
 

1399/03/06    

7/98/2043   

  ك2043-187/3-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 کند و فیشو پیش از ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري، اقدام به واریز بخشی از دیه می 1396شخصی در سال 

دادن فیش دهد. شکات نیز از واریز وجه به جهت اختیار قرار نبه اجراي احکام تحویل می 1398آن را در سال 

  را پرداخت کند؟ 1398تا  1396التفاوت دیه سال بایست مابهاند. آیا محکوم میاطالعی نداشته

 پاسخ:

که طرفین قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آن 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  490مالك محاسبه دیه طبق ماده 

االجرا بودن آن است؛ بنابراین در قطعی و الزم در خصوص مبلغ توافق کنند و مالك پرداخت دیه، زمان اجراي حکم

له و پیش از ارسال پرونده به واحد اجراي احکام کیفري و بدون اطالع محکوم 1396در سال  فرض سؤال که محکوم

نزد خود نگه داشته است،  1398نسبت به واریز بخشی از دیه مورد حکم اقدام کرده است و فیش واریزي را تا سال 

ید به له، دیه باباشد و در صورت تقاضاي محکومله میله است و باعث تضییع حق محکومبه ضرر محکومرفتار وي 

تا  1396التفاوت دیه سال له داده شود. به عبارت دیگر، مابهوصول و به محکوم نرخ روز اجراي حکم از محکوم

م حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس نامه نحوه اجراي احکاآیین« 99زمان پرداخت باید محاسبه شود. ماده 

هاي معین مصوب و عضو، جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل و محل

  رییس قوه قضاییه نیز مؤید این نظر است.» 27/3/1398

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/13    

7/98/2040   

  ك2040-142-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداري در صورت پرداخت مال  5ماده  3با توجه به تبصره 

یق شود با توجه به الزام قانونگذار مبنی بر تعلمورد اختالس توسط متهم قبل از صدور کیفرخواست، حبس تعلیق می

  باشد:یل مدنظر میحبس، سواالت ذ

قانون مجازات اسالمی مشخص کرده است  46گونه که قانونگذار در ماده همان 3آیا در تعلیق قید شده در تبصره -1

  باید مدت زمان مشخص شود؟

  در صورت مشخص شدن مدت تعلیق، اگر متهم مرتکب جرم جدیدي شود آیا این تعلیق لغو خواهد شد؟-2

 5ماده  6قانون مجازات اسالمی حکم به انفصال دایم به انفصال موقت با توجه به تبصره  37آیا با توجه به ماده  -3

  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختالس قابل تبدیل است؟

 پاسخ:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و  5ماده  3گذار حکم موضوع تبصره مفروض آن است که قانون -2و  1

انشاء و » تعلیق اجراي مجازات«و » معافیت«هاي را با اشراف به معانی واژه 1367اري مصوب اختالس و کالهبرد

مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجراي مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن 

تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین قانون پیش 5ماده  3تعلیق موضوع تبصره 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  54کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگري شد، برابر ماده 

  شده به اجرا درآید.اقدام و مجازات تعلیق

اعمال قانون خاص است و در  1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب  -3

این قانون (در صورت  5ماده  6و تبصره  1ماده  1تخفیف مجازات جرایم مذکور در این قانون رعایت مقررات تبصره 

وجود جهات تخفیف) الزامی است؛ لکن چون ضابطه تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی در این قانون 

» پ«یعنی طق بند  1392ون مجازات اسالمی مصوب بینی نشده است، لذا تخفیف مجازات مطابق عمومات قانپیش

  شود.این قانون اعمال می 32ماده 

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/06    

7/98/2029   

  ك2029-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري نباشد؛  421ه در صورتی که ایراد رد دادرس در دادگاه تجدید نظر از موارد مصرح در ماد

مثالً یکی از اصحاب پرونده اعالم کند که علیه یکی از اعضاي شعبه شکایت انتظامی مطرح کرده است، آیا ضرورت 

قانون آیین دادرسی کیفري اقدام شود یا  425دارد عضو مورد ایراد نسبت به ایراد اظهار نظر کند و مطابق مفاد ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري  421قانون آیین دادرسی کیفري در موارد مصرح در ماده  425مفاد ماده  این که صرفاً

  الرعایه است؟ الزم

 پاسخ:

باید از رسیدگی امتناع » در موارد زیر«دارد: دادرس بیان می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421ماده 

ایراد رد دادرس کنند. با عنایت به منطوق این حکم، ایراد رد » ارددر این مو«توانند کند و طرفین دعوي نیز می

گانه این ماده قابل استماع دادرس از سوي طرفین دعوي، صرفاً در خصوص موارد احصاء شده مذکور در بندهاي شش

نیز نفیًا  نظر)است. بنابراین اگر ایراد مطروحه از شمول مصادیق معنونه خارج باشد، دادرس دادگاه (نخستین یا تجدید 

خواهد ن -از جمله اعالم طرح شکایت انتظامی از دادرس دادگاه  -یا اثباتاً تکلیفی به اظهار نظر در خصوص موضوع 

  داشت.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/98/2020   

  ح2020-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ر دعواي حقوقی حسب دفاعیات خوانده الزم باشد که دعواي دیگري در مرجع دیگري رسیدگی در صورتی که د-1

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه  19شود، آیا توقیف یا اناطه پرونده از سوي مرجع رسیدگی در راستاي ماده 

قط مختص خواهان به عنوان که این حق و فرصت فپذیر است؟ یا اینامکان 1379و انقالب در امور مدنی مصوب 

که در این مورد اختالف عقیده است، برخی همکاران با توجه به ظاهر ماده معتقدند که مبتکر دعوا است؟ توضیح آن

این حق خاص خواهان است نه خوانده و فقط منحصر به وي است؛ آن هم در جایی که دعوا الزم است در مرجع 

یی دیگر. برخی دیگر معتقدند قلمرو  این ماده فراتر است و خواهان فقط به قضادادگستري طرح شود نه هر مرجع شبه

د اي درج شده و تفسیر منطقی اقتضاء دارد که گفته شومعناي لغوي آن نیست، بلکه بر اساس قاعده تغلیب چنین کلمه

  کند  و تفاوتی بین  خواهان و خوانده نیست.مقصود هر کسی است که ادعا مطرح می

ورت چنانچه قرار توقف رسیدگی صادر شود، آیا پرونده از آمار باید کسر شود تا پرونده  به نتیجه در هر ص-2

  ها فاقد وجاهت است.نهایی برسد و یا کسر از آمار در این پرونده

 پاسخ:

ی مصوب هاي عمومی و انقالب در امور مدنقانون آیین دادرسی دادگاه 19گذار در ماده که قانونبا عنایت به این -1

خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و  1379

که دفاع وي از مصادیق دعواي متقابل یاشد که در این صورت باید خوانده جز دفاع تکلیف دیگري ندارد؛ مگر آن

  این قانون اقدام کند. 143تا  141وفق مواد 

ظهور در آن دارد که با  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب انون آیین دادرسی دادگاهق 19ماده  -2

صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه 

شود ور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمیصالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صد

که در اناطه کیفري تصریح به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  21و همچنان جریانی است و برخالف ماده 

بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی براي بایگانی کردن پرونده وجود 

  ندارد.

 ر احمد رفیعیدکت

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/10    

7/98/1994   

  ك1994-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخصی با تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم مرتکب قتل چهار نفر با سالح گرم شده است. پزشکی قانونی اعالم 

اضر سالم است لکن در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده کرده مرتکب قبل و بعد از ارتکاب جرم و در حال ح

است. مرتکب پس از ارتکاب جرم، صحنه جرم را در محل حادثه بازسازي و تشریح و اقرار به ارتکاب جرم کرده 

قانون  202است. حال با فرض اثبات جنون حین ارتکاب جرم و اقرار به آن، آیا در خصوص اتهام انتسابی برابر ماده 

قانون مذکور جهت صدور رأي به  85یین دادرسی کیفري باید قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده در اجراي ماده آ

خت که مسؤولیت پرداکه با توجه به اقرار وي به قتل و اینپرداخت دیه توسط مرتکب به دادگاه ارسال شود یا این

باید با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست  شود و پروندهدیه به عهده وي است، قتل خطاي محض محسوب می

  تحت عنوان قتل خطاي محض به دادگاه ارسال شود.

 پاسخ:

قانون آیین  202اثبات شود، دادسرا به صراحت ماده » حین ارتکاب جرم«در فرض سؤال، چنانچه جنون مرتکب 

ررات تبصره ماده مذکور، چنانچه کند؛ لیکن وفق مق، قرار موقوفی تعقیب صادر می1392دادرسی کیفري مصوب 

نایات که جشود و با عنایت به اینجرایم ارتکابی توسط مجنون مستلزم پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات اقدام می

شود، خطاي محض محسوب می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  292ماده » ب«ارتکابی توسط مجنون طبق بند 

یب، در صورت مطالبه دیه توسط اولیاي دم، پرونده به دستور دادستان وفق تبصره لذا پس از صدور قرار موقوفی تعق

شود تا نسبت به صدور حکم صالح ارسال میبه دادگاه ذي» بدون صدور کیفرخواست«قانون صدرالذکر،  85ماده  2

این امر (یعنی به پرداخت دیه، حسب مورد توسط عاقله یا مرتکب اقدام شود و اقرار مرتکب مذکور تأثیري در 

صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه) ندارد؛ لیکن اگر اقرار مجنون ادواري در 

، اعمال 1307قانون مدنی مصوب  1213که طبق ماده زمان افاقه باشد و حالت افاقه مسلم باشد، با توجه به این

قانون مجازات  463، مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اخیر ماده حقوقی مجنون ادواري در حال افاقه نافذ است

به عهده مرتکب است؛ هر چند حین ارتکاب جرم مجنون بوده است و اگر مسلم نشود که اقرار  1392اسالمی مصوب 

قرار قانون مدنی، ا 1262قانون اخیرالذکر و ماده  168که طبق ماده مرتکب در حال افاقه بوده است، با توجه به این

قانون مجازات اسالمی  463مجنون فاقد اعتبار است، در این صورت مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اول ماده 
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به عهده عاقله است. چنانچه پس از اقرارمرتکب به جنایت خطئی، عاقله اظهارات او را تصدیق  1392مصوب 

دیه خواهد بود و اگر جنایت پیش از اقرار  قانون مجازات اسالمی مسئول پرداخت 463کند،عاقله طبق تبصره ماده 

  شود.مجنون در حالت افاقه با دلیل دیگري ثابت شده باشد، اقرار وي موجب برائت ذمه عاقله نمی

 

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/12    

7/98/1959   

  ك1959-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

  آن اداره محترم به شرح ذیل است. 8/10/1389-6173/7و  29/9/1389-5882/7نظریات 

المال به جرح ا.ح.ق در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسري حکم دیه قتل بر بیت 29/9/1389-5882/7نظر 

در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوي معتبر بعضی از فقهاي معاصر که تسري دیه قتل 

اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده المال به جرح را تجویز نمودهبیتبر 

ق.م.ا  255وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از مالك ماده  کامل باشد ولی به هیچ

المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود پرداخت دیه از بیتتوان حکم به و اینکه خون مسلمانی نباید هدر رود می

و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند و از طرفی چون صدمه وارده موجب 

ق.م  1207ماده  2زوال عقل مصدوم شده است لذا باید مطابق مقررات قانون مدنی و امور حسبی به استناد بند 

ده بدون المال پرونبه نصب قیم اقدام شود و پس از تعیین قیم و تقاضاي وي مبتنی بر مطالبه دیه از بیتنسبت 

  شود قبل از این اقدامات موجبی براي ارسال پرونده به دادگاه نیست.کیفرخواست به دادگاه ارسال می

آید و چون صدمه ه به شمار میا.ح.ق.م  هر تقدیر مصدوم از لحاظ قانون موجود زند 8/10/1389-6173/7نظر 

یا صدمات وارده منتهی به سلب حیات از وي نشده است در این حالت تعیین دیه فوت براي او مبناي قانونی ندارد 

و نظر به اینکه صدمات وارد منجر به مرگ مجنی علیه نشده براي هر یک از آنها باید دیه علیحده تعیین گردد. در 

المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد تسري حکم دیه قتل بر  بیتق.م.ا حکم صریحی در خصوص 

اند چنانچه المال به جرح را تجویز نمودهلکن با توجه به فتاوي معتبر بعضی از فقهاي معاصر که تسري دیه قتل بر بیت

 ی به هیچ وجه موجبات شناساییتحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ول

توان ق.م.ا و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود می 255متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از مالك ماده 

المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم حکم به پرداخت دیه از بیت

ق.ا.ح افراد بیمار و ناتوان را مورد حمایت  104ارند از طرفی مقنن با وضع ماده فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ند

اي در اداره امور آنان ایجاد نکند با توجه به تقاضاي فرد بیمار قرار داده و به جهت اینکه مریضی و ناتوانی افراد وقفه

ا برد شخصهوشی و کما به سر میحالت بینماید و چون فردي که در دادگاه براي اداره امور مالی وي امین تعیین می

تواند از دادگاه تقاضاي امین نماید یعنی امکان طرح چنین دادخواستی وجود ندارد نتیجتا تعیین امین توسط دادگاه نمی

ق.ا.ح فاقد اشکال است و پس از  104با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اوالد وي با توجه به مالك ماده 

گردد المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال میمین در صورت تقاضاي وي مبنی بر مطالبه دیه از بیتتعیین ا
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 1392قبل از این اقدامات موجبی براي ارسال پرونده به دادگاه نیست با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات سال 

ه قانون قبلی را داشته است در عین حال با تصویب ماده در مقام بیان بوده و توجه به اشکاالت مطرح شده نسبت ب

المال باشد یا خیر قانون مجازات اسالمی در صورت عدم شناسایی جارح و صدمه زنده که دیه بر عهده بیت 487

هاي عمومی و انقالب قانون تشکیل دادگاه 8ق.ا.د.ك نیز مقنن با نسخ ماده  570سکوت کرده است و با تصویب ماده 

قانون اساسی و منابع  167آن قانون مراجعه به اصل  374مور کیفري و همچنین اصالح صورت گرفته در ماده در ا

فقهی را منع نمود. لذا در حال حاضر دیه مجروح یا مصدومی که متهم آن شناسایی نشده است غیر از تصادفات بر 

  ست.عهده چه کسی ا

 پاسخ:

دیه، احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان دارد و از این  1392ب قانون مجازات اسالمی مصو 452مطابق ماده 

حیث فاقد ماهیت کیفري است. از سوي دیگر مطابق اصل کلی در مسئولیت مدنی، هیچ ضرري نباید بدون جبران باقی 

انی ده جنیز تأکیدي بر این موضوع است. هرچند پرداخت دیه اصوالً بر عه» ال یبطل دم امرئی مسلم«بماند و قاعده 

هد الوصف تعشود. معالمال پرداخت میاست، لیکن در موارد خاص (همانند جایی که جانی شناسایی نشود) دیه از بیت

دولت به جبران این خسارات به این معنی نیست که دولت مسئول نهایی پرداخت خسارت اشخاص است، بلکه این 

ولت موضوع اصل سوم قانون اساسی و در اجراي فصل سوم امر به منظور تضمین حقوق ملت به عنوان وظیفه ذاتی د

این قانون به ویژه اصل بیست و نهم (برخورداري اشخاص از تأمین اجتماعی در حوادث) ذکر شده است. در متون 

المال در پرداخت دیه در موارد خاص نظیر فوت مرتکب یا عدم دسترسی به قانونی نیز به کرات به مسئولیت بیت

المال در قوانین کشورمان به طور کلی به عنوان یک ... اشاره شده است. بنابراین پرداخت دیه از بیت اموال وي و

قانون اساسی در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا  167قاعده پذیرفته شده است و از جهات شرعی نیز با لحاظ اصل 

قانون مجازات اسالمی به معناي منع جواز  487 تعارض قوانین قابلیت استنادي دارد. بنا بر آنچه گفته شد حکم ماده

رجوع به منابع فقهی در خصوص دیه جرح نیست و از این حیث تفاوتی بین دیه قتل و جرح وجود ندارد. مضافاً به 

  قانون اساسی با اصل قانونمندي جرم و مجازات منافاتی ندارد. 167لحاظ ماهیت مدنی دیه، استناد به اصل 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/11    

7/98/1953   

  ع  1953-96-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا اقدام نمایندگان سازمان امور مالیاتی عضو هیات حل اختالف مالیاتی دایر بر تعدیالت اعمالی در میزان مالیات  

درآمد مودي و در قبال اعتراض ایشان بدون اظهار نظر شده توسط گروه رسیدگی میزان مالیاتی نسبت به تشخیص

 598موجه و مدلل و عدم قید جهات و دالیل در متن راي، قابل انطباق با جرم تضییع وجوه دولتی موضوع ماده 

قانون مجازات  603قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) و یا منظور داشتن نفع در جریان تفریغ حساب موضوع ماده 

باشد یا این که قانون در قبال این نوع سوء جریانات سکوت نموده است و با عنایت به عدم وصول حقوق اسالمی می

مسلم دولتی در چنین موضوعاتی علی الخصوص در مباحث گمرکی و مالیاتی که تشخیص نادرست یا  سهل انگاري 

انونی و سپري شدن زمان مقرر هاي قمامور دولتی موجب عدم وصول حقوق دولتی گردیده و به دلیل مرور فرصت

اقدام  انگاريامکان وصول حقوق دولتی نیز از بین رفته است، نظر مشورتی این اداره کل را پیرامون چگونگی جرم

قانون مجازات اسالمی به بخش معامالت به این  603معنون و برخورد با موارد مشابه و نیز منحصر نمودن ماده 

  سازمان اعالم نکنند.

 پاسخ:

 28با اصالحات و الحاقات بعدي و بند  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 248الً، هرچند وفق ماده او

رأي هیأت حل اختالف مالیاتی باید متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض «العمل دادرسی مالیاتی دستور

جهات و دالیل آن توسط هیأت در متن رأي  مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات،

، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و حکومت اصل قانونی بودن جرم و »قید شود

مجازات، صرف عدم اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي و عدم قید جهات و دالیل در رأي صادره، 

  واجد وصف مجرمانه نیست؛ 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  598تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده الذکر نمییاً، رفتار ارتکابی فوقثان

باشد؛ زیرا مال یا وجهی به حیطه وصول یا تصرف دولت درنیامده است تا به واسطه اهمال یا تفریط  1375مصوب 

ن د؛ اصل نفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید ایمأمور دولتی تضییع و یا تلفی نسبت به آن صورت گرفته باش

  استدالل است؛ 
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تواند مشمول عنوان قانون یادشده می 603ثالثاً، رفتار ارتکابی در صورت فراهم بودن جهات و شرایط مقرر در ماده 

 مجرمانه موضوع این ماده قرار گیرد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/06    

7/98/1838   

  ك  1838-187/4-98شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا عدم گزارش موارد تغییر کاربري غیر مجاز اراضی زراعی که از سوي مسؤوالن اداره جهاد کشاورزي که نتیجه 

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  598آن عدم وصول جزاي نقدي به نفع دولت است، مشمول ماده 

منوط به سپردن مال به اشخاص مندرج در این ماده است؟ در   598است؟ به عبارتی آیا تحقق جرم موضوع ماده 

قانون مجازات اسالمی کتاب تعزیرات نباشد، آیا وصف مجرمانه دیگري  598صورتی که موضوع منطبق با ماده 

  تواند داشته باشد؟می

 پاسخ:

، تضییع اموال و وجوه دولتی توسط کارکنان 1375المی (تعزیرات) مصوب قانون مجازات اس 598با توجه به ماده 

شود در صورتی مشمول مجازات مقرر در این ماده می» اهمال یا تفریط آنان«و کارمندان مذکور در این ماده در اثر 

مل کور فقط شاکه اموال یا وجوه دولتی حسب وظیفه به آنان سپرده شده باشد؛ لذا بزه موضوع قسمت اخیر ماده مذ

است که حسب وظیفه به کارمند یا یکی از کارکنان مذکور در این ماده سپرده شده » اموال یا وجوه موجود دولت«

است و اهمال یا تفریط وي موجب تضییع این اموال یا وجوه دولتی شود؛ بنابراین عدم گزارش جرم تغییر کاربري 

قانون مجازات  598ز مصادیق جرم موضوع قسمت اخیر ماده غیر مجاز توسط مأمورین سازمان جهاد کشاورزي ا

قانون ارتقاي سالمت نظام  13نیست؛ لیکن در صورت جمع بودن شرایط مندرج در ماده  1375اسالمی مصوب 

 78و یا ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  576یا ماده  1392اداري و مقابله با فساد مصوب 

(در خصوص نظامیان) رفتار ارتکابی جرم محسوب و مرتکب  1382ایم نیروهاي مسلح مصوب قانون مجازات جر

تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت. همچنین اقدام مسؤول اداره جهاد کشاورزي در صورت جمع بودن شرایط 

» تسهیل«ار تواند مصداق رفتمی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  126تحقق معاونت در جرم موضوع ماده 

  این ماده باشد.» پ«موضوع بند 

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/03    

7/98/1473   

  ح  1473-76-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 در صورتی که طی دادنامه اي زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقابًال زوجه در پرونده اي دیگر به استرداد

  اموال و طالجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضاي تهاتر دیون کرده است:

ر تواند دآیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممکن و صحیح است؟ آیا قاضی صادرکننده رأي موخر می -1

  گی قضایی باشند؟دادنامه اقدام به تهاتر دیون دو دادنامه کند یا الزاماً باید دو دعوا هم زمان در حال رسید

از  ست یا باید پسآیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رأي بدوي بدون صدور اجراییه ممکن ا -2

در خصوص اموال و طالجات صورت 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46پس از اعمال ماده  صدور اجراییه و

  پذیرد؟

رفًا شود؟ آیا تهاتر قضایی صدیون تقسیط شده باشد، چگونه عمل می در صورت  تهاتر قضایی دیون اگر یکی از -3

یا  شوداقدام میشود؟ آیا از اقساط حال شده به صورت تشریفاتی و مکتوب کردن امر طی صورت جلسه محقق می

  از اقساط موجل؟

 پاسخ:

ن براي تهاتر، در فرض جنس بودن دو دیقانون مدنی و ضرورت هم 296با عنایت به حکم مقرر در ماده  -2و  1

به پرونده دیگر استرداد اموال و طالجات است، به تقاضاي به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکومسوال که محکوم

چه طرفین در مرحله اجراي احکام پذیر نیست؛ اما چنانیکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکان

به دو پرونده علیهما، محکومد تراضی کنند و یا در راستاي استیفا از محل اموال محکومبهما به وجه نقبه تقویم محکوم

دو دین  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47و  46به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد 

  شوند.اي که با هم برابري کنند، تهاتر میتا اندازه

و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 11با توجه به ماده  -3

بهما آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکومعلیه به دست میمانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم

  شوند.هاتر میکنند، تاي که با هم برابري میموضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/12    

7/99/298   

  ك  298-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي ملتزم شود که تا مدت معینی از استرداد ضمانت (رفع گذار یا کفیل با موجب سند رسمی یا طی الیحهچنانچه وثیقه

که از وي کفالت کرده یا وثیقه سپرده است خودداري کند یا رفع مسؤولیت خود را تا مسؤولیت) نسبت به شخصی 

گذار یا کفیل درخواست رفع مسؤولیت کند مدت معینی ساقط کند (شرط نتیجه)، اگر پیش از انقضاي مدت، وثیقه

  تواند از پذیرش آن خودداري کند؟آیا مقام قضایی می

 پاسخ:

گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی کفیل یا وثیقه 1392ادرسی کیفري مصوب قانون آیین د 228مطابق ماده 

تواند حسب مورد رفع مسؤولیت یا آزادي وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا با معرفی و تحویل متهم می

ر را فراهم کند. بمطرح است درخواست کند. این مرجع مکلف است بالفاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادي وثیقه 

ین ماده ا گذار یا هرگونه توافقی که متضمن ایجاد مسؤولیت بر خالف حکم آمرهاین اساس اخذ تعهد از کفیل یا وثیقه

 باشد، منشأ اثر نیست.

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/13    

7/99/292   

  ك  292-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید 

قانون آیین دادرسی کیفري  421ماده » ت«که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند 

ده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرون

  بود؟

 پاسخ:

که از سوي دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  274موضوع ماده  "قرار جلب به دادرسی"صدور

م و احراز اشود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهکیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می

مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً داللت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا 

 517باشد و رأي وحدت رویه شماره این قانون نمی 421ماده » ت«قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند 

 در همین راستا است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز 18/11/1367مورخه 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/12    

7/99/289   

  ك289-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري  19محاکم کیفري در رابطه با حدود مسؤولیت مدنی شرکاي جرم در رد مال موضوع ماده 

اوت دارند از طرفی هر یک از شرکاي جرم به نسبت مالی که برده است مسؤولیت مالی دارد. در هاي متفاستنباط

صورتی که وضعیت هر یک از شرکا و متهمان معلوم نباشد، در مورد تساوي یا تضامنی بودن رد مال از سوي متهمان 

  ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

در حدودي است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی  که اصل در مسؤولیت مدنی، جبران خسارتبا توجه به این

بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین در مورد مشارکت در جرم، هر یک از شرکا به نسبت مالی که 

برده است، مسؤولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکاي جرم معلوم نباشد، به نسبت مساوي محکوم به رد 

ل (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسؤولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادي متعاقب است در فرض سؤال صادق ما

 باشد.نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

 سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/10    

7/99/286   

  ك286-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي متعدد کفایت یین دادرسی کیفري صرف صدور احکام متعدد در زمانقانون آ 510اوالً، آیا براي اعمال ماده 

کند یا آن که براي اعمال مقررات موصوف، بررسی زمان وقوع هر کدام از جرایم و احراز تحقق آن جرایم تا قبل می

  از قطعیت آرا استنادي در راستاي تعدد جرم ضرورت دارد؟

دغام جرایم مواد مخدر باشد، در مرحله نقص آرا محکومیت قبلی و صدور ثانیاً، چنانچه موضوع آرا کیفري در بحث ا

حکم جدید از جهت ادغام، جمع کمی مواد (تجمیع مواد) ضرورت دارد یا آن که براي هر کدام از جرایم صرف نظر 

  شود؟از میزان آن یک مجازات جداگانه در نظر گرفته می

 پاسخ:

علیه هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود، محکوم 1392ی کیفري مصوب قانون آیین دادرس 510اوالً، طبق ماده 

هاي قطعی دیگري است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجراي داراي محکومیت

ذکور وجود نماید. بنابراین شرط اعمال ماده ماین ماده اقدام می» پ«و » ب«، »الف«احکام به شرح مقرر در بندهاي 

قانون مجازات اسالمی مصوب  134هاي متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده محکومیت

بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل  1392

  در قضیه ندارد. اجرا نیز مؤثر باشد. لذا تقدم و تأخر جرایم ارتکابی تأثیري

قانون اصالح  8یا  5یا  4ثانیاً، چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد 

قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و 

تعیین شود. ولی چنانچه متهم با یک  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134مجازات مرتکب باید برابر ماده 

هاي مختلف) از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمان

قانون  8ه یا ماد 5از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثالً همگی از جنس موضوع ماده 

شود، لذا از مقررات مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می

منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134تعدد جرم موضوع ماده 

قانون پیش 134بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده  دو یا چند ماده از این قانون باشد، مجازات مرتکب باید

 گفته تعیین شود.

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه     دکتر احمد محمدي باردئی
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1399/03/11    

7/99/285   

  ح285-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الق به درخواست زوجه به لحاظ هاي طدر پرونده 1391/12/1با توجه به مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 

عسر و حرج و یا احراز وکالت در طالق چنانچه دادگاه بعد از تشکیل جلسات دادرسی عسر و حرج زوجه یا تحقق 

از قانون موصوف الزامی به صدور قرار ارجاع امر به  28و  17وکالت ایشان را محرز نداند آیا در اجراي مواد 

نکه بالفرض صدور نظریه داوران بر لزوم جدایی زوجین براي دادگاه خانواده امکان داوري دارد یا آن که به لحاظ ای

  صدور حکم به نفع زوجه وجود ندارد لزومی به ارجاع امر به داوري وجود ندارد؟

هاي تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع درکمیسیون

  ه این حوزه قضایی اعالم و ارسال گردد.بهره برداري ب

 پاسخ:

که زوجه دلیلی بر اثبات عسر و حرج ارائه نکند و یا وکالت وي در امر طالق احراز نشود، ارجاع به داور در صورتی

 تواند به دلیل عدم احراز عسررسد؛ زیرا با وصف مذکور اثري بر آن مترتب نیست و دادگاه میضروري به نظر نمی

زوجه و یا عدم احراز وکالت وي در امر طالق و بدون ارجاع به داوري، حسب مورد حکم بر بطالن دعوي و حرج 

 و یا قرار رد آن را صادر کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/12    

7/99/284   

  ح284-9/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداري شخص محجور  1391ز خانواده مصوب حمایت ا 6به موجب ماده 

را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و به موجب ماده 

ود اقامع دعوي کند، تواند در دادگاه محل اقامت خقانون مذکور در دعاوي خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می 12

چنانچه مادر صرفاً از باب حضانت طفل دادخواست مطالبه نفقه فرزند صغیر خود را ارائه کند آیا دادگاه محل اقامت 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 11باشد یا به استناد ماده مادر صالح به رسیدگی می

  ت پدر؟دادگاه محل اقام  1379مصوب 

 پاسخ:

مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در  1391قانون حمایت خانواده مصوب  12امتیاز قانونی مذکور در ماده 

دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی 

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور  11اده بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع م

) است؛ لذا در تفسیر این ماده باید به قدر متیقن اکتفاء شود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفًا 1379مدنی مصوب 

  شود.سوي مادر به طرفیت پدر نمیمربوط به دعاوي میان زوجین است، شامل دعواي مطالبه نفقه فرزند از 

 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/13    

7/99/271   

  ك271-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از قانون آیین دادرسی کیفري که محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش  302اجراي آراي قطعی جرایم موضوع ماده 

  قضایی بخش یا دادسراي مربوط؟ باشد به عهده کدام مرجع است؟ حوزهمی

 پاسخ:

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

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

قانون یادشده،  484است، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطالق ماده  صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق

کننده کیفرخواست است و موضوع از اجراي حکم صادره از دادگاه کیفري یک بر عهده دادسراي شهرستان تنظیم

 است. این ماده که ناظر به اجراي احکام صادره از سوي دادگاه بخش است، خارج 3قلمرو شمول تبصره 

 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/12    

799/266   

  ع266-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مجلس شوراي اسالمی و 1387/12/14همان گونه که استحضار دارید قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب 

رویه با هدف حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگیري از قطع بی مجمع تشخیص مصلحت نظام 1389/2/15مصوب 

درختان به شرح ماده یک قانون مارالذکر تصویب و بر اساس همین ماده  ضوابط و چگونگی اجراي آن بر اساس 

توسط شوراي عالی  1389/2/15االشعار در تاریخ نامه اجرایی فوقباشد. آیینها میمصوبه شوراي عالی استان

گونه که مالحظه کند.هماناز ماده یک باغ را تعریف می» د«ا تصویب شده و در تبصره ماده یک و در شق هاستان

دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر پیش از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین » د«از شق  2فرمایید در بند می

همان شق دارا بودن سابق، راي دایر بر باغ و باغچه از  3مشجر و باغ عمارت را به عنوان مصداق باغ لحاظ و در بند 

  قانون زمین شهري را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است. 12از کمیسیون ماده 

گونه که استحضار دارید چنانچه سند مادر مالك عمل در تطبیق مصادیق باشد تقریبا هشتاد درصد از ابنیه و همان

 شوند و چنانچه  تخریبر شهر تهران بر اساس مشمول عنوان محصور مشجر میمستحدثات فعلی در شهرها و بویژه  د

شوند و مالک یا مالکین یا نمایندگان قانونی جهت اخذ جواز و پروانه ساختمانی به شهرداري مراجعه کنند بر اساس 

نه ساختمانی به جاي ها مصداق باغ بوده و در صدور پروامبنا قرار دادن سند مادر و مبناي محصور و مشجر این محل

شود ها جواز و پروانه خانه باغ و مسطح اشغال پانزده درصد اعطاء میمسکونی و سطح اشغال شصت درصد به آن

  ها به لحاظ تاریخ تصویب این مصوبه است.که نوعی تضییع حقوق شهروندان و حق مکتسبه آن

باغ صادرکرده باشند، آیا همان حکم غیر باغ  و پیش از آن مراجع وقت صالحه حکم بر غیر 1379:چنانچه در سال 

مالك عمل است؟ بر اساس همان حکم غیر باغ، در برخی قطعات تفکیکی از پالك مادر اقدام به ساخت و ساز کرده 

تصویب و اجرایی شده حق  1388ها که از سال باشند،  اساسا آیا شوراي شهر در اجراي مصوبه شوراي عالی استان

را دارد؟ و یا اینکه باید همان رأي صادر  1388صالح قبل از سال هاي ذيبه مصوبات کمیسیونورود مجدد نسبت 

مبنی بر غیر باغ بودن را به لحاظ موازین قانونی و لزوم احترام به آراء و تصمیمات مراجع اداري  و منع عطف به ما 

 رعایت و احترام حقوق مکتسبه شهرونديکننده و محدودکننده حقوق شهروندي و اصل لزوم سبق شدن قوانین تضییع

هاي تفکیکی منشعب از پالك اصلی و مادر داراي حکم غیر باغ جواز را مبنا قرار داده و مشابه دیگر مالکیت پالك

و پروانه ساختمانی بر مبناي غیر باغ بودن صادر کند و شوراي شهر مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به موضوعاتی 
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صالح قبلی و (سال اعطاء صالحیت اظهارنظر به شوراها)  مسبوق به تصمیم مراجع ذي 1389ل است که پیش از سا

  ایجاد کننده حق براي شهروندان است؟

 پاسخ:

ه در خود کاثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این«قانون مدنی  4بموجب ماده 

که در ماده یک اصالحی قانون حفظ و با عنایت به این» ین موضوع اتخاذ شده باشدقانون مقررات خاصی نسبت به ا

مجمع تشخیص  20/4/1388مجلس شوراي اسالمی و  14/12/1387و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

مصلحت نظام، در خصوص اثر قانون و اختیار شوراي اسالمی شهر نسبت به گذشته و موارد مسبوق به تصمیم مراجع 

صالح قبلی تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین موجبی جهت تسري آن به گذشته وجود ندارد و لذا در فرض استعالم ذي

االجرا شدن اصالحیه قانونی صادر شده است، معتبر بوده و رأي یا تصمیم مراجع صالحیتدار قانونی که پیش از الزم

التصویب، بر خالف تصمیم یا رأي صادره ستناد به قانون مؤخرتواند در این موارد با اشوراي اسالمی شهر قانوناً نمی

  بلی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.ق

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/06    

7/99/265   

  ك  265-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ی عمدي به همراه شخص ناشناسی که شاکی در مورد شخص متهم است به مشارکت در ایراد صدمه بدن» الف«شخص 

ناشناس رضایت داده و در دادسرا قرار موقوفی تعقیب وي صادر شده پس از صدور کیفرخواست و اخذ اظهارات 

شاکی دادگاه صدمات وارده به شاکی را منتسب به شخص ناشناس دانسته نه متهم ولی در مورد فعل ارتکابی وي را 

قانون مجازات اسالمی تشخیص  567قانون آیین دادرسی کیفري ایراد ضرب بدون اثر موضوع ماده  280طبق ماده 

داده لذا براي وي مجازات شالق تعیین نموده شاکی به راي اعتراض کرده دادگاه تجدیدنظر بیان نموده دادگاه حتما 

  باید در مورد دیه صدمات وارده اظهار نظر ماهوي نماید. 

قانونی اتهامی را احراز نمود که با  قانون آیین دادرسی کیفري زمانی که دادگاه عنوان صحیح 280طبق ماده -1

  عنوان مندرج در کیفرخواست تفاوت دارد آیا مکلف است در مورد اتهام مندرج در کیفرخواست نیز اظهارنظر نماید؟

وي ملزم به تبعیت از این دستور غیر در مواردي که نظر دادگاه تجدیدنظر مخالف صریح قانون باشد آیا محاکم بد-2

  باشند یا باید مراتب را به رئیس دادگستري جهت تعیین تکلیف اعالم نمایند؟قانونی می

 پاسخ:

شود ، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  280اوالً، مطابق ماده  -1

باشد؛ دگاه نیست و این امر به معناي خروج دادگاه از مفاد کیفرخواست نمیمانع تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دا

نظر است، تقاضاي تعیین مجازات براي رفتاریست که از سوي متهم ارتکاب را آنچه در کیفرخواست دادستان مدزی

براین در فرض یافته و واجد عنوان مجرمانه است و نه صرفًا عنوان یا عناوین مجرمانه مذکور در کیفرخواست؛ بنا

مطروحه، دادگاه موظف است با تطبیق رفتار مجرمانه با قانون، عنوان صحیح آن را مشخص و بر اساس آن حکم 

مقتضی صادر کند. ثانیاً، نظر به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص 

ر درخصوص عنوان یا عناوین مطرح شده در کیفر خواست ندارد، زیرا مراجع قضایی است، دادگاه تکلیفی به اظهارنظ

دادگاه صرفاً باید رفتار مجرمانه را مورد ممیزي قرار داده و پس از انجام تحقیقات و رسیدگی، به تشخیص خود، 

به  ععنوان مجرمانه صحیح را تعیین کند و اظهار نظر درخصوص عنوان یا سایر عناوین مذکور در کیفرخواست راج

  رفتار واحد ضرورتی ندارد.

اس تصمیم سدادگاه نخستین مکلف به اقدام بر ا» تبعیت دادگاه تالی از تصمیم دادگاه عالی«با عنایت به ضرورت  -2

  دادگاه تجدیدنظر است.
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 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/10    

7/99/264   

  ح264-141-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به دادنامه الف توسط معترض ثالثی اعتراض گردیده است و در خصوص آن اتخاذ تصمیم گردیده است و ادعاي 

معترض ثالث وارد تشخیص داده شده است اکنون شخص دیگري به همان دادنامه الف اعتراض ثالث نموده است 

  خواهشمند است این دادگاه را ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

ر فرض سؤال، منعی براي طرح دعواي اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از دادنامه صادره اولیه که در اعتراض د

که ثالث اول الغاء نشده است، از ناحیه دیگران وجود ندارد. بدیهی است در این فرض دادگاه در مقام رسیدگی به این

اید بخش الغا شده آن در نتیجه رسیدگی به اعتراض ثالث کند یا خیر، بدادنامه اولیه در حقوق معترض خللی وارد می

 قبلی را مد نظر قرار دهد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/03    

7/99/255   

  ح255-59-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

طی سه دهه گذشته عمدتاً از روستا به شهر  در اکثر شهرهاي داراي کمتر از پنجاه هزار نفر در استان قزوین که در

اند، اکثریت قریب به اتفاق و شاید بیش از نود درصد اراضی و امالك و مستغالت این شهرها فاقد سند تبدیل شده

هاي اخیر بر اساس قولنامه و نویس و در سالثبتی بوده و در طول سالیان متمادي به صورت موروثی و دست

هاي اخیر در این شهرها و هاي جامع و تفصیلی در سالاند. با عنایت به تصویب طرحفروش شدهنامه خرید و مبایعه

هاي هاي مصوب طرح جامع و بعضاً ضرورت بررسی پروندهاز طرفی در راستاي تدقیق این امالك با کاربري

ی صدور مجوز براي اراضساختمانی این شهرها به دلیل مغایرت در نوع کاربري افزایش سطح اشتغال تفکیک امالك 

قانون تأسیس شوراي عالی  5هاي زیر بنایی و ماده کمتر از حد نصاب مساحت در طرح و ... باید در کمیسیون

شهرسازي و معماري ایران مطرح شود. اما به دلیل عدم وجود سند ثبتی و البته فارغ از استشهاد تأییدیه اعضاي 

شود ها به دلیل عدم وجود سند ثبتی پذیرفته نمیگونه پروندهها، اینین پروندهنامه موجود در اشوراي اسالمی و مبایعه

مانده است؛ در نهایت این شیوه ها بالتکلیف باقی چنان پروندهشود و همهاي بسیاري به شهرداري اعاده میو پرونده

را با یک چالش جدي مواجه ها هایی قضایی منجر شده و شهرداريعملکرد به بروز تخلفات ساختمانی و درگیري

در  هاي فاقد سند ثبتیساخته است؛ با عنایت به مراتب یادشده ارائه طریق فرمایید که روند رسیدگی به پرونده

  قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران چگونه باید باشد؟ 5هاي موضوع ماده کیمسیون

 پاسخ:

اراضی و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام  قانون شهرداري مالکین 100به موجب ماده 

قانون ثبت  22عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداري پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده 

سد، ثبت بربا اصالحات و الحاقات بعدي همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالك به  1310اسناد و امالك مصوب 

دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در 

اسد شنکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک میدفتر امالك به ثبت رسیده یا این

مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداري و قضایی این قانون، اسناد عادي در  47و  46و حسب مواد 

توانند فقط مالکین می 28/1/1390قانون شهرداري مصوب  101نیست. مطابق ماده واحده قانون اصالح ماده 

هیأت عمومی  27/10/1389مورخ  474تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأي وحدت رویه شماره 
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ار دالت اداري، پذیرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضی و امالك مادام که به تأیید مراجع قانونی صالحیتدیوان عد

قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري  5هاي کمیسیون ماده نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد و رسیدگی

د و در مواردي که خالء قانونی وجود دارد، رفع شونیز با لحاظ مقررات قانونی یادشده انجام می 1351ایران مصوب 

 گذاري است.مشکالت موجود نیازمند قانون

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/253   

  ك  253-192-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها مصوب ون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغقان 3آیا مجازات قلع بنا و پرداخت جزاي نقدي مقید در ماده  -1

  شود؟مشمول مرور زمان اجرا می 1385

قانون حفظ کاربري  3و پرداخت جزاي نقدي مقید در ماده  2آیا مجازات الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده  -2

  شود؟مشمول مرور زمان اجرا می 1374اراضی زراعی و باغها مصوب 

  باشد؟در هریک از موارد فوق چند سال می مدت مرور زمان این بزه-3

 پاسخ:

با اصالحات  1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3جرم تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده  -1

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

تواند مشمول مرور زمان باشد و در مواردي که با احراز ه است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون میواقع شد

تحقق بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، با انقضاي مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر 

آن، » ث«و بند  1392ت اسالمی مصوب قانون مجازا 107علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده 

شود و لکن قلع و قمع بنا که مندرج در حکم (یعنی جزاي نقدي مقرر در حکم) موقوف می» اجراي مجازات تعزیري«

جزء الینفک حکم کیفري است؛ چون ماهیت مجازات را ندارد و امري حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 

  د (مانند فرض سؤال).شوقانون اخیرالذکر نمی 107

با اصالحات و الحاقات  31/3/1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 2عوارض موضوع ماده  -2

ناظر به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  107بعدي ماهیت مجازات ندارد و در نتیجه از قلمرو شمول ماده 

  دارد.شمول مرور زمان اجراي احکام قطعی خروج موضوعی 

ها که داراي مجازات نقدي قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3بزه تغییر کاربري غیر مجاز موضوع ماده  -3

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه  20/4/1396مورخ  759است و با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

قانون  107ماده » ث«(جزاي نقدي) طبق بند  شود و مدت شمول مرور زمان اجراي این مجازاتهفت محسوب می

اعالم شده است با انقضاي مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به  1طور که در بند الذکر پنج سال است، هماناخیر

  شودهر علتی اجرا نشده باشد، اجراي مجازات تعزیري مندرج در حکم یعنی جزاي نقدي موقوف می

    داره کل حقوقی قوه قضاییهسرپرست ا     دکتر احمد رفیعی
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1399/03/12    

7/99/252   

  ح  252-16/10-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی به راننده  451احتراماً از آنجا که در حادثه تصادف منجر به فوت شخص مونث حسب ماده 

طرفی دیه زن شرعا نصف دیه مرد می مقصر حادثه در صورتی که از وراث باشد، از محل دیه ارث نمی رسد و از 

باشد و لیکن شرکتهاي بیمه طبق ماده ده قانون بیمه اجباري خسارت وارده را بدون لحاظ جنسیت میپردازند خواهشمند 

است با ارائه نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص اینکه آیا راننده مقصر حادثه از یک دوم پرداختی مازاد (که توسط 

قانون بیمه اجباري شخص ثالث به وراث پرداخت می شود) مشمول ارث  10وق در راستاي ماده شرکت بیمه یا صند

  می شودیا خیر این دادستانی را ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  10با عنایت به حکم مقرر در ماده 

دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین گر به پرداخت خسارات وارده به زیانلیف بیمهو تک 1395وسایل نقلیه مصوب 

نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به تا سقف تعهدات بیمه

 خروج» دیه«ول عنوان عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه زن، به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شم

موضوعی دارد. بر این اساس، راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات 

 برد.مربوطه ارث می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/250   

  ك  250-15/2-99شماره پرونده:  

  

  الم:استع

  قانون آیین دادرسی کیفري همچنان الزامی است؟ 343با توجه به ابالغ الکترونیکی، آیا رعایت مفاد ماده 

 پاسخ:

قانون آیین  343مقررات مربوط به ابالغ الکترونیک ناظر بر نحوه ابالغ اوراق قضایی است و در حکم مقرر در ماده 

ثیري ندارد و مقررات مربوط به مواعد قانونی، فارغ از نحوه و سایر مواعد قانونی تأ 1392دادرسی کیفري مصوب 

 ابالغ به قوت خود باقی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/245   

  ك245-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

وثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن الصادر شود، لکن اخذ وجه در صورتی که دستور ضبط وثیقه -1

یا غیر ممکن  ،ا موات بودن و ... با مشکل مواجهبودن یا مفقودي سند و عدم پیگیري ضامن جهت اخذ  سند المثنی ی

  توان آن را توقیف و به فروش رساند؟باشد، آیا  در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن ، می

د حکم به طور آیه به دلیل اجراي حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل میاي  از وثیقدر پرونده -2

  در خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟ توان مجددآیا می .کامل اجرا نشده است

 پاسخ:

چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودي سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجراي دستور ضبط  -1

گذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده ه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقهوثیق

  است، فاقد وجاهت قانونی است.

قانون آیین دادرسی  236الکفاله موضوع ماده دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه-2

ور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، ، یک دست1392کیفري مصوب 

مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعالم که پیش از 

 ل قانونی است.الکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکااجراي حکم از وثیقه یا وجه

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/06    

7/99/244   

  ح244-141-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که مطالبه مهریه در اجراي احکام ملکی توقیف می در پرونده

احکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث عالوه بر دادخواست اعتراض  با قولنامه مقدم بر توقیف اجراي

تواند ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می

 تر از توقیف ملک را خریدهدر پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دالیل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زود

  است، از آن رفع توقیف کند؟

 پاسخ:

چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف   1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و  146مستفاد از مواد 

آید که حکم تحت این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می 146شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده 

نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعالم دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی 

رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت 

توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح  حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و براي رفع

دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به 

این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف 

  تواند به این امر رسیدگی کند.یگاه خانواده ماست، داد
  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/239   

  ح  239-24-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ر دتعاونی اعتباري میزان وابسته به دادگستري استان خراسان رضوي به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزي 

منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ایران مطالبات تعاونی منحله میزان را بر  1395سال 

کند. برخی از قضات محترم جزء سهامداران این تعاونی عهده گرفته و دعاوي مربوط به مطالبات آن را مطرح می

کنند. با توجه به انحالل شرکت تعاونی میزان ادر میمنحله بوده و به لحاظ سهامدار بودن قرار امتناع از رسیدگی ص

هاي هتوانند به پرونداند، میو تعیین و تکلیف وضعیت سهامداران، آیا قضاتی که جزء سهامداران شرکت مذکور بوده

  که باید قرار امتناع صادر کنند؟مربوط به آن رسیدگی کنند یا این

 پاسخ:

کت مستقل است. ثانیاً، در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شرکت منحله اوالً، شخصیت سهامداران از شخصیت شر

قانون بخش تعاون  54تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده 

قسمتی  الیحه قانونی اصالح 212با اصالحات و الحاقات بعدي و ماده  1370اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب 

 224، بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده 1347از قانون تجارت مصوب 

الیحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی 

احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود  شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امري

است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعاً، منظور 

مصوب  هاي عمومی و انقالب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه 91ماده » و«مقنن از نفع شخصی در بند 

الحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سؤال هرچند ، نفع مسلم یا ممکن1379

تقیم الحصول و غیرمسممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتمل

ه نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ قانون یادشد 91ماده » و«و مشروط است، مشمول بند 

 .که موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کردمضافاً به این

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/03    

7/99/238   

  ك  238-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دگی در شعبه اجراي احکام دادسراي نظامی استان اردبیل حسب مفاد نیابت اعطایی از دادسراي در پرونده مطروح رسی

ه ئعلیه نظامی ... فرزند... به اتهام جاسوسی به نفع دشمن حزب منحله دمکرات به نحو ارانظامی استان... محکوم

 وهاي مسلح مسقر در منطقه از قبیلبندي خیلی محرمانه و مضر به امنیت اشخاص و تاسیسات نیراطالعات با طبقه

هاي مرزي و تاسیسات مورد استفاده در اعالم وضعیت خدمتی احد از فرماندهان و استعداد نظامی یکی از پایگاه

قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح مصوب  24از ماده » ج«پایگاه و تعداد نفرات پایگاه و ... در استناد به بند 

ویرا به مجازات محارب از نوع تبعید به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  285الی  282ناظر به مواد  1382

گردد به منظور جلوگیري از معاشرت نامتعارف نماید اضافه میمدت پنج سال در شهرستان اردبیل محکوم می

ر زندان شهرستان علیه و مراعات شرط عدم مراوده و معاشرت محکوم به تبعید با آحاد مردم مجازات مقرر دمحکوم

  محل تبعید اجرا خواهد شد.

که اشعار  1382قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح مصوب  24علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و مدلول ماده 

همان ماده » ج«شوند و در قسمت اخیر  بند هاي ذیل محکوم میداشته : افراد ذیل جاسوس محسوب و به مجازات

ات محارب محکوم خواهد شد این شعبه را در خصوص اینکه مجازات اعالمی تعزیري محسوب بیان داشته به مجاز

  شود یا حدي؟ ارشاد فرمایید؟می

 پاسخ:

شود و تنها مجازات محارب قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح ماهیتاً محاربه محسوب نمی 24جرم موضوع ماده 

قانون مذکور  24آثار جرم محاربه نیز نسبت به بزه موضوع ماده  براي مرتکبین آن اعمال در نظر گرفته شده است و

در نفی بلد، «که مبنی بر آن 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  285شود. ضمناً حکم مقرر در ماده مترتب نمی

 صریح در آن است» محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد

اي که بدون انجام مراقبت، گذراند؛ به گونهکه محکوم به نفی بلد در محیطی خارج از زندان وره محکومیت را می

امکان معاشرت، مراوده و رفت و آمد وي میسر است و به همین دلیل مقنن تصریح کرده است که باید تحت مراقبت 

 گذار است.انونقرار گیرد. بنابراین نگهداري وي در زندان برخالف اراده ق
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 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/06    

7/99/236   

  ح  236-118-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اي به لحاظ درخواست دو درصد از سهامداران شرکت سهامی خاص حکم بر انحالل شرکت صادر شده در پرونده

اي درخواست اعاده شرکت به حالت پیش از انحالل و درخواست احیاء ان با ارائه الیحهاست و متعاقباً همان سهامدار

شرکت را دارند و این مرجع به رغم ارشاد حقوقی آن ها اصرار به امکان احیاء شرکت را دارند و به نظریه اداره 

 دادگاه از ناحیه دو درصد از کنند. ترجیح آن که، به دلیل تقدیم دادخواست انحالل شرکت بهحقوقی نیز استناد می

 214و  202،  201سهامداران شرکت سهامی خاص پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی مستنداً به مواد 

قانون تجارت حکم بر انحالل شرکت صادر شده و قطعیت یافته است و به دلیل اعتراض ثالث نسبت به اموال شرکت 

دگان هاي بدوي دارنل تاکنون به اتمام نرسیده است؛ در این حین همان خواهانامر تصفیه با سپري شدن بالغ بر دو سا

اند و اعاده شرکت به اي اعالم کرده اند که از درخواست انحالل منصرف شدهدو درصد شرکت سهام با تقدیم الیحه

آن  1395/4/8مورخ  72419/95حالت قبل و ادامه فعالیت آن را درخواست دارند و به نظریه مشورتی شماره 

مرجع استناد کرده اند آیا با وصف صدور حکم به انحالل شرکت و قطعیت آن، امکان احیاء شرکت منحل شده به 

  حالت پیش از انحالل و ادامه فعالیت با درخواست سهامداران شرکت مقدور است؟

 پاسخ:

د؛ بازرگانی و معامله تجاري ندارگونه فعالیت شرکت تجاري پس از انحالل، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ

مگر معامالتی که براي انجام تعهدات قبلی آن الزم باشد. بنابراین، با انحالل شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ 

هم بقاي شخصیت  1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  208شود و ماده تجاري منتفی می

فاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام حقوقی شرکت را پس از انحالل، صر

هاي تجاري، شخصیت شرکت منتفی شده است. بنابراین، چون تشکیل تعهدات آن تأیید کرده است؛ واالّ از جنبه فعالیت

از و کار رکت، سشرکت و ایجاد شخصیت حقوقی براي آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و براي احیاي ش

بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع قانونی براي حمایت از بستانکاران و سهامداران اقلیت پیش

شده، جز با اندازي مجدد شرکت منحلشود، راهالعاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص میعمومی فوق

  نیست.تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن 

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/233   

  ك  233-235-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه حکم برائت متهم در دادگاه تجدید نظر استان نقض و حکم بر محکومیت به حبس تعلیقی صادر شود و محکوم 

م اخیر، کننده به جرار تعلیق اجراي مجازات شود، آیا دادگاه بدوي رسیدگیدر مدت تعلیق مرتکب جرم مستلزم لغو قر

  پس از قطعیت حکم مجاز به نقض قرار تعلیق اجراي مجازات صادره از دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود؟

 پاسخ:

حکم اخیر،  پس از قطعیت«... دارد: که مقررمی1392قانون مجازات اسالمی مصوب  54با توجه به صراحت ماده 

دارد دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعالم می

، لغو قرار تعلیق اجراي تمام یا قسمتی از مجازات صرفًا به عهده دادگاهی است که حکم قطعی مربوط به جرم ...»

که این دادگاه، دادگاه بدوي باشد ) از آن دادگاه صادر شده است؛ اعم از اینبعدي (که در دوران تعلیق مرتکب شده

یا دادگاه تجدیدنظر؛ لذا در فرض سؤال، لغو قرار تعلیق اجراي مجازات صادره از دادگاه تجدید نظر توسط دادگاه 

قرار تعلیق «که  ینبدوي با عنایت به صراحت و اطالق مقررات ماده مذکور قانوناً بدون اشکال است؛ خصوصاً ا

شود و تصمیم در ماهیت قضیه نیست که اگر از ناحیه قرار نهایی محسوب نمی» اجراي تمام یا قسمتی از مجازات

 دادگاه عالی صادر شود، دادگاه تالی نتواند نسبت به لغو آن قانوناً اقدام کند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/13    

7/99/232   

  ح  232-48/5-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون برنامه  117ماده » پ«توقیرا بدینوسیله سواالت مطرح شده توسط ریاست محترم اتاق ایران در راستاي بند 

را  هگردد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن پاسخ به سواالت مذکور نتیجپنج ساله ششم توسعه کشور ایفاد می

  جهت اقدامات آتی براي این دبیرخانه ارسال نمایند.

اي اسناد رهنی را نیز در قانون برنامه ششم توسعه عالوه بر اسناد ذمه 117ماده » پ«آیا دامنه شمول بند -1

  گیرد؟برمی

جلس مرتآیا دوایر اجراي ثبت مالی را شناسایی و توقیف نمایند لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صو-2

  گیرد یا خیر؟االجرا اعم از نیم عشر و رفع عشر تعلق میمزایده تنظیم نگردد به آن حق

قانون برنامه ششم توسعه در مواردي که مالی توسط دوایر اجرایی شناسایی  117ماده » پ«با توجه به بند -3

  گیرد؟االجرا تعلق میگردد آیا حقالخروج میشود بلکه فرد ممنوعنمی

 :پاسخ

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  117ماده » پ«به موجب بند  -1

االجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول هزینه اجراي مفاد اسناد الزم« 1395ایران مصوب 

ی اي که به صورت رسمآن دسته از اسناد رهنی یا ذمه». رددگله سند، به وسیله اجراي ثبت وصول میمطالبات متعهد

نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از آیین 2تنظیم شده باشند و در اجراي ماده 

ماده » پ«با اصالحات بعدي، براي آن اجراییه صادر شده است، مشمول حکم بند  1378عملیات اجرایی مصوب 

  گیرند.الذکر قرار میانون صدرق 117

در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مدیون، بدون برگزاري مزایده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر  -2

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  117ماده » پ«رسد موضوع مشمول اطالق صدر بند می

پذیر است. االجرا از محل مال بازداشت شده امکاناست و وصول حق 1395مصوب فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت آیین 158ماده  2با این حال، با عنایت به تبصره 

ل وصول از مال االجرا قابریاست محترم قوه قضاییه در فرض سؤال نصف حق 1387از عملیات اجرایی مصوب 
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ل االجرا قابل وصوبازداشت شده است؛ اما اگر بدهی وصول نشده و در نتیجه پرونده اجرایی مختومه نشده باشد، حق

  نیست.

االجرا صرفًا قانون یاد شده، وصول هزینه اجراي مفاد اسناد الزم 117ماده  » پ«با توجه به تصریح مقنن در بند  -3

چه پس از صدور اجراییه و ابالغ آن، مالی از پذیر است. بنابراین چنانهد سند، امکانشده متعاز محل اموال توقیف

متعهد شناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوي که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود، 

حکومت این بند بر تبصره  یادشده بر 117ماده  » پ«االجرا منتفی است. تصریح مقنن در ذیل بند موضوع اخذ حق

 131با اصالحات و الحقات بعدي (عالوه بر تصریح به خود ماده  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  131ماده 

  این قانون) مؤید این نظر است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/03    

7/99/224   

  ح224-141-99شماره پرونده:  

  تعالم:اس

رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147که بر اساس ماده با توجه به این

  گیرد:اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می

 مزبور اوالً، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به ادعاي موصوف وقت رسیدگی تعیین کرده باشد، اما طرف دعاوي

علیه و یا هر دو در جلسه دادرسی حاضر نشوند و الیحه نیز ارسال نکرده باشند و اخطاریه وقت له یا محکوممحکوم

رسیدگی نیز به نامبردگان ابالغ واقعی نشده باشد، آیا رأي صادر شده در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی 

  شود یا حضوري؟غیابی محسوب می

فاصله ابالغ اخطاریه تا تشکیل جلسه دادرسی رعایت نشده باشد، آیا دادگاه باید وقت دادرسی را تجدید ثانیاً، چنانچه 

  که چون رسیدگی بدون تشریفات است، نیازي به تجدید جلسه دادرسی نیست؟ کند یا آن

 پاسخ:

 مقام یا نماینده قانونیقائم اوالً، رأي صادره در مقام رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث اجرایی که خوانده یا وکیل یا

یک از جلسات دادگاه با وصف ابالغ قانونی وقت حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد، وي در هیچ

، غیابی محسوب است. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 303طبق ماده 

ت به خواهان همواره حضوري محسوب است و حضور یا عدم حضور او تأثیري در شود رأي صادره نسبمتذکر می

  این امر ندارد.

 19قانون یادشده ناظر بر تعیین اوقات رسیدگی است و به موجب تبصره یک ماده  64ثانیاً، حکم مذکور ذیل ماده 

مره تشریفات دادرسی است ، مقررات ناظر به تعیین اوقات رسیدگی در ز1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 

به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و مطابق ماده 

اي گذار حداقل زمان الزم برشود. بنابراین قانونتشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می

جلسه در رسیدگی به این شکایت را تعیین نکرده است و این زمان با  حد فاصل بین ابالغ وقت رسیدگی و تشکیل

اي باشد که امکان تدارك دفاع براي خوانده فراهم باشد و تشخیص الذکر باید به گونهقانون اخیر 147توجه به ماده 

 بیش از مدتتواند کننده است و در هر صورت نمیآن با توجه به موضوع و مستندات دعوا بر عهده مرجع رسیدگی

  قانون صدرالذکر محاسبه شود. 64زمان مقرر در ماده 

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه    دکتر احمد رفیعی
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1399/03/03    

7/99/222   

  ح222-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه پدر  1391وب قانون حمایت خانواده مص 4هاي مقرر شده براي دادگاه خانواده در ماده با توجه به صالحیت

زوج حسب صورت  قباله عادي تعیین صداق مکلف شده باشد بخشی از آن ملک را بابت قسمتی از صداق به زوجه 

  واگذار کند 

اوال، دعواي زوجه  به خواسته مطالبه بخشی از مهریه علیه متعهد ثالث تحت عناوینی از قبیل الزام به تنظیم سند 

  مهریه در صالحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟رسمی و یا تحویل ملک موضوع 

للغیر درآمدن آن ملک زوجه دعوایی را به خواسته مطالبه آن قسمت از مهریه به ثانیا، چنانچه به لحاظ مستحق

  ؟یطرفیت زوج و پدر ایشان  مطرح کند، رسیدگی به دعواي مزبور در صالحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه حقوق

 پاسخ:

که تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال و یا تحویل ملک موضوع مهریه، امري تبعی است و رسیدگی اوالً، با توجه به این

به اختالف زوجین در خصوص مهریه در صالحیت دادگاه خانواده است، در فرضی که زوجه دعواي خود را الزام به 

یل ملک قرار داده و مبناي انتقال را مهریه ذکر کرده است، دادگاه تنظیم سند رسمی انتقال ملک و یا الزام به تحو

و ذیل  4ماده  6باید ادعاي زوجه در خصوص انتقال ملک تحت عنوان مهریه را احراز کند؛ لذا با توجه به اطالق بند 

پدر زوج  رسیدگی به دعوا در صالحیت دادگاه خانواده است، هر چند 1391قانون حمایت خانواده مصوب  12ماده 

  انتقال ملک یا قسمتی از آن را به زوجه و به عنوان مهریه بر عهده گرفته باشد.

للغیر درآمدن مهریه، زوجه مستحق مثل یا قیمت آن است؛ مگر قانون مدنی در صورت مستحق 1100ثانیاً، وفق ماده 

دعواي مطالبه مثل  1391واده مصوب قانون حمایت خان 4ماده  6که صاحب مال اجازه دهد. با توجه به اطالق بند آن

للغیر درآمدن آن در صالحیت دادگاه خانواده است؛ هرچند متعهد پرداخت مهریه، یا قیمت مهریه به سبب مستحق

  موضوع مهریه، مال غیرمنقول باشد.شخص ثالث و 

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/13    

7/99/220   

  ك220-113-99پرونده:  شماره 

  

  استعالم:

در جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی یا ممانعت از حق، چنانچه قبال موضوع رسیدگی و منجر به صدور راي مقتضی 

شده باشد و شاکی مجددا همان موضوع را با همان کیفیت و وضعیت و شرایط و دالیل سابق که رسیدگی شده است 

  ؟مطرح کند آیا قابل رسیدگی است

 پاسخ:

یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، اعتبار  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13ماده » چ«مطابق بند 

امر مختومه کیفري است و در فرض سؤال که شاکی قبال در مورد تصرف عدوانی یا ممانعت از حق شکایت کرده و 

دد شاکی با همان کیفیت و وضعیت و شرایط و دالیل پرونده منتهی به اتخاذ تصمیم مقتضی شده است؛ شکایت مج

قبل، موجب به جریان افتادن دوباره تعقیب کیفري نبوده و از موانع تعقیب دعواي عمومی به لحاظ امر مختومه به 

 آید.شمار می

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/219   

  ح219-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  نظر به این که:

هاي عمومی و انقالب مصوب نامه قانون تشکیل دادگاهاصالحی آیین 34اصالحی ماده  2اوالً، به موجب تبصره 

رئیس محترم قوه  1398/7/24و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب   1395/1/22

هاي قضایی کشور از جمله تهران واحدهاي اجراي احکام مدنی به شکل عها و مجتمقضاییه، در بسیاري از حوزه

  متمرکز ایجاد شده است؛

گونه که در متن دستورالعمل موصوف تصریح شده است، تسریع در ثانیاً، مهمترین هدف از ایجاد این واحدها همان

دستورالعمل  3این واحدها در ماده بینی شده براي روند اجراي احکام مدنی است و به همین دلیل در تشکیالت پیش

البدل دادگاه البدل مطرح شده تا امور قضایی مربوط به اجراي احکام را به عنوان دادرس علیجایگاه دادرس علی

  دار شود.مجري حکم عهده

دار عهدهالبدل دادگاه مجري حکم دستورالعمل یاد شده دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علی 6ثالثاً، مطابق ماده 

است و با وصف  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3تمام امور اجراي احکام از جمله اعمال ماده 

این که وظایف و اختیارات اجرایی مربوط به دادورزان و مأمورین اجراي هم چنان بر عهده آنان است، منظور از کلیه 

  ست نه امور اجرایی آن؛امور اجراي احکام امور قضایی، اجراي احکام ا

هاي مالی مصوب و قانون نحوه اجراي محکومیت 1356رابعاً، با استقراء در مواد قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

مورد وظایف و اختیارات در امور اجراي احکام به طور صریح براي دادگاه مطرح شده است که  30بیش از  1394

  عبارتند از : 1356ي احکام مدنی مصوب فهرست عناوین کلی آن ها در قانون اجرا

رسیدگی به ادعاها، اعتراضات و شکایات طرفین یا اشخاص ثالث در جریان اجراي حکم موضوع مواد  -1

  این قانون؛ 115و  147،146،142،136،93،76،75،44،43

  قانون؛  25رفع اشکاالت اجرایی موضوع ماده  -2

  ؛26حل اختالفات اجرایی موضوع ماده  -3

  ؛28و  27حل اختالفات در حکم دادگاه یا در رأي داور موضوع مواد  -3

  ؛11ابطال یا تصحیح اجراییه یا ابطال عملیات اجرایی موضوع ماده  -5
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  ؛24توقیف، تأخیر، تعطیل یا قطع اجراي حکم موضوع ماده  -6

  ؛93و  44،30صدور قرار تأخیر اجراي حکم یا توقیف عملیات اجرایی موضوع مواد  -7

  ؛39صدور دستور اعاده وضع به حال سابق موضوع ماده  -8

  ؛143صدور دستور تنظیم سند انتقال مالکیت موضوع ماده  -9

  ؛48و  46المثل اموال موضوع مواد تعیین قیمت یا اجرت -10

  ؛47تعیین هزینه انجام اعمال و تعهدات موضوع ماده  -11

  ؛86و  66ضایع شدنی یا تغییر حافظ اموال موضوع مواد  تصویب اقدامات اجرایی از قبیل  فروش اموال -12

  .145معرفی نماینده به دفترخانه جهت انتقال سند مالکیت به خریدار موضوع ماده  -13

خامساً، در شرایط حاضر با وجود دو مقام قضایی در امور اجراي احکام مدنی یعنی رئیس دادگاه مجري حکم و 

هاي اجرایی دچار اشکال شده و به دلیل تفسیرهاي مختلف لیف بسیاري از پروندهدادرس دادگاه مجري حکم تعیین تک

ها میان مقامات قضایی یاد شده موجب سرگردانی مراجعین و اطاله عملیات اجرایی قضایی و رفت و آمد مکرر پرونده

  شده است.

احکام مـدنی مصـوب  دسـتورالعمل سـاماندهی اجـراي 6لذا این پرسش مطرح اسـت که آیا مـفاد مـاده 

ریاست محترم قوه قضاییه با عمومی و اطالقی که از مفاد آن به ویژه از عبارت کلیه امور اجراي   1398/7/24

شود، شامل کلیه وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون به شرح فوق براي دادگاه مجري حکم احکام استفاده می

اراي کلیه و ظایف و اختیارات مزبور بوده و عمالً در هیچ یک از مواد است تا در این صورت دادرس اجراي احکام د

مذکور حتی در مواردي مانند رفع ابهام از حکم  و حل اختالفات اجرایی ناشی از ابهام در حکم نیازي به مراجعه به 

دادگاه مکلف به  البدل همانرئیس دادگاه (قاضی حاکم دادگاه) نبوده و دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علی

انجام کلیه امور قضایی موصوف باشد؟ در غیر این صورت موارد استثناء که لزوماً بر عهده رئیس دادگاه قاضی حاکم 

  است چه مواردي است؟

 پاسخ:

ریاست محترم  24/7/1398العمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب دستور 6اوالً، به موجب ماده 

البدل دادگاه مجري حکم، س از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علیپ«قوه قضاییه 

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

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

بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده » باشد.دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمی
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جهت امضاي سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختالف نسبت به 

که از امور قضـایی مـربوط به اجرا اسـت، بر علیه با توجه به اینتوقیفی با شأن و نیاز محکوم متناسب بودن اموال

  البدل اجراي احکام است.عهـده دادرس علی

که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجراي احکام مدنی است، لذا ثانیاً، با توجه به این

کام مدنی به عنوان دادرس مجري حکم صرفاً ناظر بر اختیارات و وظایف اجراي حکم اختیارات دادرس اجراي اح

قانون اجراي  27به است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم

  صرفاً در صالحیت دادگاه صادرکننده حکم است. 1356احکام مدنی مصوب 

  

 دي باردئیدکتر احمد محم

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/13    

7/99/214   

  ك214-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با کشف مقداري مواد مخدر، دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و راي  قطعی شده است .پس از قطعیت 

شده و بعد اي حمل میقبلی است، مثال به صورت معده شود مواد دیگري وجود داشته که جزء همان موادمشخص می

از صدور راي ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگري تشکیل شده است 

  شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟

 پاسخ:

ک ماده از قانون اصالح قانون مبارزه با مواد گردان مکشوفه همگی از جنس یدر فرض سؤال که مواد مخدر و روان

مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي است و نسبت به بخشی از آن حکم صادر و قطعیت یافته و نسبت به مابقی مواد 

گردان اساساً رسیدگی به عمل نیامده است، با عنایت به وقوع جرم واحد و لحاظ تأثیر میزان مواد مخدر و روان

الصدور برابر مقررات مربوط از گردان مکشوفه) در میزان مجازات، باید دادنامه سابقمخدر و روان(مجموع مواد 

نقض تا با لحاظ مجموع مواد مکشوفه و رعایت تناسب  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477جمله ماده 

قانون آیین دادرسی  510مجدداً در مرجع صالح رسیدگی و یک مجازات تعیین شود و موضوع منصرف از ماده 

 است. 1392کیفري مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/211   

  ك211-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدي تا عشر دیه کامله صادره از دادگاه حوزه 

  یی بخش قابلیت رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان را دارد یا نه؟قضا

 پاسخ:

این است که در مواردي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  80و تبصره ماده  341مستفاد از قسمت اخیر ماده 

دادگاه کیفري مطرح  این قانون که پرونده به طور مستقیم در 336نظیر رسیدگی دادگاه عمومی بخش موضوع ماده 

پذیرد،  شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت میمی

االصول مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی همانند مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی ولذا در موارد مزبور علی

پذیرد و بنابراین چنانچه در مرحله تحقیقات وط به مرحله دادرسی) صورت میدر دادسرا (و متفاوت از مقررات مرب

اي منتهی به صدور قرار منع پیگرد شود، از حیث قابلیت اعتراض و مرجع و مهلت آن تابع مقررات مقدماتی، پرونده

قانون یاد شده که  427باشد و در نتیجه از موارد مذکور در ماده الذکر میقانون فوق 80و تبصره ماده   270ماده 

 باشد خارج است.ناظر به صدور رأي در مرحله دادرسی می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/03    

7/99/206   

  ك206-113-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ن اجراي رفع تصرف عدوانی علیه عالوه بر حبس به رفع تصرف عدوانی از ملک نیز محکوم شده است. حیمحکوم

علیه با مصالح ساختمانی متعلق به خود، در آن ملک  دو طبقه بنا احداث کرده است. آیا شود که محکوممعلوم می

  واحد اجراي احکام کیفري مکلف به قلع و قمع بنا است یا مستلزم طرح دعواي حقوقی است؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  690سابق به استناد ماده  اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال

، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجراي احکام فقط محل مورد تصرف 1375مصوب 

ه ماد 2نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره له میعلیه خارج و تحویل محکومرا از ید محکوم

 یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/06    

7/99/202   

  ك202-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

وه ادعام آراء مختلف پیش بینی شده قانون آیین دادرسی کیفري، نح 510ماده » پ«و » ب«و » الف«مطابق بندهاي 

هاي دیگر در همان شعبه تجدید نظر است.دادگاه تجدید نظر رایی در مقام تجدیدنظرخواهی صادر و سپس در پرونده

نسبت به اتهام دیگر متهم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم برائت می کند و شاکی پرونده اخیر تقاضاي اعمال ماده 

کند. شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی، راي صادره از ناحیه دادگاه ی کیفري را میقانون آیین دادرس 477

کند تجدید نظر را نقض و راي صادره از ناحیه دادگاه بدوي مبنی بر محکومیت و تعلیق اجراي مجازات را تایید می

  شود:و پرونده جهت اجراي حکم اخیر اعاده می

 477از دادگاه تجدید نظر و یک راي از دیوان عالی کشور در مقام اعمال ماده  اوالً، در فرض سوال که با یک راي

  رسیدگی ماهوي مواجه هستیم، رسیدگی به تقاضاي ادغام با کدام دادگاه است؟

توان مجدد از مزایاي تعلیق ثانیاً، آیا در مقام ادغام آراء و با توجه به اینکه قبًال براي متهم ایجاد حق شده است، می

  صدور استفاده کرد؟ در

 پاسخ:

در فرض استعالم که دو فقره محکومیت قطعی از دادگاه تجدید نظر استان و شعبه دیوان عالی کشور (بعد از نقض  -1

قانون آیین دادرسی کیفري) وجود دارد، کیفیت ادغام این آراء  477حکم دادگاه تجدید نظر و در راستاي اعمال ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري، مشمول این بند  510ماده » پ«مذکور در بند » یر موارددر سا«با توجه به عبارت 

  خواهد بود.

بالمانع است و در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  53تعلیق اجراي مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده  -2

دادگاه در تعلیق اجراي  نیز اختیارات 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510مورد اعمال مقررات ماده 

ه چمجازات (تمام یا قسمتی از آن) به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمیشود و لذا چنان

علیه قبال از ارفاق قانونی مربوط به تعلیق اجراي مجازات برخوردار شده است، در صورت بقاي شرایط محکوم

ن محفوظ و مورد حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنا مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور

  لحاظ قرار گیرد.

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/199   

  ك199-19-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 رد مال یا دیه نیز محکوم شود در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفري عالوه بر محکومیت کیفري، شخص به

 696بایست تقاضاي اعمال ماده علیه در اجراي احکام کیفري دیه یا مال را پرداخت نکند، آیا شاکی میو محکوم

که بدواً باید از شعبه دادگاه اجراییه راجع به جنبه خصوصی جرم صادر شود قانون مجازات اسالمی را طرح کند یا این

قانون نحوه اجراي  3به اجراي احکام و در صورت عدم پرداخت، دادگاه نسبت به اعمال ماده و با ارسال اجراییه 

  علیه اقدام کند؟هاي مالی و بازداشت محکوممحکومیت

 پاسخ:

قانون  696و انطباق آن با ماده  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 22و  3اوالً، با توجه به مواد 

  الذکر وجود ندارد.قانون اخیر 696رسد نیازي به استناد به ماده به نظر می 1375تعزیرات) مصوب مجازات اسالمی (

هاي ، مقررات و ترتیبات راجع به اجراي محکومیت1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  540ثانیاً، مطابق ماده 

هاي اجراي احکام کیفري راجع در پرونده هاي مالی است؛ بنابراینمالی مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محکومیت

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 3له تقاضاي اعمال ماده به جنبه مالی اعم از دیه و رد مال که در آن محکوم

پذیرفته شدن ادعاي «یا » زمان اجراي حکم«را کرده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا  1394مصوب 

 500در بازداشت (حبس) خواهد بود. الزم به ذکر است با عنایت به مالك ماده » لهایت محکومجلب رض«یا » اعسار

ها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل که حتی در مقام اجراي مجازات 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

که  هاي کیفريادره از دادگاههاي مالی صرسد براي اجراي آن دسته از محکومیتپذیرفته است، بنابراین به نظر می

علیه مبنی بر لزوم اجراي محکومیت مالی الزم است شود، ارسال اخطاریه براي محکومدرباره آن اجراییه صادر نمی

هاي مالی، تاریخ ابالغ این قانون نحوه اجراي محکومیت 3و مبداء زمانی براي محاسبه سی روز مذکور در ماده 

  اخطاریه است.

 یعیدکتر احمد رف

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/195   

  ح195-15/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي هاي طرح و تسریع در اجراي طرحقانون تسهیل اعطاي تسهیالت بانکی و کاهش هزینه 7با عنایت به ماده  

قانون عملیات بانکی بدون ربا  15بصره یک ماده و ت 1386ها مصوب تولیدي و افزایش منابع مالی و کارایی بانک

قید شود که آدرس اعالمی  قانون مدنی چنانچه در قرارداد منعقده بین بانک و مشتري 10و ماده  1363مصوب 

توان این آدرس اعالمی  توسط مشتري گیرد آیا میمشتري به بانک مالك ابالغ اوراق قضایی و اسناد رسمی قرار می

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 72ر قرارداد موجود است را در صورتی که ابالغ به نحو ماده به بانک که د

تواند مورد پذیرش قرار گیرد؟ آیا رعایت قواعد صورت گیرد و این ابالغ می 1379و انقالب در امور مدنی مصوب 

  می است؟ابالغ قانون اخیرالذکر حاکم بر قوانین ذکر شده است و رعایت آن الزا

 پاسخ:

که در قرارداد منعقده، در خصوص مورد استعالم که موضوع دعوي، مطالبه طلب بانک از شخصی است، در صورتی

قانون مدنی، محل معرفی شده  1010شخص مذکور محلی را به عنوان اقامتگاه خود تعیین کرده است، وفق ماده 

ل اي که علیه وي تشکیر زمان ابالغ اوراق قضایی در پروندهچه دشود؛ در این صورت چناناقامتگاه بدهکار تلقی می

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 72شده است، در نشانی مندرج در قرارداد شناخته نشود، مشمول ذیل ماده 

 این قانون اقدام شود. 73و 54بوده و در غیر این صورت،  باید طبق مواد  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/186   

  ح186-26-99شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه ناشی از ضمان که محکومیت محکوم 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 7با توجه به ماده 

ید دادخواست اعسار مطرح کند؟ با توجه به اینکه اثبات تمکن بر غیر معاوضی است براي رهایی از حبس آیا وي با

له چه دعوایی باید مطرح کند؟ چنانچه شرط حبس نشدن مدیون له است و اصل بر اعسار است محکومعهده محکوم

  را اثبات اعسار بدانیم تفاوت ضمان معاوضی و غیرمعاوضی در چیست؟

 پاسخ:

ناظر بر نحوه تشخیص و بار اثبات اعسار یا  1394هاي مالی مصوب محکومیت قانون نحوه اجراي 7اوالً، ماده  -1

در این ماده طرح دعواي » خوانده دعواي اعسار«ایسار خواهان دعواي اعسار است و با توجه به استفاده از عبارت 

این  3ایت به ماده رسد. ثانیاً، با عنعلیه جهت اثبات اعسار یا ایسار او ضروري به نظر میاعسار از سوي محکوم

قانون، چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابالغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعواي اعسار خویش 

شود؛ بنابراین هرگاه محکومعلیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز را اقامه کرده باشد، حبس نمی

  قانون اخیرالذکر فراهم است.  3اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وي برابر ماده قانونی نیز براي تقدیم دادخواست 

قانون مذکور بیان شده است، به بار اثبات ادعاي  7تفاوت دیون معاوضی و غیرمعاوضی همانگونه که در ماده  -2

دیون معاوضی باشد، اثبات علیه به اعتبار چه محکومیت محکومشود؛ بدین نحو که چناناعسار یا ایسار مربوط می

اعسار برعهده اوست و باید ثابت کند مال دریافت شده تلف حقیقی یا حکمی شده است، لیکن در دیون غیرمعاوضی 

علیه را ثابت کند یا مالئت فعلی یا سابق او نزد قاضی هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند مالئت فعلی یا سابق محکوم

ب هاي عمومی و انقالا سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاهمحرز نباشد، ادعاي اعسار ب

  در امور مدنی پذیرفته میشود.

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/179   

  ح179-155-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و مصوبات شوراي پول و اعتبار در اعطاي تسهیالت بانکی از موجبات آیا عدم رعایت نظامات دولتی، بخشنامه

  بطالن یا ابطال قرارداد تسهیالتی است؟

 پاسخ:

ضوابط و  ها وهاي پولی و بانکی کشور، قراردادهاي بانکی باید با رعایت این سیاستبا عنایت به آمره بودن سیاست

ایران و شوراي پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین مقررات مصوب از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی 

هاي بانکی بر خالف یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد

 مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطالن هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر

هاي کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاستعهده قاضی رسیدگی

 آمره پولی و بانکی کشور است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/176   

  ك176-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ر نیروي انتظامی در جریان تعقیب راننده خودروي سواري حامل کاالي قاچاق با رعایت مقررات اقدام به مأمو

دادسرا  شود.تیراندازي به سمت خودرو کرده که منتهی به فوت سرنشین خودرو که در ارتکاب جرم نقشی نداشته می

  یابد.قطعیت میدر مورد اتهام مأمور قرار منع تعقیب صادر کرده که پس از اعتراض، 

چنانچه راننده مقصر حادثه بوده و متواري شده و دسترسی به او ممکن نباشد، آیا پرونده باید تا زمان دسترسی  -1

قانون مجازات اسالمی بایستی دیه متوفی را از اموال  435که بر اساس ماده به وي مفتوح به رسیدگی باشد یا این

  شود؟مال پرداخت میالراننده و در غیر این صورت از بیت

  پرداخت دیه سرنشین در صورت فوت راننده به عهده چه کسی است؟ -2

توان در پرداخت دیه راننده و مأمور را مسؤول پرداخت رغم صدور قرار منع تعقیب راجع به مأمور، میآیا به  -3

  دیه متوفی دانست؟

بکارگیري سالح توسط مأمورین، آیا بین نیروهاي  قانون 13در صورت عدم رعایت مقررات با توجه به مفاد ماده  -4

  مسلح تفاوتی وجود دارد؟

  در صورتی که سرنشین نیز مقصر تشخیص داده شود، آیا پرداخت دیه وي به عهده راننده است؟ -5

  چنانچه راننده نیز بر اثر اصابت گلوله فوت کند چه کسی مسؤول پرداخت دیه ایشان است؟ -6

قانون آیین دادرسی کیفري از حیث مسؤولیت سازمان متبوع  631قانون مجازات اسالمی و   473آیا بین مواد  -7

  المال تفاوتی وجود دارد؟ جایگاه اعمال هر یک از مواد قانون چیست؟مأمور و پرداخت دیه از بیت

  آیا راننده از حیث تسبیت ضامن است؟ -8

  آیا فرار راننده مترادف با تقصیر وي است؟ -9

 پاسخ:

در فرض سؤال که تیراندازي مأمورین نیروي انتظامی با رعایت کلیه مقررات قانون نحوه  -9و  8، 5، 3، 2 ،1

صورت گرفته و موجب قتل  1373بکارگیري سالح توسط مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 

ایی و مدنی نخواهد داشت و گونه مسؤولیت جزقانون یادشده، مأمور هیچ 12سرنشین خودرو شده است، طبق ماده 

نیز انعکاس یافته است،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  473با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 

الذکر به عهده سازمان مربوطه است و با قانون صدر 13پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیاي دم مقتول طبق ماده 
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چون جنایت واقع شده مستقیماً نتیجه رفتار مأمور  1392ازات اسالمی مصوب قانون مج 494و  492توجه به مواد 

انتظامی است، لذا قابل انتساب به راننده خودرو نیست تا بحث پرداخت دیه توسط وي مطرح شود و فرار وي نیز 

  تأثیري در قضیه ندارد.

ح در موارد ضروري ناظر به مواردي قانون نحوه بکارگیري سالح توسط مأمورین نیروهاي مسل 13اوالً، ماده  -4

  است که مأمور با رعایت مقررات این قانون سالح برا به کار گیرد.

این قانون، تفاوتی بین نیروهاي مسلح موضوع این قانون  13ثانیاً، در اعمال مقررات قانون یادشده از جمله ماده 

  نیست.

ن آخرین اراده قانونگذار، هرگاه مأمور در اجراي به عنوا 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  473طبق ماده  -6

وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده 

  المال است.بیت

 روريـوارد ضـلح در مـروهاي مسـقانون بکارگیري سالح توسط مأمورین نی 13با عنایت به عبارت انتهایی ماده  -7

اي را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهاي مسلح دولت مکلف است همه ساله بودجه« ... 

قانون مجازات  473المال است، لذا تفاوت ماهیتی بین مواد ؛ چون بودجه نیروي انتظامی نیز قسمتی از بیت»قرار دهد

از حیث مسؤولیت پرداخت دیه توسط  1392کیفري مصوب  قانون آیین دادرسی 31و ماده  1392اسالمی مصوب 

در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  473المال وجود ندارد؛ ضمناً مقنن در ماده سازمان متبوع مأمور یا بیت

قانون  631مقام بیان حکم کلی و ماهوي موضوع است که جزییات و احکام شکلی آن در قوانین دیگر از جمله ماده 

  آمده است. 1392رسی کیفري مصوب آیین داد

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/168   

  ك168-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفري یک مبنی بر تقسیط دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی محکوم

قانون آیین دادرسی کیفري  428خواهی از موارد ماده دي بیش از نصف دیه) با این استدالل که فرجامدیه (جنایت عم

نبوده و رسیدگی به موضوع خارج از صالحیت دیوان است پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع 

  ارسال کرده است.

  ان عالی کشور است؟آیا رسیدگی به فرجام خواهی در این موضوع در صالحیت دیو-1

  باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟با توجه به این که رسیدگی به اصل جنایت در صالحیت دیوان عالی می -2

 پاسخ:

دعواي تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه جنایت عمدي، امري متفاوت از رسیدگی به اتهام جنایت عمدي است  -2و 1

خواهی است، در دیوان عالی کشور قابل فرجام 1392دادرسی کیفري مصوب  قانون آیین 428و آنچه به موجب ماده 

ها به شرح مذکور در این ماده است و رأي صادره در آراي صادره در خصوص جرایمی است که مجازات قانونی آن

حوه قانون ن 22و  13خصوص دعواي تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه که از سوي دادگاه کیفري یک بر اساس مواد 

این قانون  428صادر شده است، از شمول آراي مذکور در ماده  23/3/1394هاي مالی مصوب اجراي محکومیت

ون و تابع قواعد این قان 426خارج است و از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی و مرجع آن، مطابق ماده 

  عام مربوط است.

 دکتر احمد رفیعی

  قضاییه سرپرست اداره کل حقوقی قوه
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1399/03/13    

7/99/167   

  ك167-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

برداري همکاران قضایی به این دادگستري اعالم خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره

  شود.

موعد مقرر قانونی  در صورتی که درخواست تجدیدنظرخواهی توسط دادستان عمومی و انقالب یا معاون وي خارج از

هاي تقدیم شده باشد علت عدم درخواست تجدیدنظرخواهی را به لحاظ تعدد وظایف تکالیف دادستانی و کثرت دادنامه

قانون آیین دادرسی کیفري عرفا 178ماده » ج«و بند  432ابالغی اعالم نماید آیا عذر عنوان شده مستندا به ماده 

  گردد یا خیر؟موجه تلقی می

 پاسخ:

هاي ابالغ شده به وي، در قانون از جهات عذر موجه موضوع رف کثرت وظایف دادستان و از جمله کثرت دادنامهص

 نیست. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  178ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/03    

7/99/166   

  ح166-88-99شماره پرونده:  

  م:استعال

هاي داراي کد رهگیري توسط دادگاه، صادرکننده با ادعاي تضمینی چه پس از صدور اجراییه راجع به چکچنان

بودن چک دادخواست ابطال اجراییه و استرداد الشه چک را تقدیم کند، دعواي ابطال اجراییه مالی است یا غیرمالی؟ 

  بر فرض مالی بون آیا نیاز به تقویم دارد؟

 پاسخ:

تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم براي 

بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت 

ؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر س

 دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/164   

  ح164-79-99شماره پرونده:  

  استعالم:

که در ورشکستگی به تقلب تاجر اموال خود را به با توجه به این 1311ت مصوب قانون تجار 549به موجب ماده 

طریق مواضعه و معامالت صوري از بین برده یا خود را بیش از میزان واقعی مدیون قلمداد کرده است، آیا در خصوص 

کشور مبنی هیأت عمومی دیوان عالی  1347/12/14مورخ  155ورشکسته به تقلب نیز رأي وحدت رویه شماره 

  شود؟بر عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه بر دیون وي اعمال می

 پاسخ:

، هرگاه متعاقب صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر 1311قانون تجارت مصوب  550و  549با عنایت به مواد 

هام ت، به اتباشد، مدیون قلمداد کرده اسورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی

که گیرد و در صورت اثبات بزه مزبور در مرجع کیفري، با عنایت به اینورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می

وحدت  گیرد و از شمول رأيورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست، به دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق می

 575ان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ همچنین ماده هیأت عمومی دیو 14/12/1347مورخ  155رویه شماره 

 این قانون مؤید این نظر است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/155   

  ح155-60-99شماره پرونده:  

  استعالم:

جتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، ا 113ماده » ب«با عنایت به بند 

ریاست محترم قوه قضاییه، مطالبه مهریه  1398/4/26نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون مصوب آیین

  مستند به سند رسمی بدوًا باید از طریق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و امالك اقدام شود.

ود تأسیس تأمین خواسته در اجراي ثبت و بیم انتقال اموال توسط مدیون پس از اطالع از با توجه به عدم وج -1

مطالبه دین از سوي طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجراي ثبت دادخواست تأمین خواسته در دادگاه قابل طرح و 

  پذیرش است؟

رعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش قانون مرقوم هدف از تصویب آن را افزایش دقت و س 113مقنن در ماده  -2

مقرر کرده است که بالفاصله پس از تقاضاي اجراییه نسبت به شناسایی و » ب«اطاله دادرسی و ... ذکر و در بند 

توان چنین تفسیر کردکه با تقاضاي بستانکار اجراي ثبت باید بدواً نسبت به توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می

  اموال مدیون اقدام و در ادامه نسبت به صدور و ابالغ اجراییه اقدام شود مانند تأمین خواسته؟شناسایی و توقیف 

نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجراي مفاد اسناد رسمی مصوب آیین 8با توجه به ماده  -3

عالم کنند مدیون اموال ندارد ریاست محترم قوه قضاییه چنانچه طلبکار یا وکیل وي به اجراي ثبت ا 1398/4/26

تواند به درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه پرونده را یا اموالی از وي شناسایی نشود، آیا اجراي ثبت می

  مختومه و گواهی مربوطه جهت طرح دعوا در مراجع قضایی صادر کند؟

 پاسخ:

، صدور 1379می و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمو 112و  108با عنایت به مواد  -1

قرار تأمین خواسته در مواردي امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده 

روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضاي صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  113ماده » ب«ابر بند صدور اجراییه بر

، صدور قرار تأمین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و 1395ایران مصوب 

  ، منتفی است. 1379انقالب در امور مدنی مصوب 

ی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجراي مفاد اسناد رسمی مصوب نامه اجرایآیین 6به موجب ماده  -2

ریاست محترم قوه قضاییه، اداره اجراي ثبت با تشکیل پرونده اجرایی و صدور اجراییه نسبت به  22/12/1398
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شکیل ت کند. بنابراین، شناسایی و توقیف اموال متعهد بدون صدور اجراییه وشناسایی و توقیف اموال متعهد اقدام می

  پرونده اجرایی ممکن نیست.

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  113ماده » ب«با عنایت به مفهوم بند  -3

، در صورت تقاضاي اجراي مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجراي ثبت، تا پایان مهلتهاي 1395اسالمی مصوب 

یاد شده، امکان طرح دعواي مطالبه موضوع اجراییه اداره ثبت در مرجع قضایی و  113ماده » ب«مقرر در بند 

رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. ضمناً تعیین وضعیت دارایی مدیون پیش از 

  ماهه، تأثیري در حکم قضیه ندارد.سپري شدن مهلت دو 

  

 دکتر احمد رفیعی

  حقوقی قوه قضاییهسرپرست اداره کل 
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1399/03/06    

7/99/152   

  ك152-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  آیا جانشین دادستان حق درخواست احاله را دارد یا صرفا باید شخص دادستان اقدام به چنین درخواستی کند؟ -1

ر منطقه قرق شده اقدام به چراي اداره منابع طبیعی شهرستان  گزارش کرده است که متهم بدون مجوز قانونی د-2

غیر مجاز به تعداد هفتاد راس دام بزه به مدت چهار شبانه روز کرده است . قاضی محترم شعبه اول دادگاه کیفري دو 

قانون شکار و صید غیر مجاز مصوب  12ماده » ج«شهرستان  با این استدالل که افعال ارتکابی متهم منطبق با بند 

ها برداري از جنگلمکرر قانون حفاظت و بهره 44باشد و منصرف از مواد می 1375ي سال با اصالحات بعد 1346

و مراتع است ،خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صالحیت به شایستگی دادسراي عمومی و انقالب گرمه 

؟ مرجع قضایی صالح است ،ونده مذکوردادگاه است؟ و در پر اند. اوالً آیا  دادسرا ملزم به تبعیت از دستورصادر نموده

  که دادسرا  بایستی از دادگاه تبعیت کند؟ثانیا آیا امکان تحقق اختالف بین دادسرا و دادگاه متصور است یا این

 پاسخ:

مطابق اصول حقوق اداري، تفویض اختیار از سوي مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص  -1

نیز که در این راستا تنظیم شده مؤید این موضوع  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  88جایز است و ماده 

شود، آنان در امور محوله تمامی است. بنابراین در اموري که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می

 418تواند اختیار مذکور در ماده ن میاختیارات و وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سؤال نیز دادستا

  گفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند.قانون پیش

با اصالحات و  1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  47ماده  2اوالً، با توجه به تبصره  -2

یعی) شده (منابع طبدر مراتع ملی و قرقشده الحاقات بعدي، بزه چراي دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین

قانون آیین دادرسی کیفري  340که داراي مجازات جزاي نقدي نسبی است، جرم درجه هفت محسوب  و طبق ماده 

قانون مزبور،  341شود و مطابق قسمت اخیر ماده به طور مستقیم در دادگاه کیفري صالح رسیدگی می 1392مصوب 

چه پرونده در دادسرا مطرح شود و چناناین قانون به وسیله دادگاه انجام می 90وع ماده انجام تحقیقات مقدماتی موض

  شود. صالح ارسال میباشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوري پرونده به دادگاه ذي

ضایی هر ، درحوزه ق1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  22ثانیاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 

صالحیت از شود و صدور قرار عدم هاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقالب تشکیل میشهرستان در معیت دادگاه

سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و به عکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختالف در صالحیت نیز 

https://t.me/ekhtebar


وص جرایم تعزیري درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خص

شود و از موارد صالح ارسال میدر دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوري به دادگاه ذي

اي را از جمله جرایمی تشخیص دهد صدور قرار عدم صالحیت نیست؛ همچنین در صورتی که دادگاه موضوع پرونده

شود ن در مرحله مقدماتی باید در دادسرا صورت پذیرد، به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میکه رسیدگی به آ

  و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/03    

7/99/140   

  ح  140-97-99شماره پرونده:  

  استعالم:

الوکاله هاي مالی غیر منقول تمبر مالی حقالوکاله ریاست محترم قوه قضاییه درخواستنامه جدید حقاساس آیینبر 

 الوکاله الزامی شدهنامه ذکر رقم حقاي؟ الزم به ذکر است در آیینگردد یا ارزش منطقهبر اساس تقویم مشخص می

 اي مثال اگر خواسته خواهان خلع ید وته بوده یا ارزش منطقهاما مبناي ابطال تمبر بر پایه تعرفه مالك تقویم خواس

 9میلیون تومان است  بر اساس ماده  40اي آن میلیون ریال گردیده و ارزش منطقه 20قلع و قمع باشد که مقوم به 

  60ین مقداردرصد از آن تمبر مالیاتی بوده که از ا 5میلیون ریال است که  20درصد از  8نامه جدید حق الوکاله آیین

  ؟ جدید نظر باید پرداخت و باطل شوددرصد آن در مرحله ت 40درصد در مرحله بدوي و 

 پاسخ:

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 2اوال، مستفاد از ماده 

 الحسابسبه پرداخت مالیات علیآن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبناي محا 28/12/1398

با اصالحات بعدي، قرارداد است، ثانیا، در فرضی که  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103موضوع ماده 

 9الوکاله بر اساس ماده نامه یادشده به عمل آید در خصوص دعاوي مالی بدواً حقالوکاله بر مبناي آیینتعیین حق

یرد و گهاي مقرر در این ماده مورد محاسبه قرار میشود و تمبر مالیاتی بر مبناي نصابینامه یادشده محاسبه مآیین

 اي موضوعا منتفی است.در هر صورت احتساب تمبر دعاوي مالی غیرمنقول بر اساس ارزش منطقه

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/13    

7/99/136   

  ك136-54-99:  شماره پرونده

  استعالم:

با داشتن  1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45االجرا شدن ماده در صورتی که شخصی بعد از الزم

سابقه بیش از پانزده سال حبس قطعی به دلیل حمل و نگهداري هفتاد گرم هرویین یا شیشه مرتکب جرم حمل هشتاد 

ه محکومیت بیش از پانزده سال حبس به دلیل قاچاق چهارصد گرم تریاك مرتکب گرم هرویین شود یا فردي با سابق

الحاقی یادشده، مجازات قانونی هر یک چه  45جرم حمل و نگهداري دویست کیلوگرم تریاك شود، با توجه به ماده 

  میزان است؟                           

 پاسخ:

اده االجرا شدن مقطعی حبس بیش از پانزده سال، پس از الزمدر فرض سؤال که شخصی با داشتن سابقه محکومیت 

مرتکب حمل هشتاد گرم هروئین یا نگهداري دویست  12/7/1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45

ماده واحده موصوف (در هر دو فرض سؤال) » پ«الحاقی و بند  45کیلوگرم تریاك شده است، با عنایت به صدر ماده 

 تکب مشمول مجازات اعدام است.مر

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/12    

7/99/131   

  ك131-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

باشد قرار منع تعقیب صادر کرده است و قاضی کیفري در مرحله دادسرا در خصوص موضوع که دعواي ثالث می

پرونده کیفري دادخواست حقوقی به طرفیت خوانده متهم کیفري به خواسته تصرف عدوانی با  حال خواهان شاکی

مزاحمت یا ممانعت از حق دعواي ثالث طرح کرده است و مقام قضایی کیفري پس از تغییر سمت تصدي شعبه حقوقی 

تواند اضی دادگاه حقوقی میدار شده است و پرونده حقوقی مذکور نیز نزد وي مطرح شده است حال اوالً: قرا عهده

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی از قانون آیین دادرسی دادگاه 91ماده » د«به لحاظ این که موضوع مشمول بند 

باشد قرار امتناع از رسیدگی صادر فرمایید ثانیاً: اصوال قاضی دادگاه حقوقی در هر می 1379/1/21مصوب 

از قانون آیین دادرسی  91ماده » د«دسرا اظهارنظر کرده باشد مشمول بند موضوعی که در دادگاه کیفري یا دا

باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ می  1379/1/21هاي عمومی و انقالب در امور مونی مصوب دادگاه

آن » ت«و بند  1392/4/12از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421اکثریت به سوال قبل ثالثاً: با توجه به ماده 

ماده که اظهارنظر ماهوي قاضی کیفري براي صدور قرار امتناع از رسیدگی به اظهارنظر در امر کیفري منوط کرده 

است و با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مذکور آیا اظهارنظر قاضی حقوقی هم به قاضی حقوقی منوط شده است 

  باشد.ر قرار امتناع از رسیدگی مییا قاضی حقوقی در صورت اظهارنظر کیفري مجاز به صدو

 پاسخ:

قانون آیین  91ماده » د«هرچند صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر ماهیتی است لیکن آنچه باعث رد دادرس برابر بند 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی است، اظهار نظر ماهیتی قبلی راجع به همان دعواست. بنابراین با دادرسی دادگاه

نکه موارد رد دادرس حصري است، هرگاه موضوع دعوا تغییر کند گرچه مرتبط با موضوع قبلی باشد، از لحاظ ای

  .شودجهات رد محسوب نمی

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/101   

  ح  101-9/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ز جمله منع اشتغال، منع تحصیل زوجه، اثبات مالکیت ،الزام به تنظیم سند رسمی و اوال:ً دعاوي  ناشی از زوجیت ا

؟                                                                                  صالحیت ذاتی دادگاه خانواده است قانون حمایت خانواده  در 4خلع ید از ملک موضوع مهریه با توجه به ماده 

ثانیا:ً چنانچه زوجه دعوایی را به خواسته بطالن مال موضوع مهریه و مطالبه مثل یا قیمت آن مال به لحاظ باطل 

                                                                            بودن مهریه تقدیم نکند آیا رسیدگی به آن دعوا در صالحیت دادگاه خانواده است؟                                          

 پاسخ:

اوالً، دعواي منع تحصیل زوجه صرفاً زمانی قابلیت پذیرش دارد که تحصیل زوجه مغایر تکلیف وي به تمکین از 

قانون حمایت  4ماده  8ع بند زوج باشد و نیز دعواي منع اشتغال زوجه با لحاظ اطالق دعاوي تمکین و نشوز موضو

  از مصادیق این دعاوي تلقی و رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه خانواده قرار دارد.  1391خانواده مصوب 

ثانیاً، در خصوص دعاوي الزام به تحویل، خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول مهریه، پاسخ همان 

  به استعالم کننده محترم اعالم شده است. 26/8/1398مورخ  1120/98/7است که در نظریه شماره 

که دعوایی تحت عنوان بطالن مال قابل تصور نیست و در موارد بطالن مهریه به دلیل مجهول ثالثاً، صرف نظر از آن

چه مقصود المثل دارد، چنانقانون مدنی زوجه استحقاق مهر 1100المسمی یا مالیت نداشتن آن وفق ماده بودن مهر

 الذکر زوجه مستحق مثل یا قیمت آن است با عنایتآمدن مهریه باشد که برابر ماده اخیرللغیر دراستعالم کننده مستحق

  رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه خانواده است. 1391قانون حمایت خانواده مصوب  4ماده  6به اطالق بند 

  

 دکتر احمد رفیعی

  قضاییهسرپرست اداره کل حقوقی قوه 
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1399/03/10    

7/99/100   

  ك100-218-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي بازدارنده  تعزیرات مصوب سال قانون مجازات 723نامه وفق ماده در رسیدگی به رانندگی بدون گواهی-1

               که متشکل از دو قسمت است.                                                             1375

د.                                                                                                                 باشالف: نخست رانندگی بدون پروانه در مرحله اول که مستوجب مجازات حبس تعزیري دو تا شش ماه حبس می

                                                                                              ب: دوم رانندگی در صورت تکرار... 

مرتکبین جرایم عمدي که  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  66و  65-64که به موجب مواد با عنایت به این

اشد و فاقد شاکی خصوصی است به بها تا سه ماه حبس یا نود و یک روز تا شش ماه حبس میحداکثر مجازات آن

 83هاي جایگزین جزاي نقدي بوده که بر اساس مادتین شوند که یکی از مجازاتمجازات جایگزین حبس محکوم می

جرایمی که  1392قانون وصول اصالحی  3میلیون ریال است و با توجه به بند یک ماده  9قانون مذکور تا  86و 

وده یا موضوع تخلفات رانندگی باشد را مستوجب دومیلیون ریال تا بیست موجب حبس کمتر از نود و یک روز ب

شد  بانامه مشمول دو قانون میمیلیون ریال جزاي نقدي نموده است و با توجه به این که جرم رانندگی بدون گواهی

         آیا رسیدگی به آن در صالحیت شوراي حل اختالف است؟                                        

مجلس شوراي 1397/8/23قانون اصالح چک مورخ  23هاي موضوع ماده آیا درخواست صدور اجراییه چک-2

بدون توجه به مبلغ چک در صالحیت  دادگاه  23اسالمی است که در این مقرره براي مرجع رسیدگی کننده در ماده 

  ل باید توسط شوراي حل اختالف صادر شود؟هاي با مبلغ تا دویست میلیون ریااست یا اجراییه مربوط  به  چک

 پاسخ:

جرایم تعزیري که صرفاً مستوجب « 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9ماده » ح«اوالً، به صراحت بند  -1

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

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

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

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

که داراي سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال  1396هاي خدمات قضایی قانون بودجه سال تعرفه 16

نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال  1399و  1398،  1397هاي جزاي نقدي است و در سال

  شود.حاضر از جمله جرایم تعزیري درجه شش محسوب می
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مؤخر است و  1394نسبت به قانون شوراي حل اختالف مصوب  1397اصالح قانون صدور چک مصوب قانون  -2

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

، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوي کار مقرر در ماده مذکورمطلق در صالحیت دادگاه قرار داده است؛ همچنین ساز

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

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

که صالحیت شوراي حل اختالف ي احکام مستقل از دادگستري است و با لحاظ اینحال حاضر داراي واحد اجرا

طریق  الذکر صرفاً ازاستثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجراي حکم مقرر در ماده فوق

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

  

 دکتر احمد رفیعی

  ره کل حقوقی قوه قضاییهسرپرست ادا
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1399/03/07    

7/99/96   

  ك96-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اي، چنانچه با تحقیقات  قضایی قانون جرایم رایانه 13اي موضوع ماده هاي با موضوع کالهبرداري رایانهدر پرونده

شخاص حقیقی یا حقوقی یافت و توقیف شود تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم از ا

نفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور حکم قطعی است. به با درخواست ذي

قانون  215قانون آیین دادرسی کیفري و  147عبارت دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد 

  مجازات اسالمی است.     

 اسخ:پ

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148با عنایت به ماده 

الذکر، تکلیف قانونی شده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در مواد فوقرد عین مال موجود یا وجوه تحصیل

دادگاه و ... است و منوط به صدور حکم قطعی در  کننده به موضوع اعم از بازپرس، دادرسمقام قضایی رسیدگی

 این خصوص نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/12    

7/99/95   

  ك95-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هلت منتهی مچنانچه راي غیابی بر محکومیت متهم صادر شود و شاکی نسبت به راي صادر ه تجدیدنظرخواهی کند 

واخواهی متهم یا منقضی نشده باشد یا ابالغ دادنامه به صورت قانونی صورت گرفته باشد، آیا دادگاه تجدیدنظر 

قانون آیین دادرسی کیفري به تجدیدنظرخواهی شاکی رسیدگی کند؟ به عبارت  407و  406تواند با توجه به مواد می

ون تعیین وقت رسیدگی در مرحله واخواهی الزامی است تکلیف دادگاه این قان 407که طبق مادهدیگر با توجه به این

قانون آیین دادرسی کیفري در نظر گرفته شود)                                                       461و ماده  450ماده » ث«تجدیدنظر چیست؟ (مفاد بند 

 پاسخ:

همیشه حضوري است و وصف حضوري یا غیابی بودن آراء، صرفاً  هاي کیفري نسبت به شاکی و دادستانآراء دادگاه

علیه قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأي نسبت به متهم تأثیري در حق تجدیدنظرخواهی نسبت به محکوم

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  433مذکور در بند پ ماده ي » رأي«شاکی و دادستان ندارد و اطالق عبارت 

شود، مؤید این استنباط است، لذا در آن قسمت از فرض که مطلق آراء اعم از حضوري و غیابی را شامل می 1392

سؤال که حکم دادگاه ابالغ قانونی شده و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدیدنظر با لحاظ مواد 

کند، اما خواهی شاکی یا دادستان رسیدگی میاین قانون، به تجدیدنظر 461و  457، 434، بند ب ماده ي 427، 426

در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساساً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأي صادره تجدیدنظرخواهی کند، با 

قانون آیین دادرسی کیفري و لحاظ این که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است،  406عنایت به ذیل ماده 

  ح و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد.موجب قانونی جهت طر
  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/07    

7/99/81   

  ك81-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

جازات کتاب تعزیرات قانون م 698گزارش خالف واقع به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی با اضرار به غیر در ماده 

قانون مجازات  104انگاري شده و از سوي دیگر این جرم در زمره جرایم قابل گذشت مذکور در ماده اسالمی جرم

احصاء شده است چنانچه شخصی اعم از افراد عادي یا ضابطان دادگستري، گزارش کذبی به مقام  1392اسالمی سال 

فاً مقام قضایی علیه آنان اعالم جرم گند: اوالً، آیا تعقیب قضایی ارایه دهند اما شکایتی علیه آنان مطرح نشود و صر

دهنده ممکن است؟ ثانیاً، چنانچه موضوع منطبق با این ماده نیست در صورت ارایه گزارش خالف و مجازات گزارش

ند د، مستباشکه جرم عمومی است و از جرایم خاص نظامیان نمیواقع توسط ضابطین دادگستري با در نظر گرفتن این

                  قانونی براي مجازات این افراد چیست؟                                                                                           

 پاسخ:

، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  12اوالً، طبق ماده 

این قانون شاکی شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و  10شود (طبق ماده روع میشاکی ش

با  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  698تعقیب مرتکب را درخواست کند) و چون بزه موضوع ماده 

شت است، لذا در فرض از جمله جرایم قابل گذ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  104توجه به تصریح ماده 

 698توان به اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده دهنده خالف واقع را نمیسؤال با توجه به عدم شکایت شاکی، گزارش

دهنده فرد عادي یا ضابط که گزارشتعقیب کرد؛ اعم از این 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

  دادگستري باشد.

میان به مقامات قضایی در اجراي وظایف خود به عنوان ضابط دادگستري، چنانچه از ثانیاً، گزارش خالف واقع نظا

یا از مصادیق گزارش خالف واقع  1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  78ماده » ج«مصادیق بند 

 قابل پیگردکننده است، باشد که احراز آن با قاضی رسیدگی 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  711موضوع ماده 

  است.

 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  698ثالثاً، اظهار یا انتشار اکاذیب توسط افراد عادي فقط در چارچوب ماده 

و آن هم با شکایت شاکی و احراز قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی قابل تعقیب و 

  رسیدگی است.

    ل حقوقی قوه قضاییهسرپرست اداره ک   دکتر احمد رفیعی
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1399/03/07    

7/99/71   

  ع71-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن 5ماده  5با عنایت به عدم تصریح در تبصره 

ت بعدي مبنی بر تعیین با اصالحات و الحاقا 1334ها مصوب قانون شهرداري 99ماده  3و تبصره  1384مصوب 

ها در خصوص ارایه خدمات شهري با توجه غیر قابل اجرا بودن برخی از خدمات چون ایجاد فضاي تکلیف شهرداري

سازي مسیر براي اماکن خارج از حوزه شهري در صورت درخواست متقاضی و  با توجه به ابهام شمول  سبز یا آماده

تجاري، خدماتی و تولیدي خارج از حوزه شهري واقع در اي مسکونی، هات اماکن و ساختمانعوارض و بهاي خدم

حریم شهرها،  آیا تمامی بندهاي تعرفه عوارض شهري چون عوارض پدیده، عوارض ارزش افزوده، عوارض سطح 

االشاره شهري ، عوارض پسماند، بهاي خدمات آتش نشانی و درآمدهاي حاصل از زیباسازي به اماکن و امالك فوق

  گیرد؟ و آیا شهرداري مکلف به ارایه کلیه خدمات قابل ارائه در حوزه شهري به آنان است؟ می تعلق

 پاسخ:

پرداخت عوارض خدمات شهري منوط به ارائه خدمات شهري است؛ بنابراین در محلی که خدمات شهري ارائه  -1

نه ساختمانی با توجه به نص ماده شود، دریافت عوارض این خدمات خالف قانون است، لکن در مورد صدور پروانمی

با اصالحات و الحاقات بعدي در باب ملزم بودن مالکین امالك واقع در حریم  1334قانون شهرداري مصوب  100

قانون مذکور منع قانونی ندارد. به  99شهري به اخذ پروانه ساختمانی، اخذ عوارض احداث بنا پس از اعمال ماده 

ی از وظایف شهرداري در برابر تقاضاي احداث بناي مالکین امالك واقع در حریم و که یکعالوه با توجه به این

قانون یاشده صدور پروانه ساختمانی است و قانونگذار تفاوتی در مورد امالك  100محدوده شهري، طبق نص ماده 

انه ساختمانی امالك واقع در حریم و امالك واقع در محدوده شهري قائل نشده است، بنابراین اخذ عوارض صدور پرو

قانون  99است. بدیهی است رعایت مقررات ماده » محدوده شهري«به مانند امالك واقع در» حریم«واقع در 

بندي، تفکیک و با اصالحات و الحاقات بعدي براي کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه 1334ها مصوب شهرداري

  م ضرورت دارد.اخذ عوارض و دیگر مقررات قانونی در محدوده حری

قانون  99ماده  3با توجه به پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال روشن است و در هر حال رعایت مفاد تبصره  -2

 ) الزامی است.1/12/1372شهرداري (الحاقی 

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/12    

7/99/51   

  ك51-186/2-99شماره پرونده:  

  

  ستعالم:ا

؟ گرددسایر مصادیق معنونه  هم می قانوم مجازات اسالمی در معناي عام کلمه شامل 741آیا حکم به رد مال  در ماده 

نظیم ؟ آیا باید با تامتیاز و منفعت محصله چگونه است در صورت منفی بودن پاسخ، نحوه جبران خسارت درخدمت یا

  ین که شیوه خاصی مد نظر است؟ دادخواست و جلب نظر کارشناس اقدام کرد یا ا

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  741ماده » الف«در بند » عالوه بر رد مال به صاحب آن«اوالً، عبارت 

وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات «) عام بوده و تمامی مواد مندرج در این ماده 5/3/1388(الحاقی  1375

  گیرد.وسط مرتکب براي خود یا دیگري را در بر میتحصیل شده ت» مالی

ثانیاً، تعیین تکلیف نسبت به وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم 

 کند.دادخواست ندارد و دادگاه کیفري در صورت لزوم نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام و حکم مقتضی صادر می

  

 حمد رفیعیدکتر ا

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/03    

7/99/42   

  ح42-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

له یا به پرونده دیگر سکه است، آیا با تقاضاي محکومبه یک پرونده وجه نقد و محکومدر مواردي که محکوم

به سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از علیه قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به محکوممحکوم

علیه قابل توقیف است، اما آیا قهراً اجرا و توقیف به؟ به عنوان مال محکومشود یا از کل محکوماقساط تهاتر می

  پذیر است؟                            انکام

 پاسخ:

دین شرط الزم براي تهاتر دیون است. در فرض قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو  296مطابق ماده  -1

به پرونده دیگر مسکوکات طال است، به لحاظ مختلف بودن به یک پرونده، وجه نقد و محکومسؤال که محکوم

پذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طال به وجه نقد تراضی کنند به، تهاتر امکانموضوع دو محکوم

علیه، مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از به از اموال محکومیفاي محکومو یا در راستاي است

  شوند.کنند، تهاتر میاي که با هم برابري میدو دین تا اندازه 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47و  46مواد 

که عدم قابلیت دسترسی  1394الی مصوب هاي مقانون نحوه اجراي محکومیت 6با عنایت به حکم مقرر در ماده  -2

این  11به مال را در حکم نداشتن مال دانسته و صدور حکم اعسار در این فرض را پذیرفته است و با توجه به ماده 

ست علیه به دقانون و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم

رابري اي که با هم ببهما موضوع سؤال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهتقسیط یکی از محکومآید، نیست؛ لذا می

  شوند.کنند، تهاتر می

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/06    

7/99/36   

  ك36-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مال غیر منقول را به صورت رسمی خریداري کند محل مسکونی را به صورت تواند که نمیتبعه خارجی به دلیل این

بعه کنند. فرزند تکند لیکن با همکاري مالک رسمی قبلی، سند ملک را به نام فرزندش تنظیم میعادي خریداري می

اخت اقساط گیرد. پس از مدتی  که پرددهد و وام میخارجی بدون اذن پدر سند یادشده را در رهن بانک قرار می

دهد:                                                                                         افتد، بانک با اقدامات اجرایی مال مرهون را به خود انتقال میوام به تعویق می

  شکایت پدر از فرزندش تحت چه عنوان جزایی قابل بررسی است؟  -1

ر مبنی بر ابطال اقدامات اجرایی بانک در راستاي تملک مال مرهون موجه است؟                                                      آیا دادخواست پد -2

آیا حمایت قانونی از پدر با نادیده گرفتن مقررات مربوط به استمالك اتباع خارجه مجاز است؟                                         -3

تواند دستور به ابطال اسناد مربوط به تملک بانک و اعاده ملک در صورت شکایت کیفري، آیا دادگاه کیفري می -4

  مسکونی به پدر را صادر کند؟

 پاسخ:

قانون مدنی، اصل این  989و ماده  987ماده  2تبصره  و وحدت مالك 661ماده  2و  1اوالً، مستنبط از بندهاي  -1

است؛  بینی کردهاست که اتباع بیگانه حق داشتن اموال غیر منقول را در ایران ندارند؛ مگر در مواردي که قانون پیش

 هیأت وزیران 1374نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب مانند آیین

. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه تبعه خارجی بدون رعایت 1342و  1325نامه استمالك اتباع خارجه مصوب و آیین

شده فاقد اعتبار است و هاي مذکور ملکی را به صورت عادي خریداري کرده باشد، معامله انجامنامهمقررات آیین

  قانون مدنی اثري در تملک ندارد. 365مطابق ماده 

، با تنظیم سند انتقال ملک به نام فرزند تبعه خارجی در دفتر اسناد رسمی که توسط مالک رسمی ملک و به ثانیاً

 1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  22الیه مطابق ماده درخواست فرد تبعه خارجی صورت گرفته است، منتقل

ند هر گونه تصرف و اعمال حقوقی را تواشود و میبا اصالحات و الحاقات بعدي، مالک رسمی ملک محسوب می

نسبت به مایملک خود از جمله ترهین ملک نزد بانک در قبال دریافت وام بانکی انجام دهد؛ بنابراین رفتار وي در 

  این خصوص فاقد جنبه کیفري است.

اساس اسناد اعالم شد، اقدامات بانک مرتهن در جهت احقاق حقوق خود و بر  1با عنایت به مطالبی که در بند  -2

  رسمی بوده است؛ لذا درخواست ابطال اقدامات اجرایی بانک توسط تبعه بیگانه قابل استماع نیست.
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  نادیده گرفتن قوانین به اعتبار حمایت از کسی مطلقاً جایز نیست. -3

  ، نیازي به اظهار نظر در این بند نیست2و  1با توجه به پاسخ بندهاي  -4

  

 دکتر احمد رفیعی

  داره کل حقوقی قوه قضاییهسرپرست ا
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1399/03/13    

7/99/34   

  ك34-133-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه رسمی مجعول تنظیمی در به اتهام استفاده از سند مجعول با علم به جعلی بودن آن در وکالت» الف«علیه شخص 

خواست صادر گردیده است و کیفر هاي اسناد رسمی قرار جلب به دادرسیدر یکی از دفترخانه 1386/1/5تاریخ 

که حکم قطعی محکومیت نیز صادر شده است و اما در خصوص جاعل سردفتر مربوطه دایر بر جعل سند عادي به 

 1394/4/10لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است .حسب استعالم بانک کشاورزي به تاریخ 

نامه مجعولی که جعلی بودن آن محرز و قطعی ت یا عدم اصالت وکالتاز همان دفترخانه اسناد رسمی جهت اصال

نامه تصدیق شده است .با توجه به مراتب فوق، گردیده است که در نامه پاسخ توسط آن دفترخانه اصالت آن وکالت

است  1310قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب سال  103آیا تصدیقی که سردفتر انجام داده است مشمول ماده 

هر یک از مستخدمین و اجراي ثبت اسناد و امالك عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد «دارد: که عنوان می

  »                                                                                                  در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

 پاسخ:

نامه رسمی مجعول، حکم محکومیت صادر و قطعی کننده از وکالتالم که نسبت به اتهام شخص استفادهدر فرض استع

دفتر دایر بر جعل به لحاظ شمول مرور زمان منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است، شده است لیکن اتهام سر

دفتر مجعول سند نیست و بنابراین رفتار سردفتر (جعل سند) نافی ماهیت شمول مرور زمان بر جرم ارتکابی توسط سر

، دفتر نیز مطلع از حکم دادگاه استاي که قبالً جعلیت آن در دادگاه احراز شده و سرنامهدایر بر تصدیق اصالت وکالت

دفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خالف بوده و سر 1310قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب  103مشمول ماده 

  شود، قابل تعقیب و مجازات است.و عمد که در حکم جعل اسناد رسمی محسوب میواقع به نح

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/12    

7/99/21   

  ح21-7/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  آیا در دعواي تقسیم ترکه خوانده باید به پرداخت خسارات دادرسی محکوم شود؟ 

 :پاسخ

صرف درخواست تقسیم ترکه ،دعواي مالی نیست  1319قانون امور حسبی مصوب  375ماده  8به داللت بند اوالً، 

  شود.و هزینه آن بر اساس هزینه رسیدگی به امور حسبی دریافت می

 ثانیاً، در صورت اختالف در مالکیت در خصوص اموال معرفی شده موضوع دعواي تقسیم ترکه با توجه به این که

احراز مالکیت منوط به طرح دعواي اثبات مالکیت است، دعواي مذکور داراي آثار مالی است. در این صورت دعواي 

  مربوط به این دعاوي تأدیه شود. شود و هزینه دادرسی باید مطابق مقرراتمزبور مالی محسوب می

  

 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/06    

7/99/15   

  ع15-96-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  هاي مستقیم مقرر گردیده:                     قانون مالیات 97رساند طبق تبصره ماده به استحضار می

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ این قانون بانک اطالعات مربوط 

مع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع به نظام جا

 1380هاي سال قانون مالیات 271و  154، 153، 152، 98، 97مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده مواد 

هت تهیه بانک اطالعاتی مقرر و اجراي مواد مجري خواهد بود با عنایت به تکلیف سه ساله سازمان امور مالیاتی ج

رسد با مضی مدت فوق سه مذکور صرفا در مناطقی که به صورت کامل نظام جامع مالیاتی اجرا نشده به نظر می

) منقضی گردیده است لذا 1380هاي سال قانون مالیات 271و  154،153،152،98،97ساله اعتبار آن (مواد 

اعتبار مواد مندرج در تبصره ماده فوق پس از سه سال از تاریخ ابالغ الیحه ماده واحده  خواهشمند است اعتبار یا عدم

و وظیفه مأموران مالیاتی در خصوص تکالیف مقرر در مواد ذکر شده با فرض عدم استقرار و  97اصالحی ماده 

  فعالیت بانک اطالعات نظام جامع مالیاتی را اعالم نمایند.          

 پاسخ:

سازمان امور مالیاتی  31/4/1394هاي مستقیم اصالحی قانون مالیات 97گذار به موجب تبصره ماده انوناوال، ق

کشور را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ این قانون، بانک اطالعات مربوط به نظام 

ادارات امور مالیاتی که این نظام به  جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند و در طی این مدت، در

هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 271و  154، 153، 152، 98، 97صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد 

  مجري خواهد بود. 1380

چه به موضوعیت داشتن مهلت سه ساله موضوع این تبصره و نسخ مواد مذکور پس از سپري شدن این ثانیا، چنان

قد باشیم، در اداراتی که بانک اطالعاتی یادشده به صورت کامل اجرا نشده باشد، پس از موعد سه سال، مدت معت

الرأس درآمد مشمول مالیات و ضوابط آن قابل اجرا نخواهد بود و از طرف از یک طرف احکام ناظر بر تشخیص علی

 رگ قطعی مالیات و ارتباط اطالعاتیدیگر انجام الکترونیکی موضوعاتی مانند برگ تشخیص مالیات عملکرد، ب

پذیر نخواهد بود و لذا در انجام هر یک از احکام موضوع مواد ها جهت دسترسی به اطالعات یکدیگر امکاندستگاه

) تکلیف اداره امور مالیاتی به انجام 97الذکر که شامل تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات مؤدي (ماده فوق

)، قرائن مالیاتی براي تشخیص 98الزم و در نهایت تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدي (ماده  هايتحقیقات و بررسی
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)، ضرایب مالیاتی براي تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد 152الرأس (ماده درآمد مشمول مالیات به طور علی

مشمول مالیات و مرجع )، چگونگی تنظیم و ابالغ جدول ضرایب تشخیص درآمد 153تشخیص علی الرأس (ماده 

ماده  3) و ضمانت اجراي رد نظریات اداره امور مالیاتی توسط هیأت سه نفري موضوع بند 154تشخیص آن (ماده 

رغم انقضاي مهلت سه ساله موضوع ) است، اختالل ایجاد خواهد شد. بر این اساس علی271این قانون (ماده  97

با لحاظ اصل تعطیل ناپذیري امور عمومی و عدم  30/4/1384الحی هاي مستقیم اصقانون مالیات 97تبصره ماده 

االجرا تعارض آن با اصل قانونی بودن مالیات، مواد موضوع این تبصره تا زمان اجراي کامل بانک جامع اطالعاتی الزم

  خواهد بود.

انون برنامه سوم توسعه ق 59ماده » ب«ثالثا، پیشینه تقنینی راجع به نظام جامع مالیاتی به شرح مذکور در بند 

که باز هم مهلتی سه ساله را براي طراحی و  1379اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی حمهوري اسالمی ایران مصوب 

اجراي نظام جامع اطالعاتی مالیاتی کشور پیش بینی کرده بود و تکلیف سازمان امور مالیاتی به طراحی، اجرا و 

هاي هاي نوین و ابزارشبکه اطالعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش بهسازي نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد

هیأت وزیران راجع به  4/6/1380مصوبه مورخ  9ماده » ژ«پیشرفته براي تحقق درآمدهاي مالیاتی موضوع بند 

، نیز مؤید این قانون برنامه سوم توسعه 59نامه اجرایی بند (الف) ماده تشکیالت سازمان امور مالیاتی کشور و آیین

  دیدگاه است

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/26    

7/98/1635   

  ح  1635-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

م  اعسار از برخی از شعب دادگاه خانواده ضمن صدور رأي به نفع زوجه در خصوص مهریه، به سبب صدور حک

دهند. با توجه به علیه موضوع انشاء قرار میبه از محکومپرداخت آن را با وصول محکوم، پرداخت هزینه دادرسی

علیه را به تحویل یک به صادر و براي مثال محکومها محاکم معموًال حکم بر تقسیط محکومکه در این پروندهاین

به، متناسب با وصول بخشی از محکومکنند آیا قطعه سکه بهار آزادي به صورت ماهیانه یا چند ماه یک بار محکوم می

سازي و سپس هزینه اعسار کارکه بدواً باید شود یا اینول میقسمتی از هزینه دادرسی مربوط نیز از زوجه وص

  به پرداخت شود؟محکوم

 پاسخ:

ون قان 5اوال،ً معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجراي حکم موضوع ماده 

کننده است و منصرف از حکم به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی 1391حمایت خانواده مصوب 

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

تواند فرد را الید است و حتی میامًال مبسوطاین قانون دادگاه ک 5که در مورد نحوه اجراي ماده ثانیاً، با توجه به این

به (مهریه) را تقسیط کرده رسد در فرض سؤال که دادگاه محکوماز پرداخت هزینه دادرسی معاف کند به نظر می

  ر دادگاه هزینه دادرسی وصول شود.است، باید از دادگاه کسب تکلیف شود و بر اساس نظ

  

 دکتر احمد رفیعی

  قی قوه قضاییهسرپرست اداره کل حقو

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/24    

7/98/1475   

  ح  1475-76-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه طالق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجراي صیغه طالق، زوجه مهریه خود را بذل 

  شود؟کند، آیا طالق رجعی به طالق خلعی تبدیل می

  ینکه راي مقتضی را مبنی بر طالق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟آیا دادگاه با توجه به ا -الف

  سردفتر رسمی طالق باید طالق را تحت عنوان طالق رجعی به ثبت برساند یا طالق خلع؟ -ب

 پاسخ:

در فرض سؤال که در رأي قطعی صادره از سوي دادگاه (اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش) طالق  -الف و ب

تواند در مرحله اجراي صیغه طالق و ثبت آن با بذل مهریه نوع طالق را نوع رجعی تعیین شده است، زوجه نمی از

  از رجعی به بائن از نوع خلع تبدیل کند. زیرا:

قانون مدنی اصل بر رجعی بودن طالق است و موارد طالق بائن مورد تصریح مقنن قرار  1145اوالً، مستفاد از ماده  

قانون مدنی، مستلزم  1146این ماده قانونی که وفق ماده  3که از آن جمله است طالق خلع موضوع بند  گرفته است

شود و کراهت زوجه از زوج و بذل مال به شوهر است که در فرآیند رسیدگی مطرح و از سوي دادگاه احراز می

ق خلع توسط سردفتر رسمی صرف بذل مال از سوي زوجه در مرحله ثبت و اجراي صیغه طالق موجب احراز طال

  طالق نیست؛

ثانیاً، هرگونه تغییر در رأي قطعی دادگاه صرفاً در حد عمومات مصرح قانونی مقدور است و سردفتر رسمی طالق 

مکلف است پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم  1391قانون حمایت خانواده مصوب  24وفق ماده 

تواند در رأي صادره الق کند. دادگاه نیز با توجه به قاعده فراغ دادرس نمیمربوط از سوي دادگاه مبادرت به ط

  تغییري دهد و متعاقباً نوع طالق را از رجعی به بائن تبدیل کند.

ثالثاً، واگذاري مطلق این حق به زوجه جهت تبدیل نوع طالق از رجعی به بائن در مرحله ثبت و اجراي صیغه طالق 

حقوق زوج از حیث سلب حق رجوع وي به زوجه در ایام عده و نیز تقلب نسبت به قانون تواند موجبات تضییع می

در اجرا و ثبت صیغه طالق رجعی  1391قانون حمایت خانواده مصوب  38از حیث عدم اجراي فرایند مقرر در ماده 

  را فراهم آورد.
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ي اجراي حکم را به رسمیت شناخته است، که قرار طرفین برا 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  40رابعاً، ماده 

ناظر به توافق طرفین بر قرار دادن ترتیب خاص براي اجرا است و از فرض سؤال که مستلزم تغییر در رأي قطعی 

  صادره از دادگاه است، خروج موضوعی دارد.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/24    

7/99/341   

  ح  341-105-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  در خلع ید مشاعی آیا عالوه بر متصرفین، دیگر مالکان مشاعی نیز باید طرف دعوي قرار بگیرند؟

 پاسخ:

 شود و ضرورتی بهاند، اقامه میدعواي خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان

یگر متصرفان توان از دمالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی طرف دعوا قرار دادن تمام

  رفع تصرف کرد. 

 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/25    

7/99/318   

  ك318-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نون آیین دادرسی کیفري فروش سند توقیفی موضوع قرار قا 537باشید طبق تبصره ماده گونه مستحضر میهمان

قانون اجراي احکام  131گذار وفق مقررات اجراي احکام مدنی خواهد بود و ماده قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه

له می تواند مال دیگري معرفی دارد در صورت عدم وجود خریدار براي مال مورد مزایده محکوممدنی نیز بیان می

هاي مربوطه تقاضاي تجدید مزایده را نماید به تملک نماید یا با پرداخت هزینهاید یا خود مال را در قبال محکومنم

  گردد:گردد که به شرح ذیل بیان میحال با تطبیق مقرره اعالمی با مقررات کیفري سواالتی مطرح می

واند تشود آیا شاکی میملک خریداري یافت نمیالف: در فرضی که پرونده کیفري رد مال یا دیه وجود دارد و براي 

ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتري در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا 

  گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه

شود آیا امکان استیفاي مبلغ قرار از م فقط جنبه عمومی دارد و خریداري براي ملک یافت نمیب: در فرضی که جر

د مانشود همچنان توقیف میسایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می

هاي قاچاق کاال ملک مورد وثیقه گردد در بسیاري از پروندهیا مثال به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می

  شود.روستایی بوده و غالبا خریداري براي ملک یافت نمی

اي که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفاي مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی ج: در پرونده

ر خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصوال فقط د

  بوده است انجام شده است.

 پاسخ:

با الحاقات و اصالحات بعدي این  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  538و  233، 232الف) مستفاد از مواد 

این  230گذار در اجراي ماده علیه یا وثیقهاست که در مواردي که در مرحله اجراي حکم به لحاظ تخطی محکوم

که قانون وثیقه ضبط شده است، پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین (وثیقه) اخذ شده اعم از این

پذیرد و در مواردي نظیر فرض سؤال که در مرحله اجراي دستور ضبط علیه یا ثالث باشد صورت میمتعلق به محکوم

ملک) موضوع دستور ضبط خریدار نداشته باشد با عنایت به وثیقه ( (فروش) مطابق مقررات اجراي احکام مدنی،

شده معادل ، تملک مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  132و  131مواد 
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له (شاکی) منطبق با موازین قانونی است و در این خصوص تفاوتی در این به جهت استیفاي حقوق محکوممحکوم

  باشد.» علیه یا ثالثمحکوم«بوده یا وثیقه متعلق به » ایده براي بار اول یا دوممز«نیست که 

گذار جز مالی که به وثیقه گذاشته وثیقه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230ب و ج) اوالً، مستفاد از ماده 

 تواند غیر از مورد وثیقهیاست مسؤولیت دیگري براي پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نم

هاي ثبتی که توقیف شده است مال دیگري را به فروش رساند. ثانیاً، در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پالك

یرا شود؛ زهاي ثبتی رفع توقیف نمیها ممکن نبوده است، از پالكمورد وثیقه خریداري نداشته و امکان فروش آن

گذار انجام در راستاي اجراي دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقههاي ثبتی فروش این پالك

خارج است و راهکاري که به نظر  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  132شود و از شمول مقررات ماده می

لغ و با توجه به مبهاي ثبتی موردنظر، رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پالكمی

له ها ضبط و در صورت موافقت محکومهاي ثبتی، سهم مشاعی از کل آنمیزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پالك

معادل ضرر و زیان به وي انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی 

ند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و امالك اعالم شود. همچنین، در فرضی گذار باقی بماهمچنان در مالکیت وثیقه

توان در فرض سؤال که ملک که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می

 د، حکمدر مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر داراي شاکی خصوصی باش

دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در «مبنی بر این که؛  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  538مقرر در ماده 

، حکایت از تقدم استیفاي حق مدعی »شودابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می

توان به تملک دولت را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک

  درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.
  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/24    

7/99/294   

  ك  294-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

، منظور از جمله تعزیرات) در خصوص جرم نشر اکاذیبقانون مجازات اسالمی ( 746و  698با توجه به مواد 

در مواد مذکور ناظر بر تصریح یا تلویح نسبت به شخصی است که جرم نشر اکاذیب »  تصریحا یا تلویحا نسبت دهد«

  نسب به وي صورت پذیرفته یا ناظر بر اعمالی است که به شخص نسبت داده شده است؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  746به طور صریح یا تلویحی در ماده «و  698در ماده » تصریحاً یا تلویحاً «عبارات 

است که به دنبال این عبارت آمده است و به » نسبت دهد«با اصالحات و الحاقات بعدي، وصف فعل  1375مصوب 

 خص است.عبارتی، ناظر به تصریح یا تلویح در عمل نسبت دادن به ش

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/26    

7/99/281   

  ع  281-1/12-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي آن آیا عدم دستور مکتوب بر روي لوایح اصحاب دعوا نامهبا توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین

نها در پرونده تخلف انتظامی محسوب است؟ یا اینکه صرفا جهت اطالع دادرس از مفاد جهت ثبت در سیستم و درج آ

  الیحه تنظیمی توسط طرفین است؟

 پاسخ:

ماده  3ها جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده موضوع بند خودداري از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکالي آن

این قانون  14ماده  8ل در انجام وظیفه محوله موضوع بند یا اهما 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  16

تخلف انتظامی است و در هر صورت تشخیص مصادیق تخلف انتظامی و انطباق آن با موازین قانونی در صالحیت 

 دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/24    

7/99/7   

  ع7-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در خصوص تعارض بین صالحیت وزارت تعاون، کار و رفاه   1398/7/10مورخ  36328احتراماً پیرو نامه شماره 

اجتماعی واتاق تعاون ایران در امور مربوط به ارسال آگهی تغییرات اتاق تعاون ایران جهت نشر در روزنامه رسمی 

هاي رساند کسب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نسبت به برقراري ارتباط و دریافت آگهیتحضار میکشور به اس

اتاق تعاون ایران اقدام شد؛ لیکن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به دادنامه شماره 

کور اصرار بر دیوان عدالت اداري مبنی بر عدم پذیرش موارد مذ 1398/11/1مورخ  9809970905813066

هاي اتاق تعاون ایران دارد. خواهشمند است با عنایت به مستندات پیوست و تکالیف حقی و عدم دریافت آگهیذي

  قانونی در اجراي آراي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري دستورات مقتضی را مبذول فرمایید.  

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري بند  1/11/1398 مورخ 3067و  3036الصدور شماره با توجه به دادنامه اخیر

هاي کسب و کار که در زدایی و تسهیل صدور مجوزهیأت مقررات 29/5/1397مورخ  22مصوبه جلسه  2

رئیس سازمان ثبت اسناد  22/7/1397مورخ  97/144261ابالغ شده است و نیز بخشنامه شماره  30/5/1397

ي تعاونی هاها و اتاقهاي تعاونی، اتحادیهین در رابطه با ثبت تغییرات شرکتو امالك کشور ابطال شده است؛ بنابرا

وز شده، کسب مجاخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضرورت داشته و در نتیجه براي ثبت تغییرات یاد

  از این وزارتخانه الزامی است.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/31    

7/98/2035   

  ك2035-186-98شماره پرونده:  

  استعالم:

آن اداره کل، مستدعی است مصادیق ربودن   1398/11/14مورخ  7/98/1594با عنایت به صدور نظریه شماره 

  را به طور واضح بیان کنید. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  665گوشی تلفن همراه مشمول ماده 

، آیا بهتر نیست که 665و  657که در قانون صراحت وجود ندارد، با توجه به تفاوت فاحش مجازات در مواد حال 

  با توجه به اصل تفسیر مضیق، اکتفاء به قدر متیقن اکتفاء شود؟

 پاسخ:

» بريجیب«و  »کیف زنی«اوالً، ربودن گوشی تلفن همراه چنانچه به نحو قاپیدن باشد، با توجه به تمثیلی بودن عبارات 

که است و در صورتی 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  657مشمول ماده » امثال آن«و شمول عبارت 

  این قانون است.  661نباشد، مشمول ماده  660تا  651سرقت تلفن همراه مقرون بر شرایط مذکور در مواد 

قانون مجازات  267ودن در تعریف سرقت مذکور در ماده ثانیاً، نظریه اکثریت: با توجه به عدم ذکر قید پنهانی ب

به طور موقت و بدون قصد محرومیت » ربودن مال دیگري«رسد مواردي مانند ، به نظر می1392اسالمی مصوب 

  است.  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  665دایم مالک از مالکیت آن، مشمول ماده 

را از ارکان جرم » پنهانی بودن«قید  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  197ده نظریه اقلیت: قانونگذار در ما

ذیل فصل  1375سرقت موجب حد و تعزیر برشمرد و بر این اساس، در قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

بري یـبجشوند؛ همانند نداشته و مشمول تعریف کلی سرقت نمی» پنهانی«هایی که وصف بیست و یکم، سایر ربایش

 1392انگاري کرد؛ اما قانون مجازات اسالمی مصوب جرم» سـرقت و ربـودن مال غیـر«زنی را تحت عـنوان و کیف

» رزهتک ح«و » پنهانی بودن«را از تعریف جرم سرقت حذف کرد. بنابراین اوصاف » پنهانی بودن«قید  267در ماده 

ن اخیر صرفاً از شرایط تحقق جرم سرقت مستوجب حد قانو 268ماده » ث«و » ت«، »پ«، »ب«موضوع بندهاي 

که » ربودنی«این قانون،  276گفته و ماده پیش 267است. بر این اساس و با توجه به تعریف جرم سرقت در ماده 

  واجد عنوان سرقت نباشد قابل تصور نیست. 

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/27    

7/98/1975   

  ع1975-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه نزد موضوع توقیف اموال منقول محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  87در خصوص ماده  -الف

علیه به تأدیه دین با دریافت مبلغی کمتر له در جهت ترغیب محکومشخص ثالث ، چنانچه در پرونده اجرایی محکوم

که وجهی به قسمت  اجرا تودیع شود با یکدیگر مصالحه کنند اما پیش از ج از اجرا و بدون اینبه در خاراز محکوم

له این پرونده به سود شخص ثالث به قسمت اجرا واصل تحقق سازش مذکور نیابتی در راستاي توقیف اموال محکوم

  چنان محفوظ است؟شود، آیا حقوق شخص ثالث هم

به در رأي دادگاه استرداد عین اموال قانون مذکور چنانچه محکوم 158اده در خصوص قسمت اخیر بند یک م -ب

منقول پوشاك و در صورت تعذر از تسلیم پرداخت قیمت عین باشد ، اما اجراي احکام  به عین مال دسترسی نداشته 

ه نکبا توجه به ایعلیه اقدام کند، و قیمت آن را از طریق کارشناسی تعیین و براي استیفاي قیمت از اموال محکوم

بهاي خواسته استرداد مال در دادخواست تقدیم شده  آیا حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته که در دادخواست تعیین شده 

ه ناس در مرحله اجرا تعیین شدشود یا بر اساس قیمتی که در اثر عدم دسترسی به عین مال توسط کارشمحاسبه می

  ؟است

 پاسخ:

علیه در قبال بدهی وي به ثالث به موجب نیابت واصله و به اعتبار له از محکوممحکوم در فرض سؤال که طلب -الف

قانون  57و  56علیه توقیف شده است، با عنایت به مالك مواد اجراي حکم از محل مال توقیف شده متعلق به محکوم

در نتیجه موجب رفع توقیف علیه فاقد اثر است و له و محکومسازش بعدي محکوم 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

  شود.مال و ختم عملیات اجرایی نمی

در دعاوي مالی که خواسته وجه نقد نیست،  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  158ب، مطابق بند یک ماده 

شود. بنابراین در فرض حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می

  غ تقویم شده در دادخواست است.عشر، مبلل نیز مالك اخذ نیمسؤا

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/27    

7/98/1899   

  ح  1899-26-98شماره پرونده: 

  استعالم:

  دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم نسبت به سوال زیر اعالم گردد: 

سکه را هر پنج ماه یک سکه و مبلغ دو میلیون  14اي حکم به اعسار و تقسیط مهریه بدین صورت که پرونده در

ریال به نرخ روز را پس از استهالك سکه ماهانه مبلغ سه میلیون ریال صادر شده است در حین پرداخت سکه 

را نموده است آیا وجه نقد مهریه باید به  علیه معرفی و تقاضاي استیفاء محکوم بهله حساب بانکی از محکوممحکوم

  نرخ روز محاسبه و وصول شود یا تا تاریخ صدور قطعیت حکم اعسار و تقسیط مهریه.

 پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه حکم به پرداخت وجه نقد مهریه به نرخ روز (مبلغ دو میلیون ریال) پس از استهالك بخشی 

یلیون ریال تقسیط نموده است، تاریخ اجراي حکم (راجع به وجه نقد) مالك دیگر مهریه (سکه) از قرار ماهی سه م

  محاسبه مهریه به نرخ روز است و نه تاریخ صدور حکم قطعی تقسیط.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/98/1938   

  ك  1938-142-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردار  4قانون مجازات اسالمی و ماده  130ماده  با توجه به

  : 1367مصوب 

آیا الزم است که سردسته گروه مجرمانه در فعل مادي بزه ارتشاء یا اختالس و یا کالهبرداري مشارکت داشته  -1

  در فعل مادي بزه است؟باشد؛ یا این که الزمه تحقق سردستگی، مشارکت نداشتن 

اي وجود سردسته است یا این که ممکن است عده آیا الزمه تحقق بزه ارتشاء یا اختالس و یا کالهبرداري شبکه -2

  ها سردسته گروه نباشد؟اي مرتکب بزه کالهبرداري شوند و در عین حال هیچیک از آناي به صورت شبکه

  هاي زیر راهنمایی فرمایید:ر یک از حالتهاي قبل در خصوص هبا توجه به پاسخ سوال -3

ها در فرضی که سه نفر یا بیشتر با تشکیل گروه مجرمانه منسجم مرتکب کالهبرداري شوند و یک نفر از آن -الف 

سردستگی گروه را بر عهده داشته باشد (تشکیل گروه + وجود سردسته)، آیا رفتار سردسته تعدد معنوي است یا تعدد 

اي؟ آیا اي و سردستگی گروه مجرمانه براي انجام بزه کالهبرداري شبکهر کالهبرداري شبکهمادي مشارکت د

شود حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی توسط اعضاي گروه مجازاتی که براي سردسته گروه مذکور تعیین می

  شود؟(حبس ابد) است یا این که مجازات قانونی به نحو دیگري تعیین می

ی که سه نفر یا بیشتر در تشکیل گروه مجرمانه منسجم و نیز ارتکاب فعل مادي بزه کالهبرداري در فرض -ب 

مشارکت داشته و در عین گروه مجرمانه فاقد سردسته باشد (تشکیل گروه+ عدم وجود سردسته)، آیا مجازات قانونی 

  همه اعضاي گروه حبس از پانزده سال تا ابد است؟

که سه یا بیشتر بدون تشکیل گروه منسجم و سازمان یافته اقدام به کالهبرداري کنند؛ آیا حالتی متصور است  -ج 

اي نباشد اما در عین حال فردي سردستگی آن گروه را بر عهده داشته ها کالهبرداري شبکهبه نحوي که رفتار آن

  باشد (عدم وجودگروه منسجم + وجود سردسته)؟

 پاسخ:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس  4ها به شرح ماده کنندگان آندهندگان شبکه یا رهبريتشکیل -1

شده، مداخله داشته باشند یا نه، مشمول که در عملیات اجرایی جرایم مذکور در ماده اشاره و کالهبرداري، اعم از این

  باشند.می 4مجازات مقرر در ماده 
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الزاماً مستلزم دارا بودن سر دسته گروه نیست؛ هر چند در بعضی قانون اخیرالذکر  4تشکیل شبکه موضوع ماده  -2

  موارد ممکن است بعضی از افراد داراي چنین عنوانی باشند. 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و  4کننده شبکه موضوع ماده دهنده یا رهبريتشکیل –الف  -3

ر در این ماده شرکت هم کند مرتکب جرم واحد شده است و کالهبرداري چنانچه در عملیات مادي جرایم مذکو

موضوع تعدد اعم از مادي یا معنوي در این حالت منتفی است؛ زیرا وي عضوي از گروه مجرمانه (شبکه) است و 

قانون  4در صدر ماده » کسانی که با تشکیل شبکه ... به امر ارتشاء، اختالس، کالهبرداري مبادرت ورزند«عبارت 

سردستگی «که در مقام بیان عنوان خاص  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  130مؤید این امر است، ماده  یادشده

قانون  4در کلیه جرایم است، ناسخ کیفر سردستگی گروه مجرمانه مذکور در قوانین خاص مانند ماده » گروه مجرمانه

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست  18تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري یا ماده 

  و هر یک در جاي خود قابلیت اعمال دارد.

قانون تشدید مجازت مرتکبین ارتشاء، اختالس و  4اعالم شد، عبارت صدر ماده » الف«طور که در بند همان –ب 

س و یا کالهبرداري مبادرت کالهبرداري عام است و لذا مجازات کسانی که با تشکیل شبکه به امر ارتشاء یا اختال

قانون یادشده تعیین  4عهده داشته باشد نیز مطابق ماده ها سردستگی گروه را بهکه یکی از آنورزند بدون اینمی

  شود. می

سردستگی گروه یا شبکه بدون وجود (خارجی) گروه یا شبکه قابل تصور نیست و در عین حال تشخیص موضوع  -ج 

  است.  کنندهبا قاضی رسیدگی

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/98/512   

  ك  512-182-98شماره پرونده:  

  استعالم:

صرفا  1386مصوب » هاي غیر مجاز می نمایدنحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت«قانون  

و نوار صوتی یا الکترونیکی حاکمیت دارد و در زمان تصویب این هاي سمعی و بصري مانند فیلم در خصوص لوح

و نظایر آن وجود » باکسایکس«و » استیشنپلی«و  PS4هايهاي رایانه اي به شکل حاضر براي دستگاهقانون بازي

نفع ر به تفسی«و تفسیر مضیق قوانین جزایی و» قانونی بودن جرم و مجازات«خارجی نداشته است  با توجه به اصول

  گفته قابل تعقیب است؟اي به استناد قانون پیشهاي رایانهآیا خرید، فروش، نگهداري و توزیع بازي»متهم 

 پاسخ:

» نمایندمجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیتهاي غیر مجاز می«اي که در قانون نحوه عناوین مجرمانه

انگاري شده و عبارتند از نوار، لوح فشرده ه طور ویژه جرمهاي داده خاص است که ب، ناظر به حامل1386مصوب 

اي و الحاق آن به قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات در سال و دیسکت؛ اما مقنن در تصویب قانون جرایم رایانه

هاي حامل«، شیوه ارتکاب جرم را در خصوص محتویات مبتذل و مستهجن گسترش داده و با ذکر عبارت 1388

محسوب شود، عناوین مجرمانه تکثیر، توزیع و... » حامل داده«قانون مذکور، بر هر آنچه که  742ر ماده د» داده

  صائب خواهد بود.

قانون نحوه مجازات اشخاصی که «الزم به ذکر است عنصر مادي جرم انتشار محتویات مستهجن و مبتذل مذکور در 

اي غیر از لوح فشرده و این قانون، گستره 10ه داللت ماده ب» نماینددر امور سمعی و بصري فعالیت غیر مجاز می

  شود.دیسکت و نوار را شامل می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/31    

7/99/349   

  ك349-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

یل  و دادگاه کیفري یک پس از انجام رسیدگی اي در دادگاه کیفري یک مبنی بر زناي محصن و محصنه تشکپرونده

در خصوص اتهام زناي محصن و غیر محصن حکم بر برائت صادر و لکن در خصوص اتهام زناي غیر محصن و غیر 

 خواهینماید و در آخر راي صادره را قابل فرجاممحصنه و نیز رابطه نامشروع مبادرت به صدور حکم محکومیت می

 کنند. آیا اعالم دادگاه کیفريکند و صرفا متهمان نسبت به محکومیت خود اعتراض میالم میعالی کشور اعدر دیوان

عالی کشور صحیح است یا اینکه این راي قابل خواهی بودن پرونده در فرض مذکور در دیوانیک مبنی بر قابل فرجام

  باشد؟تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه جرمی به اعتبار  24/10/1398مورخ  787ویه شماره مطابق رأي وحدت ر

در دادگاه کیفري یک مطرح گردد و دادگاه پس  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302یکی از بندهاي ماده 

 رسیدگی و حکم مقتضی از رسیدگی به آن تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگري دارد و به این جرم

خواهی از رأي مذکور ایجاد در رسیدگی به فرجام» تغییري در صالحیت دیوان عالی کشور«صادر نماید، این امر 

  کند.نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/27    

7/99/344   

  ك344-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اي دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض طرفین به پرونده رسیدگی و انشاء راي نموده ولکن وندهدر پر

تایپست در زمان تنظیم دادنامه چند سطر از آن را تایپ نکرده و به این صورت دادنامه ابالغ شده است در این فرض 

ند و یا اینکه مجددا راي را تایپ و ابالغ کند؟ بایست راي اصالحی صادر کتکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست آیا می

  تکلیف راي ناقص قبلی چیست؟

 پاسخ:

و لحاظ اینکه صدور حکم به تصحیح رأي از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  381با اتخاذ مالك از ماده 

الم که ر فرض استعیافته است؛ دحیث اشتباهات شکلی و قلمی از خصایص دادگاه صادرکننده رأي قطعی یا قطعیت

چند سطر از رأي دادگاه تجدید نظر استان هنگام تایپ آن از قلم افتاده و دادنامه به همان شکل ابالغ شده است، دادگاه 

شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء تجدید نظر باید رأي تصحیحی صادر کند. این رأي نیز ابالغ می

  گفته موضوعاً خارج است.قانون پیش 457حکم ماده  جداگانه ممنوع است و فرض سؤال از

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/21    

7/99/340   

  ح  340-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تی سن بایسمی 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 51ماده  1حسب بند 

هاي تنظیمی در دفاتر خدمات الکترونیکی فاقد ستون قید سن خواهان در دادخواست قید گردد ولی تمامی دادخواست

باشد گیرد و چون موضوع از موارد رفع نقص نمیباشد از این لحاظ مورد ایراد و کیل خوانده قرار میخواهان می

  پاسخ چیست؟

 پاسخ:

براي اقامه  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاهقانون  84ماده  3مستفاد از بند 

دعوا، اهلیت قانونی خواهان شرط است و چنانچه در جلسه نخست دادرسی مورد ایراد خوانده یا وکیل او واقع شود، 

کر سن خواهان که در کند. لیکن عدم ذدادگاه با بررسی اسناد سجلی و هویتی، موضوع اهلیت خواهان را بررسی می

قانون یادشده، از موارد اخطار رفع  53	ماده 2همان قانون آمده است، با توجه به عدم ذکر آن در بند  51بند یک ماده

	پردازد و در صورت وارد دانستن ایراد به استناد مادهنقص دفتر نیست و دادگاه در راستاي بررسی ایرادات به آن می

  کند.این قانون، قرار رد دعوا صادر می 84ماده 3ناظر به بند  89

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/21    

7/99/335   

  ك  335-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

باشد اختالف نظر می 1392ق.آ.د.ك مصوب  58و  34رساند بین قضات محترم در خصوص مواد به استحضار می

از باب عمومی و اطالق معترض حکم شفاهی و کتبی در خصوص ورود به منزل  34قضات معتقدند ماده  اي ازعده

توانند به ادعاي هماهنگی با قاضی و اخذ مجوز شفاهی به منازل مردم ورود هم شده است و با این ماده مامورین می

به منزل را الزامی دانسته توجیهی ندارند  که ارائه اصل دستور قضایی به ورود 58کنند حتی در شب و راجع به ماده 

بینند ولی تعدادي هم از قضات نمی 58داشته نیازي به مالحظه ماده  34و عمال هم برداشتی که به شرح فوق از ماده 

موضوع ریاست و نظارت دادستان بر ضابطین و شیوه نظارت  1392ق.آ.د.ك  35و  34و  33معتقدند اصوال مواد 

کرده که در بازرسی از واحدهاي ضابطین چنانچه مشاهده کرد نواقصی در کار تحقیق و تکمیل   دادستان را مطرح

ها وجود دارد به صورت کتبی و در صورت فوري بودن به صورت شفاهی دستور بر رفع نواقص و تکمیل پرونده

 ایی مثل بازپرس نسبت بهدهد و ضابطین موظفند در مدت تعیین شده از سوي دادستان یا مقام قضها را میپرونده

ها اقدام و نتیجه را به مقام قضایی منعکس نمایند و اگر به هر علتی امکان رفع نقص و رفع نواقص یا تکمیل پرونده

تکمیل پرونده وجود نداشته باشد در همان مدت مقرر باید آن را هم به مقام قضایی اطالع دهند و قید دستورها در 

را در مواد  33بیان شده یعنی همان دستورهاي الزم در ماده  33ذکري است که در ماده از نوع عهد  35و  34مواد 

به صورت زیر و مشخص و شفاف بیان کرده و در ضمن وظیفه ضابطین را هم معین نموده و اصال موضوع  35و  34

ي ضابطین است و ماده مربوط به بازرسی از واحدها 34هیچ نقطه اشتراك و تالقی ندارند چون ماده  58با  34ماده 

بازرسی از منازل مردم و هر کدام حکم خاص دارد لذا در بازرسی از منازل به علت لزوم رعایت حریم خصوصی  58

جلسه و به و آرامش مردم باید اصل دستور قضایی به ساکنین منزل نشان داده شده و این ارائه دستور هم صورت

رسی از واحدهاي ضابطین وجود ندارد و دستور شفاهی هم براي رفع امضاء ساکنین برسد اما این ضرورت در باز

رساند در سفر استانی ریاست محترم قوه قضاییه به ها کافی است جهت مزید استحضار به عرض مینواقص پرونده

این موضوع در جلسه شوراي قضایی استان مطرح و ایشان صراحتا فرمودند حکم  1398استان کرمان در بهمن ماده 

فاهی یا اجازه شفاهی براي ورود به منزل مردم خالف موازین و بر خالف قانون است و باید از آن جلوگیري کرد و ش

به قضات تذکر داد اما تعدادي از قضات دادسراها همچنان بر نظر و شیوه عملی خود اصرار دارند و بر اساس ماده 
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کنند. با توجه به مطالب ذکر شده و اختالف شب صادر می یاد شده همچنان اجازه شفاهی ورود به منزل را حتی در 34

  را بیان فرمایید. 58و  34برداشت و استدالل طرفین مستدعی است در این خصوص ارشاد نموده و نسبت میان ماده 

 پاسخ:

 ، این است که ضابطان دادگستري باید به هنگام ورود1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  58مستفاد از ماده 

به منازل که به منظور بازرسی از آنجا صورت می پذیرد ، اصل دستور قضایی را به متصرف محل، نشان داده و 

مراتب مزبور را در صورت مجلس قید کنند و ضرورت رعایت حریم خصوصی اشخاص و تأکید موازین شرعی و 

 54و  7و همچنین لحاظ مواد  نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بر حفظ حرمت منازل

کند که در ورود به منازل اشخاص و بازرسی از آن، ترتیب مشخص شده در قانون دقیقًا قانون صدرالذکر، ایجاب می

مراعات شود. بنابراین ورود به منازل و انجام بازرسی توسط ضابطان به صرف دستور شفاهی مقام قضایی، بر خالف 

ز آن باشد و باید امی -که ناظر به مکتوب بودن آن است  -ارایه اصل دستور قضایی ترتیب مقرر قانونی در لزوم 

  پرهیز شود.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/21    

7/99/330   

  ك330-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دیگري باشد که متهم با احضار در جلسه رسیدگی حاضر در دادگاه بخش چنانچه محل اقامت متهم در حوزه قضایی 

نشود و نیابت قضایی به حوزه قضایی محل اقامت متهم جهت تفهیم اتهام ارسال و متهم در آن حوزه قضایی دادسرا 

 هحاضر و به او تفهیم اتهام شود و او دفاعیات و اظهارات خود را در مورد اتهام انتسابی بیان دارد و نتیجه به دادگا

بخش ارسال شود آیا قاضی رسیدگی کننده به پرونده در دادگاه بخش باید وقت رسیدگی تعیین نمود و طرفین را 

  احضار کند و اگر وقت رسیدگی تعیین کند و متهم در دادگاه بخش حاضر نشود راي صادره حضوري است یا غیابی؟

 پاسخ:

و دادرسی به معناي اخص) میباشد که حسب قانون آیین اصوالً رسیدگی کیفري داراي دو مرحله (تحقیقات مقدماتی 

) و دادرسی از سوي دادگاههاي 92و  22، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 1392دادرسی کیفري مصوب 

که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفري مطرح این قانون صورت میپذیرد؛ اما در مواردي 294کیفري مذکور در ماده 

، انجام تحقیقات مقدماتی توسط 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341قسمت اخیر ماده میشود، مطابق 

قانون  299دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده 

ا انجام اید تحقیقات مقدماتی را رأسفوقالذکر به تمامی جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند، بدواً میب

داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین 

اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) 

یه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفري وي صادر شود، مطابق ماده حضور نیابد و الیحه دفاع

  شود.قانون یادشده غیابی محسوب می 407

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/21    

7/99/325   

  ك325-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 یابی به محکوممالی، به منظور دست ر جهت اجراي حکم به حبس یا محکومیتبرخی شعب اجراي احکام کیفري د

. آیا کنندمتواري اقدام به مسدود کردن خدمات سجلی و کد ملی این افراد از طریق مکاتبه با سازمان ثبت احوال می

  اقدام مذکور منطبق بر قوانین و مقررات ناظر بر اجراي احکام کیفري است؟

 پاسخ:

ي اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص مندبهره

توان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردي است و اصوالً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی

کردن شماره ملی متهم یا محکوم به منظور  فعالکه قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر

دسترسی به وي وجود ندارد. وظیفه واحد اجراي احکام کیفري نیز اجراي مجازات مندرج در حکم است و تحمیل 

مجازات دیگري به محکوم فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم براي اجراي مجازات به همان نحو است 

هایی که در استعالم آمده، فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً و لذا به کارگرفتن شیوهکه در قانون مقرر شده است 

  اي، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.هاي سلیقهاعمال چنین روش

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/31    

7/99/323   

  ح323-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا دادگستري استان یا شهرستان جز مواردي که قانون به آن اشاره داشته است داراي شخصیت حقوقی مستقل جهت 

تواند آنها را چه در روابط قراردادي مانند اجاره یا غیر قراردادي مانند قرار گرفتن طرف دعوا هستند؟ و خواهان می

  ستقیما طرف دعوا قرار دهد؟مطالبه خسارت یا خلع ید به عنوان خوانده م

 پاسخ:

، 1366قانون محاسبات عمومی مصوب  53و ماده  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  3مستفاد از ماده 

ها ها فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند و مادام که در خصوص دفاع از دعاوي به آنها و شهرستاندادگستري استان

 باشند، ولیکن طرح دعوا به طرفیتاختیار یا وظیفه در دفاع از دعواي مطروحه میتفویض اختیار نشده باشد، فاقد 

  ها به عنوان اجزاي قوه قضاییه فاقد اشکال قانونی است.الذکر در حوزه مأموریت آنادارات فوق

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/31    

7/99/321   

  ك 321-186/2-99 شماره پرونده: 

  استعالم:

را  قانون مجازات اسالمی که پرداخت دیه قبل از موعد و حلول وقت توسط محکوم 488با عنایت به تبصره ماده 

که مهلت پرداخت خسارت را بیست  1395قانون بیمه سال  33و  32جایز دانسته؛ و با عنایت به حکم مقرر در مواد 

  کرده است، پاسخ دهید:روز از تاریخ قطعی شدن حکم بیان 

شود؟ به عنوان مثال، چنانچه قانون موصوف شامل پرداخت قبل از قطعیت راي هم می 488آیا تبصره ماده  -الف

 1397مبلغ دیه را پرداخت کند و در سال  1396رأي صادر کرد و شرکت بیمه در سال  1395دادگاه بدوي در سال 

است هر چند  1396ی شود، آیا مالك پرداخت قیمت دیه در همان سال رأي از سوي دادگاه تجدید نظر تأیید و قطع

  بوده باشد؟ 1397قطعیت در سال 

دیه را باید  1398نسبت به پرداخت اقدام نکند، در سال  1397چنانچه شرکت بیمه به رغم قطعیت حکم در سال -ب

  33پرداخت، بر اساس حکم مقرر در ماده  االداء پرداخت کند. آیا عالوه بر آن باید به جهت استنکاف دربه نرخ یوم

  دیده محکوم شود؟اي معادل نیم در هزار به ازاي هر روز تأخیر در حق زیانقانون موصوف به پرداخت جریمه

 پاسخ:

باشند، هاي بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی میدر مواردي که اشخاص حقوقی نظیر شرکت -الف

منعقدشده و قوانین حاکم نظیر قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث  مطابق قرارداد

شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در و ...) رفتار می 32، 31، 13(مواد  1395ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  خارج است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  488ماده 

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث  33شده در ماده بینیپیشاوالً، جریمه تأخیر  -ب

قانون یادشده  32شود. تصریح ماده مطلق است و شامل موارد پرداخت دیه نیز می 1395ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  مؤید این نظر است.» خسارت بدنی«به 

االداء ندارد؛ زیرا پرداخت دیه به نرخ زمان تأدیه تی با لزوم پرداخت دیه یومثانیاً، پرداخت جریمه تأخیر مذکور منافا

یادشده به ازاي هر روز تأخیر،  32شود؛ اما در ماده به معناي جریمه تأخیر نیست و اصوال نرخ دیه ساالنه اعالم می

  مقام وي مقرر شده است.دیده یا قائماي معادل نیم در هزار در حق زیانجریمه

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه   کتر احمد رفیعید
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1399/03/17    

7/99/317   

  ك317-26-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مبنی بر این که در صورت رد  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3با توجه به تبصره یک ماده 

فاله الکهاي اجرایی از محل وثیقه یا وجهبه و هزینهتیفاي محکومدعواي اعسار به موجب حکم قطعی ... نسبت به اس

ه به ببه او را به پرداخت محکومعلیه از پرداخت دفعی محکومشود، چنانچه دادگاه با قبول اعسار محکوماقدام می

اط بعدي قسعلیه از پرداخت پیش قسط و اقسط ملزم کند، آیا در صورت امتناع محکومصورت اقساط با تعیین پیش

  الکفاله استیفاء کرد؟قسط را از محل وثیقه یا وجهتوان پیشمی

 پاسخ:

کند، ادر میقسط صبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشدر مواردي مانند فرض استعالم که دادگاه حکم به تقسیط محکوم

 3رات ذیل تبصره یک ماده در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقر

ل قسط قابگذار به میزان مبلغ پیشدر خصوص کفیل یا وثیقه 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت

  اعمال است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/31    

7/99/316   

  ك316-51-99شماره پرونده:  

  م:استعال

مدل   Motorolaمتر به مارك 1000تا  500برد  470تا 400سیم واکی تاکی فرکانس آیا براي ورود دستگاه بی

mt-yyyR فرکانسUHF  کاربرد غیر نظامی دارد داشتن مجوز وزارت دفاع یا وزارت ارتباطات و اطالعات

  ضروري است؟

 پاسخ:

اي (آماتوري) مصوب سال هاي اختصاصی و غیر حرفهسیمز بیقانون استفاده ا 6با عنایت به صراحت و اطالق ماده 

آیین  2ماده » الف«و بند  22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  122ماده » چ«و » ث«و بند  25/12/1345

، 21/10/1392نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب 

سیم به کشور از هر نوع حسب مورد مستلزم کسب مجوز قبلی از مرجع یا مراجع هاي فرستنده بیهوارد کردن دستگا«

ذیربط قانونی از جمله وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت اطالعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 

  »باشد.مسلح می

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/31    

7/99/313   

  ك313-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قید شده » جبران خسارت«عبارت  1375در تعدادي از مواد مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 

است. آیا شرط و رکن مادي تحقق جرایم فوق ورود خسارت است و در صورت عدم ورود خسارت جرم واقع 

که صرف ورود ضرر از هر نوع معنوي، اجتماعی و عمومی (اعتباري) نیز براي تحقق جرم کافی است این شود؛ یانمی

و قید مذکور از جهت صدور حکم به جبران خسارات مادي وارده (به شرط ورود) بدون تقدیم دادخواست بوده است؟ 

مجازات اسالمی در رکن مادي و  قانون 599-598آیا از جهت ذکر جبران خسارت وارده بین مواد فوق و مواد 

  تحقق جرم تفاوت است؟

 پاسخ:

(از ماده  1375با توجه به مواد قانونی راجع به بزه جعل در فصل پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

 از از عمل جعل اعم» امکان ورود ضرر به غیر«به بعد)، اضرار بالفعل (آنی) شرط تحقق بزه جعل نیست؛ بلکه  523

ضرر مادي یا معنوي در آتیه و حتی بالقوه نیز براي تحقق جرم جعل با حصول سایر ارکان بزه کافی است. اشاره به 

دیده از جرم است که با در مواد قانونی راجع به جعل، تأکیدي بر حق مطالبه خسارت توسط زیان» جبران خسارت«

مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آیین  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب   15و  14توجه به مواد 

 605و  604در مواد قانونی موضوع جعل و یا موارد مذکور در مواد » جبران خسارت«دادرسی مدنی است. عبارت 

این قانون  599و  598در مواد » جبران خسارت«(تعزیرات) تفاوتی با عبارت  1375قانون مجازات اسالمی مصوب 

گفته و نیز در جرم جعل، قانون پیش 599و  598حکم به جبران خسارت در جرایم موضوع مواد ندارد و صدور 

  منوط به مطالبه شاکی و تقدیم دادخواست ضرر و زیان پیش از اعالم ختم دادرسی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/99/312   

  ك312-58-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که شخصی تصدي بیش از یک شغل دولتی داشته باشد، آیا عمل وي جرم و در دادسرا قابل تعقیب کیفري 

  شود؟است و یا صرفا تخلف اداري محسوب می

 پاسخ:

تصدي بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداري است و مجازات آن به نحوي است که در تبصره 

باید مراتب ربط آمده است. اداره دولتی ذي 1373ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب  5

  کننده به تخلفات اداري گزارش کند.هاي رسیدگیوقوع تخلف را به هیأت

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/99/311   

  ح311-9/2-99ونده:  شماره پر

  استعالم:

مورخ  103/99/1729به پیوست تصویر نامه مدیر محترم اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان به شماره 

هاي تشکیل شده در ادارات اجراي گردد با توجه به اینکه بعضا پروندهعالی ارسال میبه حضور جناب 1399/2/20

هاي مربوطه و عدم مالکیت شخص بدهکار نسبت به اموال پس از اخذ استعالم اصفهان در رابطه با وصول مهریه

باشد که مراجع مزبور قبل منقول و غیر منقول امکان صدور گواهی جهت مراجعه زوجه به مراجع قضایی فراهم می

نمایند ري میقانون برنامه ششم توسعه از پذیرش گواهی صادره خوددا 113ماده » ب«از مدت دو ماه مندرج در بند 

ولیکن در قانون مذکور ظرف دو ماه اشاره شده و نه اینکه بعد از دو ماه پرونده ارسال شود لذا خواهشمند است 

دستور فرمایید با عنایت به تقاضاي اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان نظریه ارشادي اداره حقوقی قوه 

  قضاییه در این خصوص امر به ابالغ گردد.

 سخ:پا

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  113ماده » ب«با عنایت به مفهوم بند 

هاي ، در صورت تقاضاي اجراي مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجراي ثبت، تا پایان مهلت1395اسالمی مصوب 

ضوع اجراییه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به یاد شده، طرح دعواي مطالبه مو 113ماده » ب«مقرر در بند 

پذیر نیست و باید قرار عدم استماع صادر شود. ضمنًا تعیین وضعیت دارایی مدیون پیش از انقضاي مهلت آن امکان

  دوماهه، تأثیري در حکم قضیه ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/18    

7/99/306   

  ح306-122-99شماره پرونده:  

  استعالم:

الیحه قانون  240و  90در صورتی که شریک شرکت سهامی خاص تقاضاي سود شرکت کند، بر اساس مواد  -1

تواند چنانچه شرکت داراي مصوبه سود سهام نباشد، آیا دادگاه می 1347اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

که این دعوا قابل استماع نیست و الزم است اس براي بررسی میزان سود تعیین کند و یا اینوارد دعوا شود و کارشن

  مقدمه آن دعواي الزام به تشکیل مجمع عادي اقامه شود؟

چنانچه مجمع تشکیل مجمع عمومی و تصویب پرداخت سود سهام  مصوب کند و شرط مقدماتی براي استماع  -2

لیت سهامداران چه باید بکنند؟ شرکتی که اکثریت سهامداران مخالف تشکیل مجمع دعواي مطالبه سود سهام باشد، اق

کنند، صرف نظر از ضمانت اجراهاي کیفري این و بررسی بیالن هستند و سالیان سال از تشکیل مجمع استنکاف می

که جمع کند و یا اینترك فعل، آیا سهامدار اقلیت به ناچار باید پیش از طرح دعواي مطالبه سود الزام به تشکیل م

استفاده از حق و احکام ثانویه سوددهی را بررسی و ده درصد حق سهامدار را تعیین کند؟ تواند از باب سوءدادگاه می

  الذکر ناظر به فرضی غالب است و در مورد شرکاء اقلیت کاربرد ندارد؟الیحه قانون فوق 90توان گفت ماده آیا می

 پاسخ:

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون  90تقسیم سود سهام الزامی بین صاحبان سهام وفق ماده جا که از آن  -2و 1

، مستلزم تصویب مجمع عمومی عادي است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه 1347تجارت مصوب 

مع عمومی عادي را مشخص کار تشکیل مجوشده سازالیحه قانونی یاد 95و  89و تقسیم سود تشکیل شود. مواد 

تواند مجمع عمومی یاد شده را داشته باشد، می 95چه سهامدار شرایط مقرر در ماده کرده است و در فرض سؤال چنان

انونی تواند پیش از طی تشریفات قعادي را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمی

عواي مطالبه سود سهام الزامی بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته سود سهام را تعیین کند و د

الیحه  201ماده  2تواند به موجب بند ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می

  قانونی یاد شده جهت انحالل شرکت به دادگاه مراجعه کند.
  

 دکتر احمد رفیعی

    کل حقوقی قوه قضاییهسرپرست اداره 
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1399/03/31    

7/99/604   

  ك  304-192-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها صدور دستور قضایی مربوطه قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10ماده  2که در اجراي تبصره نظر به این

که جرم فوق را از  1396/4/20مورخ  759از جانب دادسرا بوده است؛ لیکن با صدور رأي وحدت رویه شماره 

است، در خصوص در صالحیت شعب دادگاه کیفري دو  جرایم تعزیري درجه هفت عنوان کرده و رسیدگی به آن را

  الذکر ارشاد فرمایید.مرجع صالح جهت اجراي ماده فوق

 پاسخ:

، قلع و قمع بنا موضوع هاقانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3در بزه تغییر کاربري غیر مجاز موضوع ماده  -1

قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزي، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم  به تبع امر  10ماده  2تبصره 

ها آمده ) قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ1/8/1385اصالحی ( 3پذیر است؛ زیرا در ماده کیفري امکان

شامل » محکوم خواهند شد«عبارت ». ت جزاي نقدي ... محکوم خواهند شدعالوه بر قلع و قمع بنا به پرداخ«...است 

مورخ  707باشد که مختص دادگاه است. رأي وحدت رویه شماره قلع و قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) می

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربري غیر مجاز را جزء الینفک  21/12/1386

  کیفري دانسته است. حکم

نامه اجرایی آن آمده است آیین 13ها و ماده قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10ماده  2آنچه در تبصره  -2

(رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجراي حکم 

اجراي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  484خصوص است؛ زیرا طبق ماده صادره از مراجع قضایی در این 

هاي بخش بر این ماده، اجراي احکام کیفري صادره از دادگاه 3احکام کیفري بر عهده دادستان است و طبق تبصره 

حفظ کاربري  قانون 10ماده  2البدل است؛ اما مقنن در تبصره عهده رییس دادگاه و در غیاب وي با دادرس علی

با اصالحات بعدي، اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده  1374ها مصوب اراضی زراعی و باغ

در این تبصره به کار رفته و حضور نماینده » رأساً «مأموران جهاد کشاورزي قرار داده است و به همین علت کلمه 

نامه آیین 12ماده  1قانون مذکور و تبصره  10ماده  2موضوع تبصره دادسرا یا دادگاه در اجراي حکم قلع و قمع بنا 

اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجراي حکم مذکور است و ارتباطی به درجه جرم ندارد و 

  دادسرا یا دادگاه حسب مورد باید به این تکلیف قانونی خود عمل نماید.
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اجراي احکام کیفري  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  484ا عنایت به ماده با توجه به مراتب فوق و ب -3

 2نظر از درجه جرم ارتکابی در هر حال با دادسراي مربوطه است. بر این اساس، تعیین نماینده موضوع تبصره صرف 

نده اشد، با حضور نمایگفته مطابق نص تبصره مذکور با دادسرا است و در نقاطی که دادسرا نبقانون پیش 10ماده 

  شود.دادگاه محل نسبت به اجراي حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/17    

7/99/303   

  ك  303-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

که در صورت مختومه شدن پرونده قرار تامین  1392 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 251با توجه به ماده 

شود، آیا قرار ترك تعقیب از مصادیق مختومه شدن پرونده است؟ به عبارت دیگر آیا در صورت تقاضاي االثر میملغی

  الصدور به قوت خود باقی است؟تعقیب مجدد از سوي شاکی، قرار تامین سابق

 پاسخ:

، و به ویژه جمله اخیر این ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  251اده اوالً، با توجه به اطالق مقررات م

ز در صورت صدور قرار ترك تعقیب نی» شودو مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین ... لغو می«... مبنی بر 

ین کیفري با صدور قرار ترك قانون موصوف و الغاي قرار تأم 251شود. ثانیاً، با لحاظ ماده تأمین اخذ شده لغو می

  تعقیب، در صورت درخواست تعقیب مجدد از سوي شاکی باید براي متهم قرار تأمین کیفري دیگري صادر شود.

  

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/31    

7/99/296   

  ك  296-95-99شماره پرونده:  

  استعالم:

منتشرشده از ناحیه روزنامه رسمی  1399که جداول مربوط به تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال یننظر به ا

هاي خدمات وجود ندارد، آیا باید کماکان بر اساس تعرفه 1398و  1397هاي جمهوري اسالمی ایران همانند سال

  زین حبس تعیین شود؟مجازات جزاي نقدي به عنوان جایگ 1396قضایی پیوست قانون بودجه سال 

 پاسخ:

در  5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره تعرفه 16جایگزین مجازات حبس در جدول شماره » جزاي نقدي«میزان 

 1399در بخش ضمائم قانون بودجه سال  1401011هاي خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدي تعرفه 26ردیف 

هاي تعرفه 16شده در جدول شماره افته است و همان میزان تعیینتغییر نی 1398و  1397هاي بیان شده و همانند سال

  است. 1396در بخش ضمائم قانون بودجه سال  5درآمدهاي موضوع جدول شماره 

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/31    

7/99/295   

  ك  295-1/7-99شماره پرونده:  

  استعالم:

، آن قسمت از گزارش بازرسی 1393قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصالحی  5تبصره یک ماده  با توجه به

جرم با اجتماع  کهغیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم باشد باید به تایید بازرس قضایی برسد. با توجه به این

  یابد عناصري از جمله عنصر روانی تحقق می

  ف به احراز سوء نیت مجرم هستند؟آیا بازرسان قضایی مکل

 پاسخ:

.....گزارش « که اگر مبنی بر این 1393قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصالحی  2ماده » د«مستفاد از بند 

اي از گزارش با دالیل و مدارك مربوط براي تعقیب و مجازات بازرس متضمن اعالم وقوع جرمی است... نسخه

این است که وظیفه بازرس یا هیأت بازرسی صرفاً اعالم جرم و گزارش آن به ...» رسال مرتکب به مرجع قضایی ا

دهنده جرم گفته مشعر بر احراز ارکان تشکیلقانون پیش 5ماده  1مرجع قضایی است؛ بنابراین حکم موضوع تبصره 

  باشد.از سوي بازرس یا هیأت بازرسی که متضمن رسیدگی قضایی است نمی

  

 یعیدکتر احمد رف

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


  
 

1399/03/18    

7/99/293   

  ك  293-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

براي هر کسی که در دعواي حقوقی و  1375قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب  649در ماده 

شش ماه تا دو سال حبس تعزیري تعیین شده است. حال  جزایی قسم متوجه او شده و سوگند دروغ یاد نماید مجازات

اگر کسی در دادگاه شهادت دروغ دهد و این موضوع به اثبات برسد، به تبع آن سوگند دروغ هم یاد نموده است. آیا 

  شود؟ و تعدد معنوي جرم  نیز می 649این شخص مشمول ماده 

 پاسخ:

صرفاً ناظر به اصحاب دعواي حقوقی  1375تعزیرات) مصوب قانون مجازات اسالمی ( 649مجازات مقرر در ماده 

و به اشخاص دیگر که در دادگاه نزد مقامات » قسم متوجه آنان شده و سوگند دروغ یاد نمایند«یا جزایی است که 

است و مجازات شهادت » اخبار شخصی غیر از طرفین دعوي«رسمی شهادت دروغ بدهند تسري ندارد؛ زیرا شهادت 

قانون  650با سوگند یا بدون سوگند باشد، همان است که در ماده » اداي گواهی«که دگاه نیز اعم از اینکذب در دا

  مذکور آمده است. بنابراین در فرض سؤال، موضوع تعدد منتفی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/18    

7/99/291   

  ح291-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي خواهی نسبت به آراي قطعی دادگاهرساند دفاتر پیشخوان نسبت به تنظیم دادخواست فرجامبه استحضار می

هاي خواهی اقدام و از طریق سیستم به دفاتر دادگاهتجدیدنظر استان اعم از خانواده ، حقوقی و کیفري غیر قابل فرجام

که دارند و دفاتر دادگاه تجدیدنظر با تکمیل پرونده و به لحاظ اینعی ارسال میتجدیدنظر صادره کننده آراي قط

کند. همکاران قضایی در دادگاه ها را به دیوان عالی کشور ارسال میگونه پروندهخواهی است، اینخواسته فرجام

می و انقالب در امور مدنی هاي عموقانون آیین دادرسی دادگاه 331تجدیدنظر با این استدالل که در اجراي ماده 

چه از راي قطعی دادگاه بدوي تجدیدنظرخواهی شود با صدور قرار عدم استماع پرونده را مختومه چنان 1379مصوب 

خواهی شود، مرجع اتخاذ تصمیم دادگاه کند، معتقدند که در صورتی که از رأي قطعی دادگاه تجدیدنظر نیز فرجاممی

شعب دیوان عالی کشور باید اقدام کنندو قانون در این مورد از حیث اجازه دادگاه تجدیدنظر استان نیست؛ بلکه 

 خواهی ساکت است، برايخواهی از آراي قطعی غیر قابل فرجامتجدیدنظر در رسیدگی و مختومه کردن پرونده فرجام

خواهی محملی ها فرجامنامهقانون آیین دادرسی مذکور به لحاظ قطعیت داد 368مثال در غیر موارد مقید در ذیل ماده 

خواهی از دادنامه قطعی الزام به تمکین زوجه با رد ندارد؛ لیکن اتخاذ تصمیم با دیوان عالی کشور است؛ مانند فرجام

ها به دفاتر گونه دادخواستخواهی از دادنامه قطعی مهریه؛ با ورود ایندعواي  زوج به الزام به تمکین یا فرجام

نظر وظیفه مدیران دفاتر چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر حق مداخله و صدور قرار عدم استماع دعواي هاي تجدیددادگاه

خواهی را دارد؟  مستند قانونی چیست؟ و یا آن که باید پرونده توسط مدیر دفتر دادگاه به دیوان عالی کشور فرجام

  ارسال شود.

 پاسخ:

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 385تا  379واسته در مواد ختکلیف مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رأي فرجام

این  416لغایت  366که حسب مقررات مواد مقرر شده است. با توجه به این 1379و انقالب در امور مدنی مصوب 

عالی کشور است و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه صادر کننده رأي  خواهی دیوانقانون مرجع رسیدگی به فرجام

خواهی در مهلت خواهی خارج از نوبت یا عدم رفع نقص از دادخواست فرجامخواسته، صرفاً در مورد فرجامامفرج

خواهی نسبت به آراي قانون مذکور است؛ لذا در دیگر موارد از قبیل فرجام 384و  383قانونی به تصریح مواد 

  عالی کشور است.در صالحیت دیوان  ذ تصمیمخواهی، رسیدگی و اتخاغیرقابل فرجام یا استرداد دادخواست فرجام

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد رفیعی

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/31    

7/98/287   

  ح287-17-99شماره پرونده:  

  استعالم:

، صرفا در خصوص صدور گذرنامه است  23/3/1380نامه اصالحی قانون گذر 8که صدر ماده با توجه به این -1

الخروج بودن زوجه توسط الخروجی زوجه توسط زوج نشده است، آیا در صورت ممنوعاي به ممنوعماده اشاره و در

تواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر کند یا ماده مذکور زوج  دادستان در صورت تشخیص اضطرار می

اند و به د و زنانی که شوهرخارجی اختیار کردهکه زنانی را که با شوهر خود مقیم خارج هستن  3با توجه به ذیل بند 

ها اند را از شرط این بند استثنا کرده است فقط در خصوص زنانی است که به عللی شوهر آنتابعیت ایرانی باقی مانده

  ها حاکم استالخروجی  ندارند و حالت اضطرار بر آندر دسترس نیست و ممنوع

لخروجی زوجه، اضطرار اخذ گذرنامه و خروج وي را از کشور به هر علتی اچنانچه مقام قضایی با وصف ممنوع -2

تشخیص داد، اگر  زوجه دیگر به کشور بازنگردد  عمال از سلطه زوج و قوانین حاکم بر کشور خارج شود، آیا 

نامه نتاکننده دستور خواهد بود؟ آیا رویه حاکم مبنی بر اخذ وثیقه اعم از ضممسؤولیتی متوجه مقام قضایی صادر

بانکی و ملکی یا وجه نقد براي تضمین بازگشت از زوجه و در صورت عدم عودت، ضبط آن وفق مقررات تنظیمی 

  و با رعایت قرارداد آیین دادرسی کیفري توجیه قانونی دارد؟

 پاسخ:

این است اعم از  1351قانون گذرنامه مصوب  18ماده  3موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان موضوع بند  -1

که شوهر زن در دسترس نباشد یا در دسترس بوده لیکن بدون علت موجه از دادن اجازه صدور گذرنامه و خروج از 

  کشور مضایقه کند.

نامه مجوز قانون گذر 18ماده  3دادستان قانوناً اختیاري براي اخذ تضمین از افرادي که در اجراي مقررات بند  -2

نند ندارد و صرفاً در صورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، کخروج از کشور را دریافت می

  کند.این قانون صادر می 18ماده  3نامه را به استناد بند مجوز صدور گذر

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/18    

7/99/283   

  ح283-24-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از جهات رد دادرس این است که دادرس این است که سابقا  91ماده  4ه موجب بند ب

در موضوع دعوي قامه شده اظهار نظر کرده باشد. آیا در صورتی که اظهار نظر سابق دادرس به صورت صدور قرار 

قانون مذکور  95اخذ توضیح و به استناد ماده  ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی جهت

  باشد یا خیر؟بوده باشد، آیا موجب صدور قرار امتناع از دادرسی می

 پاسخ:

قانون آیین  91ماده » د«که طبق بند » اظهار نظر قبلی در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس«منظور از 

ی که از موجبات ردّ دادرس است، اظهار نظر ماهیتی است؛ یعنی هاي عمومی و انقالب در امور مدندادرسی دادگاه

دادگاه نسبت به موضوع دعواي مطروحه رسیدگی و اظهار نظر ماهوي کرده باشد و چون دادگاه در صدور قرار 

نماید (اظهار نظر ماهیتی قانون پیش گفته در موضوع دعوي اتخاذ تصمیم نمی 95ابطال دادخواست به استناد ماده 

  شود.گیرد، لذا از موارد ردّ دادس محسوب نمیکند)، بلکه تصمیم شکلی میینم

  

 دکتر احمد رفیعی

 سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/17    

7/99/282   

  ح282-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند خسارتی را که در جریان حقی خواهان یا قرار رد دعوي خواهان میآیا خوانده در صورت صدور حکم به بی

اعتباري ادعاي خواهان و دفاع از خود متحمل شده است مانند دستمزد کارشناسی و دادرسی و به جهت اثبات بی

قانون آیین دادرسی مدنی  515اي و به موجب ماده الوکاله وکیل ایاب و ذهاب و ... را طی دادخواست جداگانهحق

 پذیر است؟ خواهشمند است دستوربت بودن پاسخ با وجود چه شرایطی این امر امکانمطالبه کند یا خیر در فرض مث

فرمایید با طرح موضوع در کیمسیون هاي تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداري به این 

  حوزه قضایی اعالم و ارسال گردد

 پاسخ:

ادي، تابع قواعد عمومی حاکم بر ابواب اتالف و تسبیب به طور کلی مطالبه خسارت دادرسی در غیر موارد قرارد

، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 515است و مطابق قسمت میانی ماده 

خوانده دعوي نیز می تواند، خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد 

، از خواهان مطالبه کند و دادگاه در این موارد، میزان خسارت را پس از رسیدگی تعیین کرده و ضمن صدور شده

کند. بنابراین در حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه، خواهان غیر محق را به تأدیه خسارت ملزم می

  رات دادرسی مورد مطالبه خوانده را صادر کند.صورت احراز شرایط مذکور، دادگاه می تواند حکم به پرداخت خسا

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/18    

7/99/279   

  ح279-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ف موضوع له در اجراي احکام صادره از شوراهاي حل اختالرساند در خصوص مداخله نماینده محکومبه استحضار می

له به اشخاص حقیقی غیر از وکالي دادگستري به منظور تعقیب و پیگیري عملیات اعطاي نمایندگی از ناحیه محکوم

هاي قضایی به سبب اختالف نظر قضات تاکنون نتیجه و رویه واحدي حاصل رغم طرح موضوع در نشستاجرایی به

ه بر مبناي آن یک شخص به انجام امور حقوقی دیگري و نشده است؛ از آن جا که نمایندگی در واقع عنوانی است ک

شود و مرجع پردازد و پیگیري این امر در زمان اجرا از امور ترافعی محسوب نمیبه منظور تأمین اهداف وي می

 کننده عمالً فارغ از دادرسی ماهوي است و از طرفی بعضاً افراد با شرایط خاص اعم از بیماري، پیري، ناتوانیرسیدگی

جسمی و معاذیري از این قبیل که استطاعت مالی براي اخذ وکیل ندارند، متقاضی استفاده از کمک اقارب سببی یا 

نسبی و یا اشخاص حقیقی دیگري هستند که عمالً مجوز و پروانه وکالت دادگستري ندارند خواهشمند است در 

  الم نظر فرمایید.خصوص جواز یا عدم جواز معرفی نماینده در مرحله اجراي احکام اع

 پاسخ:

 ها وبا توجه به مقررات مربوط به دخالت وکالي دادگستري در مورد رسیدگی به دعاوي مطروحه و یا دفاع از آن

رسد اصوالً درخواست صدور اجراییه و اخذ حکم جلب نیز وظایف وکیل دادگستري در اجراي احکام، به نظر می

براي  تواندري صورت گیرد؛ اما در مورد ادامه عملیات اجرایی اصیل میمنحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگست

  مزایده و یا هر نوع اقدام اجرایی دیگري نماینده معرفی کند.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/99/277   

  ح277-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دولتی به خلع ید از اي در این اجراي احکام احد از مؤسسات عمومی غیربه موجب پروندهرساند به استحضار می

که واحد اجراي احکام پس از مدت مدیدي از قطعه زمینی با شماره پالك مشخص محکوم شده است با توجه به این

اي توقف ن طی مصوبهصدور رأي اقدامات الزم را جهت اجراي حکم به عمل آورده اخیراً  شوراي تامین شهرستا

ها تواند از اجراي احکام دادگاهماه اعالم داشته است، آیا شوراي تامین شهرستان می 3اجراي حکم را به مدت 

  جلوگیري به عمل آورد؟

 پاسخ:

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

وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه باالتر؛ آن هم در مواردي که قانون ي حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر بهاز اجرا

االجراي ، احکام قطعی و الزم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39و  24معین کرده است. ثانیاً، مطابق مواد 

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

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

 ومصرح  قانونی است؛ لذا در فرض سؤال صرف مصوبه شوراي تأمین شهرستان مبنی بر توقف اجراي حکم مدنی 

رفع اثر از اقدامات قضایی براي مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم 

نیست. شایسته ذکر است فرض سؤال منصرف از حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم » االجراقطعی و الزم

  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران است.

 ي باردئیدکتر احمد محمد

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/31    

7/99/275   

  ك275-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

گیري در شرکت هرمی محکوم به حبس و جزاي نقدي شده  و حکم در حال اجرا است پس شخصی به اتهام عضو-1

ند ات عنوان عضوگیري در شرکت هرمی کردهاي افراد زیر مجموعه وي مبادرت به شکایت تحاز قطعیت حکم، عده

آیین دادرسی کیفري مصرحاً در خصوص  510قانون مجازات اسالمی و ماده  134که مفاد ماده حال با عنایت به این

که مواردي است که حکم قضایی صادر شده و منصرف از مواردي است که در حال رسیدگی است؛ با توجه به این

رمانه انجام داده است، آیا موجبی براي رسیدگی و محکومیت مجدد وجود دارد؟ چنانچه متهم صرفا یک فعالیت مج

  توانند پس از قطعیت حکم دوم مجدداً شکایت کنند؟مجددا محکوم شود، آیا افراد دیگري می

 پاسخ:

سب ک گیري در شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، به نحوي که اعضاي جدید جهتعضو

منفعت، افراد دیگري را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، نسبت به هر فرد جرم مستقلی 

  شود و صدور حکم نسبت به شکایت برخی شکات مانع طرح شکایت سایر مالباختگان نیست.محسوب می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/21    

7/99/274   

  ح274-75-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  چنانچه در یکی از مواد قراردادي توافقی بدین صورت درج شود.

  تسویه حساب قطعی

نامه با انجام مراحل ذیل با پیمانکار تسویه حساب قطعی گردیده و کلیه مطالبات و ودیعه حسن انجام کار و یا ضمانت

  گردد.اي نزد کارفرما به پیمانکار مسترد میمربوطه و یا هر گونه اسناد ذمه

  الف: کار تحویل قطعی شده و گواهی آن صادر شده باشد.

  ب: تسویه حساب موقت انجام شده باشد.

هاي پیمانکار در قالب پیمان معینی دارند پس از هاي دولتی در رابطه قراردادي که با شرکتنظر به اینکه شرکت

و احتساب کارکرد و دیون و مطالبات پیمانکار برابر سند مالی تنظیمی توسط شرکت  اجراي تعهدات فیزیکی پیمانی

رسد نمایند به نظر میکارفرما که اصطالحا به صورت وضعیت قطعی و نهایی مشهور است تسویه حساب نهایی می

هدات رخ شود قطعیت زمانی و موضوعی در ایفاي به عقد و سقوط تعهنگامی که تسویه حساب قطعی صادر می

دهد بدیهی است مفهوم قطعیت تسویه در زمانی که طرفین به اثر نهایی آن پایان ادعاها قائل نباشد امکان طرح می

نهایت از زمان خاتمه قرارداد وجود دارد و این تزلزل و احتمال طرح ادعا در آتیه ضمن هر نوع دعوي تا زمان بی

تضاد و  هاي اجراییبط ثابت اداري و نیز تامین اعتبار مالی دستگاهتخلف از مفاد شرایط فرضی قرارداد با اصل ضوا

بنابراین  یابدتغایر دارد زیرا برابر مقررات بودجه سالیانه براي مصارف مشخص زمانی و موضوع معینی تخصیص می

ر د تواند بدون آنکه اشتباهیپرسش شرکت آن است که پس از تحقق شرایط مفروض دو گانه شرکت پیمانکار می

  محاسبات از جمله سهو قلم و... رخ داده باشد مجددا مدعی مطالباتی با منشاء قرارداد تسویه شده باشد؟

 پاسخ:

گرچه سؤال در ذکر شروط قرارداد و زمان و چگونگی اجراي تعهدات مبهم و کلی است؛ اما در هر صورت چگونگی 

توافق شده تفسیر شود و صرف استرداد تضامین پیمان  خاتمه یافتن و پایان اجراي تعهدات باید از شروط قراردادي

  شود.شود، تسویه حساب نهایی و سقوط کامل تعهد محسوب نمیکه براي حسن انجام کار گرفته می

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/31    

7/99/268   

  ع268-108-99شماره پرونده:  

  استعالم:

طراز و تصمیم اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی  کارفرما را مکلف کرده است کارگر را به شغل سابق یا همرأي 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مورخ  42اعاده کند؛ این در حالی است که برابر رأي وحدت رویه شماره 

اعاده به اشتغال به شغل سابق را به رسمیت  طراز را حذف و الزام کارفرما مبنی بر، اعاده به شغل هم1397/3/21

طراز که در رأي و تصمیم اداره کل تعاون، کننده اجراییه این اختیار را دارد که شغل همشناخته است. آیا شعبه صادر

 طراز را حذفالذکر قید و شغل همکار و رفاه اجتماعی بر آن تأکید شده است را با استناد به رأي وحدت رویه فوق

  ارگر را به شغل ثابت اعاده کند؟و ک

 پاسخ:

هاي تشخیص و حل نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأتآیین 4و ماده  1369قانون کار مصوب  166مستفاد از ماده 

هیأت وزیران، اجراي احکام دادگستري صرفاً مرجع  12/3/1370قانون کار مصوب  166اختالف موضوع ماده 

ع حل اختالف کار است؛ ترتیب اجراي این آرا تابع احکام و مقررات اجراي احکام اجراي آراي قطعی صادره از مراج

 الرأس و به تشخیصتواند در مقام صدور اجراییه، علیمربوط به محاکم دادگستري است. بر این اساس، دادگاه نمی

دیوان عدالت اداري،  االجراي صادره با رأي وحدت رویه هیأت عمومیخود و به سبب مغایر دانستن رأي قطعی الزم

  دهد.در مفاد و ماهیت رأي صادره تغییري 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/99/251   

  ح  251-93-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

جمله اداره ثبت راهور و  در دعوي اعسار از محکوم به استعالم از ادارات مذکور از 19و  10آیا بر اساس مواد -1

  باشد؟ها الزامی است یا به دفاع و درخواست خوانده میبانک

 پاسخ:

که نظر از اینمطلق است؛ صرف 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 10اوالً، تکلیف مقرر در ماده 

 ، مستقل از تکالیف طرفین مقرر شدهبار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است. در واقع این تکلیف براي دادگاه

  هاي عمومی حقوقی، کیفري و خانواده نیست.است و در این خصوص تفاوتی بین دادگاه

 10کند؛ اما ماده ثانیاً، دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می

ه منظور تسریع در رسیدگی به دعواي اعسار مقرر کرده ب 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت

علیه باید فوراً وضعیت است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکوم

ربط موضوع مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعالم از مراجع ذي

نون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعواي اعسار و معرفی قا 19ماده 

ربط از سوي وي است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیه به نحو دیگري مانند انجام تحقیقات محلی مراجع ذي

یاز به درخواست خوانده دعواي اعسار رأساً به دستور دادگاه و بالفاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون ن

  شود.انجام می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/20    

7/99/248   

  ح  248-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مرد و یک زن  نامه بوده است ووسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه 1383در یک فقره تصادف رانندگی در سال 

اند و یک نفر نیز مصدوم شده است؛ متعاقب شکایت کیفري در همان سال، راننده مسبب حادثه به مجازات فوت کرده

لهم دیه را جا که محکومدر زندان فوت کرده است، از آن 1386از جمله پرداخت دیه محکوم شده است و در سال 

علیه متوفی و صندوق تأمین ست حقوقی به طرفیت ورثه محکومبا طرح دادخوا 1397اند، در سال دریافت نکرده

  اند: هاي بدنی و وزارت دادگستري تقاضاي رسیدگی کردهخسارت

قانون بیمه  12هاي بدنی مشمول مرور زمان موضوع ماده آیا طرح دعواي حقوقی به طرفیت صندوق تأمین خسارا

است؟ در صورت  1347زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري 

داراي سقف بوده است،  1347نامه قانون بیمه سال که تعهدات صندوق بر اساس آیینمنفی بودن پاسخ، با توجه به این

آیا در حال حاضر با توجه به فرض سوال مسئولیت صندوق مذکور محدود به سقف تعهدات است و مازاد بر عهده 

که موضوع در هر حال مشمول قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالثدر ل خواهد بود و یا آنالمابیت

  شود؟ماسبق  میبه است و این قانون عطف 1395اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  المال؟هاي بدنی است یا بیتدر هر صورت مسئول پرداخت دیه، آیا صندوق تأمین خسارت

 پاسخ:

نامه بوده و متعاقب ، وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه1383ر فرض سؤال که در حادثه رانندگی رخ داده در سال د

دگان دیمحکومیت راننده این وسیله نقلیه به پرداخت دیه و جزاي نقدي، وي پیش از پرداخت دیه فوت کرده و زیان

نظر اند، صرفهاي بدنی دعواي حقوقی مطرح کردهارتالمال و صندوق تأمین خسعلیه ورثه و بیت 1397در سال 

االصول در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت راننده مسبب حادثه که سؤال داراي ابهام است و علیاز این

قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی  12و  10به پرداخت دیه و با رعایت مواد 

شد و ها اقدام میدیدگان یا اولیاي دم آنباید در راستاي پرداخت دیه به زیان 1347ابل شخص ثالث مصوب در مق

هاي هاي بدنی نیست، در خصوص هر یک از پرسشموجبی براي طرح دعواي مجدد علیه صندوق تأمین خسارت

  شود:مطروحه به شرح زیر اعالم نظر می

قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در  12گذار در ماده اوالً، هرچند قانون

عبارت مرور زمان دعاوي مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در  1347مقابل شخص ثالث مصوب 
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 یهاي بدنی تصریحخصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوي مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تأمین خسارت

جا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط ندارد، اما از آن

گذار به نحو اطالق دعاوي مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور هاي بیمه است و قانونشرکت

  باشد.هاي بدنی نیز میخسارتزمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسؤولیت صندوق تأمین 

االجرا شدن قانون اصالح قانون بیمه اجباري دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث ثانیاً، چنانچه از زمان الزم

نشده باشد،  1347قانون بیمه اجباري سال  12، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 1387مصوب 

  شود.ن بوده و مرور زمان شامل آن نمیموضوع مشمول مقررات این قانو

قانون بیمه اجباري  4ماده » ب«و » الف«ناظر به بندهاي  65و قسمت اخیر ماده  13ثالثاً، به لحاظ اطالق ماده 

این  13، حکم مذکور در ماده 1395خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

هاي بدنی مسؤول پرداخت آن گر یا صندوق تأمین خسارتکه بیمهاالداء) اعم از اینیمت یومقانون (پرداخت دیه به ق

ها پرداخت نشده باشد و نیز االجراء شدن این قانون که خسارت آنهاي صادره پیش از الزمنامهباشد، نسبت به بیمه

ست، قابل تسري و اعمال است. روح این قانون متعهد پرداخت آن بوده ا 21دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 

بدنی  هايقانون یاد شده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد. بنابراین، در فرض سؤال، تعهد صندوق تأمین خسارت

  مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.

یکی از  1392المی مصوب قانون مجازات اس 14ماده » پ«رابعاً، اصوالً مسؤولیت پرداخت دیه که طبق بند 

المال، امري استثنایی است و موارد هاست، بر عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیتمجازات

، 475، 474، 473، 470، 435، 334، 333و مواد  156ماده  3پرداخت آن در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره 

و فرض سؤال از مواردي نیست که قانوناً موجب  1392سالمی مصوب قانون مجازات ا 487و  485، 484، 477

  المال باشد.پرداخت دیه از بیت

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/19    

7/99/242   

  ح242-88-99شماره پرونده:  

  استعالم:

براي دادخواهی از طریق صدور اجراییه  1397 قانون اصالح قانون صدور چک مصوب 23آیا امتیاز مقرر در ماده 

یک امتیاز تجاري براي اسناد تجاري چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشدیا 

توان این را الیه با سند عادي گواهی عدم پرداخت است و نمیاینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل

دارنده رسمی تلقی کرد و براي قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک  امتیاز تجاري براي

  است؟

 پاسخ:

االجرا شدن این ، دو سال پس از الزم1397مکرر قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  21برابر تبصره یک ماده 

ی نویسسامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال درقانون، صدور و پشت

نویسی که به طریق مقرر چک در وجه شخص معین خواهد شد. در نتیجه پس از اجراي مقررات مزبور صرفاً پشت

نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول که پشتدر این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی

وابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین تا فرا رسیدن مهلت مقررات قانون یادشده خارج است و ر

شوند مشمول مقررات قانون یادشده و از جمله هایی که به صورت عادي و از طریق ظهرنویسی منتقل میمزبور، چک

  این قانون خواهند بود. 23ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/19    

7/99/240   

  ك240-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمرانی، ناظر پروژه که مسؤولیت تأئید کارهاي انجام شده توسط پیمانکار را دارد، به شکل در برخی از پرونده

مانکار ال پیکند. مثصوري بیش از واقعیت کار انجام شده صورت وضعیت ارائه شده از طرف پیمانکار را تأئید می

قید کرده سی متر  گودبرداري شده در صورتی که در واقع ده متر بیشتر انجام   1399/2/30در صورت وضعیت 

نشده، ولی تعهد وي طبق قرارداد گودبرداري پنجاه متر بوده یا فاصله حمل و مقدار انجام کار را خالف واقع و بیشتر 

ند و کر وجوهی را که در آن زمان استحقاق دریافت را نداشته اخذ میدرج و ناظر نیز تأئید و بر این اساس پیمانکا

ها بعد به میزان تأئید شده کار انجام نشود. در این موارد و حتی مواردي که کارشناسان ممکن است بعضاً تا ماه

ر همین اساس قعی باند و پیمانکار نیز با سوء استفاده، صورت وضعیت غیر وادستگاه اجرایی بیش از واقع برآورد کرده

کند، مثالً فاصله حمل نخاله را که ده کیلومتر است کارشناس دهد و ناظر نیز بدون توجه به واقع آن را تأئید میمی

دستگاه در برآورد اولیه پنجاه کیلومتر اعالم کرده و پیمانکار نیز صورت وضعیت را بر همین اساس داده و ناظر نیز 

هاي نظارتی کارشناسان متخلف و مدیران دستگاه اجرایی اعالم ، به محض حضور دستگاهبیش از واقع تأئید کرده است

هاي بعدي و شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت موقت بوده و در صورت وضعیت 37کنند که به استناد ماده می

دام انکار بر اثر این اقیا قطعی، اصالح و مازاد پرداختی را حساب خواهند کرد ولی نکته قابل توجه این است که پیم

خود و تائید صوري ناظر وجوهی را دریافت کرده که در زمان دریافت استحقاق آن را نداشته است. با عنایت به 

  مراتب فوق:

  ا آیا اقدام پیمانکار در ارائه صورت وضعیت صوري عنوان کیفري دارد؟-1

ري غیر قطعی توسط کارمند دولت مشمول آیا برآورد غیر واقعی کارشناس همچنین تأئید صورت وضعیت صو-2

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) است؟ آیا پرداخت وجوه قبل از   603یا  599و  540و  534عنوان کیفري مواد 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و  5یا ماده  598استحقاق و انجام کار، مشمول عناوین کیفري ماده 

  اهد بود؟کالهبرداري اختالس خو

هاي نظارتی، میزان کارهاي اعالمی در صورت وضعیت در صورتی که پیمانکار به محض اطالع از پیگیري دستگاه-3

صوري را تکمیل کند، آیا کماکان رفتار کارمند دولت و پیمانکار و خسارت وارده بر دولت بر اساس زمان اخذ وجوه 

  نه است؟ناشی از صورت وضعیت صوري موقت واجد عنوان مجرما

 پاسخ:

https://t.me/ekhtebar


شرایط عمومی پیمان راجع به موقت بودن صورت وضعیت و قابل اصالح بودن آن آمده،  37اوالً، آنچه در ماده 

گیري و محاسبات است و ناظر به تهیه و ارائه عالمانه صورت وضعیت صوري براي مربوط به اشتباه در اندازه

  تحصیل وجوهی که مستحق نبوده، نیست.

قانون مجازات اسالمی مصوب  2جه به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده ثانیاً، با تو

مول شود و مشنفسه جرم محسوب نمی، صرف تهیه صورت وضعیت غیر واقعی توسط پیمانکار و ارائه آن فی1392

ام مورد پیمان است و معموالً یک از عناوین کیفري مندرج در قانون نیست. پیمانکار در هر حال متعهد به انجهیچ

  هایی نیز اخذ شده است؛ بنابراین نفس گرفتن وجوهی زودتر از موعد مقرر در قرارداد، جنبه کیفري ندارد.تضمین

هاي اجرایی چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع پیمانکار اظهار نظر کرده باشند، مشمول ثالثاً، کارشناسان دستگاه

  خواهند بود. 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب قانون  588ماده 

عیت کند، چنانچه صورت وضرابعاً، کارمند دولت و ناظر پیمان که حسب وظیفه صورت وضعیت پیمانکار را تأیید می

خواهند  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  540غیر واقعی و اقدام آنان عالمانه باشد، مشمول ماده 

  بود.

ی و هاي اجرای، رفع خالف توسط پیمانکار پس از تحقق جرم، مسؤولیت کیفري اشخاص (کارشناس دستگاهخامساً

  کند.کارمند دولت که ناظر پیمان است) را منتفی نمی

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/21    

7/99/234   

  ح  234-192-99شماره پرونده:  

  م:استعال

  خواهشمند است درباره سواالت ذیل ارشاد قانونی فرمایید:

تواند نسبت به بخشی از دادنامه اسقاط حق علیه میقانون آیین دادرسی کیفري محکوم 442در اجراي ماده -1

هاي تجدیدنظرخواهی کرده و نسبت به مابقی آن تجدیدنظرخواهی نماید مثال حمل کننده مواد مخدر نسبت به مجازات

قانون مذکور را مطرح سازد و طی درخواست  442بس و شالق و جزاي نقدي تمکین کرده و درخواست اعمال ماده ح

  دیگر نسبت به ضبط خودرو حامل مواد مخدر تجدیدنظرخواهی نماید؟

ها مصوب مراد از قمیت روز در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري-2

قیمت زمان تصرف و اجراي طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط شهرداري است و یا آن که قیمت  1370/8/28

زمان اقامه دعوي در دادگستري مالك خواهد بود با لحاظ اینکه بیش از ده سال از زمان اجراي طرح تعریض خیابان 

ست و طبیعتا قیمت در خالل مدت مذکور سپري شده و مالک بعد از ده سال اقدام به تشکیل پرونده قضایی کرده ا

  افزایش فاحشی داشته است.

 پاسخ:

که به  1370ها مصوببا توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و امالك مورد نیاز شهرداري

 مردم می باشند،ها مجاز به تملک ابنیه، امالك و اراضی قانونی در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداري«موجب آن: 

در صورت عدم توافق بین شهرداري و مالک، قیمت ابنیه، امالك و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت 

و با عنایت به تبصره یک همین ماده واحده که نحوه تعیین قیمت روز را مشخص کرده است، مالك پرداخت » شود

که شهرداري در زمان تملک بر اساس وز است. بنابراین در صورتیها قانوناً قیمت رقیمت اراضی مورد نیاز شهرداري

مقررات این قانون، قیمت را تعیین و پرداخت نکرده باشد و مالک براي مطالبه قیمت روز ملک خود اقامه دعوا کند، 

ر دیگدر زمان اقامه دعوا باید قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس تعیین و به مالک پرداخت شود. به عبارت 

مسؤولیت عدم رعایت قانون از جانب شهرداري و عدم پرداخت قیمت روز ملک در زمان اجراي طرح و در نتیجه 

 19افزایش قیمت روز بدون لحاظ تأثیر طرح بر عهده شهرداري است. ضمن آن که رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 

الرعایه است. تبار نظر  کارشناس الزمدر خصوص مدت اع 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

این اداره  25/12/1398مورخ  2028/98/7که در نظریه شماره » قیمت زمان پرداخت«شود مقصود از اضافه می

  کل آمده است، نیز در همین راستا است.
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 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/99/14   

  ع14-1/7-99رونده:  شماره پ

  استعالم:

گونه که مستحضرید اموري که مطابق قانون در صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداري قرار دارد، ابتدا به همان

شود در صورتی که نظر اکثریت اعضاء هیأت هاي تخصصی دیوان ارجاع میهاي مشورتی به هیأتمنظور ارائه نظریه

اشد؛ پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی  جهت اتخاذ تصمیمبر به هیأت عمومی تخصصی مبنی بر قبول شکایت ب

ن شود که ایچهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد رأي به رد شکایت صادر میکه نظر سهو در صورتی

ورت در ص رأي ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوي رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛

اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه 

هاي شود که هیأتشود، در برخی موارد مشاهده میهاي تخصصی در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میهیأت

کنند؛ در برخی شاکی پرونده متقاضی می تخصصی مبادرت به انشاء رأي در یک موضوع خاص صرفاً به نام

چنین استنباط  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5هاي اجرایی موضوع ماده هاي دولتی یا دستگاهشرکت

هاي تخصصی دیوان عدالت اداري هم چون آراء صادره از سوي هیأت عمومی شود که آراء صادره از سوي هیأتمی

االتباع بوده و در صورت گر شعب دیوان و مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزمدیوان عدالت اداري براي دی

هاي تخصصی مراجع اداري مستوجب مجازات خواهند بود. خواهشمند است گونه آراء در هیأتاستنکاف از اجراي این

مایید.                                                                                                                       گونه آراء در موارد مشابه اظهارنظر و ارشاد فردستور فرمایند در خصوص حیطه تسري این

 پاسخ:

تخصصی دیوان ، رأي هیأت 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  84مستفاد از ماده 

 االتباع بودن آن برايعدالت اداري در تأیید مقرره مورد اعتراض موجد وضعیت حقوقی جدیدي نیست تا بحث الزم

دیگر مراجع مطرح شود و مادام که مقرره مورد اعتراض از سوي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ابطال نشده باشد، 

  قابل اجرا است.

 دکتر احمد رفیعی

    ه کل حقوقی قوه قضاییهسرپرست ادار
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1399/03/17    

7/99/10   

  ح10-192-99شماره پرونده:  

  استعالم:

رابر اي موسوم به ده هکتاري ببا عنایت به اینکه تغییر کاربري ساخت و ساز و تغییر نوعیت اراضی جنگلی جلگه

اي شمال این مهم رعایت جلگه گونه اراضی ممنوع بوده که متاسفانه در تعدادي از اراضی جنگلیقوانین خاص این

اند و اداره منابع طبیعی و آبخیزداري نیز طی مکاتبات متعدد از اداره نشده است و مالکان  سند مالکیت دریافت کرده

ثبت اسناد و امالك مربوط  اصالح سند و اعاده به وضع سابق را درخواست نموده است؛ از سوي دیگر اداره کل ثبت 

م چنین درخواستی را  به دستور یا حکم مراجع قضایی منوط کرده است،  با توجه به اینکه  طرح اسناد و امالك انجا

دعواي حقوقی مستلزم گذشت زمان و امکان انتقال مالکیت به اشخاص دیگر است و عالوه بر این تغییر کاربري در 

ون تواند بدحوزه قضایی می شود آیا مقام قضایی دادستان یا رئیساراضی مذکور موجب تضییع حقوق دولت می

  تشکیل پرونده حقوقی دستور اصالح سند یا اعاده به وضع سابق را در فرض مسأله صادر کنند؟                             

 پاسخ:

هرچند اقدام به تغییر کاربري، تغییر در نوعیت و ساخت و ساز در اراضی مذکور در استعالم، چنانچه برخالف قوانین 

ها و یا شود که در صورت بروز هر یک از این وضعیتت حاکم باشد ممنوع است؛ اما این امر موجب نمیو مقررا

ربط اصالحی قانون ثبت اسناد و امالك کشور، ادارات ثبت اسناد و امالك ذي 147اخذ سند مالکیت به استناد ماده 

د اسناد مالکیت صادره را ابطال و یا اصالح بتوانند به صرف درخواست ادارات منابع طبیعی و آبخیزداري، حسب مور

رأي قطعی  کرده و کاربري واقعی این اراضی را درج کنند. هرگونه اقدام در این راستا مستلزم اتخاذ تصمیم و صدور

توانند به صرف درخواست اداره یادشده، از سوي مراجع صالح قضایی است. دادستان یا رئیس حوزه قضایی نیز نمی

  ربط صادر کنند.ح سند و تغییر کاربري را خطاب به ادارت ثبت اسناد و امالك ذيدستور اصال

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/99/5   

  ك5-192-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ري ها کارباضی زراعی و باغاالجرا شدن تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربري ارچنانچه پیش از تصویب و الزم

موضوع قانون شوراي عالی شهرسازي و معماري تعیین شده و طبق مصوبه کمیسیون  5ها در کمیسیون ماده پالك

ها تغییر یافته و حتی شهرداري هم سهم خود را دریافت و ارایه خدمات کاربري از کشاورزي به سایر کاربري 5ماده 

ها تحت عنوان تغییر غیرمجاز گونه پالكوارد اداره جهاد کشاورزي علیه مالکان ایننماید. با این وصف در برخی ممی

صره ها که قبل از تصویب تبگونه پالكنماید. سؤال اینجاست که آیا در اینکاربري مبادرت به شکایت کیفري می

شهرداري را هم اخذ شده تعیین کاربري نموده و سهم  5یک ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی ... کمیسیون ماده 

با لحاظ عطف به ما سبق نشدن قوانین و همچنین حقوق مکتسبه مالکان ناشی از مصوبه کمیسیون ماده پنج نیازي به 

طرح مجدد موضوع در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی وجود دارد یا خیر؟ به بیان دیگر 

و داشتن پروانه ساخت از سوي شهرداري مبادرت به  5به مصوبه کمیسیون ماده توان به مالکانی که با اتکاء آیا می

اند بزه تغییر کاربري را نسبت داده تفهیم اتهام نمود یا خیر؟                                                                   ساخت و ساز کرده

 پاسخ:

ها مصوب االجرا شدن تبصره یک قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغزمدر فرض استعالم که پیش از ال

ها ، کاربري ملک با رعایت موازین قانونی از کشاورزي به سایر کاربري1/8/1385و اصالحی  31/3/1374

مجازات  قانون 2تغییر یافته و در آن بنا احداث شده است، با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده 

این قانون، رفتار ارتکابی جرم نبوده و مرتکب  11و خروج موضوع از موارد مذکور در ماده  1392اسالمی مصوب 

  قابل تعقیب کیفري نیست.

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/18    

7/99/4   

  ح4-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مدنی پس از صدور حکم بدوي و پیش از انقضاء مدت  652و  277موضوع مواد  آیا درخواست مهلت -1

  تجدیدنظرخواهی ممکن است؟                                                          

دهی یا تقسیط قانون مدنی از سوي خوانده مطرح شود، آیا براي مهلت 277چنانچه درخواست مهلت موضوع ماده  -2

که دادگاه رأساً و بدون نیاز به تشریفات دادخواست به ابطال تمبر و اثبات یاز به اثبات ادعاي ناتوانی است و یا اینن

  کند؟                           می ادعا اتخاذ تصمیم

د ماده در صورت طرح تقاضاي مهلت از سوي خوانده در مرحله بدوي، آیا رأي دادگاه در موضوع اصلی به استنا -3

قطعی است و این درخواست  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 331

  مهلت نوعی قبول دین است؟ 

اثر  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 477آیا این مهلت ماده  -4

به است؟ تاریخ تعلیق از تاریخ قطعی خسارت تأخیر دادرسی براي محکوم تأسیسی دارد یا اعالمی و موجب تعلیق

تر (اعالمی)؟                                                           شدن حکم است (تأسیسی) یا از تاریخ تقدیم دادخواست یا قبل

 پاسخ:

اي از رسیدگی تواند در هر مرحلهن مدنی، مدیون میقانو 652و  277اوالً، با توجه به اطالق حکم مقرر در مواد  -1

در محاکم بدوي و یا تجدیدنظر، اعطاي مهلت براي پرداخت دین را درخواست کند؛ ثانیاً، چنانچه مدیون پس از 

صدور رأي و پیش از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، اعطاي چنین مهلتی را درخواست کند و به رأي صادره از سوي 

اعتراضی نداشته باشد، با توجه به قاعده فراغ دادرس، موجبی براي اتخاذ تصمیم توسط دادگاه بدوي  دادگاه بدوي

که محکوم نسبت به اصل رأي صادره از دادگاه بدوي اعتراضی ندارد، جهات کننده نیست و به سبب آنرسیدگی

 1379الب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انققانون آیین دادرسی دادگاه 331تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 

  رسد موجبی براي ارسال پرونده نزد این دادگاه نباشد؛نیز فراهم نیست و لذا به نظر می

قانون مدنی منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نیست، در  277که اعطاي مهلت موضوع ماده نظر از آنصرف -2

مندي وي از امتیاز مقرر در این ماده را اثبات کند و از رههر حال خوانده باید اوضاع و احوال و اسباب موجب به

مندي از امتیاز یادشده علیه خواهان است، این موضوع باید با رعایت اصول دادرسی از جمله لزوم جایی که بهرهآن

 از که بار اثبات مدعا بر عهده مدعی است، مورد رسیدگی قرار گیرد واستماع اظهارات و دفاعیات طرفین و این

جایی که طرح این ادعا در غیر از حالت اعسار مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بحث تقدیم دادخواست و ابطال آن
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رسد؛ با وجود این، عدم لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و یا عدم تمبر منتفی به نظر می

  د.اي نداررعایت اصول دادرسی در این خصوص مالزمه

صرف تقاضاي مهلت از سوي مدیون یا متعهد در مرحله بدوي و موافقت دادگاه با آن، موجبی براي اعمال تبصره  -3

و قطعیت رأي بدوي صادره  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 331ماده 

دیدنظر است و تبصره آن استثنایی بر این حکم است که حق نیست؛ زیرا اوالً، این ماده در مقام بیان احکام قابل تج

کند، لذا حکم آن باید به موارد قطعی و تردیدناپذیر تفسیر شود؛ ثانیاً، با توجه تجدیدنظرخواهی اشخاص را محدود می

دنطر و غیرقابل تجدی 1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  476ماده  5به پیشینه تقنینی این حکم مذکور در بند 

مذکور در این تبصره در خصوص » قاطع دعوي«دانستن احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرینه عبارت 

اند، در فرض سؤال در ها را قاطع دعوا قرار دادهاحکام مستند به رأي یک یا چند کارشناس که طرفین رأي آن

نده نزد دادگاه به مدیونیت خود اقرار قاطع کرده شود که خواصورتی رأي قطعی و غیرقابل تجدیدنظر محسوب می

باشد و حکم دادگاه مستند به این اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطاي مهلت اقرار قاطع محسوب 

  شود.نمی

قانون مدنی به مدیون اعطاي مهلت کند، با قطعیت رأي دادگاه و  652و  277اوالً، چنانچه دادگاه وفق مواد  -4

قانون آیین   522گیرد؛ زیرا تعلق این خسارت وفق ماده در مهلت تعیین شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیصرفاً 

از جمله منوط به احراز تمکن مدیون و امتناع  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

ت مقرر، مستظهر و مستند به حکم دادگاه وي از پرداخت است و فرض سؤال که عدم پرداخت از سوي مدیون در مهل

بوده است، از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانیاً، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره الحاقی به 

صرف اعطاي مهلت یا تقسسیط موجب معافیت  1376قانون اصالح موادي از قانون صدور چک مصوب  2ماده 

ت مذکور نیست و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط علیه از پرداخت خسارمحکوم

  شودنیز محاسبه می

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/31    

7/99/226   

  ك 226-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ستگی داراي جنبه عمومی نیز بوده و مستلزم تعیین مجازات که ایراد ضرب و جرح عمدي منتهی به شکبا توجه به این

هاي قفسه سینه شود، تعزیري است  چنانچه ایراد ضرب و جرح عمدي منجر به شکستگی یا سقوط دندان و یا دنده

آیا باز هم واجد جنبه عمومی و مستوجب مجازات است؟ به عبارت بهتر، آیا اطالق عنوان عضو بر دندان و دنده 

  ست؟صحیح ا

 پاسخ:

ناظر به نقصان یا شکستن عضوي  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  614که صدر ماده با توجه به این

ها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم کتاب دیات ها و دندهکه دنداناز اعضاء است؛ و نظر به این

آمده است و چون شکستن یا از بین بردن  1392سالمی مصوب در قانون مجازات ا» دیه مقدر اعضاء«با عنوان 

شود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدي که موجب شکستن یا از بین بردن دندان و یا دندان، نقص عضو محسوب می

این قانون  114ها گردد، چنانچه امکان قصاص نباشد، با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده شکستن دنده

 است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/19    

7/99/217   

  ك 217-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مجازات استنکاف از اجراي اوامر مقامات قضایی  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  576مطابق ماده 

از خدمات دولتی است. مجازات انفصال در نظر گرفته شده در این ماده  و غیر جرم و مستحق یک تا پنج سال انفصال

  انطباق دارد؟ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19از لحاظ درجه با کدام یک از شقوق ماده 

 پاسخ:

همین ماده، انفصال از خدمات دولتی  1و تبصره  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  26ماده » ج«با توجه به بند 

مومی اعم از دائم یا موقت در واقع از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و ع

شود. بنابراین اگر جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می

شود و اگر موجب انفصال درجه چهار محسوب میقانون مذکور،  19بندي جرایم تعزیري طبق ماده توجه به تقسیم

گیرد و مجازات انفصال از خدمات موقت باشد، با توجه به مدت آن حسب مورد در درجات پنج، شش یا هفت قرار می

هاي بر اساس شاخص 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  576دولتی از یک تا پنج سال موضوع ماده 

  شود.هاي آن، درجه شش محسوب میکر و تبصرهقانون صدرالذ 19ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/99/215   

  ع215-98-99شماره پرونده:  

  استعالم:

رساند احد از وکالي کانون وکالي دادگستري در خصوص اخذ همزمان پروانه وکالت و کارشناسی به استحضار می

و همچنین مطابق قانون کانون کارشناسان  1333الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري  10بیل طبق ماده ارد

به طور همزمان پروانه وکالت و کارشناسی دریافت کرده است و در این دو قانون  1381رسمی دادگستري مصوب 

رح نیست، اما هیأت اجرایی مرکز وکال، ممنوعینی دایر بر عدم اعطاي همزمان پروانه وکالت و کارشناسی مط

مقرر کرده است به  1386/5/27مورخ  91کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی مصوبه شماره 

تواند داراي یک پروانه وکالت یا کارشناسی باشد و داشتن دو پروانه استفاده، هر فرد فقط میجهت جلوگیري از سوء

یست، ها قابل تمدید نان ممکن نیست و اگر قبالً براي کسی صادر شده باشد یکی از پروانهوکالت و کارشناسی همزم

نیز در مورد  1396/6/28مورخ  596این موضوع در رأي هیات عمومی دیوان عدالت اداري شماره دادنامه 

وبه است،  با توجه به مص دارندگان پروانه از مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تایید شده

مورخ  596هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و شماره دادنامه 1386/5/27مورخ  91شماره 

مبنی بر ممنوعیت اخذ همزمان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی از مرکز مزبور و فعالیت همزمان با  1396/6/28

وکالي دادگستري و کارشناسان رسمی دادگستري، آیا این ممنوعیت در دو پروانه، با توجه به قوانین ناظر بر کانون 

  هاي مذکور نیز وجود دارد؟ خصوص دارندگان پروانه از کانون

 پاسخ:

و قانون کیفیت اخذ  1333و الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب  1315در قانون وکالت مصوب 

، تصریحی به 1381نون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب و قا 1376پروانه وکالت دادگستري مصوب 

هاي وکال و کارشناسان رسمی ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستري از کانون

هیأت اجرایی  27/5/1382مورخ  91دادگستري براي یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره 

، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت مرکز وکال

هاي کارشناسان رسمی هاي وکالي دادگستري و کانونکنند و قابلیت تسري به کانونو کارشناسی دریافت می

  دادگستري را ندارد.

 دکتر احمد رفیعی

    هسرپرست اداره کل حقوقی قوه قضایی
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1399/03/19    

7/99/213   

  ح213-93-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شمار در مواردي است که دعواي اعسار از هاي بیکه یکی از علل اطاله دادرسی و معوق شدن پروندهنظر به این

وي ه دعگیرد؛ اما ولیکن خواندپرداخت هزینه دادرسی به صورت نسبی یا کلی مورد پذیرش دادگاه بدوي قرار می

ها بر این است که تا حصول نتیجه تجدیدنظرخواهی اعسار از شعب کند. رویه برخی دادگاهتجدیدنظرخواهی می

هایی که امروزه با تعلل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیشتر گذارند؛ پروندهتجدیدنظر پرونده اصلی را معطل می

رویه بر این است که اعتراض به پذیرش دعواي اعسار از پرداخت ها نیز شود در برخی استانبا ادعاي اعسار مطرح می

دهند در هزینه دادرسی را مانع رسیدگی به ماهیت دعوي نداشته و با تعیین وقت رسیدگی در ماهیت را ادامه می

  کنداي خواهان را به ابطال تمبر تواند در هر مرحلهصورت نقض رأي اعسار در دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوي می

تواند با پذیرش دعواي اعسار در جهت احقاق حق و جلوگیري از اطاله دادرسی بالفاصله وارد آیا دادگاه حقوقی می

رسیدگی ماهوي شود و در صورت نقض بعدي رأي از سوي دادگاه تجدید نظر، هزینه دادرسی را از خواهان وصول 

  کند؟

 پاسخ:

به نظر  1379انقالب در امور مدنی مصوب  هاي عمومی وسی دادگاهقانون آیین دادر 514تا  504مستنبط از مواد 

رسد رسیدگی به دعواي اصلی که نسبت به آن اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است، منوط به قطعی می

تواند به شدن رأي راجع به دعواي اعسار مزبور است و تا پیش از آن (قطعیت رأي راجع به اعسار) دادگاه نمی

دعواي اصلی، رسیدگی و وقت رسیدگی تعیین کند؛ زیرا تکلیف دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی هنوز 

  روشن نشده است.

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/99/209   

  ح209-11-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون امور حسبی و همچنین  65قانون مدنی و ماده   1370/8/14ی اصالح 1222آیا نصب قیم موضوع ماده  -1

  قانون اخیرالذکر قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ چرا؟ 104ضم امین موضوع ماده 

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 368ماده » الف«آیا در اجراي بند  -2

  د درخواست رفع حجر قابلیت فرجام خواهی دارد؟رد درخواست بقاء حجر یا ر

قانونگذار واژه حکم حجر و حکم بقاء حجر  1319قانون امور حسبی مصوب  66ماده  2و  1قانونگذار در بندهاي -3

همین ماده از کلمه حکم استفاده نکرده است، چنانچه براي مثال نظر دادگاه در  6تا  3را به کار برده است؛  اما از بند 

که موضوع در زمره امور حسبی و غیر ترافعی است، آیا باید حکم این ماده مرقوم باشد، با توجه به این 6رد بند مو

  صادر یا در قالب تصمیم اظهارنظر شود؟

 پاسخ:

در زمره تصمیمات  1319قانون امورحسبی مصوب  65قانون مدنی و ماده  1222اوالً، نصب قیم موضوع ماده  -1

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 331ماده » ب«الذکر نیست. ثانیاً، در بند قانون اخیر 66وضوع ماده قابل تجدیدنظر م

احکام صادره در دعاوي غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته شده و در  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

امون نصب قیم قابل تجدیدنظرخواهی تعیین تکلیف نشده است؛ لذا تصمیم دادگاه پیر» امور«این ماده در خصوص 

ناظر بر نصب امین است و نه ضم امین؛  1319قانون امور حسبی مصوب  104که ماده نظر از آننیست. ثالثاً، صرف

قانون امور حسبی در زمره امور ترافعی نیست تا  103قانون مدنی و  1187حکم مقرر در این ماده و همچنین مواد 

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 331ماده » ب«باشد؛ لذا مشمول بند عنوان دعوا بر آن صادق 

  و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. 1379امور مدنی مصوب 

گیرد؛ اوالً، تصمیمات دادگاه در امور حسبی حکم در معناي خاص آن نیست و در معناي عام حکم قرار می -3و  2

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 368ماده » الف«همچنان که در بند 

بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن،  1319قانون امور حسبی مصوب  72و ماده  66ماده  2و  1هاي و بند

رخواست بقاي حجر یادشده، احکام راجع به رد د 368ماده » الف«عنوان حکم اطالق شده است. ثانیاً، در اجراي بند 

ذار گخواهی است. ثالثاً، هرچند قانونگیرد و قابل فرجامیا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می

بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر و رفع حجر اطالق  1319قانون امور حسبی مصوب   66ماده  2و  1هاي در بند
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هاي رفع حجر، ده در کنار تصمیم دادگاه در خصوص هر یک از درخواستهاي دیگر این ماحکم کرده است؛ اما در بند

رد درخواست حجر یا بقاي آن و یا رفع حجر، عنوان حکم را به کار نبرده است؛ این امر مانع اطالق حکم در معناي 

هاي عمومی دگاهقانون آیین دادرسی دا  368ماده » الف«که در بند چنانعام آن بر هر یک از این تصمیمات نیست؛ هم

به طور کلی حکم حجر را قابل فرجام دانسته است و اطالق این عنوان شامل   1379و انقالب در امور مدنی مصوب 

 3که در بند که مقنن با وجود آنشود؛ ضمن آنالذکر نیز میتمامی تصمیمات دادگاه در هر یک از موضوعات اخیر

حکم را در خصوص تصمیم دادگاه راجع به رفع حجر به کار نبرده  عنوان 1319قانون امور حسبی مصوب  66ماده 

را به کار برده است و به قرینه لفظی، واژه حکم رفع » حکم حجر یا رفع آن«همین قانون عبارت  72است، در ماده 

  شودحجر را نیز شامل می

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/31    

7/99/207   

  ح207-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

فی ما بین زوجین گواهی عدم امکان سازش براي اجراي صیغه طالق توافقی صادر کند و صیغه طالق بین زوجین 

در دفترخانه با وکالتی که زوجه از زوج داشته اجرا شود و متعاقباً با شکایت زوج رأي صادره در مرجع عالی نقض 

حکم بر بطالن دعواي طالق توافقی صادر شود، وضعیت حقوقی صیغه طالق اجرا شده  میان زوجین و تکلیف و نهایتاً 

  دادگاه نخستین چیست؟

 پاسخ:

که ثبت صیغه طالق صرفاً بعد از مبنی بر آن 1391قانون حمایت خانواده مصوب  24نظر به حکم مقرر در ماده 

ویز شده است، در فرض سؤال که زوجه متعاقب صدور گواهی صدور حکم طالق یا گواهی عدم امکان سازش تج

قانون یادشده اقدام به ثبت طالق کرده است، چنانچه گواهی یادشده که مبناي ثبت  36عدم امکان سازش برابر ماده 

با دستور دادگاه  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39طالق قرار گرفته است ابطال شود، با لحاظ مالك ماده 

ت در شود؛ بدیهی اسیکن تلقی و سند رسمی طالق ابطال میلمخستین صادرکننده رأي، صیغه طالق جاري شده کانن

  این فرض زوجیت سابق استمرار دارد.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/19    

7/99/191   

  ك191-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آین دادرسی کیفري هر گاه مرتکب جرم بیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون  13ماده  2بصره حسب ت

  شود در پاسخ اعالم فرمایید:شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می

ر ادتا زمان افاقه ص» دادرسی«یا » توقف تحقیقات«تصمیم مقتضی اعم از صدور حکم یا قرار چیست؟ آیا قرار -1

  شود یا قرار موقوفی تعقیب تا زمان افاقه یا اینکه تصمیم دیگري باید اتخاذ شود؟

بایست پرونده مفتوح و در وقت نظارت قرار گیرد و نسبت به معرفی متهم احراز افاقه به چه ترتیبی است آیا می-2

ی ایی ترتیب دیگري جهت بررسجهت معاینه به پزشکی قانونی اقدام شود و یا اینکه با وجود صدور حکم یا قرار نه

  موضوع وجود دارد؟

 پاسخ:

ابتالي متهم به جنون پس از وقوع جرم و پیش از صدور حکم قطعی از موانع موقتی دعواي عمومی است و  -1

و مالك  13ماده  2کند. در این صورت به استناد تبصره تعقیب دعواي عمومی را تا بهبودي کامل وي متوقف می

قانون مجازات اسالمی در مفروض سؤال، بازپرس یا  150ماده  1آیین دادرسی کیفري و تبصره قانون  104ماده 

  کنند.صادر می» قرار توقف دادرسی«یا » قرار توقف تعقیب«دادرس دادگاه حسب مورد 

فتار راي که قادر به تشخیص اعمال و اوالً، افاقه به معناي بازگشت مجنون به حالت تعادل روانی است به گونه -2

 13ماده  2خود باشد و این مسأله یکی از امور موضوعی است که مقام قضایی باید آن را  احراز کند. ثانیاً، تبصره 

، داراي دو قسمت است: 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  150قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره یک ماده 

قه مجنون است و شیوه احراز آن به نظر مقام رسیدگیکننده در قسمت نخست، مقام قضایی، ملزم به بررسی و احراز افا

الناسی مانند قصاص و دیه است و در قسمت دوم افاقه موضوعاً منتفی است و حکم این قسمت ناظر بر جرایم حق

، در این جرایم جنون مرتکب 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  150است که مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري  13ماده  2باشد و تبصره ل از صدور حکم قطعی، مانع از تعقیب و رسیدگی نمی(متهم) قب

  ، در مقام تبیین تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی در این موارد است.1392مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/19    

7/99/190   

  ح190-2/1-99رونده:  شماره پ

  

  استعالم:

قانون وصول برخی از  3ماده  14در دعاوي که مبلغ خواسته در زمان طرح دادخواست مشخص نیستف موضوع بند 

  با اصالحات و الحاقات بعدي: 1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

  میزان هزینه دادرسی چه میزان است؟ -1 

  ضرورت دارد؟ آیا تقویم خواسته -2

تأثیر تقویم خواسته در این دعاوي چیست آیا تقویم در میزان هزینه دادرسی تأثیر دارد؟ به عنوان مثال در دعاوي  -3

منقول با توجه به تأثیر بهاي خواسته در صالحیت شوراي حل اختالف و دادگاه آیا براي صالحیت دادگاه در 

رداخت ر تومان هزینه دادرسی پیون تومان باشد و بیش از پانصد هزارسیدگی،باید تقویم خواسته بیش از بیست میل

  ؟شود

  تواند بیش از مبلغ تقویم شده راي صادر کند؟آیا دادگاه در زمان صدور راي می -4

  مابقی هزینه دادرسی باید پیش از صدور رأي اخذ شود یا پس از آن؟ -5

 پاسخ:

موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، هزینه دادرسی برابر در صورتی که قیمت خواسته در دعاوي مالی در  -1

ریال است  000/500/1کل کشور مبلغ  1396و ضمایم  قانون بودجه سال  1396هاي خدمات قضایی سال تعرفه

و ضمایم آن منتشره در روزنامه رسمی کشور و عدم  1399و  1398، 1397هاي و با توجه به قوانین بودجه سال

 هاي خدمات قضاییچنان همانند تعرفههاي مربوطه همهاي مربوط به خدمات قضایی، تعرفهتعرفه انتشار تغییر در

  است. 1396مذکور در پیوست قانون بودجه سال 

پذیر که موضوع سؤال مشخص نبودن مبلغ خواسته است، بدیهی است که تقویم خواسته امکانبا عنایت به این -2

  نخواهد بود.

قانون نحوه  3ماده  14از دعاوي که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند  در مورد آن دسته -3

با اصالحات و الحاقات بعدي، مبلغی  1373وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

اید بقیه میزان هزینه دادرسی کند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأي، خواهان برا پرداخت می

که در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شوراي جاییرا پرداخت کند، از آن
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پذیر نیست؛ زیرا صالحیت این شوراها حل اختالف محدود به مواردي است که در قانون به صراحت حل اختالف امکان

هاي صل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اصل بر صالحیت دادگاهآمده است و مطابق ا

  دادگستري است.

 الحساب آنپذیر نیست و اعالم خواهان در خصوص میزان علیمفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان -4

ست و مبناي وصول هزینه دادرسی و از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نی

 3ماده  14کننده پیش از صدور رأي وفق بند نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی

  کند.شده تعیین میقانون یاد

 ربقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدو«الذکر که مقرر داشته قانون فوق 3ماده  14با عنایت به شق  -5

ه توان نتیج، می...»حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید 

گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور 

دور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است حکم قیمت خواسته را معین کند؛ اما هزینه دادرسی پس از ص

بالفاصله پس از صدور حکم هزینه دادرسی را پرداخت کند و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن 

بینی نشده و اجراي احکام مکلف گاه درخواست صدور اجراییه نکند. در قانون، ضمانت اجراي خاصی پیشاست هیچ

یی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول کند. در هر حال مورد از موارد است در صورت شناسا

  اخطار رفع نقص نیست. 

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/03/21    

7/99/187   

  ع187-84-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ه واگذاري اراضی ملی داخل در محدوده روستا از طرف اداره منابع طبیعی خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه ب

نامه اجرایی قانون واگذاري و احیا اراضی در آیین 32و آبخیزداري به بنیاد مسکن انقالب اسالمی مطابق با ماده 

انین مرتبط و قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قو 4حکومت جمهوري اسالمی ایران و ماده 

انجام عملیات اجرایی تهیه و اجراي طرح هادي تفکیک اراضی و واگذاري اراضی ملی به متقاضیان دریافت زمین 

در روستاها و ساخت و ساز از طرف متقاضیان و با توجه به تجویز قانونگذار جهت اعتراض به ملی شدن اراضی و 

ی ملی واگذار شده به بنیاد این موضوع باعث ایجاد مشکالت بعضا صدور آراي قضایی مبنی بر مستثنیات شدن اراض

قانون افزایش بهره  9ماده  1عدیده حقوقی و مالی براي این بنیاد و متقاضیان گردیده است از طرفی به موجب تبصره 

دارد در صورت مستثنیات شدن اراضی دولت مکلف است در وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی که اشعار می

پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین مکان عین زمین را به وي تحویل داده و یا اگر امکانصورت ا

یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید لذا با عنایت به اینکه متولی تشخیص اراضی ملی اداره کل منابع طبیعی و 

تبصره فوق الذکر به صراحت از کلمه دولت باشد همچنین در باشد و نماینده دولت در این خصوص میآبخیزداري می

به معناي خاص استفاده شده و از سوي دیگر با توجه به اینکه موجب قانون فهرست نهادها و موسسات قانون برعهده 

  ندارد تکلیف قانونی در مواجهه با این موضوع چیست؟

 پاسخ:

ماده واحده قانون فهرست نهادها و  6 و بند 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5و  3با توجه به مواد 

وري بخش کشاورزي قانون افزایش بهره 9در تبصره یک ماده » دولت«منظور از  1373مؤسسات غیردولتی مصوب 

دار شامل بنیاد مسکن انقالب اسالمی که در حوزه امور عمومی و حاکمیتی عهده 1389و منابع طبیعی مصوب 

  شود.وظایف و خدماتی است، نیز می

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/21    

7/99/156   

  ع156-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ی و هاي معامالتی تخلفاتها و ارزشهاي مربوطه مبناي محاسبه تعرفهنظر به اینکه بر اساس مصوبات و دستورالعمل

ي ماده صد شهرداري سال وقوع تخلف است آیا با همین استناد مبناي هاجرایم ساخت و سازهاي خالف در کمیسیون

محاسبه عوارض شهرداري مترتب بر همین تخلفات نیز بر مبناي سال وقوع تخلف باید باشد یا اینکه مبناي محاسبه 

  باشد؟عوارض بر پایه نرخ روز پرداخت ضوابط و عوارض جاري روز می

 پاسخ:

که تعیین عوارض (که متمایز از جرایم  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 50با عنایت به تبصره یک ماده 

که تخلفات ساختمانی صورت بینی کرده است، محاسبه عوارض شهرداري در مواردياست) را به صورت ساالنه پیش

  پذیرد، بر اساس سال وصول آن است.می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/19    

7/99/145   

  ك145-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  698بزه نشر اکاذیب موضوع ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  104با توجه به اینکه در ماده 

ا مخابراتی اي یقابل گذشت اعالم شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه 1375مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 

  باشد؟نیز قابل گذشت می 1388/3/5اي الحاقی قانون مجازات اسالمی بخش جرائم رایانه 746موضوع ماده

 پاسخ:

) و قابل گذشت بودن 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  103اوالً، اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است (ماده 

محتاج نص است. ثانیاً،  1392ن آیین دادرسی کیفري مصوب قانو 12این قانون و تبصره ماده  104جرم مطابق ماده 

اي تصویب شده و به قابل گذشت بودن جرایم مؤخر بر قانون جرایم رایانه 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

اي نکرده است. بنابراین جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم قانون مجازات اسالمی اشاره 746موضوع ماده 

تحت عنوان  7/3/1399که در تاریخ  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  104ذشت است، ضمناً ماده غیرقابل گ

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري اصالح و به تأیید شوراي نگهبان رسیده و در شرف انتشار و الزم  11ماده 

  االجرا شدن است؛ مؤید این نظر است.

  

  

 دکتر احمد رفیعی

    وه قضاییهسرپرست اداره کل حقوقی ق
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1399/03/21    

7/99/120   

  ح120-97-99شماره پرونده:  

  استعالم:

رساند تعدادي از کارکنان بازنشسته ناجا به آگاهی می 1398/12/21مورخ  7/98/1993بازگشت به نامه شماره 

تند باشند مسق میاي غیر از حقوکه داراي تحصیالت کارشناسی ارشد در رشته حقوق و دانشنامه لیسانس در رشته

تقاضاي معرفی به کانون وکالء براي  1376/1/17قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب  2به ماده 

نمایند بر این اساس جهت رفع ابهام به وجود آمده موضوع طی نامه شماره اخذ پروانه وکالت دادگستري را می

مشورتی به آن اداره کل ارسال شده بوده تصویر پیوست براي اخذ نظریه  1398/7/10مورخ  34/4/402/15/37

لذا با توجه به ارتباط موضوع به این نیرو در معرفی یا عدم معرفی کارکنان مزبور به کانون وکالء و ضرورت اخذ 

                      نظریه مشورتی از آن حوزه خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ الزم را ارسال نمایند.                           

 پاسخ:

الیحه قانونی استقالل کانون وکالي  8ماده واحده قانون اصالح ماده » د«متقاضیان پروانه وکالت موضوع بند 

لزوماً باید داراي لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیالت سطوح عالیه از  1373/4/15دادگستري مصوب 

از فرض استعالم  1376/1/17نون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب قا 2حوزه علمیه قم باشند و ماده 

  خروج موضوعی دارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/99/97   

  ك97-133-99شماره پرونده:  

  استعالم:

از صدور قرار تأمین خواسته، اتومبیل خوانده  نماید پسشخصی دعواي مطالبه مهریه به طرفیت همسر خود اقامه می

شود. پس از آن، رأي دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده دعوي که سند رسمی آن به نام خوانده بوده است، توقیف می

که در لحظه رغم اینشود. پس از قطعیت رأي و صدور اجراییه، خوانده دعوي علیدعوي به پرداخت مهریه صادر می

اي ر کرده است اتومبیل در اختیار او بوده است، جهت رفع توقیف اتومبیل به جهت مستثنیات دین طی الیحهتوقیف اقرا

کند. دادگاه اعتراض خوانده را مردود اعالم کرده و مراحل فروش و مزایده اتومبیل اعتراض خود را به دادگاه تقدیم می

ن قیمت اتومبیل، شخصی به عنوان معترض ثالث با ارایه شود. پس از ابالغ نظریه کارشناس مبنی بر تعییآغاز می

یف علیه، اقدام به طرح دعواي اعتراض ثالث نسبت به توقاي با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل  با محکومقولنامه

رد اتومبیل نموده که با توجه به قراین موجود، صوري بودن معامله براي دادگاه محرز و دعوي در دادگاه بدوي 

شود.                                                                         شود که پس از اعتراض خواهان عیناً در دادگاه تجدید نظر تأیید میمی

                با توجه به مراتب فوق:                                                                                         

قانون مجازات اسالمی آیا قولنامه ابرازي که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل و تاریخ  533اوالً: مطابق ماده 

باشد؟                                                تواند مصداق جعل و استفاده از سند مجعول حقیقی مبایعه نامه تنظیم گردیده است، می

قانون تبانی  2تواند مصداق ماده ثانیاً: در صورتی که اعمال نامبردگان تبانی براي رفع توقیف اتومبیل باشد آیا می

باشد؟                                                                                                                        براي بردن مال غیر به جهت تبانی براي تضییع حق طرف مقابل دعوي 

 پاسخ:

که شامل » نوشته«قانون مدنی و نیز معناي عرفی  1284اوالً و ثانیاً، با توجه به تعریف ارائه شده از سند در ماده 

قانون مجازات  523گردد، با لحاظ تعریـف ارائه شده از جعل و تزویر در صـدر ماده مه در فرض سؤال نیز میقولنا

تواند ¬در خصوص قولنامه نیز مصداق داشته و با تحقق سایر شرایط می» ساختن نوشته یا سند«اسالمی، ذیل عناوین 

بانی براي رفع توقیف از اتومبیل و محروم کردن که قصد طرفین، تاز مصادیق بزه مذکور باشد و نیز با فرض آن

له از حقوق قانونی خود باشد تحت عنوان تبانی براي بردن مال غیر واجد وصف مجرمانه است و با لحاظ محکوم

  شود موضوع از این حیث تابع عمومات خواهد بود.که یک رفتار داراي عناوین متعدد میاین

 دکتر احمد رفیعی

    حقوقی قوه قضاییه سرپرست اداره کل
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1399/03/17    

7/99/87   

  ك87-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با طرح دعوي حقوقی مطالبه و حکم بر محکومیت صادرکننده به  1394صادرکننده چک وجه چک را در سال -1

ر بر ربا صادرکننده چک علیه دارنده شکایت کیفري دای 1397پرداخت وجه چک صادر شده است. سپس در سال 

له پرونده حقوقی را) به جرم دریافت ربا محکوم کرده است. پس از قطعیت طرح کرده و دادگاه نیز دارنده (محکوم

حکم کیفري، صادرکننده چک (محکوم علیه دعوي حقوقی) به استناد حکم کیفري مذکور دادخواست اعاده دادرسی 

تواند در پرونده حقوقی مستند اعاده دادرسی حکم کیفري می نسبت به دادنامه حقوقی را ارایه کرده است. آیا صدور

و از جهات اعاده دادرسی باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، با کدام یک از جهات قانونی اعاده دادرسی انطباق 

  دارد؟                                              

قانون آیین دادرسی کیفري، آیا دادگاه به  510ماده با توجه به مقررات مربوط به صدور حکم واحد موضوع -2

تواند جهات تخفیف را اعمال یا مجازات را معلق کند و یا در صدور حکم واحد چنین هنگام صدور حکم واحد، می

اختیاري ندارد و فقط با توجه به مقررات تعدد یا تکرار جرم باید مجازات تعیین کند. یا در فرضی که قبال در مورد 

اعمال و مجازات، تخفیف یا تبدیل شده باشد پاسخ   483ها به لحاظ گذشت شاکی مقررات ماده از محکومیت یکی

ها، حکم به آزادي مشروط صادر و متهم آزاد شده باشد چیست؟ در فرضی که قبال نسبت به یکی از محکومیت

  تکلیف جیست؟

 پاسخ:

قانون آیین  426جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده  تشخیص موجه بودن علت اعاده دادرسی وانطباق آن با -1

کننده است که باید با توجه به محتویات هاي عمومی و انقالب در امور مدنی وظیفه قاضی رسیدگیدادرسی دادگاه

  پرونده صورت گیرد و از عهده این اداره کل خارج است.

این ماده از قانون  3و تبصره  134ناظر به ماده ، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510مستنبط از ماده  -2

، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان 1392مجازات اسالمی مصوب 

ها یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجراي تمام یا برخی از مجازات

فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجراي مجازات، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در  با توجه به

شود. بنابراین در است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر رفتار می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

بات ی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجفرض استعالم، تخفیف یا تعلیق اجراي مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکاب
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کند. در هر صورت آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می

هاي قانونی یادشده (تخفیف و تعلیق اجراي مجازات) برخوردار چنانچه محکوم پیش از صدور حکم تجمیعی از ارفاق

بقاي شرایط استحقاق محکوم از ارفاقات قانونی مذکور، دادگاه در صدور حکم تجمیعی  شده باشد، در صورت

هاي قانونی یادشده را اعمال خواهد کرد. همچنین در خصوص صدور حکم آزادي مشروط که مستقل از امر ارفاق

، ه اجراي مجازاتتعیین مجازات و تصمیمی ناظر بر مرحله اجراي حکم است، متعاقب صدور حکم تجمیعی و در مرحل

چنانچه محکوم شرایط قانونی برخورداري از آزادي مشروط را داشته باشد، قاضی اجراي احکام کیفري مراتب را به 

که پس از صدور حکم تجمیعی، مجازات اشد قابل اجرا همان مجازاتی دادگاه مربوطه اعالم میکند. ضمناً در صورتی

ادي مشروط برخوردار شده است، در اجراي حکم جدید نیز قابل احتساب باشد که محکوم سابقاً نسبت به آن از آز

  است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/99/84   

  ح84-93-99شماره پرونده:  

  استعالم:

، آیاچنانچه به 1391انواده مصوب از قانون حمایت خ 4هاي مقرر براي دادگاه خانواده در ماده با توجه به صالحیت

موجب اجراییه ثبتی زوج به پرداخت مهریه زوجه ملزم شده باشد، رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت آن مهریه 

  موضوع اجراییه ثبتی صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش  در صالحیت دادگاه خانواده است؟ 

 پاسخ:

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري نون برنامه پنجقا 113ماده » ب«بند  3با عنایت به تبصره 

هاي ثبتی در مرجع قضایی صالح رسیدگی ، به دعواي اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه1395اسالمی ایران مصوب 

  شود و منظور از مرجع قضایی صالح نیز دادگاه عمومی حقوقی است.می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  اداره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون 
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1399/03/27    

7/99/80   

  ح80-192-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه اجرایی قانون قانون زمین شهري و قانون اراضی شهري چه ارتباطی با یکدیگر دارند، آیا در حال حاضر آیین

قانون زمین شهري و اعتراض به  12یسیون ماده هاي کمنامه در پروندهاین آیین 15اراضی شهري و به ویژه ماده 

  آراي مذکور در محاکم قابلیت استماع دارد؟

 پاسخ:

سال بوده است که با  5، اجراي این قانون موقتی و براي مدت 1360مطابق ماده یک قانون اراضی شهري مصوب 

الذکر نامه اجرایی قانون صدر، آیین1366االجرا شدن قانون زمین شهري مصوب سپري شدن مدت تعیین شده و الزم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  23/4/1371مورخ  56) نیز منتفی شده است؛ ضمناً رأي شماره 1361(مصوب 

  نیز مؤید این نظر است.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/19    

7/99/78   

  ك78-168-99شماره پرونده:  

  الم:استع

علیه فوت علیه به پرداخت دیه جنایت عمدي محکوم و دیه نیز حال شده است چنانچه محکومکه محکومدر مواردي

علیه دادسرا تکلیفی براي صدور قرار موقوفی اجرا ندارد آیا مورد از مصادیق که با فوت محکومکند، با عنایت به این

د؟ به بیان دیگر آیا وثایق تودیعی با تقاضاي ضامن قابلیت الغا باشمی 1392قانون آیین دادرسی کیفري  251ماده 

  دارد؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري دسترسی به  217با فوت متهم یا محکوم، فلسفه صدور قرار تأمین کیفري که مطابق ماده 

اده م» ث«از بند  شود. لذا مستفادمتهم و حضور به موقع وي و جلوگیري از فرار یا مخفی شدن اوست منتفی می

این قانون قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي حکم صادر می شود. در مورد دیه با توجه  13و به استناد ماده  235

رغم فوت متهم یا محکوم، قانون مجازات اسالمی آثار و احکام مسئولیت مدنی دارد، علی 452که مطابق ماده به این

قانون آیین دادرسی کیفري) بنابراین  13شود. (تبصره ماده وصول دیه اقدام می مطابق مقررات این قانون نسبت به

در مفروض سؤال که محکوم به پرداخت دیه جنایت عمدي فوت کرده است، قاضی اجراي احکام کیفري ضمن رفع 

 251حکم ماده  کند وقانون مجازات اسالمی اقدام می 435اثر از قرار تأمین کیفري نسبت به وصول دیه مطابق ماده 

  قانون آیین دادرسی کیفري نیز از موضوع سؤال خارج است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/31    

7/99/74   

  ك 74-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ون ریال جزاي نقدي و به دلیل فردي به دلیل ایراد صدمه بدنی غیر عمدي در اثر رانندگی به پرداخت نود و نه میلی

ضربه شالق محکوم گردیده است لطفا بفرمایید در مقام اجرا کدام  37معاونت در سرقت به تحمل یک سال حبس و 

  هاي فوق اشد محسوب و اجرا خواهد شد.یک از مجازات

ان شده است به بی 1398/11/23مورخ  7/98/1595که در پاسخ ابزاري از سوي حضرتعالی به شماره نظر به این

شود وسیله عرض میکه مستند قانونی مربوط به جزاي نقدي مشخص نیست ارایه پاسخ ممکن نیست. بدینجهت این

قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت  3ماده  2مستند قانونی تعیین جزاي نقدي در رأي صادره و مفاد بند 

تعیین حبس و شالق براي معاونت در یک فقره سرقت از  شود مستندباشد. ضمنا جهت مزید اطالع عرض میمی

قانون مجازات اسالمی است؛ علیهذا مستدعی است پاسخ استعالم سابق به  127و  126-657طریق قاپیدن مواد 

را محبت فرمایید.                                   1398/10/2مورخ  1595به شماره ثبت  1398/9/16سیار مورخ  11شماره 

 پاسخ:

هاي مذکور در دادنامه در مواردي که مجازات 19/8/1396مورخ  744با توجه به مالك رأي وحدت رویه شماره 

قانون  3ماده  2از یک درجه باشند، مجازات حبس معیار تشخیص مجازات اشد قابل اجرا است. ضمناً مطابق بند 

وارد معین، کلیه جرایم رانندگی به استثناي موارد مذکور در وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در م

باشند. ریال می 000/000/33، داراي مجازات جزاي نقدي تا 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  718تبصره 

بنابراین در فرض سؤال که متهم به لحاظ ارتکاب جرایم معاونت در سرقت تعزیري و ایراد صدمه بدنی غیر عمدي 

ضربه شالق و نیز پرداخت  74قانون اخیرالذکر به ترتیب به تحمل یک سال حبس و  717تا  715اد موضوع مو

نظر از میزان جزاي نقدي مقرر در حکم موضوع استعالم که مبتنی بر اشتباه جزاي نقدي محکوم شده است (صرف 

  س و شالق مقرر در حکم است.هاي مذکور، مجازات اشد قابل اجرا، حباست)، با توجه به درجه شش بودن مجازات

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/99/73   

  ح73-3/9-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مورخ 7/10657هاي هاي مشورتی اداره محترم حقوقی قوه قضاییه به شمارهبا عنایت به اینکه مطابق نظریه

قاعده منع توقیف اموال دولتی  11380/2/15مورخ  7/1145و  1380/5/2مورخ 7/3841و  1380/11/17

قابلیت تسري به  1365موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 

دولت  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی 24ماده » ج«هاي دولتی نداشته و با توجه به بند بانک

ها و اوراق الزم االجراي ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر که مقرر داشته در مورد احکام قطعی دادگاه 1393مصوب 

هاي مذکور قانون مدیریت خدمات کشوري چنانچه دستگاه 5هاي اجرایی موضوع ماده مراجع قضایی علیه دستگاه

به هر  1365و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب  ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت

دلیل از اجراي حکم خودداري کند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و 

ریزي کشور اعالم کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت برنامه

اي از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر اي و هزینههاي سرمایهایی در بودجه تملک داراییهاي جا به جمحدودیت

که و مستقیما به محکوم له یا اجراي احکام دادگاه و سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوطه پرداخت کند و نظر به این

اجرایی تلقی نموده موجب امتنان  هاي دولتی را مشمول عنوان دستگاهقانون مدیریت خدمات کشوري بانک 5ماده 

شورتی هاي ماست بررسی فرمایید آیا قاعده منع توقیف اموال دولتی با توجه به مقررات مذکور همچنان مطابق نظریه

ا به که قوانین مذکور این قاعده رهاي دولتی نداشته و یا اینالصدور اداره محترم حقوقی قابلیت تسري به بانکسابق

ی نیز تسري داده است؟                                                                                                         هاي دولتبانک

 پاسخ:

صرفاً ناظر بر  1365اوالً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 

  هاي دولتی مشمول این قانون نیستند.است و شرکتها و مؤسسات دولتی وزارتخانه

) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24ماده » ج«ثانیاً، هرچند بند  

را به طور مطلق  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5، دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 4/12/1393

  ما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطالق منصرف از شرکتهاي دولتی است:به کار برده است، ا

و  1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم 

جه کل ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بوداعطاي مهلت به وزارتخانه
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بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت شود و بالطبع براي پیشکشور منظور می

  یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ 24ماده » ج«کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند 

) مصوب 2ی از مقررات مالی دولت (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش 24ماده » ج«دوم، بند 

ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامه 4/12/1393

که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهاي دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این 

به را ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومبرنامهشرکتها در اختیار سازمان مدیریت و 

ها کسر و به محکومله یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت از بودجه سنواتی آن

مذکور در » شوريقانون مدیریت خدمات ک 5دستگاههاي اجرایی موضوع ماده «که اطالق عبارت کند؛ همانگونه

قانون مدیریت خدمات کشوري  5یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی که در ماده  24ماده » ج«بند 

قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و  1386مصوب 

نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهاي دولتی تحت عنوان برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) 

  کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. 

 160507شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور طی نامه شماره  

اجراي تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند «خطاب به این اداره کل به صراحت اعالم داشته است  1/7/1394مورخ 

دستگاه اجرایی محکومعلیه داراي ردیف  -1قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است.  24ج ماده 

شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی عمالً امکانپذیر نبوده سنواتی باشد که این امر در مورد در قانون بودجه 

شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه هاي دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب میا به مراتب فوق بانکبن...». و 

  اند.خارج 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب پرداخت محکوم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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شششششششششششششش  ششششششششششششششششششششششششششش

1399/03/31    

7/99/69   

  ك 69-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مه ثبت ناکند و گواهیاقدام به ثبت یک عالمت تجاري به فارسی و التین در اداره مالکیت صنعتی می» الف«شخص

 ي همان عالمتنیز اقدام به ثبت نام دامنه سطح باالي کشور» ب«شود. شخص عالمت تجاري نیز براي وي صادر می

  کند؛          هاي کشوري (ایرانیک) مییا مشابه آن در مرکز ثبت دامنه

به اتهام نقض حقوق دارنده عالمت تجاري » ب«اقدام به شکایت علیه شخص » الف«اوالً، در صورتی که شخص 

         کند، دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟                                              

که شاکی باید دعواي ابطال نام دامنه را در مرجع حقوقی صالح مطرح ثانیاً، آیا موضوع وصف کیفري دارد یا این

  کند؟                                                                                                                    

 پاسخ:

طور که در متن این ماده تصریح شده است، حمایت از قانون تجارت الکترونیکی همان 66ماده  اوالً، هدف از تصویب

هاي مشروع در بستر مبادالت الکترونیکی است؛ لذا صرف ثبت عالمت تجاري کنندگان و تشویق رقابتحقوق مصرف

  قانون یادشده نیست. 66شده در اداره مالکیت صنعتی در مرجع دیگر، موجب تحقق جرم مذکور در ماده ثبت

عالمت تجاري مشخصی را در اداره مالکیت صنعتی وفق مقررات قانون » الف«ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه شخص 

حق «این قانون  31به ثبت رسانده باشد، طبق ماده  1386هاي صنعتی و عالیم تجاري مصوب ثبت اختراعات، طرح

، استفاده 1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب  66و با توجه به ماده از عالمت مذکور را دارد » استفاده انحصاري

در صورتی که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کاال و » نام دامنه اینترنتی«از عالیم تجاري به صورت 

 ) محکوم خواهد شد؛ بنابراین در صورت76خدمات شود، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون (ماده 

یا مشابه آن در نام دامنه اینترنتی، اگر احراز » الف«شده توسط شخص از عالمت تجاري ثبت» ب«استفاده شخص 

شود که تشخیص این امر هم به عهده قاضی شود که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کاال و خدمات می

تواند د بود. ضمناً مالک عالمت  تجاري میاین قانون خواه 76کننده است، مشمول مجازات مقرر در ماده رسیدگی

به طرفیت ناقض حق وي در استفاده انحصاري از عالمت تجاري به خواسته منع و توقف استفاده از عالمت تجاري 

  شده در نام دامنه اینترنتی دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه صالح کند.ثبت

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/03/17    

7/99/63   

  ح63-4/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  قانون آیین دادرسی مدنی 11با توجه به ماده 

المکان و دیگري داراي محل اقامت است در چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خوانده که یکی مجهول اوالً:

وزه قضایی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی در خصوص محل اقامت خود خواهان مطرح نماید آیا دادگاه ح

  باشد یا خیر؟                                                        موضوع می

المکان باشند اما مستند دعوي به عنوان مثال الزام به تنظیم سند ثانیاً: چنانچه در فرض سوال هر دو خوانده مجهول

قانون آیین  13اشد که محل تنظیم و انعقاد آن در قرارداد ذکر شده باشد آیا با توجه به ماده اي برسمی مبایعه نامه

که خواهان حق دارد بنا به باشد یا آندادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی می

انون طرح دعوا نماید یا دادگاه حوزه قضایی همان ق 11اختیار خود در دادگاه محل اقامت خود با اجازه حاصل از ماده 

قانون موصوف)                                                                                           13محل انعقاد قرارداد؟ (بنا به اجازه حاصل از ماده 

ربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد هاي تخصصی مخواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون

  و بهره برداري به این حوزه قضایی اعالم و ارسال گردد.                                

 پاسخ:

دعوا  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 11اوالً، به موجب صدر ماده 

ه در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. بنابراین اطالق این حکم فرض سوال را که باید در دادگاهی اقامه شود که خواند

گیرد و تعدد خواندگان و احدي از خواندگان در ایران حسب مورد اقامتگاه یا محل سکونت معلوم دارد در بر می

  کند. مجهول بودن وضعیت اقامت یکی از آنان، موضوع را از شمول اطالق حکم یادشده خارج نمی

کننده ایجاد کرده قانون یادشده حقوقی را براي خواهان از حیث انتخاب دادگاه رسیدگی 13ثانیاً، حکم مقرر در ماده 

این قانون از جمله ذیل آن قابلیت اعمال و اجرا دارد، اما  11است که با فرض تحقق هر یک از احکام مندرج در ماده 

در فرض  کند. بنابراینالذکر مقرر نمیاز حقوق مذکور در ماده اخیر پوشی خواهاندر هیچ فرضی تکلیفی مبنی بر چشم

مذکور دعوا را در محل اقامت خود اقامه کند، حق مندرج در  11سؤال چنان چه خواهان مجاز باشد تا وفق ذیل ماده 
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ي ااید به گونهقانون نخواهد بود و در هر صورت تفسیر قانون نب 11این قانون موجب زوال حق موضوع ماده  13ماده 

  مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست. 13الحق منتهی شود و ماده لهباشد که به ضرر من

که نظر از اینقانون یادشده صرف 12ثالثاً، چنان چه فرض سؤال راجع به اموال غیرمنقول باشد، با عنایت به ماده 

در هر صورت باید در دادگاه محل مال غیرمنقول اقامه شود؛ خواندگان اقامتگاه معلوم و مشخصی دارند یا خیر، دعوا 

شده در بیان صالحیت متقارن است قانون یاد 13که ماده اما اگر فرض سوال راجع به مال منقول باشد، با عنایت به این

حل اجراي تعهد و خواهان اختیار دارد عالوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه م

مراجعه و طرح دعوا کند و از آنجایی که صالحیت متقارن نافی صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست و در 

که اقامه دعوا در محل جاییالمکان هستند و اقامتگاه آنان مشخص نیست و از آنفرض سوال خواندگان مجهول

نها در صورتی که امکان اقامه دعوا در غیر محل اقامت خواهان اقامتگاه خواهان به عنوان آخرین چاره و راهکار و ت

ه تواند برابر مادکه قانوناً خواهان میجارسد در فرض سؤال از آنبینی شده است؛ لذا به نظر میممکن نباشد، پیش

قرارداد یا ، در دادگاه محل انعقاد 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 13

دادگاه محل اجراي تعهد اقامه دعوا کند، موجبی براي اقامه دعوا در محل اقامت خواهان وجود ندارد و دادگاه محل 

قانون مدنی در قرارداد اقامتگاه (محل)  1010اقامت خواهان صالح نیست. بدیهی است در فرضی که طرفین برابر ماده 

قانون آیین  13و  11ن کرده باشند، موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد معینی براي دعواي ناشی از قرارداد تعیی

قانون  1010بوده و دادگاه صالح با لحاظ ماده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

 هیأت عمومی 23/5/1385مورخ 688و  28/3/1359مورخ 9هاي شود. و آراء وحدت رویه شمارهمدنی تعیین می

  عالی کشور مؤید این نظر است.دیوان
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  ح45-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  115ماده » ب«با عنایت به بند 

قانون بیمه اجباري خسارات وارده شده  65و  19آن و مواد » پ«و بند  15، 11، 3و با لحاظ مواد  1389مصوب 

مورخ   781و با توجه به رأي وحدت رویه شماره  1395به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

 اي پس از تصویب قانون برنامهه نقلیهاي براي وسیلهیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه بیمه نامه 1398/6/26

پنجم توسعه و پیش از تصویب قانون بیمه اجباري مذکور صادر شود و در آن حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در 

هر حادثه  براي راننده خودروي موضوع بیمه نامه یکصد میلیون ریال درج شده باشد و با توجه به آیین نامه شماره 

مرقوم چنانچه پرداخت غرامت راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه  115ماده » ب«در اجراي بند شوراي عالی بیمه  67

نامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد، آیا موکول به آن شود که راننده مسبب حادثه گواهی

ننده مسبب حادثه است که فاقد چنین شرطی معتبر و قابل اعمال براي پرداخت و یا عدم پرداخت غرامت فوت را

گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه مقصر حادثه بوده است؟ به عبارتی دیگر  آیا فقدان 

گواهینامه رانندگی به نحو مزبور باعث عدم استحقاق وراث راننده مزبور براي دریافت غرامت فوت از شرکت 

ستحقاق دریافت غرامت را داشته باشد، میزان این استحقاق به میزان سقف تعهدات شود؟ چنانچه وراث اگر میبیمه

نامه راجع به راننده مقصر است یا به میزان یک دیه کامل؟                                                                        مندرج در بیمه

 پاسخ:

اي حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب حادثه را ، چنانچه دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه پوشش بیمهاوالً -1

  خریداري کرده باشد، مطالبه غرامت از سوي راننده یا وراث وي تابع قراداد منعقده با شرکت بیمه است. 

، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي 115ماده » ب«ثانیاً، با توجه به بند 

شوراي عالی بیمه که در زمان وقوع حادثه حاکم بوده است،  2/6/1390مورخ  67نامه شماره و آیین 1389مصوب 

در فرض سؤال پرداخت خسارت (دیه) به وراث راننده متوفی مقصر (مسبب حادثه) که فاقد گواهینامه رانندگی 

  استمتناسب بوده است، منتفی 

  با توجه به پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است. -2
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