الوکاله جداگانه الزم نمی قضایی ارائه نمایند و ارائه قرارداد حق

، در 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  454و ماده  450ماده » الف«، بند 161، 155مستفاد از مواد  -2

پرونده را از جهت انجام کارشناسی ناقص بداند، قرار رفع نقص و ارجاع صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان تحقیقات 



تواند خود مبادرت به انجام قرار مذکور نماید و یا پرونده را نزد دادسراي  کند و می امر به کارشناسی صادر می

دادگاه تجدیدنظر  الیه در حدودي که کننده رأي بفرستد و مرجع قضایی مرجوع کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر صادر

چه ارجاع  کند و چنان نماید و نظر کارشناس را نیز به طرفین ابالغ می استان تقاضا نموده است، اقدام و رفع نقص می

  امر به هیأت کارشناسی از سوي دادگاه تجدیدنظر استان تقاضا نشده باشد، مرجع اخیر با تکلیفی مواجه نیست.

در فرض سوال این باشد که ماده مکشوفه با غیر مواد مخدر مخلوط یا اگر منظور از ضرورت تعیین خلوص  -3

رئیس محترم قوه قضاییه  نظر  31/6/1386 – 6973/1186ترکیب شده، در این صورت باید در اجراي بخشنامه 

  آزمایشگاه پیرامون میزان ماده موثر (هروئین یا ماده مخدر) محاسبه و تعیین مجازات گردد.

  

 شاه حیدري پوردکتر محمد علی 

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/29    

7/97/2025   

  ك2025-168-97شماره پرونده:  

  استعالم:

را بعد از سه سال از زمان  راجع به تغییر کاربري بدون مجوز اراضی زراعی چنانچه اداره جهاد کشاورزي شکایت خود

توانند جهت  تغییر کاربري مطرح نماید وموضوع مشمول مرور زمان شود،آیا دادستان یا اداره جهاد کشاورزي می

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  22و 20، 15، 14جبران ضرر و زیان و خسارت وارده در راستاي مواد 

ارائه چه مجاز به ارائه دادخواست باشند، این دادخواست به دادگاه کیفري  ناندادخواست مطالبه ضرر و زیان بدهند و چ

  شود یا دادگاه حقوقی؟ می

 پاسخ:

مورخ  2025به شماره ثبت وارده  1397/07/07مورخ  9012/1241/720بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/07/08

ها به ویژه و نیز قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 1392قانون آیین دادرسی کیفري  9اوال، با توجه به ماده 

این قانون، سازمان  1/8/1385الحاقی  10) ماده یک قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 1385(اصالحی  2تبصره 

یک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار ا هیچکننده جرم است، نه شاکی خصوصی. لذجهاد کشاورزي اعالم

  تقدیم دادخواست ضرر و زیان را ندارد.

تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی بر عهده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  11ثانیا، برابر ماده 

ا مدعی خصوصی است و با عنایت دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی ی

دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه 15و  14، 10، 9به مواد 

االصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان باشد و دادستان علیعمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام می

قانون اصالح موادي از قانون تشکیل سازمان  2ماده » د«ندارد؛ مگر در مواردي مانند تبصره یک الحاقی به بند 

الذکر بنا به تصریح مقنن قانون فوق 2ماده » د«که دادستان در محدوده موضوع بند  1393بازرسی کل کشور مصوب 

  .کندهزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست می بدون پرداخت
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/28    

7/97/1460   

  ك1460-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تعقیب متهم به لحاظ حیثیت عمومی بر عهده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  11که وفق ماده  نظر به این

چه به لحاظ حیثیت عمومی جرمی واقع و ضرر و زیان به اموال عمومی وارد شود، آیا دادستان  دادستان است، چنان

ادخواست،آیا هزینه دادرسی تواند دادخواست ضرر و زیان به همراه اعالم جرم تنظیم نماید؟ در صورت قبول تنظیم د می

  گیرد؟ به این دادخواست تعلق می

 پاسخ:

مورخ  1460به شماره ثبت وارده  1397/05/11مورخ  9027/458/29000بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون سواالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/05/13

تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و  1392قانون آیین دادرسی کیفري  11برابر ماده 

اقامه دعوي و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد 

در موارد ورود خسارت به اموال عمومی،  دیده است وقانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه 15و  14، 10، 9

االصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر باشد و دادستان علیدستگاه متولی امر مکلف به اقدام می

قانون اصالح موادي از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل  2ماده » د«در مواردي مانند تبصره یک الحاقی به بند 

الذکر بنا به تصریح مقنن بدون قانون فوق 2ماده » د«که دادستان در محدوده موضوع بند  1393کشور مصوب 

  .کندپرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست می

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/01    

7/97/1140   

  ح1140-68-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گر در جبران خسارات  هاي بیمه و نظر به مسئولیت ذاتی سازمان 1310قانون بیمه مصوب  14آیا با توجه به مفاد ماده 

احتیاطی،  مقصود از تقصیر در ماده مذکور به معناي مصطلح تعریف شده در قانون مدنی (بی ،گذار ناشی از عملکرد بیمه

  عمدي است؟شد و یا مقصود تقصیر با مباالتی و...) می بی

 پاسخ:

مورخ  1140به شماره ثبت وارده  1397/04/23مورخ  9710110221600543بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/04/26

گذار یا مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گربیمه«که مبنی بر این 1316قانون بیمه مصوب  14حکم مقرر در ماده 

مباالتی و احتیاطی، بیبا توجه به آثار آن، ناظر به تقصیر عمد است و شامل غیر عمد (بی» نمایندگان او نخواهد بود

  .شودغیره) نمی

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/13    

7/97/3072   

  ح  3072-79-97شماره پرونده:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پاسخ:

مورخ  3072به شماره ثبت وارده  1397/11/06مورخ  9030/970/80002بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1397/11/09

  

  

اداره یا مدیر تصفیه در مقام تشخیص طلب باید دارنده چکی را که در صورت طرح دعوا از سوي وي در دادگاه،  -1

به لحاظ اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت، ایراد اداره یا مدیر تصفیه قابل استماع نباشد، 

 استعالم:

هاي برگشتی چه در جریان عملیات تصفیه در حین بررسی ادعاي طلبکاران به استناد چکقاضی اداره تصفیه  -1

که بر خالف قواعد عمومی تجارت، در اداره تواند به وصف تجریدي استناد کند و یا اینتکلیفی دارد؟ آیا دارنده می

توان استناد کرد؟ در این مورد دو دیدگاه وجود شناسایی طلب واقعی مالك است و به وصف تجریدي نمیتصفیه 

کند، معتقدند که باید که اداره تصفیه براي بررسی طلبکاران واقعی اقدام میدارد. برخی همکاران با استدالل، این

ند. برخی هم مخالف هستند و قائل به حاکمیت کندعواي پایه را کنکاش کنند؛ لذا وصف تجریدي در آن اعمال نمی

 وصف تجریدي حتی درعلمیات تصفیه هستند. نظر صحیح کدام است؟

چه مالك ورشکستگی واقعی پذیرفته شود و در حین تصفیه مشخص شود که برخی اموال شرکت به درستی چنان -2

لب موجب اعاده دادرسی براي لغو حکم اعالم نشده است و دارایی از دیون بیشتر است؛ آیا کشف این حیله و تق

چه اعاده دادرسی براي این حکم قابل قبول نباشد یا مالك ورشکستگی را ظاهري تلقی کنیم، ورشکستگی است؟چنان

بستانکارانی که بر وصول خسارات تأخیر تأدیه خود اصرار دارند، براي این حق خود چگونه باید عمل کنند؟ آیا 

ه خسارات تأخیر تأدیه عادي مطابق نرخ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران را به جهت اداره تصفیه مجاز است ک

کشف دارایی بیشتر محاسبه کند؟ منظور از خسارت تأخیر تأدیه غیر از مواردي است که براي اعاده اعتبار موضوع 

 باید بپردازد. 1311قانون تجارت مصوب  562ماده 



شود که نتیجه آن از قبل معلوم است و تنها موجب طرح دعوایی میدر فهرست طلبکاران قرار دهد؛ زیرا رد طلب وي 

  شود. هاي اضافی میموجب طوالنی شدن فرایند تصفیه و تحمیل هزینه

، هرگاه متعاقب صدور حکم ورشکستگی معلوم شود 1311قانون تجارت مصوب  550و  549با عنایت به مواد  -2

باشد، مدیون قلمداد نموده است به اتهام زانی که در حقیقت مدیون نمیتاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به می

که گیرد و در صورت اثبات بزه مزبور در مرجع کیفري با عنایت به اینورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می

ي وحدت گیرد و از شمول رأورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست، به دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق می

قانون  575هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده  14/12/1347مورخ  155رویه شماره 

  .تجارت مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوي طلبکاران یا اداره تصفیه نیز منتفی است

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/28    

7/97/1674   

  ح1674-2/1-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که  کل کشور و نظر به این 1397با توجه به عدم تصریح به تعرفه هزینه خدمات قضایی در قانون بودجه سال  -1

به  1397هاي خدمات قضایی در سال  احکام مقرر در قوانین بودجه براي همان سال قابلیت اجرا دارند، دریافت هزینه

بینی موضوع در الیحه بودجه دولت و ضم جداولی به قانون بودجه با عنوان  چه مأخذي است؟ با توجه به پیش

که الیحه بودجه در موارد عدم تغییر در قانون بودجه عیناً به تصویب مجلس شوراي توان نتیجه گرفت  تغییرات،آیا می

  اسالمی رسیده است؟

الیحه  16جدول شماره  یکبینی افزایش میزان جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان در ردیف  با توجه به پیش -2

محسوب  1397بور مصوب قانون بودجه سال و عدم اشاره به آن در قانون بودجه،آیا مقرره مز 1397بودجه سال 

  گردد؟ می

در حال حاضر هزینه دادرسی به چه مأخذي  1319قانون امور حسبی مصوب  375در امور حسبی مذکور در ماده  -3

به مأخذ  1395ریال و یا بر اساس قانون بودجه سال  500به مأخذ  1361باید وصول شود؟ بر اساس اصالحیه سال 

در این خصوص باشیم، با توجه به پایان سال  1395صورتی که قائل به حکومت قانون بودجه سال ریال؟ در  50000

  شود؟ اجراي قانون مزبور چگونه اعتبار آن توجیه می

با اصالحات  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  4در بند  -4

بینی هزینه  هاي حقوقی و کیفري معین شده است. با توجه به عدم پیش براي پروندههزینه ورودي  و الحاقات بعدي

  و بعد از آن هزینه مزبور قابل وصول است و به چه میزان؟ 1396مزبور در قانون بودجه سال 

هاي مربوط به جرایم عمومی که شاکی خصوصی وجود ندارد،آیا قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره  در پرونده -5

توان در ذیل قرار تصریح نمود که به سبب نبود شاکی خصوصی قرار صادره قطعی  طعی است یا قابل اعتراض و آیا میق

  است؟ در صورتی که قرار صادره را غیر قطعی تلقی نماییم، چه شخصی حق اعتراض دارد؟

ایت نکند و اعالم کند شکایتی دیده با اطالع از وقوع جرم شک اي که داراي جنبه عمومی است، بزه اگر در پرونده -6

دیده که عنوان شاکی در پرونده نداشته، با توجه به ماده  ندارد و پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا بزه



اي است که  دیده که حق اعتراض را براي شاکی شناخته و شاکی نیز بزه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  270

  اعتراض دادگاه چه تکلیفی دارد؟ ق اعتراض به قرار صادره را دارد و در صورتطرح شکایت کرده، ح

 پاسخ:

نظریه  24/05/1397مورخ  1674به شماره ثبت وارده  1397/05/18بازگشت به استعالم فاقد شماره مورخ       

  گردد: مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

هاي مربوط به خدمات قضایی،  و ضمایم آن و عدم تغییر در تعرفه 1397با توجه به قانون بودجه مصوب  -1

  است. 1396هاي خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال  مانند تعرفه چنان به هاي مربوطه هم تعرفه

ت هاي خدما راجع به تعرفه 1398و  1397هاي  پیوست قوانین بودجه سال 16با توجه به عدم انتشار جدول شماره  -2

  باشد. نظر راجع به تغییر موضوع سؤال نمی قضایی در روزنامه رسمی، این اداره کل قادر به اظهار

 1397تغییر یافته است و مراجع قضایی در سال  1396هزینه دادرسی امور حسبی مطابق جدول قانون بودجه سال  -3

  نمایند. نیز با بررسی به عمل آمده مطابق آن اقدان می

بینی نشده باشد، باید مطابق آخرین تغییرات  پیش 1396ها در قانون بودجه سال  نه ورودي براي پروندهچه هزی چنان -4

  هاي قضایی اقدام نمود. قانونی مربوط به تعرفه

هاي منع  که فاقد شاکی خصوصی است، قید قابل اعتراض بودن قرار  گذشت قابل هاي مربوط به جرایم غیر در پرونده -5

  ب دادسرا به مانند ابالغ این قرار، سالبه به انتفاء موضوع است.یا موقوفی تعقی

در تعریف شاکی خصوصی، وجود حق اعتراض براي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  10با توجه به ماده  -6

و واجد   دیده (شاکی) در پرونده این قانون، منوط به طرح شکایت از سوي بزه 270ماده » الف«شاکی موضوع بند 

گردد.  دیده واقع شدن فرد موجد حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره نمی باشد و لذا صرف بزه سمت شدن می

ماید، در این صورت دیده مبادرت به طرح شکایت راجع به همان موضوع پرونده ن شایسته ذکر است، در فرضی که بزه

  گردد. اعتراض به ایشان ابالغ میوي شاکی خصوصی تلقی و قرار منع تعقیب با حق 
  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/04    

7/97/3115   

  ح  3115-79-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چه اداره تصفیه امور ورشکستگی در حین عملیات تصفیه قرارداد کارگري با اداره تأمین اجتماعی را ادامه  چنان -1

دهد و مکلف باشد که سی درصد حق بیمه را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، آیا در صورت تأخیر، مکلف به پرداخت 

براي تاجر ورشکسته موضوع رأي وحدت رویه شماره  جریمه است؟ آیا ممنوعیت اخذ جریمه و خسارت تأخیر تأدیه

شود و یا ناظر بر  هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل قراردادهاي دوران تصفیه نیز می 14/12/1347مورخ  155

  قراردادهاي پیش از عملیات تصفیه است؟

هر شرایطی به اذن تأمین   آیا انتقال اموال تاجر در 1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  37با توجه به ماده  -2

که  که حتی در فرض فروش اموال تاجر در عملیات تصفیه، اذن شرط باشد و یا این نحوي اجتماعی منوط است؟ به

که طلب اداره  چه حکم قانون را مطلق و شامل همه موارد بدانیم، با توجه به این مربوط به شرایط عادي است؟ چنان

ار دارد، آیا این منوط شدن به اذن با شأن طلبکار منافاتی ندارد؟ اگر اجازه انتقال تأمین اجتماعی در طبقه پنجم قر

  ندارد، راهکار اداره تصفیه براي فروش اموال و تقسیم بین طلبکاران مقدم بر اداره تأمین اجتماعی چیست؟

هایی که بدون هماهنگی  رگاهقانون تأمین اجتماعی، ماهیت حق تأمین اجتماعی در مورد عین کا 37با توجه به ماده  -3

انتقال داده شده است، چیست؟ آیا داراي ماهیت حق رهنی بابت طلب تأمین اجتماعی است؟ در صورت مثبت بودن 

توان گفت که اداره تأمین اجتماعی داراي حق تقدم در این گروه اموال است و  پاسخ، آیا در مورد تاجر ورشکسته می

قانون اداره تصفیه امور  58دار مذکور در صدر ماده  و شامل طلبکار اولویتطلبکار با حق وثیقه محسوب شده 

  و پیش از طبقه اول است. 1318وب مص ورشکستگی

 پاسخ:

مورخ  3115به شماره ثبت وارده  1397/11/15مورخ  9030/1085/80002بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري 1397/11/17

  



جرایم نقدي ناشی از تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه موضوع قانون دریافت جرایم نقدي از کارفرمایان  -1

هاي مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و ¬کارگاه

باشد و بنابراین با اصالحات بعدي، متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه می 1373نمایند مصوب میحق بیمه مربوط اقدام ن

هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ بنابراین  14/12/1374مورخ  155از شمول رأي وحدت رویه شماره 

  جریمه پس از شروع عملیات تصفیه با توجه به آمره بودن قوانین تأمین اجتماعی قابل مطالبه است. 

مورخ  212و رأي وحدت رویه شماره  1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  58اوال، وفق ماده  -3و  2

دیوان عالی کشور، سازمان تأمین اجتماعی جزو طلبکاران عادي (طبقه پنجم) محسوب هیأت عمومی  10/7/1350

شود؛ و همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی منوط به رعایت مقررات راجع می

نون تأمین اجتماعی قا 37به امر تصفیه است؛ بر این اساس، انتقال اموال ورشکسته مشمول تکلیف مقرر در ماده 

که ورشکسته به سازمان مزبور بابت حق بیمه و متفرعات آن بدهی داشته باشد، نیست و در صورتی 1354مصوب 

  سازمان همانند دیگر غرما باید به اداره تصفیه مراجعه و به نسبت طلب از اموال ورشکسته وصول نماید.

، ماهیتاً حق رهنی نیست؛ 1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  37 ثانیا، حقوق سازمان تأمین اجتماعی با توجه به ماده

که در فرض مذکور صراحت کافی بر آید؛ در حالیزیرا حق رهنی در نتیجه قرارداد یا تصریح در قانون به وجود می

  .ایجاد حق رهنی وجود ندارد

  

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1398/08/08    

7/97/2905   

  ك  2905-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که سازمان اطالعات سپاه و نیروي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  29ماده » ب«با توجه به بند  -1

قانون حمایت قضایی  یکمقاومت بسیج را در زمره ضابطان خاص دادگستري ذکر نموده است و با عنایت به ماده 

توانند هنگام برخورد با جرایم مشهود و در که به موجب آن اعضاي سازمان بسیج مستضعفین می 1371بسیج مصوب 

صورت عدم حضور ضابطان دیگر یا عدم اقدام به موقع آنان و با اعالم نیاز آنان اقدام نمایند، حدود اقدامات آنان به 

  توانند به عنوان ضابط عمل نمایند؟نیز می عنوان ضابط آیا تنها در جرایم مشهود است یا در جرایم غیرمشهود

در صورتی که مقامات قضایی در جرایم غیرمشهود امري را به سازمان اطالعات سپاه یا نیروي مقاومت بسیج  -2

قانون آیین دادرسی کیفري  32ارجاع دهند، آیا داراي اعتبار قانونی است؟ در صورت ارجاع آیا مشمول تبصره ماده 

  وند؟شمی 1392مصوب 

که به موجب آن بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  55با توجه به ماده  -3

غیرمشهود باید با اجازه موردي مقام قضایی باشد، آیا دستوراتی که برخی مقامات قضایی جهت بازرسی خودروها به 

ایند، داراي اعتبار قانونی نمبطان دادگستري صادر میصورت کلی و معموالً براي مدت حدود یک ماه خطاب به ضا

  است؟

 پاسخ:

مورخ  2905به شماره ثبت وارده  1397/10/03مورخ  39/1/97/123585بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1397/10/22

و ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج  1392قانون آیین دادرسی کیفري  29ماده » ب«اوال، با توجه به بند  -1

، اعضاي سازمان بسیج مستضعفین صرفا هنگام برخورد با جرایم مشهود و در صورت عدم حضور 1371مصوب 

وگیري از محو آثار جرم و فرار متهم و با وجود ضابطان دیگر یا عدم اقدام به موقع و یا اعالم نیاز آنان، به منظور جل

  نمایند.سایر شرایط مذکور در قانون حمایت قضایی از بسیج اقدام می



اساسنامه سپاه  5ثانیا، اعضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمی و از آن جمله اطالعات سپاه نیز به صراحت تبصره ماده 

اساسنامه سپاه و نیز در  5و  4، 3، 2هاي مذکور در مواد مأموریتدر زمینه  1361پاسداران انقالب اسالمی مصوب 

شوند ضابط دادگستري محسوب می 1362قانون تأسیس وزارت اطالعات مصوب  6ماده  2انجام وظایف مقرر در بند 

  که جرم مشهود یا غیرمشهود باشد. توانند در حدود مذکور در قانون اقدام نمایند اعم از آنو می

ضابطان خاص شامل «دارد: در تعریف ضابطان خاص مقرر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري  29ماده » ب«بند  -2

...» شوند شده ضابط دادگستري محسوب میمقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول

شوند. بنابراین ري محسوب نمیکه مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگست

ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسائل خارج از وظایف اختصاص یافته به 

 35و  34که حسب مواد الوصف با توجه به اینباشد. معقانون یادشده می 32ها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده آن

باشند، ضابطان اعم از عام و خاص مکلف به اجراي دستورهاي مقامات قضایی می 1392قانون آیین دادرسی کیفري 

  باشند.در فرض استعالم نیز ایشان با تکلیف دیگري جز متابعت از اجراي دستور قضایی مواجه نمی

قانون آیین  61و  55، 44و مواد  1368قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی  47و  22مستفاد از اصول  -3

هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب واحده احترام به آزاديو بندهاي یک و هشت ماده 1392دادرسی کیفري 

کشف و تعقیب جرایم و  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  42ماده  2و مالك تبصره  40و ماده  1383

و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدي باشد که در اقداماتی نظیر متوقف نمودن 

قانون آمده است. بنابراین در فرض استعالم بازرسی وسایل نقلیه عمومی (اعم از قسمت بار و ...) توسط نیروي 

خصوص جرایم غیرمشهود انتظامی (ضابطان عام) در جرایم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در 

بازرسی از خودروهاي مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کاالي قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه 

بینی نشده موردي مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفري پیش

رسی از خودروها در مبادي ورودي و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص گردد که بازاست. ضمناً متذکر می

  .باشدمربوطه می

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/20    

7/97/2929   

  ك 2909-186/1-97شماره پرونده:  

  استعالم:

انتشار احکام محکومیت قطعی در جرایم اقتصادي با احراز شرایط  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  36طبق ماده 

مقرر در ماده الزامی است. در صورتی که این الزام از سوي دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی مقرر نشده 

مستلزم الذکر اقدام نماید یا  تواند نسبت به اعمال ماده فوق باشد،تکلیف چیست؟ آیا اجراي احکام دادسرا رأساً می

الذکر شامل واسط در  تصریح دادگاه صادرکننده حکم است؟ در صورت عدم تصریح تکلیف چیست؟آیا حکم ماده فوق

  شود؟ میرشا و ارتشا نیز 

 پاسخ:

مورخ  2909به شماره ثبت وارده  1397/10/18مورخ  9022/1016/5001بازگشت به نامه شماره       

شماره و تاریخ دادیار محترم شعبه سوم دادسراي عمومی و انقالب ماکو، ، در خصوص استعالم فاقد 1397/10/22

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می1نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

هاي  نامه راجع به نحوه اجراي مجازات آیین« 21ماده  1و تبصره  1392قانون مجازات اسالمی  36مستفاد از ماده  -1

رییس قوه قضاییه، صدور حکم به انتشار  26/11/1393مصوب » قانون مجازات اسالمی 23لی موضوع ماده تکمی

قانون یاد شده و تبصره آن، مجازات اصلی است که دادگاه  36حکم محکومیت قطعی در موارد مذکور در ماده 

نماید و لذا  دور حکم صادر میصادرکننده حکم با حصول شرایط مذکور در این ماده، دستور انتشار آن را ضمن ص

اجراي احکام کیفري مربوطه تنها در صورت صدور حکم مزبور مجاز به انتشار حکم محکومیت قطعی خواهد بود و 

چه مورد از موارد تصحیح رأي یا  اجراي احکام کیفري رأسا در این خصوص تکلیفی ندارد. بدیهی است که چنان

  ربط حسب مورد اقدام مقتضی معمول خواهند داشت. ام کیفري یا دادستان ذيتجدیدنظرخواهی باشد، قاضی اجراي احک

باشد و احکام مقرر در مورد انتشار  مرقوم می 36ماده » الف«واسطه در جرم رشاء و ارتشاء مشمول اطالق بند  -2

  احکام محکومیت مجرمان با رعایت شرایط مذکور در قانون، در مورد ایشان نیز جاري خواهد بود.

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/14    

7/97/2951   

  ك  2951-168-97شماره پرونده:  

  استعالم:

هایی که در شعبه بازپرسی به صدور قرار نهایی منع تعقیب یا موقوفی تعقیب شده منجر  در بسیاري از موارد در پرونده

با درخواست کتبی تقاضاي اخذ تصویر از تمام یا بعضی اوراق پرونده را دارد یا است، بعد از مدتی شاکی یا متهم 

  نماید: مطالعه پرونده درخواست می

آیا در اختیار قرار دادن یا در اختیار قرار ندادن اوارق پرونده جهت اخذ تصویر و یا دستور مطالعه پرونده یا عدم  -1

  دستور آن حسب مورد محمل قانونی دارد؟

  شود. ظامی براي بازپرس محسوب میالذکر حسب مورد تخلف انت ا در فروض فوقآی -2

 پاسخ:

مورخ  2951به شماره ثبت وارده  1397/10/24مورخ  9001/80/634بازگشت به نامه شماره       

بازپرس محترم شعبه چهارم دادسراي  11/10/97مورخ  163/97، موضوع استعالم شماره د/پ 1397/10/25

) این اداره کل به شرح زیر 1عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

  گردد: اعالم می

و  191ماده مذکور و نیز مواد  3و  2و  1هاي  و تبصره 1392قانون آیین دادرسی کیفري  100با عنایت به ماده  -1

انون یادشده، در فرض استعالم که تحقیقات مقدماتی خاتمه یافته و پرونده کیفري مختومه است، با رعایت ق 351

قانون  214و  101از جمله مواد  1392هاي مقرر در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  محدودیت و ممنوعیت

هزینه خود، از حقوق طرفین است و طبق مذکور، کسب اطالع از اوراق پرونده و تهیه تصویر از اوراق مورد نیاز با 

بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به  قانون یاد شده، دادن تصویر از اسناد و مدارك طبقه 351تبصره ذیل ماده 

  باشد. تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع می

قانونی از عهده این اداره کل خارج و در صالحیت دادگاه عالی تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با موازین  -2

  انتظامی قضات است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/11    

7/97/2944   

  ك 2944-186/2-97شماره پرونده:  

  استعالم:

» ب«ساله داراي مدرك لیسانس و کارمند اداره دولتی و داراي موقعیت شغلی و اجتماعی مناسب خانم  40»الف«آقاي

را » الف«آقاي » ب«آورد که بعد از مدتی به دلیل اختالفات به وجود آمده بین طرفین خانم را به عقد موقت خود درمی

به دلیل عدم افشاي عقد موقت چند فقره » الف«يکند و آقا به افشاي عقد موقت نزد دیگران و خانواده وي تهدید می

» ب«که خانم  دهد و پس از این دهد و سند منزل مسکونی را نیز به نام ایشان انتقال می می» ب«سفته و چک به خانم

شکایتی دایر بر سوءاستفاده از » ب«علیه خانم» الف«کند،آقاي را نزد دیگران فاش می» الف«ازدواج موقت خود با آقاي

  و هوس و ضعف نفس شخصی در دادسرا طرح می نماید: هوي

  است؟ 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  596آیا موضوع مشمول ماده  -1

  گیرد؟ اشخاص رشید را نیز در برمی فوق الذکرآیا ماده   -2

ن سبت به اشخاص رشید،آیا 1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  596در صورت شمول ماده  -3

د دربرگیرنده هر شخص رشیدي است یا باید با توجه به سن، میزان تحصیالت و... موضوع باید بررسی و حسب مور

  نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود؟

 پاسخ:

مورخ  2944به شماره ثبت وارده  1397/10/23مورخ  9014/40456/550بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1397/10/24

شامل » هوي و هوس«و » ضعف نفس«، اطالق عبارت 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  596مستفاد از ماده 

قانون تعزیرات  117الذکر نسبت به ماده گردد و تغییرات تقنینی قانون فوقکلیه اشخاص اعم از رشید و غیررشید می

  ومی سابق نیز مؤید این نظر است.قانون مجازات عم 239و ماده  1362

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/12    

7/97/2934   

  ك2934-168-97شماره پرونده:  

  استعالم:

ترین مقام قضایی و اداري در قوه  قانون اساسی رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی یکصد و پنجاه و هفتممطابق اصل 

مذکور و منصوب از سوي مقام معظم رهبري است که انتصاب و موافقت با نقل و انتقال قضات در شرایط عادي و یا 

مورخ  10550ده دارد. به موجب بخشنامه شماره همان قانون را نیز بر عه یکصد و شصت و چهارمبنا به اصل 

رئیس  13/7/1371همان شورا، بخشنامه مورخ  11/9/1359شوراي عالی قضایی و مصوبه مورخ  24/2/1354

هاي  قانون تشکیل  دادگاه 12ماده ، 28/11/1375اي قضات مصوب  قانون نقل و انتقال دوره 5قوه قضاییه، ماده 

 9213آیین دادرسی کیفري مصوب  570نامه اجرایی آن که برابر ماده  آیین 7و ماده  1381عمومی و انقالب اصالحی 

هاي شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه تغییر مقامات  نامه  گروه نسخ نشده است و رویه حاکم بر اعمال آیین

ن نقل و انتقال به رؤساي قضات، پیشنهاد انتصاب نقل و انتقال قضات از جمله قضات دادسرا براي تصوب در کمیسیو

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  289ها تفویض گردیده است. از طرفی مطابق ماده  هاي استان کل دادگستري

جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رئیس قوه  تواند انتصاب، جابه دادستان کل کشور می

هاي عمومی و انقالب سراسر کشور پس از  بصره یک آن ماده در خصوص دادستانقضائیه پیشنهاد دهد که برابر ت

  گیرد. حال در پاسخ اعالم فرمایید: ربط صورت می کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستري استان ذي

از سوي دادستان کل کشور مانع  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  289آیا اعمال اختیار مذکور در ماده  -1

جایی تغییر شغل و محل خدمت  از اعمال اختیار رئیس کل دادگستري استان در طرح پیشنهاد مستقیم انتصاب جابه

  مقامات قضایی دادسرا از جمله دادستان به کمیسیون نقل و انتقال قضات است؟

ف به اخذ نظر آیا رئیس کل دادگستري استان در طرح پیشنهادات مستقیم خود در ارتباط با مقامات مذکور مکل -2

  دادستان کل کشور پیش از انعکاس به کمیسیون نقل و انتقال قضات است؟

قانون موصوف را ناشی از حق نظارت آن مقام و ناظر بر ماده  289اگر اعمال اختیار دادستان کل کشور در ماده  -3

قانون  و شصت وچهارم یکصدآن قانون بدانیم، آیا منحصر در موارد احراز ضرورت به شرح مندرج در اصل  288

  باشد. اساسی می

 



 پاسخ:

مورخ  97/اداري1393به شماره ثبت وارده  30/11/1397مورخ  500/4542/9030بازگشت به نامه شماره       

مورخ  2934به شماره ثبت وارده  20/10/1397مورخ  9030/3827/500و استعالم شماره  07/12/1397

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2آیین دادرسی کیفري (، نظریه مشورتی کمیسیون 23/10/1397

این قانون به دادستان  288در راستاي ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  289گذار در ماده ¬قانون -3و  2، 1

را به رییس کل کشور اختیاري مبنی بر پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها 

پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت «قوه قضاییه، اعطا کرده است و برابر تبصره یک این ماده 

ربط با دادستان کل هاي عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستري استان ذيدادستان

هاي عمومی سراسر شود که اوال، دادستانیجه حاصل میکه از جمع بین ماده و تبصره یک آن این نت» کشور است

باشند و سایر قضات دادسرا مشمول متن این ماده کشور از شمول متن ماده خارج بوده و مشمول تبصره یک آن می

 289هاي عمومی برابر تبصره یک ماده هستند. ثانیا، پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان

یادشده بر عهده دادستان کل کشور است. اما در این خصوص کسب نظر رییس کل دادگستري استان ضروري  قانون

  است و امکان پیشنهاد مستقیم از سوي رییس کل دادگستري استان وجود ندارد.

متن  ثالثا، گرچه اختیار پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت سایر مقامات قضایی دادسرا برابر  

حال قانون یادشده توسط دادستان کل کشور منوط به کسب نظر رییس کل دادگستري استان نیست، با این 289ماده 

یک از اختیارات هیچ باشد. بدیهی استاین اختیار نافی امکان پیشنهاد مستقیم از سوي رییس کل دادگستري استان نمی

  .انون اساسی نیستفوق نافی اختیارات رییس قوه قضاییه در چهارچوب ق

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/08    

7/97/2886   

  ك  2886-168-97شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي تعزیري در صورتی که دادستان  ، در تمام محکومیت1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442به موجب ماده 

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

ا مسترد نماید و تقاضاي تخفیف به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر ر

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

کند. این حکم دادگاه قطعی است.آیا با وجود شرایط مذکور در این ماده قانونی تخفیف  مجازات تعیین شده را کسر می

قانون مجازات  592ها ضبط مال و وجه به نفع دولت است نظیر ماده  زات قانونی آنمورد بحث شامل جرایمی که مجا

  هاست؟ اً ناظر بر دیگر مجازاتشود یا صرف در بزه رشاء و ارتشاء هم می 1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

 پاسخ:

، 1397/10/18مورخ  2886به شماره ثبت وارده  1397/10/1سیار مورخ  1بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: نظریه مشورتی کمیسیون سواالت خاص کیفري  این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته « 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  5برابر تبصره 

ها  خارج و در مورد آن 20و بند (ب) ماده یا مقصود از آن به کارگیري در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده 

امکان تخفیف در » مصادره اموال«قانون یاد شده بر خالف  37در ماده » این قانون عمل خواهد شد. 215برابر ماده 

قانون مجازات اسالمی  592بینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء موضوع ماده  ضبط اموال پیش

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري، حکم  3ماده  2و تبصره  1375(تعزیرات) مصوب 

یز در ن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442خاص مقنن است و از شمول مقررات تخفیف خارج است و ماده 

  این خصوص قابل اعمال نیست.

 شاه حیدري پوردکتر محمد علی 

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/08    

7/97/2833   

  ك  2833-168-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها  در گروه 1375قانون مجازات اسالمی بخش (تعزیرات) مصوب  746و 745، 744در مواردي که بزه موضوع مواد 

باشند،  هاي مختلف قضایی مقیم می یابد و اعضاء و انتشاردهندگان اکاذیب در حوزه هاي تلگرامی ارتکاب می و کانال

  اي است؟ محل ارتکاب بزه چه حوزه

 پاسخ:

مورخ  2833به شماره ثبت وارده  1397/09/29مورخ  13970929بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1397/10/15

قانون  746و  745، 744توان گفت در جرایم موضوع مواد حال به طور کلی میسوال کلی و مبهم است، با این

چه شخصی در گروه یا کانال مله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانکه از ج 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) 

ایجادشده در فضاي سایبر، مطلب مجرمانه متشر نماید و سایر اعضاي گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، 

ه موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت ب

  .باشنداند، قابل تعقیب میانتشار یا بازنشر نموده

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1398/08/01    

7/97/2828   

  ك  2828-100-97شماره پرونده:  

  استعالم:

تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  23ماده  4طبق تبصره 

علیه ظرف یک ماه پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی است. مطابق رأي  هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم

هر کس حکم به ضرر او صادر  75/10/1813مورخ  613عالی کشور به شماره  وحدت رویه هیأت عمومی دیوان

عالی کشور آیا  علیه توسط هیأت عمومی دیوان جه به تفسیر قضایی واژه محکومعلیه است. با تو شود، مصداق محکوم

هاي معموله در دادگاه بدوي انتظامی به صدور رأي مبنی بر تأیید قرار منع  که شکایت وي با رسیدگی شاکی انتظامی

ماده  4موضوع تبصره علیه  گردد، مصداق محکوم تعقیب دادسرا و یا صدور حکم برائت یا رد کیفرخواست دادسرا می

  باشد؟ قانون صدراالشعار می 23

 پاسخ:

، 1397/10/12مورخ  2828به شماره ثبت وارده  1397/10/10مورخ  17413بازگشت به استعالم شماره       

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

براي شاکی انتظامی حق  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  21مقنن از یک سو برابر ماده 

یاد شده وي را مکلف به  قانون 23ماده  7اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوي دیگر در تبصره 

د که مقنن براي شاکی رس پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است، از این رو به نظر می

» علیه محکوم«انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر نموده است، و لذا اطالق واژه 

این قانون را باید شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وي صادر شده است، نیز  23ماده  4مذکور در تبصره 

  مؤید این نظر است. 18/10/1375ورخ م 613دانست. رأي وحدت رویه شماره 

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1398/08/12    

7/97/2954   

  ك  2954-168-97شماره پرونده:  

  استعالم:

شود. بعد از یک  ساله در تهران مرتکب لواط بدون عنف و اکراه می 13ساله و مجرد به عنوان فاعل نسبت به پسر  20» الف«

ساله مرتکب قتل عمدي  14» ج«با مشارکت » الف«شود و بعد از دو هفته  مرتکب قتل عمدي در مشهد می» الف«هفته آقاي 

ر اهواز دستگیر شده د» الف«نیز در همان روز دستگیري » ج«کریم دستگیر و  در شهرستان رباط» الف«شوند.  در اهواز می

ها صورت گرفته انجام نشده  است؛ الزم به ذکر است تا روز دستگیري هیچ تحقیقاتی در محاکمی که جرایم در محل وقوع آن

  دگی به جرایم متهمان کدام است؟است؛ دادسرا و دادگاه صالح جهت رسی

 پاسخ:

، در 1397/10/25مورخ  2954به شماره ثبت وارده  1397/10/24مورخ  9001/80/634بازگشت به نامه شماره       

بازپرس محترم شعبه چهارم دادسراي ناحیه پرند نظریه  11/10/1397مورخ  163/97رابطه با استعالم شماره د/پ 

  گردد: ) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

 1392قانون آیین دادرسی کیفري  310رسیدگی به جرم به ترتیب مذکور در ماده  معیارهاي تعیین صالحیت مراجع کیفري در

 312با رعایت صالحیت ذاتی آمده است و در فروض سوال این معیارها باید مدنظر و مالك صالحیت قرار گیرد. مطابق ماده 

شوند فقط به جرایم اطفال و قانون یادشده هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم 

شود و حکم مذکور در تبصره این ماده استثنائا دادگاه اطفال را براي رسیدگی به جرایم نوجوانان در دادگاه اطفال رسیدگی می

و مفهوم مخالف  304قانون مذکور و مستفاد از مفاد ماده  294اشخاص بزرگسال صالح برشمرده است. مضافا بر اساس ماده 

این قانون، صالحیت دادگاه اطفال از نوع صالحیت ذاتی است. بنابراین در فرضی که بالغی با نابالغ دیگر  298ماده  2تبصره 

مرتکب جرم لواط در تهران شوند (با فرض متهم بودن فرد نابالغ) دادگاه اطفال تهران صالحیت رسیدگی خواهد داشت و در 

همان قانون نسبت به تفکیک پرونده اقدام و  312در اهواز مطابق حکم ماده فرض ارتکاب قتل عمدي توسط فرد بالغ و نابالغ 

به اتهام فرد نابالغ در دادگاه اطفال اهواز رسیدگی شود. اما در خصوص اتهامات مباشرت و شرکت در قتل عمدي فرد 

تعقیب در حوزه آن شروع شود که ابتدا قانون مذکور رسیدگی در دادگاهی انجام می 313و  310بزرگسال با رعایت مواد 

  شده است.

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1398/08/11    

7/98/734   

  ع734-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  در خصوص نحوه عملکرد شهرداري مرکز با متقاضیان افراز امالك مشاعی، موارد ذیل قابل طرح است؛

در راستاي انجام عملیات افراز امالك مشاعی، اداره ثبت اسناد و امالك پیرو قانون افراز امالك مشاعی بعد از  -1

ها، از شهرداري در خصوص اخذ قدرالسهم و  شهرداري 101رسید درخواست متقاضی در راستاي انجام اصالحی ماده 

متر و دارا  پانصدبه دو شرط توام شامل اراضی باالي  آورد. قانون مذکور هاي مصوب استعالم به عمل می بررسی طرح

بودن سند شش دانگ اشاره دارد. عمده مراجعین به علت نداشتن سند شش دانگ متقاضی افراز زمین خود با سند 

هاي الزم، اداره بازرسی و حقوقی استانداري  نخواهند شد و بعد از پیگیري 101مشاعی هستند. از این رو مشمول ماده 

درصد از زمین استنکاف  7/43لب ابرازي متقاضیان افراز را تایید کرده است ولی شهرداري از عدم اخذ قدرالسهم مطا

) اعالم 2هاي کشور (پیوست  ها و همیاري کند با توجه به صراحت بیان قانونگذار و بخشنامه اخیر سازمان شهرداري می

  نظر شود.

درصد امالکی که در  20شهرداري مدعی است که  101اصالحیه ماده  در راستاي استعالم اداره ثبت از شهرداري-2

که حق اشراف و حق  طرح قرار گرفته است تحت عنوان عوارض بر مشرفیت باید به تملک شهرداري برسد.توضیح این

 28/8/1360مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر اساس مصوبه 

شوراي اسالمی ممنوع است و طبق نظریه قانون راجع به لغو حق مرغوبیت اساس ماده واحده شوراي نگهبان مجلس 

باشد و این حق یکی از اموال شخصی است و در نتیجه جعل عوارض بر  و حرام می» اکل المال بالباطل«شرعا اخذ آن 

صی به شرط عدم احجاف در مقدار آن و آن توسط شخص یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخ

  صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد.

  باشد: طبق آخرین نظریه شوراي نگهبان سواالت ذیل قابل طرح می

  فرق بین حق مشرفیت مرغوبیت و عوارض بر حق مشرفیت چیست؟

که قبال شوراي نگهبان این مجوز  اینباشد؛ با علم به  منظور از مجوز قانونی در سطر آخر نظریه شوراي نگهبان چه می

  باشد؟ را باطل و حرام اعالم کرده است و مرجع صدور مجوز کدام نهادها می



  که باید مراحل قانونگذاري آن مجوز طی شود؟ باشد یا این آیا خود قوه مجریه متولی صدور این مجوز می

  ورت گرفته را بر عهده دارد؟ف صدر صورت احجاف در حق مالک، کدام مرجع صالحیت رسیدگی به احجا

 پاسخ:

، 1398/05/07مورخ  734به شماره ثبت وارده  1398/05/05مورخ  2/980825بازگشت به استعالم شماره       

  گردد: الملل این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین

با اصالحات و الحاقات بعدي، اعمال مقررات تبصره  1334قانون شهرداري مصوب  101ماده  3مستفاد از تبصره  -1

باشد و لذا دانگ میمزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که داراي سند مالکیت شش

که مفروز یا مشاع ز ایندانگ درنیامده است، اعم ااراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی را که به صورت شش

  الذکر باید رفتار شود.قانون  فوق 101گردد و در خصوص اراضی اخیرالذکر مطابق صدر ماده باشد شامل نمی

اخذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از بابت  1360با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب  -2

مورخ  1660/102/95ها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداري

باشد؛ اما در فقهاي محترم شوراي نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است شرعاً حرام می 2/5/1395

فرض وجود حق، جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. ضمناً در صورت هرگونه ابهام تفسیر شوراي نگهبان از 

چه ن اساسی یا نظریات این شورا در خصوص قوانین و مقررات، مرجع رفع ابهام، شوراي یاد شده است و نیز چنانقانو

ها شکایتی داشته باشند، اشخاص (مردم) از قوانین و مقررات و یا اقدامات و تصمیمات واحدهاي دولتی یا مأموران آن

و  10و مواد  1368مطابق اصول یکصدو هفتادم و یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی 

  باید به دیوان عدالت اداري مراجعه نمایند. 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  12

  

 دکتر محمد علی شاه حیدري پور

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

 

1398/08/25    

7/97/921   

  ع921-17-97شماره پرونده:  

  

  استعالم:

سال تمام سن دارند، با اجازه کتبی ولی یا  18قانون گذرنامه براي اشخاصی که کمتر از  18ماده  یکبه موجب بند 

همین قانون نام و مشخصات نوزادانی که از مادران ایرانی  22توان گذرنامه صادر نمود و همچنین وفق ماده  قیم می

شود در حال حاضر با توجه به همراه  شوند، در گذرنامه مادر ثبت می ها در ایران متولد می مقیم خارج هنگام توقف آن

اشد و ب شود و در این مورد نیازي به جلب موافقت پدر نمی ها قاعدتاً گذرنامه مستقل صادر می نداشتن گذرنامه

ماده  3همچنین در مواردي که در خارج از ایران شوهر ایرانی در محل تولد نوزاد حاضر نباشد. همچنین بر اساس بند 

سال تمام با موافقت شوهر و در موارد اضطراري با اجازه دادستان  18قانون گذرنامه، زنان شوهردار ولو کمتر از  18

که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و توانند گذرنامه دریافت نمایند. زنانی  می

رسد که قانونگذار در تنظیم  گونه به نظر می اند، از شرط این بند مستثنی هستند؛ لذا این به تابعیت ایرانی باقی مانده

ظ کیان خانواده و اقتدار پدر قانون گذرنامه بیشتر بر جنبه داخلی و موضوع خروج از کشور تمرکز داشته و با هدف حف

طرفه توسط  بینی شده در این قانون از تصمیمات آنی و یک به عنوان سرپرست تالش نموده است تا با مکانیزم پیش

سال و بانوان شوهردار جهت خروج از کشور جلوگیري نماید. با توجه به شرایط دریافت گذرنامه براي  18افراد زیر 

المکان بودن، حبس، عدم موافقت و یا به هر  کشور در صورتی که به هر دلیلی از جمله مجهولالذکر در داخل  افراد فوق

نحو دیگري ولی قهري و شوهر در دسترس نباشند، قانونگذار امکان حل مشکل را از طریق مراجع قضایی در نظر 

تن مدرك هویتی مواجه گرفته است و در نهایت در صورت عدم دریافت گذرنامه نیز شخص متقاضی با موضوع نداش

نفع ایجاد خواهد نمود و لذا صدور گذرنامه  گردد؛ اما این موضوع در خارج از ایران شرایط دشواري را براي ذي نمی

توانند تحصیل نمایند،  سال و نیز بانوان شوهردار که به هر دلیلی موافقت ولی و شوهر را نمی 18براي فرزندان زیر 

آورد؛ زیرا در خارج از کشور گذرنامه به عنوان تنها سند هویتی افراد  ها وجود می اي آنمشکالت و خطرات فراوانی بر

هاي حقوقی، کنسولی و سیاسی  هویت شدن و خروج فرد از دایره حمایت محسوب شده و نداشتن آن نه تنها موجب بی

اقامتی، عدم امکان ادامه  دولت ایران خواهد شد، بلکه سبب به وجود آمدن مشکالت خاصی از جمله ایجاد مشکالت

ها به کشور و دور شدن بیش از  نام در مدارس، اختالل در کسب درآمد و جلوگیري از رفت و آمد آن تحصیل و ثبت



ها خواهد شد. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از  پیش از فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی و نیز سرزمین مادري آن

ها به دالیل مختلف از جمله جدا شدن در دادگاه  که همسر آن ها به سبب این سال  آن 18بانوان ایرانی و فرزندان زیر 

محل بدون اقدام به ثبت آن در ایران و دادن حضانت به مادر، مفقود بودن شخص و یا آزار دادن زن از حضور در 

خروج از ایران مواجه شده و نمایند. با مشکل دریافت گذرنامه و اجازه  نمایندگی و اعالم رضایت کتبی خودداري می

ها میسر نباشد، از سفر به  که در صورت مسافرت به ایران امکان خروج براي آن به همین دلیل و به جهت ترس از این

ها ایجاد نموده است با توجه به مطالب  نماید و این امر صدمات روحی و روانی بسیاري را براي آن ایران خودداري می

قانون مدنی و نظریه مشورتی  1187وحدت رویه در برخورد با این اشخاص و با اشاره به ماده  فوق و به منظور ایجاد

در مواردي که به ولی یا قیم افراد صغیر یا بالغ غیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه  27/4/1388مورخ  7/2522شماره 

نفع و صدور  ر صرف تقاضاي ذيرشید دسترسی نباشد، در صورت نیاز به اعطاي گذرنامه و اجازه خروج از کشو

قانون مدنی در مورد اختیارات کنسول  1229نماید و ماده  دستور از جانب دادستان به صورت اداري کفایت می

همین قانون  18و ماده  3قانون گذرنامه و بند  22جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور و برداشت موسع از ماده 

جانبه موضوع  و دیگر قوانین و در نهایت با توجه به مصلحت اتباع کشور در خارج، خواهشمند است ضمن بررسی همه

هاي احتمالی که با موضوع فوق علیه  از نظر حقوقی و مطابق با قوانین جاري کشور و با عنایت به نتیجه پرونده

و دیگر  قانون مدنی 1229، اعالم نمایید آیا با استناد به ماده ها مطرح شده است همکاران بخش کنسولی نمایندگی

گونه فرزندان و زنان بدون رضایت پدر و  توانند با در نظر گرفتن مصلحت این قوانین حاکم، مأمورین کنسولی می

خارج  چه براي کنسول مشخص گردد پدر فرزند و یا شوهر زن از کشور شوهر اقدام به صدور گذرنامه نمایند و چنان

تواند نسبت به تغییر محل اقامت و  قانون مدنی آیا می 1005و  1006شده و در ایران حضور ندارند، با توجه به مواد 

  ها از کشور اقدام نماید؟ وج آنصدور مجوز خر

 پاسخ:

مورخ  921به شماره ثبت وارده  1397/03/30مورخ  9000/5397/20بازگشت به نامه شماره       

رئیس محترم اداره امور  5/3/97مورخ  4860339/510/721در خصوص استعالم شماره ، 1397/04/10

گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم 

  گردد: می

با اصالحات و الحاقات بعدي، براي  1351قانون گذرنامه مصوب  18اوالً، هرگاه ولی یا قیم وفق بند یک ماده  -1

صدور گذرنامه افراد تحت والیت یا قیمومیت اجازه کتبی بدون قید مدت و دفعات (به طور مطلق) داده باشد و یا 



یاد شده براي صدور گذرنامه همسر موافقت کتبی خود را به نحو مذکور اعالم کرده باشد،  18ماده  3شوهر مطابق بند 

همان قانون و اصل استصحاب مادام که عدول خود را اعالم نکرده باشند، اذن آنان به قوت خود  19با عنایت به ماده 

  باشد.نامه جدید براي صدور گذرنامه مجدد نمیباقی است و نیازي به ارائه رضایت

لیه رسیدگی کند، عثانیاً، در مواردي که ولی قهري منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی

علیه شود و در این صورت صدورگذرنامه براي مولیعلیه، امین تعیین میقانون مدنی براي مولی 1187به موجب ماده 

قانون مدنی که ناظر به دخالت در امور صغار و مجانین و  1229با اجازه کتبی امین مزبور نیز ممکن است. ضمناً ماده 

قانون  18ماده  3اجازه از سوي مأموران کنسولی در صدورگذرنامه وفق بند  اشخاص غیررشید است، براي اعطاي

  با اصالحات و الحاقات بعدي قابل استفاده نیست. 1351گذرنامه مصوب 

دارد، زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط این بند قانون اخیرالذکر که مقرر می 18ماده  3ذیل بند  -2

؛ زیرا »زن و شوهر در یک کشور خارجی مقیم باشند«لق است و منحصر به مواردي نیست که باشند، مطمستثنی می

اقامت مشترك زن و شوهر در یک کشور «اگر مقصود مقنن چنین بود باید به عبارت مذکور یا عبارتی مشابه به 

ت، اقامت زن و شوهر هر دو در یاد شده قابل استفاده اس 18ماده  3چه از ذیل بند کرد. بنابراین آنتصریح می» خارجی

چه مأموران کنسولی در صدور گذرنامه این امر را احراز نمایند، صدور گذرنامه مشمول خارج از ایران است و چنان

هاي مقرر قانونی است؛ نه صرفاً چه مالك احراز محل اقامت است، مستندات حاکی از مالكباشد. ضمناً آناین بند می

  لیه درج شده است.چه در گذرنامه اوآن
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