
 

1399/06/29    

7/99/908   

  ك  908-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  قانون مجازات اسالمی قابل گذشت است؟ 567آیا ضرب عمدي فاقد اثر و آسیب موضوع ماده 

 پاسخ:

جرایم «در خصوص قابل گذشت بودن  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104با توجه به تصریح صدر ماده 

 الذکر قابل گذشت است.قانون فوق 567جرم موضوع ماده » در کتاب دیاتتعزیري مندرج 

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/29    

7/99/907   

  ك  907-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تان حترم دادسهاي کیفري دو اصفهان با حضور معاونین مجلسه نشست مشترك قضات محترم دادگاهاحتراما صورت

در امر نظارت و آموزش راجع به درجه مجازات بزه تصرف عدوانی به خصوص و در کنار آن جرایم ایجاد مزاحمت 

  گردد با عنایت به رویه شکل گرفته به شرح زیر:ملکی و ممانعت از حق به حضور ارسال می

اهش مجازات حبس تعزیري در دادسرا هاي تصرف عدوانی که تا زمان اجرایی شدن قانون کآن دسته از پرونده-1

مطرح بوده است و قسمتی از تحقیقات مقدماتی آنها نیز انجام شده با صدور قرار عدم صالحیت از دادسرا به دادگاه 

که در دادسرا منتهی به اظهارنظر نهایی گردد و علت این امر را نیز باید اعتقاد همکاران گردد بدون آنارسال می

و در نتیجه ایجاد صالحیت مستقیم براي محاکم کیفري دو  7تغییر درجه مجازات این جرم به درجه  محترم دادسرا به

 3دانست این اقدام در حال حاضر با این رویکرد اکثریتی محاکم کیفري دو همراه است که با وحدت مالك از تبصره 

هت ادامه رسیدگی و تحقیقات تا زمان ق.آ.د.ك قرار عدم صالحیت دادسرا توسط دادگاه نقض و پرونده ج 296ماده 

رغم نقض قرار عدم صالحیت شود که گاها برخی از همکاران محترم دادسرا علیاتخاذ تصمیم نهایی به دادسرا اعاده می

نمایند و این امر و لزوم تبعیت دادسرا از نظر دادگاه پرونده را جهت ارشاد محضر آن مقام محترم نیز ارسال می

  دادرسی را فراهم نموده است.موجبات اطاله 

هایی که پس از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري تشکیل و شکایت آن توسط آن دسته از پرونده-2

شود توسط معاون محترم قضایی رئیس کل محاکم به شعبه دفاتر خدمات قضایی تنظیم و مستقیما به دادگاه ارسال می

به نظر اکثریت با این اعتقاد که درجه بزه یاد شده با عنایت به قانون وصول برخی از دادگاه ارجاع و شعبه دادگاه بنا 

نماید در این فرض نیز شاهد است پرونده را به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات ارسال می 6یا  5درآمدهاي دولت درجه 

اطاله دادرسی است بنا به مراتب  یک دور ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه و مجددا بالعکس هستیم که خود موجبات

رف هاي تصفوق اگرچه این امر در ارتباط با برخی دیگر از عناوین مجرمانه صادق است لیکن کثرت آن در پرونده

شود و با عنایت به نظر اکثریت همکاران محترم قضایی محاکم کیفري دو و جهت جلوگیري از اطاله عدوانی ایجاد می

فین و توجه به ضرورت مداخله دادستان محترم در مقوله حقوق عامه و نظر به وضعیت دادرسی و تضییع حقوق طر

فقره پرونده ارجاعی به برخی  350-400حاکم در محاکم با اجرایی شدن قانون کاهش که حسب آمار اعالمی از 

ت ه ضرورهاي تصرف عدوانی و تخریب است و نیز توجه بشعب کیفري دو قریب به نصف آنها ناظر به پرونده
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رسد مالحظه و صدور دستورات الزم یا مشترك حضور مستمر ضابطین جهت اجراي دستورات قضایی به نظر می

مقامات درجه اول دادگاه و دادسرا یا نظر ریاست محترم کل دادگستري استان جهت ایجاد رویه واحد در استان ضمن 

ادرسی و حفظ حقوق عامه تا زمان صدور راي وحدت توجه به مساله استقالل نظر قضایی در راستاي کاهش اطاله د

رویه در موضوع ضرورت است عالوه بر موارد فوق رویه غالب حاکم در دادسراي عمومی و انقالب در مواردي هم 

و باالتر توامان و نسبت به متهم واحد مطرح شده باشد نسبت  6که بزه تصرف عدوانی با سایر اتهامات داراي درجه 

د نماید که باز ترتیب فوق در مورام تصرف عدوانی و صدور قرار عدم صالحیت نسبت به آن اقدام میبه تفکیک اته

  گردد.آن جاري و موجبات اعاده پرونده فراهم می

 پاسخ:

، در حوزه قضایی هر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  22اوالً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 

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

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

  بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690ت و ممانعت از حق موضوع ماده ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحم

قانون کاهش مجازات حبس  11در مواردي که امالك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده  1375

قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات  1399تعزیري مصوب 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصتقلیل

به طور مستقیم در دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 

قانون  3ماده  2ي نقدي در اجراي بند شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزامطرح می

با اصالحات و الحاقات بعدي که ممکن  1373وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

  است منتهی به تعیین جزاي نقدي (درجه پنج) شود، در صالحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

قوانین مربوط به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » پ«و » لفا«که طبق بندهاي ثالثاً، با توجه به این

 340شود و از طرفی به موجب ماده صالحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورًا اجرا می

 ، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري درجه هفت و هشت که به طور1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

شود، بر عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و مستقیم در دادگاه مطرح می

  صالح است.رسیدگی به عهده دادگاه کیفري ذي

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/30    

7/99/906   

  ك  906-168-99شماره پرونده:  

  

  ستعالم:ا

اگردادگاه تجدیدنظر عنوان مجرمانه متخذه در راي بدوي را مناسب تشخیص ندهد و ترتیب رسیدگی دادگاه 

 عنه تحصیل مال از طریق نامشروعتجدیدنظر چگونه باید باشد؟ به طور مثال چنانچه عنوان مذکور در دادنامه معترض

اند آیا صرف تغییر عنوان و تایید دادنامه بدوي شایسته باشد و دادگاه تجدیدنظر عنوان کالهبرداري را مناسب بد

است یا اینکه الزم است وقت رسیدگی تعیین و به متهم تفیهم مناسب شود و با اخذ آخرین دفاع و تعیین مجازات 

جرم کالهبرداري نسبت به تایید راي بدوي اقدام گردد؟ آیا تعیین مجازات کالهبرداري مصداق تشدید مجازات 

  بود؟نخواهد 

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر لزوم آگاهی متهم از موضوع و ادله اتهام انتسابی و  6و  5اوالً، مستند به مواد 

تضمین حقوق دفاعی وي، چون تغییر عنوان اتهام واجد آثار حقوقی است لذا در فرض استعالم دادگاه تجدید نظر باید 

  به متهم تفهیم و آخرین دفاع را مبتنی بر این اتهام اخذ کند. ضمن تعیین وقت رسیدگی اتهام جدید را

شود لذا در فرض استعالم دادگاه ثانیاً، صرف تغییر عنوان اتهام در دادگاه تجدید نظر موجب تشدید مجازات نمی

  .دتجدید نظر باید به نحوي انشاء رأي کند که مجازات مورد حکم از مجازات حکم دادگاه نخستین شدیدتر نباش

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/31    

7/99/902   

  ك  902-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش به آن  1در خصوص جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی منظور از تعلیق بخشی از مجازات که در ماده 

  اشاره شده است چیست؟

 پاسخ:

، تعلیق 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  7در تبصره ماده » ی از مجازاتتعلیق بخش«منظور از 

  شخیص دهد است و نه تمام مجازات.قسمتی از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه ت

 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/30    

7/99/890   

  ح  890-115-99رونده:  شماره پ

  

  استعالم:

دارد (مقررات مربوط به حضور عده الزم الیحه اصالح قسمتی از  قانون تجارت که اشعار می 72آیا به موجب ماده 

براي تشکیل مجامع عمومی و آراء الزم جهت اتخاذ تصمیم در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردي که به 

العاده نصاب الزم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق 84آن مقرر شده باشد) و در ماده  موجب قانون تکلیف خاص براي

همان قانون صریحا و به نحو شفاف مقرر  85را منوط به حضور دارندگان نصف سهام تعیین و بالفاصله در ماده 

سه رسمی معتبر العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلفرموده است که (تصمیمات مجمع عمومی فوق

  پذیر است؟خواهد بود) آیا توافق بر خالف این دو ماده امکان

 پاسخ:

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه یا انحالل شرکت  83برابر ماده 

ه قانونی یاد شده نصاب خاصی الیح 85و  84العاده است به همین علت مقنن در مواد در صالحیت مجمع عمومی فوق

العاده و اعتبار مصوبات آن در نظر گرفته است لذا با توجه به این که مقررات را براي رسمیت مجمع عمومی فوق

توان در اساسنامه شرکت نصابی کمتر از آنچه گردد، نمییادشده خصوص نصاب این مجمع از قواعد آمره تلقی می

د این برداشت الیحه قانونی یادشده مؤی 270نی کرد. ضمانت اجراي مقرر در ماده بیدر قانون مقرر شده است، پیش

  است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/30    

7/99/888   

  ع  888-48/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

م اتخاذ تصمیمات صحیح که بر فرض عدم اطالع رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عد -10

  انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسئول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟

ها و یا اطالع رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس بر فرض کوتاهی دولت در عدم کنترل خروجی-11

ودن یا دین ب –در نظر گرفته در مورد وجه مسئولیت دولت توان مسئولیت بین المللی براي دولت شده است آیا می

  پردازد؟ایی که دولت مینبودن دیه

توان قائل شد؟ خصوصا اقدامات بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسئولیتی براي آن کشور می-12

ت قاعده احسان جریان خواهد داش آن آزمایشگاه براي کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد ... به بیان دیگر اینجا

یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و اماره مسئولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض 

  پذیرش مسئولیت آن کشور از چه بابی است؟

است؟  ه نوعیبر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چ-13

آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگري دارد؟ وجوه 

ه شوند و یا بهاي بشر دوستانه یا دارویی میهایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمکحقوقی اقدام علیه دولت

  شوند چیست؟نترل بیماري میطور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در ک

شوند و در حین انجام ماموریت دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت براي انجام امر مخاطرآمیز مامور می-14

  ا خیر؟باشد یشوند بر عهده حاکمیت میکه شهید محسوب مینمایند آیا مسئولیت پرداخت دیه افزون بر اینفوت می

اي واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت هبا توجه به خاصیت بیماري-20

میمات گیري در خصوص این قبیل تصها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیماز جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه

  قانونا بر عهده کیست؟ 

 پاسخ:

ذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی رسانی یا عدم اتخاتوان عدم اطالعـ به نحو مطلق نمی10

عنوان دلیلی براي ایجاد ضمان شود را بهکنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا میدر مواردي که اعمال حاکمیت می

و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد. قانونگذار در خصوص امکان ایجاد مسئوولیت براي اشخاص حقوقی 

قانون مسئولیت مدنی  11و یا عمومی غیردولتی، احکام خاص و متعددي را در قوانین مختلف از جمله ماده دولتی 
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بینی پیش 1392قـانون مـجازات اسـالمی مصوب  143و مـاده  141، ماده 20، ماده 14، تبصره ماده 1339مصوب 

  است.کرده است. احراز مسئوولیت برمبناي این قوانین مستلزم رسیدگی قضایی 

د و به پذیرالملل صورت میها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بینالمللی دولتـ احراز مسئوولیت بین12و  11

ها و اموال آنها هاي قضایی دولتقانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت 5استناد ماده 

ز صالحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش ا 1387مصوب 

  کنوانسیون از مصونیت برخوردار است.

پرسش مطرح شده جنبه نظري داشته و پاسخگویی به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمناً خاطر  -13

پذیرد الملل صورت میها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بینالمللی دولتنشان می شود احراز مسئوولیت بین

ده و ـکشی و جنایت جنگی مقرراتی که رسمًا منتشر شدهنده جنایت علیه بشر، نسلودر خصوص عناصر تشکیل

  کننده این جرایم باشد، در قوانین فعلی ایران وجود ندارد.تبیین

یی نیز در مورد وجوب المال نیست و فتوابا توجه به قوانین جاري، فرض سؤال از موارد پرداخت دیه از بیت -14

المال در فقه امامیه و عامه مالحظه نشد و اصوالً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت پرداخت دیه شهید از بیت

المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوي که در فقه اسالمی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا دیه از بیت

ایل کند، فضی و دفاعی واجب کفایی است، براي مکلفی که اداي تکلیف میاست و چون جهاد در هر دو قسم ابتدای

جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمنًا در برخی کتب 

لمانان لبه بر مسالمال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار براي غفقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیت

اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوي سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان براي جلوگیري از شکست 

  مجبور به قتل آنها شوند.

گیري در خصوص ایجاد محدودیت براي عموم مردم و یا تعطیلی بخشی از مشاغل و دیگر امور مطرح ـ تصمیم20

تواند مستلزم تصویب قانون از اصول قانون اساسی نظیر اصل هفتاد و نهم حسب مورد می شده در سؤال با لحاظ

سوي مجلس شوراي اسالمی و یا تصمیمات دیگر نهادهاي قانونی ذیصالح باشد. در هر صورت حفظ جان عموم 

دور باید به شهروندان بر سایر حقوق مطرح شده از جمله حق کسب و کار اولویت دارد و هرچند دولت در حد مق

اي اتخاذ تصمیم کند که کمترین آثار و تبعات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی براي آحاد جامعه به همراه داشته گونه

  .باشد، اما حفظ جان اشخاص نسبت به دیگر امور در اولویت است

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/23    

7/99/887   

  ك 887-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ون هاي تغییر یافته مبتنی بر قانبا توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات

  گردد.گویی به حضورتان ارسال میمواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ 1399کاهش مجازات حبس تعزیري 

قانون کاهش حبس تعزیري  12رایم ارتکابی مختلف نباشد که طبق ماده در خصوص تعدد جرایم منظور از عبارت ج

  اصالح و وضع شده است چیست؟ (نوع جرم مجازات جرم یا غیره...)

 پاسخ:

  شود:مختلف محسوب میدر موارد زیر جرایم غیر

  هاي منطبق با یک ماده مشخص.ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت -1

 شوند؛ مانندمیها، تحت عنوان جرم واحد شناخته رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتجرایمی که به -2

  هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بالمحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.سرقت

ري، فروش، صادرات، واردات و ساخت ها واحد است؛ مانند حمل، نگهدارفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آن -3

  مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

  بینی شده است. ها مجازات پیشدو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آن -4

؛ شودها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میره آنارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر دربا -5

ها مقرر شده است و یا طبق قانون کالهبرداري مانند کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره آن

  شود.محسوب می

  شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. -6

مورخ  624عالی کشور از قبیل رأي شماره یه دیوانضمنًا در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رو

عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) ضوابط و معیارهاي خاصی مقرر شده هیأت عمومی دیوان 18/1/1377

  شودباشد به همان ترتیب عمل می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/26    

7/99/884   

  ك  884-186/3-99ماره پرونده:  ش

  

  استعالم:

  به صورت مستند و مستدل پاسخ ذیل را مرقوم فرمایید.

اصالحی قانون مجازات اسالمی  104آیا در قابل گذشت بودن جرم شروع به سرقت یا معاونت در سرقت وفق ماده 

بیست میلیون تومان و فاقد  یعنی ارزش مال تاات حبس تعزیري) شرایط جرم سرقت (قانون کاهش مجاز 11ماده 

  باشد یا قابل گذشت بودن آن جرایم مطلق است؟سابقه بودن متهم) مالك می

 پاسخ:

قانون  104شرط یا شرایطی که براي قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوي مقنن به طور خاص در ماده 

به نحوي در ارتکاب این جرایم یا  مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که 1399مجازات اسالمی اصالحی 

اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، شروع و معاونت در جرایم ها دخیلآنشروع به 

، چنانچه ارزش مال مسروقه 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  665و  661، 657، 656سرقت موضوع مواد 

  ق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد، قابل گذشت است.ریال و سار 000/000/200کمتر از 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/26    

7/99/882   

  ك  882-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که حداقل مجازات جرمی کمتر از نود و یک روز حبس و نظر دادگاه صدور حکم به حداقل مجازات  -1

  قانون کاهش مجازات حبس اقدام نمود؟ 6توان مطابق تبصره ماده اشد میب

ها را در جهت شود تا واحد اجراي احکام پروندهقانون جدید باعث می 6بینی تبدیل مجازات در ماده آیا پیش -2

  اصالح حکم به دادگاه ارسال کند؟

 پاسخ:

و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب  اوًال، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود -1

قانون وصول برخی  3ماده  2قانون مجازات اسالمی و یا مشمول بند  67و  66تواند مشمول مواد مورد موضوع می

باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش  1373از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هاي (که در سال 1396و یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال از سه ماه حبس 

  نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. 1399و  1398و  1397

ناظر به موردي است که مجازات قانونی جرم بیش  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37ثانیاً، تبصره ذیل ماده 

حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزامًا یا اختیارًا) حکم به حبس کمتر از نود و یک  از نود و یک روز

  شود.روز صادر کند که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می

صدور  همزمان با 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37که تخفیف مجازات موضوع ماده با توجه به این -2

را در این ماده » متهم«گذار کلمه گیرد نه پس از صدور حکم و قطعیت آن، به همین علت قانونحکم صورت می

بکار برده است. به عالوه تخفیف مذکور (چه در قانون سابق و چه در قانون اخیرالتصویب) در اختیار دادگاه است و 

االجراء شدن د لذا در مورد احکام قطعی که قبل از الزمشوچون این امر، تخفیف مجازات قانونی جرم محسوب نمی

  قانون جدید صادر شده است قابل اعمال نیست.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/25    

7/99/881   

  ك  881-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ون هاي تغییر یافته مبتنی بر قانان در خصوص مجازاتبا توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این است

  گردد.گویی به حضورتان ارسال میمواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ 1399کاهش مجازات حبس تعزیري 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  12ماده » ت«در خصوص تشدید مجازات منظور از مقرره مذکور در بند 

شود و ه هفت با یک جرم درجه شش موجب تشدید مجازات جرم درجه هفت میچیست؟ آیا تعدد یک جرم درج

شود) یا اینکه هیچ گردد (وفق عبارت سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیموجب تشدید مجازات درجه شش می

  کند؟یک از جرایم را تشدید نمی

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی  134ماده » ت«ق بنددر تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و باالترحسب مورد مطاب

شود. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت  با درجه شش و باالتر سبب رفتار می 1399اصالحی 

عکس جرایم درجه شش و باالتر در تعیین مجازات جداگانه براي شود اما به تشدید این جرایم (شش و باالتر) نمی

 ماده مذکور،» پ«و » ب«هاي مقرر در بندهاي وتشدید آن) حسب مورد بر اساس شاخصجرایم درجه هفت و هشت (

  مؤثر است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/26    

7/99/880   

  ك  880-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ون هاي تغییر یافته مبتنی بر قانی این استان در خصوص مجازاتبا توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضای

  گردد.گویی به حضورتان ارسال میمواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ 1399کاهش مجازات حبس تعزیري 

اده م» الف«در خصوص جرایم حمل و نگهداري مواد مخدر از نوع صنعتی و سنتی آیا جزاء جرایم مشابه موضوع بند 

  شوند؟باشند یا جزء جرایم مختلف محسوب میون کاهش مجازات حبس تعزیري میقان 12

 پاسخ:

ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آن

  شوند.مواد مخدر از نوع واحد، غیرمختلف محسوب می

  

 دکتر احمد رفیعی

  یهمدیرکل حقوقی قوه قضای

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/24    

7/99/875   

  ك  875-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

،شامل جرایم خارج از کتاب 1399قانون  کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11آیا کاهش مجازات موضوع ماده 

  شود؟ز میون توزیع عادالنه آب نیقان 45تعزیرات قانون مجازات اسالمی نظیر ترك انفاق یا موضوع ماده 

 پاسخ:

، حکم مقرر در این تبصره شامل 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11با توجه به اطالق تبصره ماده 

  .هاي حبس تعزیري درجه چهار تا هشت در جرایم قابل گذشت در تمام قوانین عام و خاص استکلیه مجازات

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/24    

7/99/874   

  ك  874-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ون هاي تغییر یافته مبتنی بر قانبا توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات

  گردد.گویی به حضورتان ارسال میمواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ 1399کاهش مجازات حبس تعزیري 

االجرا شدن قانون کاهش مجازات در صورتی که دادگاه قبل از تصویب و الزم 2با توجه به الزام مذکور در ماده 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مجازات حبس را بیش از حداقل داده باشد و استداللی مطرح نکرده باشد آیا 

  اعمال نماید یا خیر؟ بایست مطابق قانون جدید مجددا پرونده به وي اعاده و تخفیفمی

 پاسخ:

، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  2در تبصره موضوع ماده 

قانون مجازات  10ماده » ب«هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند تا در خصوص پرونده

االجرا شدن قانون هایی که پس از الزمررات این تبصره در کلیه پروندهشود؛ لیکن رعایت مق 1392اسالمی مصوب 

  الرعایه است.رسیدگی است، الزم کاهش مجازات حبس تعزیري در حال

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/31    

7/99/871   

  ح 871-152-99شماره پرونده:  

  استعالم:

طرح  1398شودو شاکی در سال مرتکب بزه کالهبرداري به مبلغ چهار صد میلیون ریال می 1390ال شخصی در س

کند و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري بزه مذکور قابل گذشت  و مجازات آن درجه پنج شکایت کیفري می

 که حققانونی دارد یا اینو مشمول مرور زمان تعقیب هفت سال شده است. آیا صدور قرار موقوفی تعقیب محمل 

  توان چنین قراري صادرکرد؟اي براي شاکی ایجاد شده و نمیمکتسبه

 پاسخ:

مشخص شده است و قانون کاهش  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  106مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 

سوي دیگر تغییر  حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد. از 1399مجازات حبس تعزیري مصوب 

 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون الحق در ماده 

شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ این قانون محسوب می 10از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 

ات حبس تعزیري) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد االجرا شدن قانون الحق (قانون کاهش مجازالزم

این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفري متهم وجود نداشته و باید قرار  106مذکور در ماده 

، 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر شاکی پیش از الزم

مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب 

قانون الحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مرور 

نسبت به چنین  1392جازات اسالمی مصوب قانون م 106زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده 

  شکایتی نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/25    

7/99/870   

  ك 870-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ناي تحقیقات کند. در اثطرح شکایت می 1399گردد شاکی در سال واقع می 1397بزه خیانت در امانت در سال 

که بزه خیانت در امانت بر اساس قانون گردد دادسرا به لحاظ اینقانون کاهش مجازات حبس تعزیري وضع و اجرا می

ساله، شکایت کرده قانون مجازات اسالمی شاکی خارج از مهلت یک 106کاهش قابل گذشت شود و حسب ماده 

ه این دلیل که با حقوق مکتسبه شاکی در تعارض است مخالفت کند و دادیار اظهارنظر بقرار موقوفی تعقیب صادر می

  گردد؟کند آیا موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت میمی

 پاسخ:

، مطابق قانون 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب در فرض استعالم که شاکی پیش از الزم

م غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون الحق حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جر

) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104(ماده 

قانون مجازات  106تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده 

  نسبت به فرض استعالم وجود ندارد. 1392ب اسالمی مصو

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/24    

7/99/867   

  ك 867-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بر قانون  نیهاي تغییر یافته مبتبا توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات

  گردد.گویی به حضورتان ارسال میمواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ 1399کاهش مجازات حبس تعزیري 

در خصوص جرایم قابل گذشت جدید در صورتی که جرمی سابقا غیر قابل گذشت بوده است و هم اکنون طبق قانون 

ور حکم بدوي در فرجه تجدیدنظرخواهی کاهش مجازات حبس تعزیري جرمی قابل گذشت اعالم شده پس از صد

  شاکی اعالم گذشت نماید مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب کجا است؟

 پاسخ:

  نظر اکثریت: کمیسیون آیین دادرسی کیفري

االجرا شدن آن (حکم قطعی یا حکم غیابی در جرائم قابل گذشت، هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم و الزم

قانون آیین دادرسی کیفري  505و  13است) گذشت نماید، قاضی اجراي احکام به استناد مواد که قابلیت اجراء یافته 

االجرا نشده باشد و کند و در مواردي که حکم صادره غیابی بوده و الزمقرار موقوفی اجراء صادر می 1392مصوب 

ننده حکم غیابی بدون واخواهی کي قطعیت نرسیده باشد، چون دادگاه صادریا حکم صادره حضوري بوده و به حیطه

 نظرخواهینظر استان و دیوان عالی کشور بدون تجدیدقانون یاد شده و دادگاه تجدید 406علیه بر اساس ماده محکوم

قانون مذکور حق رسیدگی و ورود به پرونده را ندارند، لذا دادگاه  433خواهی اشخاص مندرج در ماده و فرجام

علیه، حق فسخ رأي و صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد و در احکام واخواهی محکوم غیابی بدونصادرکننده حکم

علیه، مجوزي براي ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام و ورود حضوري نیز بدون تجدیدنظرخواهی محکوم

احکام طبق مواد یاد االجراء شدن رأي یا قطعیت آن، قاضی اجراي به پرونده وجود ندارد. بدیهی است، پس از الزم

قانون مذکور باید در  376و  244کند و دادگاه بدوي با استفاده از مالك مواد شده قرار موقوفی اجراء صادر می

  نماید.مواردي که متهم در بازداشت است، دستور آزادي وي و فک قرار تأمین کیفري را صادر 

  نظر اقلیت: کمیسیون آیین دادرسی کیفري

است که توسط دادستان از ابتداي کشف جرم آغاز و با اعتراض وي در مراجع تجدیدنظر پایان  تعقیب، فرایندي

گذشت اعالم گذشت نماید قرار یابد و بر این اساس در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی در جرایم قابلمی

ا صدور رأي و بعد از آن تشود. در این وضعیت، تفاوتی بین مرحله قبل از شکلی یعنی موقوفی تعقیب صادر می
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االجراء شدن رأي نبوده و گذشت شاکی وضعیت خاصی است که بر تمام تصمیمات قبلی قضائی از جمله مرحله الزم

االجراء سایه افکنده و با صدور قرار موقوفی تعقیب، تمام آن تصمیمات بالاثر قرار جلب به دادرسی و آراء غیرالزم

همان قانون مؤید این  283و وحدت مالك ماده  1392آیین دادرسی کیفري مصوب قانون  13شود. اطالق ماده می

استنباط است. بنابراین، چنانچه رأي الزم االجراء نشده است، در هر مرحله که باشد، توسط دادگاهی که پرونده در 

شود نی باشد آزاد میقانون یاد شده چنانچه متهم زندا 267آن مطرح است، قرار موقوفی تعقیب صادر و مطابق ماده 

  .شودقانون مزبور قرار موقوفی اجراء صادر می 505و  13و چنانچه رأي الزم االجراء باشد، به موجب مواد 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/24    

7/99/866   

  ك 866-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ذشت مطابق قانون جدید برخی از جرایم قابل گذشت محسوب شدند و به طبع آن این در مرور زمان جرایم قابل گ

شود؟ از زمان وقوع جرم، جرایم مشمول مرور زمان شکایت هستند لکن مبدا مرور زمان از چه زمانی شروع می

  اطالع شاکی یا از  زمان الزم االجرا شدن قانون؟

 پاسخ:

مشخص شده است و قانون کاهش  1392ون مجازات اسالمی مصوب قان 106مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 

حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوي دیگر تغییر  1399مجازات حبس تعزیري مصوب 

 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون الحق در ماده 

شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ این قانون محسوب می 10ین مساعد به حال متهم موضوع ماده از مصادیق قوان

االجرا شدن قانون الحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیري) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد الزم

یفري متهم وجود نداشته و باید قرار این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب ک 106مذکور در ماده 

، مطابق 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر شاکی پیش از الزم

قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون 

شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مروز زمان  الحق، با توجه به طرح شکایت

نسبت به چنین شکایتی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  106شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده 

  نیست.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/24    

7/99/865   

  ك 865-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ون هاي تغییر یافته مبتنی بر قانبا توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات

  گردد.گویی به حضورتان ارسال میمواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ 1399کاهش مجازات حبس تعزیري 

  ربایی با فریب یا حیله باشد تعیین فرمایید مجازات مرتکب چه خواهد بود؟ربایی هنگامی که آدمدر خصوص جرم آدم

 پاسخ:

، چنانچه ارتکاب رکن مادي بزه 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1ماده » ب«با توجه به بند 

جازات حبس با عنف یا تهدید باشد، م 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  621ربایی موضوع ماده آدم

درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در 

علیه علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌ مواردي که سن مجنی

گفته، حداکثر مجازات مقرر قانون پیش 621مطابق قسمت دوم ماده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن 

در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات مرتکب 

  بود.یاد شده حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد  621مشمول قسمت دوم ماده 

  

  

 حمدي باردئیدکتر احمد م

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/25    

7/99/864   

  ك 864-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در جرم شروع به سرقت که اموال مورد سرقت مشخص نیست به عبارت دیگر متهم اموالی را به صورت مجزا جهت 

  ن ارزش در این صورت ممکن است؟سرقت جدا کرده است چگونه باید عمل نمود؟ و آیا تعیی

 پاسخ:

شود. یابد، تعیین میمجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر براي همان جرم که به نحو تام ارتکاب می

د هاي مختلف یک جرم ماننکه رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی براي تطبیق آن با گونهدر صورتی

وان مجرمانه ترین عنالیل و قرائن الزم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبکهاي مختلف، دسرقت

  اتخاذ تصمیم کرد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/24    

7/99/863   

  ك 863-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

وان ته صرفا داراي حداکثر بوده است و فاقد حداقل است تکلیف چیست؟ آیا میدر خصوص تکرار جرم جرایمی ک

  عمل نمود؟ 12ماده » ج«در این موارد مطابق بند 

 پاسخ:

نیز آمده است، جرم مورد نظر، جرم فاقد حداقل  1399اصالحی  134ماده » ج«در فرض سؤال همانگونه که در بند 

گفته به بیش از حداکثر مجازات قانون پیش 137ند وي را مطابق قسمت آخر ماده تواگردد. بنابراین دادگاه میتلقی می

  تا یک چهارم آن محکوم کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/26    

7/99/861   

  ك  861-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی دانست؟  10ماده » ب«توان مشمول بند آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را می

سال حبس گردیده است  3الذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات براي متهمی که محکوم به آیا در جرم فوق

  باشد؟تر میمجازات خفیف

 پاسخ:

حق نسبت به قانون سابق اخف بودن قانون ال 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«مالك اعمال بند 

که در استعالم به آن اشاره شده است،  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  714است. مجازات بزه موضوع ماده 

تقلیل نیافته است؛ زیرا جرم مذکور از جمله جرایم قابل  1399طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

نیست تا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع  1399المی اصالحی قانون مجازات اس 104شده در ماده گذشت احصاء

 10ماده » ب«تبصره ماده اخیرالذکر شود (یعنی جرم غیر قابل گذشت است). بنابراین موجبی براي اعمال مقررات بند 

 مکننده، تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مقرر در قانون براي مرتکب جرقانون مزبور نیست و اگر منظور سؤال

)، چون در این تبصره، مجازات قانونی جرم تقلیل 1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  18مذکور است (تبصره ماده 

قانون  10ماده » ب«هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند نیافته تا در خصوص پرونده

االجرا هایی که پس از الزمدر کلیه پرونده شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره 1392مجازات اسالمی مصوب 

  الرعایه است.شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در حال رسیدگی است، الزم

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/23    

7/99/855   

  ك  855-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از جمله جرایم  1399بق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب در خصوص جرم توهین به مامورین که مطا

قابل گذشت تلقی شده است، آیا شخص ماموري که به وي توهین شده باشد، باید گذشت کند یا مافوق وي یا هر 

  دو؟

 پاسخ:

 609ه شود و با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع مادتوهین به مأمور دولت، توهین به اداره محسوب نمی

قانون  12، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و لحاظ ماده 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

، مأمور باید شخصًا اقامه 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  100و ماده  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

  شکایت و یا اعالم گذشت کند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  کل حقوقی قوه قضاییه معاون اداره

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/23    

7/99/854   

  ك  854-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، و قابل گذشت بودن بعضی از جرایم مانند جرم جعل 1399با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

 ، چنانچه شاکی بعد از یکهاي با موضوع فوقسال شاکی جهت طرح شکایت در پرونده اسناد عادي و مهلت یک

 یابد یا قرار موقوفی تعقیبسال و پیش از گذشت مرور زمان شکایت خود را مطرح کرده باشد آیا رسیدگی ادامه می

  شود؟ آیا امکان طرح شکایت بعد از گذشت مدت زمان مذکور وجود دارد؟صادر می

 پاسخ:

مطابق قانون  1399کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب االجرا شدن قانون در فرض استعالم که شاکی پیش از الزم

حاکم شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون الحق 

شده) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه قانون یاد 104(ماده 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  106زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده انتفاي مرور 

  نسبت به فرض استعالم وجود ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/24    

7/99/852   

  ك  852-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ون هاي تغییر یافته مبتنی بر قانو ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات با توجه به وجود سوال

  گردد.گویی به حضورتان ارسال میمواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ 1399کاهش مجازات حبس تعزیري 

قانون  693ماده در خصوص تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی و ممانعت از حق مجدد و بعد از اجراي حکم موضوع 

 رسددر مرتبه اول اگر ملک موضوع دعوي دولتی یا غیر خصوصی باشد به نظر می 1375مجازات اسالمی مصوب 

قانون کاهش غیر قابل گذشت باشد در حالی که ارتکاب آن براي مرتبه  11در ماده  690با توجه به مقید کردن ماده 

اید تشدید شود با این وجود آیا کماکان غیر قابل گذشت است و گردد و قائدتا مجازات بمی 693دوم مشمول ماده 

  وجود دارد؟ 1375از قانون مجازات اسالمی مصوب  693و ماده  690آیا تعارضی از این حیث میان ماده 

 پاسخ:

فقط نسبت به  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 

و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعالم شده است و این جرایم نسبت به امالك و اراضی امالك 

اشخاص دولتی و عمومی غیرقابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجراي حکم نسبت به امالك 

نیز همان تصرف عدوانی و و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیرقابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  693مزاحمت ... است. در نتیجه اطالق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 

  شود.ل اراضی و امالك دولتی نمیشام 1375

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/31    

7/99/851   

  ع  851-3/13-99:  شماره پرونده

  

  استعالم:

ها شهرداري 1361/2/14ها مصوب برابر قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري

ها را از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه

لهم پرداخت نمایند در سال آتی خویش بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکومصورت عدم امکان از بودجه 

نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفاي طلب خود از اموال شهرداري تامین و یا توقیف و غیر این صورت ذي

 1365/8/15وال دولتیبرداشت نمایند و هکذا برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف ام

  باشد.ماه بعد از تاریخ صدور حکم می 18منع وممنوعیت توقیف اموال شهرداري یک سال و نیم  یا 

  سوالی که مطرح است این است که:

ها مصوب عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه مقصود قانونگذار در قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداري-1

ا مشروط به پرداخت محکوم به از ناحیه شهرداري در مهلت قانونی بودجه سال عمل یا با اصالحات بعدي آی 1361

باشد؟ به عبارت دیگر آیا شهرداري در صورتی که از پرداخت خسارت می 98و  97سال آتی در مانحن فیه سال 

پرداخت محکوم به چه در تاخیر تادیه معاف خواهد بود که محکوم به را در مهلت قانونی مذکور تادیه نماید یا اینکه 

مهلت قانونی باشد و چه خارج از مهلت قانونی مذکور شهرداري در هر حال از پرداخت خسارت تاخیر تادیه دوران 

  باشد؟مهلت قانونی معاف می

بر فرض اینکه شهرداري در هر حال از پرداخت خسارت دوران تاخیر تادیه مهلت قانونی معاف باشد با توجه به -2

کوم به و مورد محکومیت شهرداري بر اساس دادنامه صادره پرداخت مبلغ اصلی با احتساب نرخ شاخص اینکه مح

بایست با احتساب شاخص بانک مرکزي محاسبه بانک مرکزي بوده است آیا در مرحله اجراي حکم محکوم به می

  گردد؟ نحوه اجراي حکم به چه صورت خواهد بود؟

 پاسخ:

ها مصوب احده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداريبا توجه به مفاد ماده و -1

به، ها، موکول به صدور حکم قطعی شده است، ثانیًا، براي پرداخت محکوم، اوًال، تأمین و توقیف اموال شهرداري1361

به زم را براي پرداخت وجه محکومها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار البه شهرداري

پرداخت  لهمبه را به محکومنداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم
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قطعی و اجراییه صادر و ابالغ شده است،  1397کند؛ بنابراین و به عنوان مثال در فرضی که حکم صادره در سال 

به را به، در همان سال  وجه محکومه در صورت داشتن اعتبار الزم براي پرداخت محکومشهرداري مکلف است ک

آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله  1398پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 

فرض از ابتداي سال  از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است، بدر این 1398یعنی تا پایان سال 

به از این تاریخ، موجب هم توقیف و تأمین اموال شهرداري امکان پذیر است و هم تأخیر در پرداخت محکوم 1399

  شود.از این تاریخ موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می

  با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است -2

  

 دکتر احمد رفیعی

  ییهمدیرکل حقوقی قوه قضا
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1399/06/24    

7/99/842   

  ك 842-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در خصوص جرایم مندرج در بندهاي ماده یک قانون کاهش که قانونگذار مجازات جدید براي برخی جرایم وضع 

جرم موضوع ماده  براي 6همین قانون شده و مثال مجازات حبس درجه  11کرده است آیا آنها نیز مشمول تبصره ماده 

  شود؟نصف می 684

 پاسخ:

، مجازات حبس جرم موضوع ماده 1399ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب » ث«طبق بند  اوالً،

، حبس تعزیري درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  684

، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104

شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می

  سال است). جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا  یک

قانون مجازات  697و  608جرایم مواد  1399تعزیري مصوب قانون کاهش حبس  1ماده » ج«ثانیاً، مطابق بند 

) به جزاي نقدي درجه شش تبدیل گردیده است؛ لذا اگر چه جرایم مذکور مطابق 1375اسالمی (تعزیرات مصوب 

الوصف از قلمرو شمول تبصره از جمله جرایم قابل گذشت است مع 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104ماده 

  که ناظر به تنصیف مجازات حبس است خروج موضوعی دارد. 1399مصوب  104ده الحاقی به ما

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات  677بزه تخریب موضوع ماده  1399قانون مجازات اسالمی  104ثالثاً، مطابق ماده 

مشمول  ) قابل گذشت است لذا در مواردي که میزان خسارت وارده بیش از یکصد میلیون ریال است1375مصوب 

قانون مذکور (تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیري)  104تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 

  است.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/19    

7/99/841   

  ك 841-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري چیست؟ آیا قانون به معناي مطلق  3ماده  6در تبصره » قانون«منظور از کلمه 

  شود؟می باشد یا شامل قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام یا ... نیز می

 پاسخ:

شامل  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  3ماده  6هاي ابد غیر حّدي در تبصره اطالق تمام حبس

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و  4ام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده هاي ابد مقرر در تمکلیه حبس

  اختالس و کالهبرداري است)؛ اعم از قانون عام و خاص است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/29    

7/99/840   

  ح 840-93-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  اداره محترم را در مورد سوال زیر که داراي دو فرض است اعالم بفرمایید:مستدعی است پاسخ آن 

زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجراي ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجراي ثبت به جهت عدم 

ارمند است دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهایه یک چهارم حقوق زوج که ک

قانون برنامه  113ماده  3هاي مالی و یا تبصره قانون نحوه اجراي محکومیت 3توقیف شده است زوج در راستاي ماده 

به یا مبلغ دین موضوع اجراییه ساله ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران دعواي اعسار از پرداخت یک جاي محکوم 5

  ثبتی و تقسیط را طرح نموده است.

از محاکم محترم معتقدند طرح دعوي اعسار از سوي کارمند در این موارد مسموع نیست و البته دعواي  سوال: برخی

قانون اجراي حکام مدنی و در جمع میان این مواد و راي  96الذکر و ماده تعدیل  مسموع است با توجه به مواد فوق

یت استماع دعواي اعسار از پرداخت یک جاي دیوان عالی کشور نظر آن اداره در مورد قابل 723وحدت رویه شماره 

 به یا دین از سوي کارمند چیست؟ اگر این دعوا قابلیت استماعبه یا دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط محکوممحکوم

الخروج ندارد آیا امکان جلب کارمندي که در فرجه یک ماهه ادعاي اعسار طرح نکرده منتفی است و آیا امکان ممنوع

  علیه کارمند منتفی است؟حکومنمودن م

 پاسخ:

علیه ، محکوم1394هاي مالی مصوب آن از قانون نحوه اجراي محکومیت 1و تبصره  3اوالً، با عنایت به ماده  -1

قانون  96تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواي اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده می

 پذیر، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي کارکنان دولت امکان1356اجراي احکام مدنی مصوب 

ع هاي اجرایی را ندهد، مانبه و هزینهچه تکافوي محکومنیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایاي کارکنان دولت، چنان

به مانع استیفاي بخش اجرا گونه که تقسیط محکومبه نیست، هماناز طرح و اقامه دعواي اعسار و تقسیط محکوم

علیه داراي حقوق است، حسب مورد علیه نیست. ثانیاً، در حالتی که محکومنشده آن از اموال و مطالبات محکوم

شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی چهارم حقوق وي کسر میسوم یا یکیک

انونًا علیه قچهارم حقوق محکومسوم یا یکاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یککه حقوق قابل توقیف است، فاقد وج

از  تواند مبلغ اقساط را بیشتربه میبالمانع و در این حد مالئت وي مسلم است. ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم
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ت قساط بستگی به وضعیعلیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اسوم حقوق و مزایاي محکومچهارم یا یکیک

علیه عالوه بر حقوق و مزایاي دریافتی، درآمد دیگري نیز علیه دارد و چه بسا محکوماقتصادي و درآمدي محکوم

  داشته باشد؛ اما به هر حال، توقیف جبري بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي وي جایز نیست.

  ل منتفی است.با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤا -3و  2

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/22    

7/99-838   

  ح  838-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در جرایم مستوجب دیه و تعزیر مانند  ضرب و جرح عمدي غیر قابل قصاص که جنبه عمومی دارد، آیا تفکیک 

ط در خصوص جنبه تعزیري جرم گذشت خود را اعالم دارم و در خصوص فق«گذشت شاکی به این ترتیب که بگوید

  ممکن است؟» کنمدیه گذشت نمی

 پاسخ:

، به منظور 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9ماده » الف«طرح دعواي عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند 

کی نسبت به جنبه عمومی جرم، حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. اعالم گذشت شا

گفته بر قانون پیش 11فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوا از جنبه عمومی جرم طبق ماده 

عهده دادستان است و لذا شاکی خصوصی در ارتباط با حیثیت عمومی جرم حق گذشت ندارد تا بر این اساس، با 

عمومی آن، نسبت به جنبه خصوصی گذشت کند و به شکایت خود از جهت جنبه تفکیک جنبه خصوصی جرم از جنبه 

  عمومی باقی بماند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/19    

7/99/837   

  ك  837-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ون هاي تغییر یافته مبتنی بر قاندر خصوص مجازات با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان

  گردد.گویی به حضورتان ارسال میمواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ 1399کاهش مجازات حبس تعزیري 

قانون کاهش با توجه  1ماده » ت«از قانون مجازات اسالمی موضوع بند  677در خصوص جرم تخریب عمدي ماده 

زات منوط به میزان خسارت وارده به شاکی شده است این ابهام وجود دارد که نحوه تعیین به اینکه تعیین نوع مجا

میزان خسارت در مرحله تحقیقات مقدماتی بر مبناي اظهارات شاکی است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ 

اع م قضایی دادسرا حق ارجچنانچه به نظر بازپرس یا دادیار تحقیق شاکی میزان خسارت را واقعی بیان نکند آیا مقا

موضوع به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات را دارد یا خیر؟ و بالخره اگر پاسخ سوال دوم مثبت باشد هزینه 

  کارشناس از کدام محل تادیه گردد؟

 پاسخ:

 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 15اوالً، ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 

همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس  68ماده » پ«و بند  1392

یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. ثانیًا، در فرض سؤال چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام 

قانون آیین دادرسی  560روري باشد برابر ماده کارشناسی جهت تعیین میزان خسارت وارده بر مال مورد تخریب ض

هزینه کارشناسی از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود؛ هر چند در این حالت، اقدام  1392کیفري مصوب 

  داوطلبانه شاکی نسبت به پرداخت هزینه بالمانع است.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/24    

7/99/832   

  ح  832-97-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ه المشاوره و هزیننامه حقالوکاله را کمتر از تعرفه موضوع آییندر صورتی که وکیل دادگستري مبلغ قرارداد حق

ذکر کرده باشد آیا مرجع قضایی تکلیفی براي ارسال اخطار کسري  1399/1/16سفر وکالي دادگستري مصوب 

  دارد؟تمبر مالیاتی براي وکیل 

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، وکالي دادگستري مکلفند در  1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  103مطابق ماده 

درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روي وکالتنامه تمبر الصاق  5وکالتنامههاي خود رقم حقالوکاله را قید و معادل 

و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین مینمایند که ممکن است به  و ابطال نمایند. رقم حقالوکاله را وکیل

میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهاي 

به صورت برگهاي چاپی از  الوکاله در وکالتنامه که معموالً این ماده باشد. بنابراین چنانچه رقم حق» د«تا » الف«

الوکاله، نامه تعرفه حقآیین 4سوي کانون وکال در اختیار آنان قرار میگیرد، کمتر از آن باشد، با توجه به ماده 

چه دادخواست ریاست محترم قوه قضاییه، چنان 28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب حق

ار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخط

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 54شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده دادخواست به وي ابالغ می

الی هیأت عمومی دیوان ع 26/6/1398مورخ  780و رأي وحدت رویه شماره  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

نامه وکیل تعرفه شده کسر شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالتکشور اقدام می

ها مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسري تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه

با  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103تبصره یک ماده باید به موکل ابالغ شود؛ در این فرض با توجه به 

اصالحات و الحاقات بعدي عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفًا موجب عدم پذیرش وکالت وي خواهد بود و 

  دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/22    

7/99/828   

  ك  828-53-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تاسیس سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی سازمان را مکلف کرده تا داروهاي موضوع قاچاق  40ماده 

را مشمول مجازات قاچاق کاالهاي ممنوع  27ماده » الف«ها به وزارت بهداشت تحویل دهد بند را با دریافت وجه آن

ماده فوق معدوم » ب«بایست در اجراي بند داده است که در صورت فاسد بودن یا انقضاي تاریخ مصرف میقرار 

گردد از آن جایی که با احراز فاسد بودن داروها تکلیف مرجع رسیدگی کننده به معدوم نمودن آن است و داروها در 

ي دستگاه کاشف (وزارت بهداشت در این مورد) اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد با توجه به وظایفی که برا

  هاي فوق وظیفه معدوم نمودن داروها را بر عهده دارند؟در نظر گرفته شده پاسخ فرمایید که کدام یک از دستگاه

 پاسخ:

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  56و  55آییننامه اجرایی مواد  10«مستفاد از تبصره یک ماده 

این  15/10/1395و دستورالعمل امحاي کاالي قاچاق موضوع این تبصره مصوب » أت وزیرانهی 30/4/1395

هاي دارویی قاچاق مکشوفه تقلبی، فاسد، است که در فرض سؤال، مسئولیت امحاء (معدوم کردن) مواد و فراورده

قانون مبارزه  27اده م» ب«تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سالمت مردم (فاقد مجوز مصرف انسانی) موضوع بند 

آوري و فروش اموال تملیکی است و سازمان موصوف در اجراي ، با سازمان جمع1392با قاچاق کاال و ارز مصوب 

ماده  17و بند  2نامه و از جمله مواد آیین 10ماده » الف«این تکلیف (معدوم کردن) باید مطابق ضوابط مقرر در بند 

  .گفته رفتار کنددستورالعمل پیش 3

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/18    

7/99/821   

  ك  821-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا صدور حکم به معافیت از کیفر به صورت غیابی ممکن است؟-1

  در صورت حضور متهم در دادگاه آیا باید از متهم قرار تامین کیفري اخذ شود؟-2

 پاسخ:

که در مقام بیان صدور حکم به معافیت از کیفر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  39که مفاد ماده یننظر به ا) 1

و شرایط آن است، داللتی بر ضرورت حضور متهم در جریان دادرسی ندارد، بنابراین صدور حکم به معافیت از کیفر 

  است.نسبت به متهمی که در فرایند دادرسی حضور نیافته، فاقد منع قانونی 

، صدور حکم به معافیت از کیفر پس از احراز مجرمیت 1392قانون مجازات اسالمی  39) بنا به تصریح ماده 2

پذیرد و احراز مجرمیت زمانی مقدور است که فرایند دادرسی در دادگاه از جمله تفهیم اتهام و عنداالقتضاء صورت می

  م دادرسی انجام شده باشد.صدور قرار تأمین، همچنین اخذ آخرین دفاع و اعالم خت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/19    

7/99/817   

  ح 817-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه مال معرفی و مال معرفی شده به کارشناس ارجاع و ارزیابی گردیده و به شخصی در قبال بدهکاري محکوم

گردد و ده درصد ثمن معامله را به حساب دادگاه واریز شود و شخصی برنده آگهی مزایده میگذاشته میمزایده 

نماید و بعد از پرداخت قیمت کامل مزایده سند به نام برنده نماید و ما بقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت میمی

طلب خود از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراي  له تقاضاي تاخیر و تادیهشود و محکومآگهی مزایده انتقال داده می

نماید خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید تاریخ اجراي حکم آیا روز مزایده و پرداخت ده درصد حکم را می

له واریز باشد یا روزي که تمام وجه به حساب دادگستري واریز شده است یا روزي که پول به حساب محکوممی

لهم پرداخت گردد تا ورتی که چندین ماه طول بکشد تا سند به نام مزایده زده شود و پول به محکومگردد در صمی

  باشد.شود یا خیر و تادیه تا زمان اجراي حکم میاین زمان شامل تاخیر و تادیه می

 پاسخ:

ه ماده ، با عنایت بعلیه مالی معرفی کند و در مزایده به فروش برسددر فرضی که شخص ثالث در قبال بدهی محکوم

له) تا زمان اجراي کامل حکم یعنی قانون اجراي احکام مدنی، خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطالبه محکوم 157

  له، قابل محاسبه خواهد بود.پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفی شده به محکوم

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/18    

7/99/816   

  ك 816-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

وقتی که واخوه پس از  واخواهی اقدام به استرداد درخواست واخواهی کند وقتی که پرونده هنوز در دادگاه بدوي 

تواند قرار رد درخواست قانون آیین دادرسی کیفري آیا دادگاه کیفري دو می  441باشدبا استفاده از مالك ماده 

  صادر کند؟واخواهی 

 پاسخ:

خواست واخواهی، واخواهی خود را مسترد کرده است، دادگاه صادر کننده در فرض استعالم که محکوم پس از در

 427ماده  2و لحاظ تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  441رأي غیابی باید با اتخاذ مالك از ماده 

چون در این فرض نیاز به رسیدگی ماهوي نیست، تعیین وقت  این قانون قرار رد درخواست واخواهی صادر کند و

  رسیدگی نیز منتفی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/31    

7/99/815   

  ح 815-16/10-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخص ثالث در اثر حوادث ناشی قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به   35گونه که مستحضرید  طبق ماده مان

هاي معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون هزینه 1395از وسایل نقلیه مصوب 

گر مربوط یا قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب مورد بر عهده بیمه 30دیگري نباشد با لحاظ ماده 

  هاي بدنی است.صندوق تأمین خسارت

هاي که هزینههاي معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه تا چه مبلغی قابل وصول است؟ اعم از اینهزینه-1

  معالجه حسب مورد کمتر از دیه مصدوم باشد یا بیشتر از آن.

  هاي درمان به چه نحو است؟تشریفات وصول هزینه-2

ا فوت اتخاذ تصمیم کرده باشد و رأي اجرا شده در صورتی که دادگاه سابقًا در خصوص تصادف منجر به جرح ی-3

  هاي معالجه به چه نحو است؟باشد نحوه وصول هزینه

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر  35ماده یک و ماده » الف«با توجه به بند  -2و  1

اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب هاي متعارف معالجه ، هزینه1395حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  30حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده 

هاي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اینکه هزینه 1393) مصوب 2مقررات مالی دولت (

ت، تأثیر است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بیمعالجه کمتر یا بیشتر از می

درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه 

  شود.هاي حقوقی انجام میدگاهها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دااین هزینه

و یا  گرگفته، صدور حکم و اجراي آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمهبا توجه به مراتب پیش -3

هاي متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش هاي بدنی در نحوه مطالبه هزینهصندوق تأمین خسارت

  تأثیر است.ربط بیذيپزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی 

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/30    

7/99/812   

  ح 812-88-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اگر گواهی عدم پرداخت در مورد تمام  -الف 1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  23با توجه به ماده 

تواند درخواست صدور اجراییه نسبت به تمام مبلغ چک را نماید یا مبلغ چک صادر شده باشد آیا دارنده چک می

بعد از صدور اجراییه خواهان باید جهت مطالبه خسارت  -صرفا این درخواست در مورد کسري مبلغ چک است؟ ب

تاخیر تادیه دادخواست جداگانه دهد. در صورتی که خواهان خسارت تاخیر را مقوم کرده باشد حکم بر اساس مبلغ 

شود؟ یا اینکه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا قوم شده صادر میم

ی شود آیا بایستشود در این صورت تکلیف هزینه دادرسی مابه التفاوت محکوم به چه میهنگام پرداخت صادر می

  بابت آن ما به التفاوت هزینه دادرسی اخذ شود یا خیر؟

 پاسخ:

تواند نسبت به میزان کسري مبلغ چک بر دارنده می 13/8/97قانون صدور چک اصالحی  23وفق ماده  -لفا

  مبناي گواهی عدم پرداخت تقاضاي صدور اجراییه نماید.

نماید. نظر به اینکه در فرض در دعوي حقوقی دادگاه در محدوده خواسته وفق دادخواست تقدیمی اظهار نظر می -ب

تأدیه (چک) توسط خواهان تقویم شده است دادگاه با توجه به شیوه محاسبه مبلغ  -ارت تأخیر سؤال خواسته خس

قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف  2خسارت تأخیر تأدیه وفق تبصره الحاقی به ماده 

است خسارت تأخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخو 21/9/77مصوب 

تأدیه را بر مبناي شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزي محاسبه نموده و بر اساس میزان خواسته حکم صادر 

نماید. بدیهی است چنانچه منظور خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا هنگام وصول چک باشد و وي خواسته می

ایی خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک الحساب مقوم نموده باشد، مرجع قضصورت علیرا به

  نماید. کند و بقیه هزینه دادرسی را در زمان اجرا، وصول میتا هنگام وصول محکوم می

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/18    

7/99/811   

   811-142-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در رابطه با بزه معاونت در کالهبرداري که معاون در ازاي همکاري و مساعدت با مباشر جرم  رساندبه استحضار می

کنددر خصوص وصف مجرمانه یا غیر مجرمانه اخذ مال کالهبرداري مالی اعم از وجه نقد یا غیر آن تحصیل می

ناشی از جرم تلقی و قائل مذکور بین همکاران  قضایی اختالف نظر است به نحوي که اغلب مال مورد بحث را مال 

به بزه مستقلی نیستند لیکن برخی با این استدالل که طریق تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی بوده و مقدمتا با رفتار 

مجرمانه معاونت در کالهبرداري توام بوده لذا رفتار مرتکب را عالوه بر بزه معاونت مشمول عنوان بزه تحصیل مال 

  دانند خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید. قانونی هم میبه طریق فاقد مشروعیت 

 پاسخ:

، معاونت در جرم کالهبرداري 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  126در فرض استعالم که رفتار متهم مطابق ماده 

ق نامشروع محسوب شده است، اخذ مال موضوع جرم توسط معاون از مباشر جرم، بزه جداگانه تحصیل مال از طری

  نیست. 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  2موضوع ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/18    

7/99/810   

  ك  810-142-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از افراد در فواصل زمانی و مکانی مختلف با موضوع واحد  اي شخصی مرتکب ده فقره کالهبرداريچنانچه در پرونده

یا متعدد شود و چنانچه ارزش ریالی اموال موضوع کالهبرداري و سرقت مربوط به هر یک از مالباختگان جداگانه 

هاي مذکور باشد در صورت اعالم گذشت شکات با احراز شرایط مذکور مالك محاسبه قرار گیرد و کمتر از نصاب

ماده » ب«آیا باید قائل به قابل گذشت بودن و اقدام وفق بند  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104ه در ماد

که مالك، جمع ارزش ریالی اموال ق.آ.د.ك بود؟ (مالك محاسبه، ارزش فردي هر یک از مالباختگان است یا این 13

از حیث تعیین مجازات و یا صالحیت محاکم اعم از گونه که در بزه اختالس و ارتشاء جمع مبالغ تمام مالباختگان آن

  این که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده باشد مطمح نظر است). 

 پاسخ:

در مواردي که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کالهبرداري 

در صورت تعدد  1367اء و اختالس و کالهبرداري مصوب موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتش

اً که عرفگیرد؛ مگر اینجرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مدنظر قرار می

هایی که نصاب مقرر در ها و کالهبردارياعمال ارتکابی یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر هر یک از سرقت

  را داشته باشد، جرم قابل گذشت است. 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/11    

7/99/806   

  ح 806-93-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند و مطرح میبه تاجري بعد از چندین سال در خصوص محکومیت مالی خود دادخواست اعسار از پرداخت محکوم

سال پیش ورشکسته شده و از آن تاریخ مشغول به تجارت نیست. دادگاه با اعسار وي  6شود حدود مدعی می

کند؛ آیا ادعاي اعسار وي با توجه به احراز عدم اشتغال وي به تجارت به جهت ورشکستگی در حال موافقت می

  د؟حاضر پذیرفتنی است یا باید دادخواست ورشکستگی تقدیم کن

 پاسخ:

شود ، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 15برابر ماده  -1

ه که دین یا دیونی کنظر از اینو تاجر مدعی اعسار باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند؛ صرف

یر تجاري داشته باشد؛ زیرا مقررات و احکام ورشکستگی ناظر ها شده است، منشأ تجاري یا غمتوقف از پرداخت آن

  بر شخص تاجر است.

  گی قضایی است.تشخیص زوال وصف تجاري از تاجر امري موضوعی بوده و تابع عرف و مستلزم رسید -2

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/16    

7/99/804   

  ح 804-139-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور براي دادگاه  1380/9/20الزحمه داوري مصوب نامه حقآیا آیین -1

  الزحمه کمتري تعیین کند؟تواند حقاالتباع است؟ یا دادگاه میالزم

مبلغی است که  باشد یا نهنامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال میآیا منظور از خواسته در ماده یک آیین -2

  خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟

رغم تشکیل جلسات داوري، داور به علت انقضاي مهلت موفق به صدور راي یا سازش نشود در مواردي که به -3

  باشد؟نامه یادشد، داور مستحق حق الزحمه میآیا مطابق ماده پنج آیین

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی، در فرض عدم قانون آیین دادرسی دادگاه 500و  498با توجه به مواد  -1

الزحمه داوري مصوب نامه حقالزحمه داور طبق آیینوجود قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوا، حق

اي ض مذکور برنامه در فرشود؛ بنابراین رعایت مقررات آیینریاست محترم قوه قضاییه تعیین می 20/9/1380

  دادگاه الزامی است.

مقررات راجع به تقویم بهاي خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ لذا در  -2

هاي داوري در دعاوي مالی همواره ارزش واقعی خواسته مالك عمل است و در دعاوي غیر مالی هم تعیین هزینه

  شود.نامه تعیین میمطابق آیین

نامه آیین 1هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده قانون آیین دادرسی دادگاه 473با توجه به مالك ماده  -3

الزحمه الزحمه داوري، در صورتیکه عدم صدور رأي در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حقحق

ند؛ اما اگر عدم صدور رأي در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآی

 5مانند عدم ارائه مدارك و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد، مستفاد از مالك ماده 

یا داوران شده توسط داور اي متناسب با اقدامات انجامالزحمهقانون مدنی، دادگاه حق 336نامه یاشده و ماده آیین

  کند.تعیین می

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/30    

7/99/803   

  ح 803-2/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ت اي با رئیس کل دادگستري این استان  درخواسهاي صنعتی استان اردبیل طی مکاتبهکه شرکت شهركبا توجه به این

اظهار داشته است که کلیه  1390قانون بودجه سال  132درسی کرده است واستناد به بند معافیت از پرداخت هزینه دا

المال و اموال عمومی است و به استناد این بند دعاوي راجع به حفظ هاي صنعتی راجع به حفظ بیتدعاوي شرکت

داخت هزینه دادرسی در هاي مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرالمال به ویژه در پروندهحقوق بیت

هاي مراحل مختلف معاف است. لذا خواهشمند است در خصوص  معافیت یا عدم معافیت شرکت مذکور و دیگر شرکت

  دولتی از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

المال به ویژه در بیتدعاوي راجع به حفظ : «1390ماده واحده قانون بودجه سال  132هر چند به موجب بند 

، اما »هاي مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف استپرونده

هیأت عمومی دیوان عدالت ». قابل اجرا است 1390احکام این قانون فقط در سال «این ماده واحده  136وفق  بند 

این امر را تأیید کرده است. بنابراین در  13/12/1394مورخ  1255-1254ه هاي شماراداري نیز به موجب دادنامه

  .یادشده قابلیت اجرا ندارد 132حال حاضر حکم مقرر در بند 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/17    

7/99/801   

  ح 801-15/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که رأي صادره به نحو غ آراي محاکم به دادستان با توجه به الکترونیکی شدن این موضوع و ایندر خصوص ابال

ن باید که وفق سابق، دادستان یا نماینده ایشاکند یا اینشود، آیا این ابالغ کفایت میالکترونیکی به دادستان ابالغ می

  بالغ شود؟اپرونده را حضوري مالحظه و بدین نحو راي صادره 

 سخ:پا

اي یا مخابراتی مصوب هاي رایانهنامه نحوه استفاده از سامانهکه در حال حاضر به موجب آیینبا توجه به این

مر شود، ابالغ به دادستان نیز از این اریاست محترم قوه قضاییه، ابالغ به صورت الکترونیکی انجام می 24/5/1395

تی که دادسرا نیز از جمله ادارات دولی ممکن نباشد، با توجه به اینمستثنی نیست؛ اما در مواردي که ابالغ الکترونیک

قانون  75، برابر ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  177است، ابالغ به دادستان نیز با عنایت به ماده 

ورت آید. بدیهی است در صبه عمل می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

  اقتضاء، ابالغ حضوري به دادستان یا نماینده وي نیز فاقد اشکال است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/30    

7/99/800   

  ك 800-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نون مجازات اسالمی چیست؟ جایگزین قا 37مذکور در تبصره الحاقی ماده » جایگزین مربوط«منظور از مجازات 

  یا در مواردي قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین؟ 37حبس یا مواد مذکور در ماده 

 پاسخ:

، مجازات 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37در تبصره ماده » مجازات جایگزین مربوط«منظور از عبارت 

  ها حداکثر سه ماه حبس است.که مجازات قانونی آنجایگزین حبس جرایمی است 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/10    

7/99/798   

  ك 798-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري دادگاه در صورتی که عنوان اتهامی را نادرست تشخیص دهد مکلف است  280وفق ماده 

باشد م جدید را به متهم تفهیم نماید حال در صورتی که متهم در جلسه دادگاه حضور نیابد تکلیف دادگاه چه میاتها

توان بدون تفهیم عنوان اتهامی جدید به متهم راي غیابی صادر و صرف ذکر این موضوع در دادنامه صادره و آیا می

ورت عدم کفایت تکلیف دادگاه در صورت عدم حضور متهم کند یا خیر در صکه عنوان اتهامی تغییر یافته کفایت می

  باشد؟در جلسات دادگاه و عدم جلب نامبرده چه می

 پاسخ:

 مذکور در» دادگاه مکلف است اتهام جدید را به به متهم تفهیم و سپس مبادرت به صدور رأي نماید«ذکر عبارت 

الب (یعنی رسیدگی حضوري) است و نافی امکان از باب ذکر مصداق غ 1392قانون آیین دادرسی کیفري  280ماده 

تعیین عنوان صحیح قانونی اتهام در مورد رسیدگی غیابی نیست، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه در مقام رسیدگی 

دهد، ضمن تدارك و تضمین غیابی، عنوان صحیح اتهامی را غیر از عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست تشخیص می

، 342مطابق مقررات مذکور در مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  5هم موضوع ماده حقوق دفاعی مت

  کند.رسیدگی و رأي مقتضی صادر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري  345و  344

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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a 

1399/06/05    

7/99/797   

  ك 797-186/3-99شماره پرونده:  

  

  عالم:است

قانون کاهش مجازات حبس  15از قانون مجازات اسالمی موضوع ماده  728با توجه به متن الحاق شده به ماده 

تعزیري در مورد نسخ مصادیق خاص قانونی براي شروع و معاونت در جرم  آیا  معاونت در جاسوسی موضوع تبصره 

قانون اخیرالذکر در مورد شروع به جرم، نسخ شده  128قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح و نیز ماده   24ماده  2

  است یا با توجه به اینکه قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح قانون خاص است مواد مذکور به قوت خود باقی است؟

 پاسخ:

ها ، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  15با عنایت به نص ماده 

ي شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین برا

شده در استعالم که قبًال به طور خاص براي شروع به جرم و معاونت در جرم، مجازات تعیین شده نیز مورد اشاره

قانون مجازات اسالمی  127و  122در مواد  مطابق مقررات عام مربوط به شروع به جرم و معاونت در جرم مذکور

  شود.رفتار می 1392مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/15    

7/99/792   

  ك 792-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

عقیب صدور قرار ترك ت شود، امکاندر جرایم قابل گذشتی که به طور مستقیم در دادگاه کیفري دو رسیدگی می -1

  توسط دادگاه وجود دارد؟

در فرضی که دادگاه بتواند قرار ترك تعقیب صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟و آیا این قرار بایستی به  -2

  طرفین ابالغ شود؟

از صدور  قبلدر صورتی که قائل به این نظر باشیم که دادگاه بتواند حسب مورد قرار ترك تعقیب صادر کند و  -3

قرار ترك تعقیب، دادگاه ادله توجه اتهام به متهم را جمع آوري کرده باشد و پس از صدور قرار ترك تعقیب، شاکی 

  درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد آیا ادله سابق قابلیت استناد دارند؟

 پاسخ:

در مواردي که پرونده به طور  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب   341مستفاد از قسمت اخیر ماده  -1

مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین 

شود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و در جرایمی که مستقیمًا در دادگاه مطرح می

این قانون اصوالً صدور قرار ترك تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر  79مطابق ماده که لذا با لحاظ این

تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده شود، دادگاه نمیمواردي که پرونده امر مستقیمًا در دادگاه مطرح می

تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی اختیار  قانونی یادشده اقدام کند و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه،

  صدور قرار ترك تعقیب خواهد داشت.

این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  6مستفاد از ماده  -2

اه شوند رتبط است، آگمند و از تصمیمات قضایی که مستقیماً با حقوق یادشده ماز کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهره

و لذا در فرض سؤال نیز که صدور قرار ترك تعقیب داراي آثار حقوقی مهمی براي شاکی و متهم است (مانند 

درخواست تعقیب مجدد متهم از سوي شاکی یا اطالع متهم از رفع اثر از قرار تأمین) اطالع و آگاهی طرفین دعوي 

ز حقوق قانونی ناشی از این قرار، ضرورت دارد لذا با توجه به مراتب از صدور قرار یادشده به منظور برخورداري ا

که الذکر ابالغ قرار ترك تعقیب به شاکی و متهم الزامی است. با توجه به اینقانون فوق 267فوق و لحاظ مالك ماده 

از جمله ماده  باشند در مواد مختلفکلیه قرارهایی که قابل اعتراض می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

https://t.me/ekhtebar


د، باششده در این قانون نمیاین قانون احصا کرده است و قرار ترك تعقیب جزء قرارهاي قابل اعتراض احصاء 270

  لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست.

صورت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  79تعقیب مجدد متهم با درخواست شاکی که بر اساس ماده  -3

همان تعقیب و تحقیقات مقدماتی است که قبالً آغاز شده بود و تشخیص ارزش و اعتبار ادله با قاضی  گیرد، تداوممی

  آوري مجدد ادله نیست.کننده است و چنانچه وي تشخیص دهد ادله سابق معتبر است، نیازي به جمعرسیدگی

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/11    

7/99/791   

  ك 791-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  خواهشمند است بررسی و اعالم نظر فرمایید:

  سه گرم هرویین براي بار دوم از مصادیق تعدد مادي جرم است؟ -2نگهداري پنجاه گرم هرویین  -1آیا جرایم 

  شود؟ي جمع مواد بر آن حاکم است؟ مجازات مرتکب چگونه تعیین مییا قاعده

 پاسخ:

قانون اصالح قانون  8یا  5یا  4چه متهم قبل از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد چنان

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

قانون مجازات اسالمی  134اي مقرر در ماده همرتکب حسب مختلف بودن یا نبودن جرایم ارتکابی مطابق شاخص

شود؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده تعیین می 1399با اصالحات و الحاقات  1392مصوب 

هاي مختلف) از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع ولی مواد مخدر به دفعات (در زمان

قانون مذکور باشد، چون بر  8یا  5ا مواد مخدر باشد، مثًال همگی از جنس موضوع ماده یک ماده از قانون مبارزه ب

شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می

اه مواد مکشوفه است و هرگ 1399با اصالحات و الحاقات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134موضوع ماده 

 134الذکر باشد، مجازات مرتکب بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق

  شود.قانون یاد شده، تعیین می

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/24    

7/99/790   

  ك 790-54-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  ست بررسی و اعالم نظر فرمایید:خواهشمند ا

ي تکرار جرم موضوع بندهاي پنج یا شش کیلوگرم تریاك با سابقه 26در صورتی که شخصی مرتکب جرم حمل 

ي محکومیت بیش با اصالحات والحاقات بعدي با وجود سابقه 1367ي پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ماده

  واهد بود؟از پانزده سال مجازات او چه میزان خ

براي مثال مرتکب جرم مزبور داراي سابقه بند شش آن ماده با محکومیت بیش از پانزده سال باشد. براي مثال مرتکب 

  جرم مزبور داراي سابقه بند شش آن ماده با محکومیت بیش از پانزده سال باشد.

 پاسخ:

این است که براي  1376با مواد مخدر مصوب  قانون اصالح قانون مبارزه 5ماده  6و  5، 4اوالً، مستنبط از بندهاي 

اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهاي موصوف، انطباق جرم مذکور 

  در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر الزم است.

وًال پاسخ، در فرض اول سؤال که شخصی با داشتن محکومیت سابق مربوط با عنایت به مراتب مذکور در بند ا ثانیاً،

شود با لحاظ مجازات مقرر در ذیل بند کیلوگرم تریاك) می 26مرتکب تکرار جرم همان بند (حمل  5ماده  5به بند 

بر حداقل الحاقی، مرتکب به حبس درجه یک تا سی سال و جزاي نقدي درجه یک تا دو برا 45و صدر ماده  5ماده  5

، مرتکب 5ماده  6شود و در فرض دوم سؤال که شخصی با داشتن محکومیت سابق مربوطه به بند آن محکوم می

مؤثر  5ماده  5در جرم موضوع بند  5ماده  6جا که سابقه محکومیت بند شود از آنمی 5ماده  5جرم موضوع بند  

و احکام و آثار ناظر به  12/7/1396ه با مواد مخدر الحاقی قانون مبارز 45نیست، موضوع از قلمرو شمول ماده 

  شود.کیلوگرم تریاك) تعیین می 26آن خارج و مجازات مرتکب صرفاً بر اساس جرم ارتکابی (حمل 

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/10    

7/99/786   

  ك 786-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  ه مشورتی اداره حقوقی را نسبت به سوال ذیل بیان فرمایید:خواهشمند است نظری

اصالحی اخیر به  104تخریب و خیانت در امانت حسب تبصره ماده  656هاي سرقت موضوع ماده هاي بزهمجازات

مکلفند به غیر از موارد مشدد قانونی  18ماه حبس تقلیل پیدا کرده از طرفی قضات حسب تبصره ماده  18ماه تا  3

هاي زیر اخیر حبس 37مورد محکومان از حداقل مجازات حبس بهره ببرند حال با عنایت به تبصره الحاقی به ماده در 

جایگزین حبس  68و  67هاي جایگزین حبس مربوطه تبدیل شوند مستفاد مواد نود و یک روز الزاما باید به مجازات

  اکثر مجازات بیش از یک سال ممنوع است.نیز استفاده از مجازات جایگزین براي جرایم عمدي داراي حد

  سوال: این تعارض ظاهري چگونه قابل حل یا قابل جمع است؟

 پاسخ:

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  65چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده  -الف

ی کشور، مرتکب به جاي حبس به هیأت عمومی دیوان عال 29/10/1394مورخ  746و رأي وحدت رویه شماره 

  شود.مجازات جایگزین حبس محکوم می

چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب  -ب

قانون وصول برخی از  3ماده  2قانون مجازات اسالمی و یا مشمول بند  67و  66تواند مشمول مواد مورد می

باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از  1373آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب در

هاي (که در سال 1396سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 

  نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. 1399و  1398و  1397

ناظر به مواردي است که مجازات قانونی جرم بیش  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37ماده تبصره ذیل  -پ

از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزامًا یا اختیارًا) حکم به حبس کمتر از نود و یک 

  شود.یل میروز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبد

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/30    

7/99/785   

  ح 785-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (در طالق رجعی) و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و تقسیط مهر زوجه 

متعهد  نمایند وهاي معین را دریافت میبوض اقساطی با تاریختوسط دادگاه به دفترخانه طالق مراجعه پس از طالق ق

  نمایند. و متعهد له هر کدام ظهر قبوض را امضاء می

  حال سوال این است:

تواند قبوض اقساطی را که حال نشده به اجرا بگذارد و از با توجه به بدست آمدن اموال جدید از زوج، زوجه می-1

  ماید؟طریق دادگاه اموال را مطالبه ن

  شود؟آیا با دریافت قبوض اقساط، اقساط دادگاه بالاثر می-2

 پاسخ:

در فرض تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و تقسیط مهریه توسط دادگاه و صدور قبوض اقساطی از سوي  -1

تقسیط مهریه مانع از وصول  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 11ماده  1دفترخانه، وفق تبصره 

  بخش اجرا نشده مهریه در فرض تحصیل اموال جدید زوج از طریق اجراي احکام دادگاه نیست.

له آن از طریق اجراي ثبت نسبت به صدور در صورتیکه اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و متعهد -2

ذیر پطور همزمان امکان اجرائیه اقدام کند با توجه به اینکه تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی براي یک دین به

له مبنی بر انتخاب اجراي ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف نیست، اجراي احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم

  کند. بدیهی است صرف صدور قبوض اقساطی، مانع ادامه عملیات اجرایی دادگاه نیست.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/11    

7/99/784   

  ك  784-208-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باشد یا خیر؟ در صورت جرم بودن مجازات قانونی آن چیست؟ کدام مرجع آیا غیبت از خدمت سربازي جرم می

از قانون خدمت وظیفه  58ماده  2صالحیت رسیدگی دارد؟ با این توضیح که در این حوزه قضایی به استناد بند 

قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح همکاران محترم قضایی عقیده بر جرم بودن عمل دارند  59و ماده  1363مصوب 

هاي نمایند و لیکن در برخی از حوزهقانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح محکوم می 59و مشمول غایب را وفق ماده 

از قانون خدمت وظیفه عمومی فرد غایب   58ده ما 2دیگر همکاران قضایی عقیده بر این امر دارند که هر چند در بند 

به  توانشود و لیکن مجازات براي این افراد تعیین نشده است و مشمول غایب را نمیبه مراجع قضایی معرفی می

قانون مجازات جرایم ارتکابی نیروهاي مسلح مجازات نمود چرا که این ماده شامل فردي است که به  59استناد ماده 

شود و در قانون مجازات مجازاتی براي مشمول غایب پیش اعزام و قبل از اتمام خدمت متواري می خدمت سربازي

  بینی نشده است؟

 پاسخ:

هاي نظامی به جرایم مربوط به وظایف ، دادگاه1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  1با توجه به ماده 

ریخ همین ماده از تا» و«کنند و کارکنان وظیفه، طبق بند یرسیدگی م"افراد نظامی"خاص نظامی و انتظامی کلیه 

وند؛ ششوند و تا شروع به خدمت نکرده باشند، نظامی تلقی نمیشروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می

عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد «بنابراین رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان از جمله 

به عهده مراجع قضایی عمومی است و با » غیبت از خدمت سربازي«و ارتکاب بزه » قانونی به عنوان غایب مقرر

یابد و قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می 58ماده  2که بزه موضوع بند توجه به این

ظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن مرتکب در زمان ارتکاب، نظامی نیست و در حقیقت بزه غیبت از خدمت و

گیرد و مجازات فرار از را به عنوان فراري محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می

قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع  60و  59خدمت هم در مواد 

  شود.ن خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین میاصالحی قانو 58ماده  2بند 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/04    

7/99/783   

  ك   783-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

د کن سالح نکشمجازات شخصی که موادي مانند دویست کیلوگرم تریاك را به همراه چند سالح جنگی حمل کند لی

قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص  11و قصد مقابله با ماموران از همراهی سالح احراز نشود چیست؟ آیا ماده 

  آن حاکم است؟

 پاسخ:

در فرض سؤال که  12/7/1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45ماده » الف«با عنایت به بند 

که حین ارتکاب جرم ه همراه چند قبضه سالح جنگی حمل کرده است، بدون اینگرم تریاك بشخص دویست کیلو

قانون مبارزه  11سالح کشیده باشد یا قصد وي از حمل سالح مقابله با مأموران باشد، موضوع از قلمرو شمول ماده 

عام ناظر به با مواد مخدر که ناظر به قاچاق مسلحانه است خارج و مجازات مرتکب حسب مورد بر اساس ضوابط 

  شود.تعدد مادي جرایم تعیین می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/22    

7/99/780   

  ح  780-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین در حق اشخاص بابت هاي منتهی به محکومیت مالی سازماندر پرونده

  اي روز اراضی متصرفین که رأي قطعی بر مبناي نظریه کارشناسی در مراحل دادرسی صادر شده است:به

علیه از مزایاي قانون نحوه پرداخت چنانچه به علل مختلفی اعم از طوالنی شدن دادرسی یا استفاده محکوم -1

بیش از شش ماه از تاریخ ارائه  ماهه) 18(مهلت  1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب محکوم

و ابالغ نظر کارشناسی مستند رأي سپري شده باشد، آیا در مرحله اجراي رأي یا پیش از صدور اجراییه، دادگاهی 

به معین با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به که اجراي رأي زیر نظر آن است، مجاز به تغییر مبلغ محکوم

  موضوع دعواي خاتمه یافته است؟منظور تعیین قیمت روز اراضی 

نظریه اعالم «... دارد که مقرر می 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19آیا تبصره ماده  -2

، مجوز قانونی براي تجدید نظر کارشناسی در مرحله اجرا »شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود

کارشناسی جدیدالتحصیل به این سبب که شش ماه از نظر کارشناسی مبناي رأي سپري و اجراي راي بر اساس نظر 

در مواردي که انجام معامالت مستلزم تعیین «... این قانون  19گونه که در تبصره ماده شده است خواهد بود؟ یا همان

اداره کل حقوقی   1383/2/26مورخ  7/680و نظریه شماره ...» قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است 

قوه قضاییه نیز مشعر بر آن است، این حکم ناظر بر کارشناسی قیمت عادله روز در معامالت بوده و منصرف از آراي 

  به معین شده است؟ها مبلغ محکوممحاکم دادگستري است که در آن

ییرناپذیري آراي محاکم و آیا تغییر مفاد حکم در مرحله اجراي آن بدون تصریح در رأي دادگاه وفق اصل تغ -3

مجاز  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 8قاعده فراع دادرس و ماده 

  شود؟است یا تخلف از مقررات قانونی محسوب می

ه ب به دولت که امتیازي قانونی است، مجوزي براي تجدید کارشناسیآیا اختصاص مهلت در پرداخت محکوم -4

  باشد؟به، به مبلغ معین در راي قطعی قید شده است، میمنظور تعیین قیمت روز اجرا در مواردي که محکوم

گونه که مستحضر هستید در صورت تجدید کارشناسی در مرحله اجراي حکم مبلغ اجراییه تغییر خواهد یافت و همان

ادر خواهد شد که بر خالف مفاد رأي است و همچنین اجراییه جدید با مبلغ دیگري ( غیر از مبلغ مندرج در رأي) ص

ماهه وفق قانون نحوه وصول  18نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراییه قبلی حق درخواست اعطاي مهلت 
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علیه ایجاد خواهد شد. در این فرض براي محکوم 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب محکوم

جا که شش ماه از مهلت کارشناسی در مرحله اجراي حکم سپري شده است، بار این مهلت نیز از آن پس از انقضاي

  دیگر باید کارشناسی تجدید شود و این روال به همین منوال ادامه خواهد یافت.

 پاسخ:

آن آمده گونه که در متن همان 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19مقررات تبصره ذیل ماده 

است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادالنه روز از طرف کارشناس رسمی است 

کنند. بنابراین، در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر می

مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعی پرداخت آن حکم شده است، رأي صادره از اعتبار امر 

  اختیار و تکلیف دیگري ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/12    

7/99/779   

  ك  779-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ري م دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی کیفطور که مستحضرید تقدیم دادخواست به دادگاه کیفري تا قبل از ختهمان

  الذکر بیان شده است:از شئون و اختیارات اشخاص ذیل

تواند دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه قانون آیین دادرسی کیفري زیان دیده از جرم می 15به استناد ماده -1

  نون مدعی خصوصی عنوان شده است.همان قا 10دیده از جرم بر اساس ماده کیفري تقدیم نماید که زیان

تواند دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود را قانون آیین دادرسی  کیفري شاکی هم می 112و  86به استناد ماد -2

همان قانون شاکی شخصی است که تعقیب مرتکب جرم را درخواست  10تقدیم دادگاه کیفري نماید که به استناد ماده 

  کند.

توانند دادخواست ضرر و زیان خود قانون آیین دادرسی کیفري اصحاب دعوي می 340ماده  »ب«به استناد بند -3

  را تقدیم دادگاه نماید.

دارد: منشی دادگاه دادخواست مدعی خصوصی را قانون آیین دادرسی کیفري که اشعار می 396به استناد ماده -4

  کند.قرائت می

یفري تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به ضرر و زیان قانون آیین دادرسی ک 436و به استناد ماده -5

ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است. که طبق ماده 

  همان قانون فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارند: 433

  نده قانونی اوعلیه وکیل یا نمایمحکوم-الف

  شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان -ب

  دادستان از جهت برائت متهم عدم انطباق راي با قانون و یا عدم تناسب مجازات-پ

قانون آیین دادرسی کیفري  436به عبارت دیگر منظور از طرفین راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم در متن ماده 

  باشد.همان قانون می 433ماده » ب«و » الف«ضوع بند قطعا اشخاص مو

قانون آیین دادرسی کیفري دادستان از جهت  433ماده » پ«علیهذا با عنایت به موارد معنونه و اینکه مطابق بند 

برائت متهم عدم انطباق راي با قانون و یا عدم تناسب مجازات در جنبه خصوصی جرم صرفا حق تجدیدنظر یا فرجام 
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ارد خواهشمند است به منظور رفع ابهام در خصوص سوال زیر اظهارنظر و این اداره کل را ارائه طریق فرمایید را د

  که مراتب مزید امتنان خواهد بود.

  سوال:

هاي عمومی و انقالب هم مانند شاکی مدعی خصوصی و اصحاب دعوي بعد از صدور کیفر خواست طبق آیا دادستان

المال مسلمین به عنوان خواهان به طرفیت توانند به منظور حفظ حقوق بیترسی کیفري میقانون آیین داد 286ماده 

هاي کیفري را نموده دادخواست مطالبه خسارت مبنی بر متهم یا متهمینی که علیه آنها تقاضاي مجازات از دادگاه

نرخ روز را هم به دادگاه کیفري المال مسلمین به الزام خواندگان (متهمین) به جبران کامل خسارات وارده به بیت

  رسیدگی کننده به کیفر خواست تقدیم نمایند یا خیر؟

 پاسخ:

تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان  1392قانون آیین دادرسی کیفري  11برابر ماده 

صوصی است و با عنایت به و اقامه دعوي و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خ

دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه 15و  14، 10، 9مواد 

االصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان باشد و دادستان علیعمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام می

قانون اصالح موادي از قانون تشکیل سازمان  2ماده » د«تبصره یک الحاقی به بند  ندارد؛ مگر در مواردي مانند

الذکر بنا به تصریح قانون فوق 2ماده » د«که دادستان در محدوده موضوع بند  1393بازرسی کل کشور مصوب 

  .کندمقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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a 

1399/06/15    

7/99/778   

  ك  778-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی  11شود تا بر اساس ماده آیا تعیین مدت حبس بدل از جزاي نقدي قانون شکلی محسوب می

قانون مجازات اسالمی اصوال عطف  10اساس ماده شود تا بر که قانون ماهوي محسوب میفوري اجرا شود؟ یا این

 که در خصوصعلیه عطف به ماسبق شود؟ توضیح آنبه ما سبق نشود و استثنائًا در موارد مساعد به حال محکوم

هاي ارتکاب یافته است بر اساس قانون نحوه اجراي محکومیت 1392قاچاق مشروب الکلی خارجی که قبل از سال 

 1392کثر حبس بدل از جزاي نقدي پنج سال بوده و بر اساس قانون مجازات اسالمی مصوب حدا 1377مالی مصوب 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز حداکثر حبس  60باشد و بر اساس ماده حداکثر حبس بدل از جزاي نقدي سه می

جزاي نقدي را مشخص  خواهیم مدت حبس بدل ازمی 1398باشد. حال در سال بدل از جزاي نقدي پانزده سال می

  سال؟ 15سال یا  3سال است یا  5نماییم این مدت 

 پاسخ:

این است که در فرض سؤال از  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10مستنبط از حکم کلی مقرر در صدر ماده 

 1392وب حیث قانون حاکم بر محاسبه مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي، از آن جا که قانون قاچاق کاال و ارز مص

با اصالحات و الحاقات بعدي، داراي مجازات مدت حبس بدل از جزاي نقدي شدیدتري است، لذا قانون حاکم در 

شود و موجب قانونی جهت تسري و اعمال قسمت تر است، در مورد متهم اعمال میزمان وقوع از این حیث که خفیف

  الزم االجرا شدن قانون موصوف، وجود ندارد.شده قبل از این قانون نسبت به جرایم واقع 60اخیر ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/24    

7/99/776   

  ك  776-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح سوال 134و  132قانون آیین دادرسی کیفري و مواد  575با عنایت به ماده 

  رح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید.زیر مط

قانون آیین دادرسی کیفري ضروري و زیان ناشی از جرم دادخواست باید به دادسراي  575با توجه به نص ماده -1

  نظامی تقدیم شود یا دادگاه نظامی؟

است یا خسارت معنوي  قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح تنها خسارت مادي 134منظور از خسارت در ماده -2

شد باشود و آیا دادگاه مکلف به تعیین میزان خسارت وارد شده است در حکم میالحصول را شامل میو منافع ممکن

  کند؟که صرف اعالم به جبران خسارت کفایت مییا این

یروهاي مسلح را نسخ قانون مجازات جرایم ن 132قانون آیین دادرسی کیفري آیا این ماده، ماده  575نظر به ماده -3

کرده است یا این که تصریح به لزوم دادخواست براي ضرر و زیان در ماده ذکر شده نافی موارد خاص عدم نیاز به 

قانون  689و  667قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح و یا مواد  132تقدیم دادخواست ضرر و زیان مانند ماده 

  تعزیرات نیست؟

انون مجازات جرایم نیروهاي مسلح نمایندگی دادستان نظامی از نیروهاي مسلح چگونه باید ق 134با توجه به ماده -4

اعمال شود؟ آیا دادستان نظامی باید مبادرت به تقدیم دادخواست کند یا این موضوع جبران ضرر و زیان را در 

  کیفرخواست اعالم کند؟

قانون آیین دادرسی کیفري چگونه  575ح و ماده قانون مجازات جرایم نیروهاي مسل 134رابطه و تعامل ماده -5

را نسخ کرده است یا این که هر دو ماده با  134ذکر شده ماده  575توان قایل بر این نظر شد که ماده است؟ آیا می

تکلیف یگان مربوط به تقدیم دادخواست را مطرح کرده است و  575اي که ماده یکدیگر قابل جمع هستند به گونه

  تکلیف دادستان را مشخص کرده است؟ 134ماده 

 100، 85، 78، 51، 41با توجه به اینکه در موارد متعددي از قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح از جمله مواد -6

گردد آیا اشاره شده که مرتکب عالوه بر مجازات ضرر به جبران خسارت وارده محکوم می 110، و 108،101، 

واد قانونی ذکر شده است یا اینکه در تمامی جرایمی که در قانون مجازات جرایم تنها شامل م 132اطالق ماده 

  جاري است؟ 132شوند حکم ماده نیروهاي مسلح ذکر شده و منجر به خسارت می
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قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح چنانچه یگان نظامی یا انتظامی متضرر از وقوع جرم و یا  132نظر به ماده -7

ذکر شده مکلف  132درخواست مطالبه ضرر و زیان را نکرده باشند آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده  دادستان نظامی

به صدور جبران خسارت وارد شده است یا اینکه تکلیف ماده فوق ابتدائا تقدیم دادخواست یا درخواست دادستان 

  ور حکم خواهد نمود؟نظامی براي جبران خسارت است و رئیس دادگاه بر این اساس مبادرت به صد

چنانچه شاکی پرونده درجرایم در صالحیت دادگاه نظامی شخص حقیقی یا حقوقی غیر نظامی باشند آیا آنان نیز -8

قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح در عدم تقدیم دادخواست می شوند یا اینکه حکم ماده  132مشمول اطالق ماده 

  هاي نظامی دارد؟انصراف به یگان

 پاسخ:

مرجع صالح جهت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  575و  15) با عنایت به صراحت حکم موضوع مواد 1

تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم دادگاه نظامی ذیربط است و از آن جا که دادخواست، جزء ادله 

آن اختصاص به محاکم دارد، تسلیم  اثبات جرم نیست و صرفاً وسیله مطالبه ضرر و زیان است که رسیدگی به

  دادخواست به مرجع تعقیب (دادسراي نظامی) که فاقد صالحیت در رسیدگی به آن است منتفی است.

قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح  134مذکور در ماده » خسارت و زیان مالی«) اوالً، با عنایت به عبارت 2

البه خسارات مادي است. ثانیاً، در مواردي که دادگاه کیفري به تکلیف دادستان نظامی منحصر به مط 1382مصوب 

قانون آیین  19کند، با عنایت به ماده دعواي ضرر و زیان ناشی از جرم که عنوان دعواي حقوقی دارد رسیدگی می

مکلف است میزان خسارت و ضرر و زیان را با عنایت به نظر کارشناسی در حکم قید  1392دادرسی کیفري مصوب 

  و مشخص کند. 

که جبران خسارت مبنی بر این 1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  132) قسمت اخیر ماده 4و  3

و مواد مذکور  132هاي نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد با توجه به وحدت موضوع ماده ناشی از جرم در دادگاه

، مطالبه ضرر و زیان مادي ناشی از 132که به عکس ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  575با ماده 

جرم وارد شده به نیروهاي مسلح را منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان دانسته، نسخ ضمنی گردیده است. شایسته 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148ذکر است که رد عین مال ناشی از ارتکاب جرم با عنایت به ماده 

  ف قانونی دادگاه است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.تکلی

تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی بر عهده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  11) برابر ماده 5

دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با 

دیده است و در موارد ورود قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه 575و  15، 14، 10، 9عنایت به مواد 
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 باشد و دادستانخسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر (در فرض استعالم، یگان مربوطه) مکلف به اقدام می

ارت کلیف یگان مربوط دائر به مطالبه خساالصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ بر این اساس تعلی

قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح  134وارده به آن یگان مانع از اعمال حکم استثنایی مندرج در قسمت اخیر ماده 

  دایر به نمایندگی دادستان نظامی از حیث دریافت خسارت نیست. 1382مصوب 

شود و مطالبه ن آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی) ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبرا7و  6

قانون آیین دادرسی کیفري  575و  15آن، عنوان دعواي حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 

، صدور حکم به جبران خسارت، جز در مواردي که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم 1392مصوب 

ات عالوه بر جبران خسار«ده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت دادخواست تصریح نمو

مذکور در  1382و ... قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  101، 100، 85، 78، 51، 41در مواد » وارده

  نیست.فرض استعالم اصوًال به معناي نفی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط 

رسیدگی به دعواي خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  576) مطابق ماده 8

رسی ت تشریفات آیین دادشود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایهاي نظامی مطرح میکه به تبع امر کیفري در دادگاه

  مدنی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/11    

7/99/773   

  ح  773-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کند امکان برداشت آیا در مواردي که شرکت بیمه یا صندوق تامین از پرداخت کامل و به موقع دیه خودداري می

  به از حساب بانکی بیمه یا صندوق وجود دارد؟محکوم

ه یا صندوق تامین مستقیما محکوم به پرداخت شده است و در خصوص سوال فوق آیا بین مواردي که شرکت بیم

تواند مصداق استنکاف از دستور مواردي که مستقیما محکوم نشده است تفاوت وجود دارد؟ آیا در موارد فوق می

  قضایی و یا تمرد از اجراي دستور قضایی و قابل تعقیب کیفري یا انتظامی باشد؟

 پاسخ:

هاي بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که گر یا صندوق تأمین خسارتشرکت بیمه اوًال، برداشت از حساب -2و 1

علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم

  ها بالمانع است.به از حساب آنمقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم

که وظایف واحدهاي اجراي احکام (اعم از مدنی و کیفري) به موجب قوانین مربوطه مشخص ثانیاً، صرفنظر از این

چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق ها است، در فرض سؤال چنانشده و علیاالصول ناظر به اجراي احکام دادگاه

نونی که به موجب مواد هاي بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، عالوه برضمانت اجراي اداري و قاتأمین خسارت

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث  57و ماده  36، تبصره ماده 33قانونی نظیر ماده 

نفع (زیاندیده) در صورت خودداري شرکت بیمه یا پیشبینی شده است، ذي 1395ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

قانون یاد شده، میتواند مطابق بندهاي  31و  30ي تکالیف مذکور در مواد این قانون از اجرا 21صندوق موضوع ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی  22/7/1393مورخ  734قانون مذکور و رأي وحدت رویه شماره  4ماده » ب«و » الف«

کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده و نیز مسبب حادثه مبادرت به طرح دعوي کند و در هر 

ورت مادام که حکم الزماالجرا از سوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهاي اجراي ص

  احکام (مدنی یا حقوقی) نیست.

، ناظر به مواردي است که شخص با سوءاستفاده از 1375قانون محازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  576ماده  -3

ل یري کند و شامگگذار جلورمانه از اجراي اوامر کتبی مورد نظر قانونموقعیت شغلی و مقام خود و با سوءنیت مج

  شود.ترك فعل که ناظر به خودداري از انجام تکالیف قانونی است، نمی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/02    

7/99/771   

  ح  771-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  قانون آیین دادرسی مدنی  135مذکور در ماده » س از جلسهسه روز پ«محاسبه موعد 

  قانون آیین دادرسی مدنی انجام پذیرد؟ 445آیا باید مطابق ماده -1

  در صورت مثبت بودن پاسخ کدام روز باید به عنوان تاریخ ابالغ یا اعالم محسوب شود؟-2

 پاسخ:

هریک از « 1379و انقالب در امور مدنی مصوب هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 135وفق ماده  -2و  1

اصحاب دعوي که جلب شخص ثالثی را الزم بداند، میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دالیل خود را اظهار 

بر این اساس از آنجا که ...» کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه جلب او را بنماید 

قانون موصوف روز جلسه دادرسی به  445بعد از تاریخ جلسه دادرسی اعالم شده است، مطابق ماده  ابتداي موعد

  د.شوعنوان تاریخ اعالم  و نیز روز تقدیم دادخواست جلب ثالث به عنوان روز اقدام، جزء مدت سه روز محسوب نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/23    

7/99/770   

  ح  770-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دار بودن ، توقیف حقوق مستخدمین دولت در صورت عائله1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96مطابق ماده  

خواهد بود از آنجا که برخی مراجع قضایی جهت اجراي ماده  1/3و در غیر این صورت به میزان  1/4فرد به میزان 

تور نمایند خواهشمند است دسیف حقوق مستخدمین دولت مکاتباتی را با این اداره کل و مناطق تابعه میمذکور و توق

حقوق مستخدمین مبلغ پرداختی حقوق هم  1/3و  1/4فرمایید ضمن بررسی موضوع اعالم فرمایند  که مالك میزان 

  باشد یا خیر؟ تبه مرجع قضایی میاکنون شاغلین با کسر بیمه و مالیات و دیون بانکی و اداري قبل از مکا

 پاسخ:

سوم حقوق مستخدم پس از کسر چهارم یا یک، یک1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96مستفاد از ماده 

شود و مقصود از کسور قانونی، کسوري مانند مالیات و بازنشستگی است که به کسور قانونی محاسبه و کسر می

شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و دم از حقوق وي کسر میحکم قانون و بدون اختیار مستخ

  سوم حقوق ندارد.چهارم و یا یکشود، تأثیري در محاسبه یکاجازه مستخدم از حقوق وي کسر می

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/22    

7/99/766   

  ك  766-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادسی کیفري باشد به چه نحو  455دادگاه تجدید نظر استان در مواجهه با رایی که مصداق تبصره ماده 

باید رفتار کند؟ آیا باید رأي بدوي را نقض کرده تا دادگاه بدوي پس از مراعات تشریفات دادرسی مجددا اصدار 

را با ذکر نواقص اعاده کند و یا با انجام رسیدگی مطابق مقررات و  که بدون نقض رأي، پروندهراي کند یا این

تشریفات دادرسی که در مرحله بدوي مغفول مانده است، در نهایت راي بدوي را به لحاظ عدم رعایت تشریفات 

ر ظکه قطع ناعتباري راي وفق ظاهر تبصره مذکور نقض و راسا مبادرت به صدور راي کند یا آندادرسی موجب بی

اعتباري راي در مرحله بدوي و بدون نقض آن، به واسطه جبران نواقص و انجام از ترك تشریفات دادرسی موجب بی

  تشریفات در مرحله بعدي اظهارنظر ماهوي کند؟

 پاسخ:

قانون  455گانه ماده کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر پس از تشکیل جلسه و اعالم ختم دادرسی در بندهاي سه

به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده، چنانچه عدم  1392درسی کیفري مصوب آیین دا

اي از اهمیت باشد که موجب بیاعتباري رأي دادگاه نخستین شود، دادگاه تجدید رعایت تشریفات دادرسی به درجه

کند. لذا نقض رأي و اعاده ي رأي میاین ماده در ماهیت انشا» پ«یا » ب«نظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند 

قانون  450ماده » ب«پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رأي مجدد به استثناي مورد مذکور در قسمت اخیر بند 

  یادشده فاقد وجاهت قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/18    

7/99/762   

  ح 762-79-99ونده:  شماره پر

  

  استعالم:

  آیا مدت تجدیدنظرخواهی (استیناف) بیست روز است یا ده روز؟

 پاسخ:

مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ «دارد مقرر می 1311قانون تجارت مصوب  539هر چند ماده 

مدنی  هايمقررات عمومی راجع به دادرسیاما حکم یادشده در زمان خود استثنایی نبوده؛ بلکه منطبق بر » ابالغ است

نیز در بند یک همین مهلت (ده روز) را  1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  482بوده است؛ به نحوي که ماده 

 براي اشخاص مقیم ایران لحاظ کرده است. بنا به مراتب در حال حاضر طلبکار و تاجري که در دادرسی حضور داشته

(حسب  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههاي است، ظرف مهلت

  مورد بیست روز یا دو ماه) حق تجدیدنظرخواهی دارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/25    

7/99/761   

  ع 761-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها هاي ذیل آن شهرداريها و تبصرهقانون شهرداري 100ند با عنایت به اینکه برابر با ماده رسابه استحضار می

توانند نسبت به متوقف نمودن عملیات ساختمانی مالکینی که بدون اخذ پروانه ساختمانی و یا بر خالف مفاد پروانه می

لکین نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اولیه اقدام و نمایند اقدام نماید که در برخی از موارد مامبادرت به انجام آن می

نمایند لذا هاي قانونی آن نسبت به ادامه عملیات ساختمانی اقدام میدر مراحل بعدي بدون تمدید پروانه در مهلت

خواهشمند است نظریه حقوقی و ارشادي آن اداره محترم را در خصوص اختیارات شهرداري در متوقف نمودن ادامه 

  اند را امر به ابالغ فرمایید.ساختمانی مالکینی که نسبت به تمدید پروانه ساختمانی اقدام ننمودهعملیات 

 پاسخ:

پذیر است و در که جلوگیري شهرداري از ادامه عملیات ساختمانی تنها در موارد منصوص قانونی امکاننظر به این

مدت اعتبار پروانه ساختمانی منقضی شده و  خصوص جلوگیري از ادامه عملیات ساختمانی در مواردي که صرفاً 

تمدید نشده است، در قوانین مربوطه تصریحی وجود ندارد، جلوگیري از عملیات ساختمانی در فرض استعالم فاقد 

  محمل قانونی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/12    

7/99/760   

  ك 760-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  گردد:به حضور ارسال می 1392چند سوال در خصوص قانون مجازات اسالمی مصوب 

در صدمات اعضا و به طور خاص شکستگی استخوان آیا امکان دارد عضو صدمه دیده به طور کامل بهبود یافته -1

تخوان بهبود لتیام عضو یا اسو دقیقا به وضعیت قبل از صدمه یا شکستگی برگردد؟ از نظر علمی تا چه میزان ترمیم و ا

  شود؟یافته تلقی می

که باید آناتومی (شکل و ساختار) آیا مالك اصلی درمان شدن، برگشت عملکرد عضو آسیب دیده است؛ یا این -2

  عضو به وضعیت قبلی برگردد؟

  آیا مفهوم درمان یا عدم درمان هر عضوي از اعضاي بدن با عضو دیگرمتفاوت است؟ -3

با عیب » « درمان نشدن» «عدم بهبودي» «اصال درمان نشدن» «اصالح بدون هیچ عیب و نقص«اژگان مفهوم و -4

  قانون مجازات اسالمی چیست؟ 656و 647، 626، 569،  568در مواد » بدون عیب درمان شدن«و » درمان شدن

 کند، صدمه و آسیبدر شرایطی که عملکرد عضو با جراحی و به کارگیري وسایل ارتوپدي بازگشت پیدا می -5

  که به خاطر تعبیه ابزار، با عیب درمان شده محسوب می شود؟شود و یا اینعضو ،درمان شده تلقی می

  تفاوتی وجود دارد؟ 626،  593، 569،  568در مواد قانونی » بهبود و درمان ،اصالح«آیا بین واژگان -6

 پاسخ:

بیل عیب، نقص و بهبودي موضوع استعالم، امري تخصصی و نظر از این که احراز عناوینی از قصرف  -6الی1

کارشناسی بوده و از وظایف این اداره کل خارج است؛ و از طرفی، برخی از اصطالحات موضوع استعالم در موادي 

آمده و تعریف و تبیین شده است،  398و  397، 396، 395از قبیل مواد  1392از قانون مجازات اسالمی مصوب 

به معنی این است که عضو  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  568و  593مذکور در مواد » عیب اصالح بدون«

صدمه دیده به نحوي بهبودي یابد که از نظر ظاهر و عملکرد (منفعت عضو) تفاوتی با قبل از ورود صدمه (شکستگی) 

و صدمه دیده (شکسته شده)، رغم بهبودي عضاین است که به» اصالح با عیب و نقص«نداشته باشد و منظور از 

نسبت به وضعیت طبیعی و سابق آن، عیب یا نقصی از نظر ظاهر یا منفعت عضو ایجاد شده باشد؛ مثًال دست شکسته 

  بهبودي پیدا کند ولی توان آن کاهش یابد.

   دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه 
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1399/06/23    

7/99/758   

  ع 758-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي مقصود  1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  7،  6، 1هاي با توجه به تبصره -1

و مصادیق آن چیست؟ آیا مفهوم جلوگیري در این موارد با » متوقف ساختن عملیات ساختمانی«و » جلوگیري«از 

  یکدیگر متفاوت است؟

در صورت تخلف مالکان نسبت به پلمپ ساختمان اقدام کند و یا در همان مراحل  تواند رأساٌ آیا شهرداري می-2

الح آوري مصآالت یا جمعکه اقدام به توقیف وسایل و ماشینابتدایی شروع،  بناي غیر مجازرا تخریب کند یا این

از جلوگیري کنند و توانند از احداث بناي غیر مجساختمانی نماید؟ به عبارت دیگر مأمورین شهرداري چگونه می

  ساز و کار قانونی آن چگونه است؟

هاي فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه آیا شهرداري در زمره مقامات صالح رسمی در خصوص پلمپ ساختمان -3

  است؟

اي به عنوان تجاري قانون شهرداري اوًال، در صورتی که طبق نقشه جامع شهر منطقه 55ماده  24با توجه به بند  -4

بینی شده باشد؛ و اماکاربري آن مسکونی باشد و مالکی در منطقه تجاري بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی پیش

تواند متخلف را جریمه می 100که مسکونی است از آن به عنوان تجاري استفاده کند، آیا شهرداري یا کمیسیون ماده 

تی کسب و پیشه و تجارت قابل اعتراض است؟ ثالثاً، در صورکند ؟ ثانیًا، آیا تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیلی محل 

مبنی بر تعطیلی، شخصی مجدداً ا از محل کسب استفاده کند، مرجع صالح در  100که پس از تصمیم کمیسیون ماده 

 100کند یا کمیسیون ماده خصوص تعطیلی کدام است؟ آیا مرجع کیفري است که در خصوص حبس اتخاذ تصمیم می

  داري؟قانون شهر

در صورتی که شخصی از ملک مسکونی به عنوان تجاري و به عنوان مثال از پارکنیگ به عنوان استخر یا  -5

باشگاه ورزشی استفاده کند و داراي اضافه بناي زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی هم باشد، موضوع 

  الحات و الحاقات بعدي است؟با اص 1334قانون شهرداري مصوب  100مشمول کدام تبصره از ماده 

قانون شهرداري، ضمانت اجراي قانونی سد معابر عمومی چیست و جلوگیري  55ماده  2بر اساس تبصره یک  بند  -6

  شهرداري و رفع موانع به چه صورت است؟

https://t.me/ekhtebar


اده و م 1383قانون مدیریت پسماندها مصوب  16قانون شهرداري و ماده  55ماده  2بند  4با توجه به تبصره  -7

هاي ساختمانی در معابر عمومی ، ضمانت اجراي قانونی متخلفین در خصوص نخاله1396قانون هواي پاك مصوب  20

  چیست و قانون حاکم بر موضوع کدام است؟

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي  آمده  1334قانون شهرداري مصوب  100که در قسمت اخیر ماده با توجه به این -1

هاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین تواند از عملیات ساختمانی ساختمانرداري میشه«... است: 

، تبصره یک این ماده ناظر »که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیري نماید.خود اعم از آن

نماید. در ختیار مذکور در متن ماده استفاده میاز ا 100به مواردي است که شهرداري بر اساس این قسمت از ماده 

این ماده شهرداري مکلف است از ادامه عملیات جلوگیري کند؛ اما  7و  6هاي که در موارد مذکور در تبصرهحالی

  تواند متفاوت باشد.شود، حسب مورد میاقداماتی که براي جلوگیري از ادامه عملیات اعمال می

هاي آن، جوازي با اصالحات و الحاحات بعدي و تبصره 1334قانون شهرداري مصوب  100در ماده  -اوالً  -3و  2

نی بیشوند، توسط مأمورین شهرداري پیشهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میبراي پلمپ محل

این  100انه که در ماده هاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پرونشده و اختیار جلوگیري از عملیات ساختمانی ساختمان

هاي مورد نظر نیست و شهرداري باید به کیفیت مناسب دیگري از قانون به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل

ماده مذکور آمده است، در مواردي  7عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیري کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 

تواند با استفاده از ت ساختمانی است و دستور شهرداري اجرا نشود، میکه شهرداري مکلف به جلوگیري از عملیا

مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی براي متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام کند؛ در 

عالوه چون شوند، جواز قانونی ندارد. به هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث مینتیجه پلمپ محل

آالت نیست، الزمه جلوگیري از عملیات ساختمانی، تخریب ساختمان احداث شده و نیز توقیف وسایل و ماشین

  تواند نسبت به تخریب ساختمان یا توقیف اقالم مذکور اقدام کند.شهرداري رأسًا نمی

با اصالحات  1334اري مصوب قانون شهرد 100جلوگیري از ساخت و ساز غیرمجاز موضوع قسمت اخیر ماده  -ثانیاً 

شود و الحاقات بعدي  به هر نحو ممکن باید انجام شود؛ گاهی با اخطار به طرف و تعطیل شدن کار این امر محقق می

؛ کندآوري ابزار و ادوات کار است و حتی در مواردي شاید حمل مصالح ضرورت پیدا و گاهی این کار مستلزم جمع

هایی که مستلزم هزینه کمتري است و حقوق شهروندان را بیشتر رعایت المقدور از شیوهاما مأمور شهرداري باید حتی

  کند، استفاده کند. می
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اوًال، استفاده تجاري از ملکی که داراي پروانه ساختمانی مسکونی است، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف  -4

قانون شهرداري دایر بر صدور رأي به تعطیلی  55ماده  24محسوب و در چنین وضعیتی حکم مندرج در تبصره بند 

قانون شهرداري در این خصوص مانند  100محل تجاري حاکم بر موضوع است. ثانیًا، تصمیم کمیسیون بدوي ماده 

که در بند مذکور به صراحت استفاده تجاري مجدد از دیگر آراء کمیسیون قابل تجدیدنظر است. ثالثاً، با توجه به این

شده، جرم شناحته شده است، رسیدگی به این جرم در صالحیت دادگاه کیفري است. همچنین تعطیلی محل تعطیل 

مجدد محل کسب مزبور از وظایف مأمورین شهرداري است و با توجه به صدور رأي قطعی کمیسیون، نیاز به رأي 

  مجدد ندارد.

قع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی اضافه بناي زاید بر مساحت زیربناي مندرج در پروانه ساختمانی وا -5

قانون شهرداري است. اما استفاده تجاري از ملکی که داراي  100) ماده 27/6/1358(اصالحی  2مشمول تبصره 

قانون شهرداري  55ماده  24پروانه مسکونی است، همان گونه که در پاسخ سوال قبل بیان شد، مشمول تبصره بند 

  است.

با اصالحات و الحاقات بعدي،  22/5/1324نامه امورخالفی مصوب ماده یک آیین 3به موجب بند -اوالً  -6

روها و معابر بدون اجازه شهرداري، اشیایی بگذارند یا حیواناتی نگاه دارند که مزاحم عبور و اشخاصی که در پیاده«

، قابل تعقیب و مجازات »مایندرو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال نمرور شده یا به هرنحوي از انحاء تمام پیاده

با اصالحات و الحاقات بعدي در مقام  1334قانون شهرداري مصوب  55ماده  2هستند؛ همچنین تبصره یک ذیل بند

روها (از سوي هرکسی) به هرعنوانی دارد که سد معبر عمومی و اشغال پیادهبیان وظایف قانون شهرداري مقرر می

الذکر محرز است که هر یک از دو مقرره است. با دقت در دو مستند قانونی فوقاعم از کسب، سکنی و ... ممنوع 

نامه امور ماده یک آیین 3قانونی در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارند وهیچ یک ناسخ دیگري نیست؛ زیرا بند 

 55ماده  2یک بند  و تبصره» سّد معبر«انگاري و تعیین ضمانت اجراي کیفري براي مرتکبین خالفی در مقام جرم

  و رفع آن است.» سّد معبر«قانون شهرداري در تشریح وظایف شهرداري در حوزه اجرایی با پدیده 

قانون شهرداري، تکلیف شهرداري در مواجهه با سد  55ماده  2) بند 27/11/1345ثانیا، طبق تبصره یک (اصالحی 

  نحوه اقدام در هر مورد ممکن است متفاوت باشد.معبر، جلوگیري و رفع موانع و آزاد کردن معابر است؛ اما 

پسماند عادي محسوب » هاي ساختمانینخاله« 1383قانون مدیریت پسماندها مصوب  2طبق بند یک ماده  -7

قانون مذکور و نیز توقیف  16آن در اماکن غیرمجاز، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در ماده » تخلیه«شود؛ لذا می

شود. بنابراین در فرض سؤال نیز رفتار این قانون به مدت یک تا ده هفته محکوم می 20ده طبق ماده کننخودرو تخلیه
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قانون هواي  20شود ماده رانندگان تحت عنوان تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز قابل تعقیب است. ضمناً متذکر می

  اوت است.متف» تخلیه«است که با » هاانباشت پسماند«ناظر بر  1396پاك مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/02    

7/99/757   

  ح  757-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

داند در صورتی که قانون آیین دادرسی مدنی که مالك صالحیت را تقدیم دادخواست می 26با توجه به ماده  -2

یر تادیه مقوم به مبلغ ده میلیون ریال به دادگاه تقدیم شده باشد در صالحیت دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت تاخ

دادگاه است یا شوراي حل اختالف؟ در صورت عقیده به صالحیت شوراي حل اختالف اگر دادگاه وارد رسیدگی 

ف حل اختالشود یا دادرس باید قرار عدم صالحیت به شوراي ماهوي شده باشد سبب ایجاد صالحیت براي دادگاه می

  صادر نماید؟

 پاسخ:

قانون نحوه  3ماده  14در مورد آن دسته از دعاوي که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند -2

با اصالحات و الحاقات بعدي، مبلغی  1373وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

م شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأي، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی کند و پس از معلورا پرداخت می

که در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شوراي جاییرا پرداخت کند، از آن

ي است که در قانون به صراحت پذیر نیست؛ زیرا صالحیت این شوراها حل اختالف محدود به مواردحل اختالف امکان

هاي آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اصل بر صالحیت دادگاه

  دادگستري است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/10    

7/99/754   

  ك 754-113-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از قانون مجازات اسالمی مصوب  690تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت از حق موضوع ماده آیا جرایم 

از قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن  3ماده  2با توجه به بند  1375( تعزیرات) مصوب  1392

باشد یا در سرا میدر صالحیت داد 1399و با رعایت تعرفه خدمات قضایی در سال  1373در مواد معین مصوب 

  باشد؟صالحیت دادگاه کیفري دو می

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690هاي تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده بزه

قانون کاهش مجازات حبس  11در مواردي که امالك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده  1375

قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات  1399تعزیري مصوب 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصتقلیل

قیم در دادگاه به طور مست 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 

قانون  3ماده  2شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند مطرح می

با اصالحات و الحاقات بعدي که ممکن  1373وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

  .در صالحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد است منتهی به تعیین جزاي نقدي (درجه پنج) شود،

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/26    

7/99/753   

  ك 753-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مصدوم  یحسب اعالم پزشکی قانونی شکستگی استخوان نازك نی ساق پاي راست در ناحیه یک سوم باالیی و پایین

  به طور مطلوب التیام یافته است یک دیه دارد یا دو دیه؟

 پاسخ:

، هرگاه یک استخوان از چند نقطه جداي از هم بشکند ...، در 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  570طبق ماده 

آید و در هاي متعدد محسوب شود، هر یک دیه جداگانه دارد، هرچند با یک ضربه به وجود صورتی که عرفًا جنایت

قانون مذکور در مبحث تداخل و تعدد دیات به صراحت اعالم شده است که در صورت اجتماع چهار شرط  543ماده 

شود. لذا در فرض سؤال چون یک کند و تنها دیه یک آسیب ثابت میهاي متعدد، تداخل میذیل این ماده، دیه آسیب

و نقطه جدا از هم شده است، با اجتماع سه شرط دیگر نی پا از درفتار مرتکب، موجب شکستگی استخوان نازك

شود؛ واّال باید دیه هر شکستگی جداگانه مورد حکم این قانون، فقط دیه یک آسیب، ثابت می 543مذکور در ماده 

هاي متعدد ایجاد شود (شکستگی استخوان قرار گیرد. بدیهی است در صورتی که در اثر رفتارهاي متعدد، آسیب

است. النهایه تطبیق عمل  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  542فرض سؤال)، موضوع مشمول ماده  نی درنازك

ارتکابی متهم با قانون در هر مورد، با عنایت به اوضاع و احوال و محتویات پرونده و کسب نظر پزشکی قانونی با 

  کننده است.قاضی رسیدگی

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/04    

7/99/748   

  ك  748-16/7-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  نامه رسمی در صالحیت دادسرا  است یا دادگاه کیفري دو؟آیا رسیدگی به رانندگی بدون گواهی

 پاسخ:

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

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

تغییر نکرده است، داراي سه  1399و  1398، 1397هاي که در قوانین بودجه سال 1396قضایی قانون بودجه سال 

ت، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از  میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال جزاي نقدي اس

خارج  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340شود و از شمول ماده جرایم درجه شش تعزیري محسوب می

مبنی بر تغییر مبالغ جزاي نقدي،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  28است. همچنین مقرره مذکور در ماده 

قانون وصول  3در تغییر جزاي نقدي در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده  مغایرتی با تصریحات قانونی

و اصالحات و الحاقات بعدي ندارد و هر یک  1373برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

 قانون حاکم و بر اساس بندي جرم مستوجب جزاي نقدي با توجه بهدر مجراي خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه

  الذکر به عمل خواهد آمد.قانون صدر 19بندي جرایم مذکور در ماده معیارهاي درجه

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/18    

7/99/746   

  ك  746-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

درسی کیفري، آیا در مورد متهمی که به صورت غیابی به قانون آیین دا 456و  246 345و  217با عنایت به مواد 

دو سال حبس محکوم شده گردیده و پس از واخواهی(که در جریان آن متهم شخصاً حضور نیافته) همان راي اول 

تایید شده است و حکم حضوري صادر شده و پنج روز از فرصت تجدیدنظرخواهی باقی مانده، با تقاضاي شاکی مبنی 

توان حکم جلب  علیه را دارد، میدر حال فرار از کشور است و تقاضاي صدور حکم جلب محکوم حکومکه مبر این

  را صادر کرد؟ الخروجی محکومقانون آیین دادرسی کیفري قرار ممنوع 247ماده  2یا مطابق تبصره 

 پاسخ:

یین دادرسی کیفري مصوب قانون آ 406ماده  2و تبصره  456، 246، 217، 188، 179، 168با عنایت به مواد 

،در مواردي که پرونده متهم در دادگاه بدوي مطرح بوده و از متهم قبًال تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی 1392

تواند با توجه محکومیت غیر قطعی متهم و به منظور جلوگیري از فرار یا مخفی شدن او و شده باشد، دادگاه می

ان ضرر و زیان وي، دستور احضار یا جلب متهم و منع خروج وي از کشور براي دیده براي جبرتضمین حقوق بزه

ي فراغ دادرس خارج صدور قرار تأمین کیفري و عندالزوم قرار نظارت قضایی صادر کند و موضوع از شمول قاعده

  است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/16    

7/99/745   

  ك  745-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه احد از مستشاران دادگاه تجدیدنظر عقیده به عدم وقوع بزه و برائت متهم داشته است و رئیس دادگاه و -1

مستشار دیگر راي محکومیت را تایید کرده باشند پس از جلب رضایت شاکی خصوصی و درخواست اعمال ماده 

گناهی متهم مجاز به شرکت در صدور حکم و تخفیف معتقد به بی قانون آیین دادرسی کیفري آیا مستشار 483

  علیه خواهد بود ؟مجازات محکوم

تصدي و اداره جلسه دادگاه تجدیدنظر استان توسط مستشار دادگاه در حضور و با موافقت رئیس دادگاه وجاهت -2

  خیر؟ دارد یا

 پاسخ:

» نظریه اقلیت«نظر استان مبنی بر برائت متهم به عنوان دیددر فرض استعالم اظهار عقیده سابق مستشار دادگاه تج -1

قانون آیین  483علیه (متهم موصوف) موضوع ماده از موارد امتناع دادرس از رسیدگی به تقاضاي تخفیف محکوم

  باشد.نمی 1392دادرسی کیفري مصوب 

ل دادگاه تجدیدنظر استان و چگونگی تشکی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  426و  357مطابق مواد  -2

نحوه اداره آن تعیین شده است و با فرض حضور رئیس دادگاه و مشارکت وي در رسیدگی، موجب قانونی جهت 

اداره دادگاه به کیفیت دیگر وجود نداشته و تصدي دادگاه به وسیله مستشار ولو با موافقت رئیس دادگاه صحیح 

  باشد.نمی

 دکتر احمد رفیعی

    ی قوه قضاییهمدیرکل حقوق
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1399/06/22    

7/99/744   

  ح  744-9/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مورخ  708که حسب مقررات جاري در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول رأي وحدت رویه شماره با توجه به این

استهالك کامل هیأت عمومی دیوان عالی کشور به حق حبس زوجه تا زمان تأدیه آخرین قسط و  22/5/1387

مهریه باقی است، در فرضی که زوجه به استناد حق حبس و با تاکید و اصرار بر استمرار امتناع در مقابل شوهر تمکین 

عام و خاص ندارد و استهالك تمام مهریه به صورت به صورت اقساطی با لحاظ ماهیت و کارکرد امروزي آن 

لحاظ عسر و حرج و بیم مفسده،  به تشکیل خانواده  و ارضاي هاي طوالنی است و زوج به مستلزم سپري شدن سال

قانون حمایت  16ماده  3تواند به استناد اصول دهم و چهلم قانون اساسی و بند مشروع غریزه نیاز دارد، آیا زوج می

دادگاه  از دادگاه  صدور اجازه ازدواج دوم از نوع دایم را درخواست کند؟ موافقت یا مخالفت 1353خانواده مصوب 

  باشد؟با درخواست خواهان، با مبانی شرع مقدس و احکام الهی منطبق است یا خالف شرع بین می

 پاسخ:

که به موجب قوانین بعدي نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده  1353اوالً، موادي از قانون حمایت خانواده مصوب 

در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان آن قانون  16نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده  1391مصوب 

 1353قانون حمایت خانواده مصوب  16ماده  3موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند 

گذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانوندر خصوص یکی از موارد نه

در ادبیات حقوقی معادل » عدم تمکین«قانون مدنی، اصطالح  1085راستاي نشوز زن است و با عنایت به ماده  و در

است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأي دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا » نشوز«

اده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استف

گونه که عدم تمکین زوجه در راستاي حق حبس، شدن تکلیف زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همان

  موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفري زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست.

تواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع سؤال داراي حق طالق است و می که زوج در فرضثانیاً، با توجه به این

شرعی و قانونی تجدید فراش کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعالم با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است 

  و احکام شریعت مقدس اسالم نباید مستمسکی براي تضییع حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار گیرد.

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی
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1399/06/04    

7/99/742   

  ك  742-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس باالي پانزده سال محکوم شده و مجدد در  1378شخصی سابقا و در سال 

حکم  النهایه در کمیسیون عفو به حبس ابد تقلیل یافته  به اتهام حمل مواد مخدر  به اعدام محکوم و این 1388سال 

قانون مجازات اسالمی اجراي احکام  10به قانون مبارزه با مواد مخدر، در راستاي ماده  45است.  پس از الحاق ماده 

متهم  هککیفري پرونده را جهت اصالح حکم حبس ابد به دادگاه صادر کننده راي ارسال و دادگاه نیز با توجه به این

الحاقی دارد، با این درخواست مخالف کرده و اکنون پس از  45ماده » پ«سابقه حبس باالي پانزده سال موضوع بند 

این قانون و  3تصویب قانون مجازات کاهش حبس تعزیري، قاضی اجراي احکام کیفري پرونده را در راستاي ماده 

ادگاه ارسال کرده است در این فرض آیا دادگاه باید در هاي ابد غیر حدي به حبس درجه یک به این دتبدیل حبس

  راستاي قانون مجازات کاهش حبس تعزیري اقدام به تبدیل حبس ابد کند؟

 پاسخ:

مجازات مرتکبان جرایمی که در  12/7/1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45اوالً، مطابق ماده 

تند، بر اساس احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، حسب هس» حبس ابد«این قانون داراي مجازات 

شده است؛ لذا در فرض سؤال، بحث نسخ یا » تبدیل» «حبس و جزاي نقدي درجه دو«یا » اعدام«مورد به مجازات 

ل تمام (مبنی بر تبدی 1399قانون مجازات اسالمی مصوب  19الحاقی به ماده  6تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 

  هاي ابد غیر حدي مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساسًا سالبه به انتفاء موضوع است.حبس

الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45ماده » پ«ثانیاً، اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند 

مرتکب جرم شده باشند که فرض  االجرا شدن این قانونناظر به مرتکبان جرایمی است که بعد از الزم 12/7/1396

  سؤال منصرف از این امر است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبناي محاسبه و  19/9/1398مورخ  783ثالثاً، مطابق رأي وحدت رویه شماره 

؛ بنابراین در فرض سؤال که »مجازات موجود قابل اجرا است«اعمال تخفیف مجازات مشموالن اعدام و حبس ابد، 

، 12/7/1396ه اعدام قبل از الزم االجرا شدن ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب محکوم ب

(با داشتن یک سابقه محکومیت به حبس بیش از پانزده سال) مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار گرفته و مجازات 
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است و در  1392ات اسالمی مصوب قانون مجاز 10ماده » ب«تبدیل شده است، مشمول بند » حبس ابد«آن به 

  تبدیل شود.» حبس و جزاي نقدي درجه دو«اجراي ماده واحده الحاقی موصوف، مجازات محکوم باید به 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/12    

7/99/741   

  ح  741-93-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 522ایج و خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس ماده چنانچه شخصی به پرداخت وجه ر

محکوم گردد  و متعاقب آن حکم به اعسار نسبی وي بدین نحو صادر 1379عمومی و انقالب در امور مدنی  مصوب 

و  بلغ نقديگردد که مشارالیه مبلغ مشخصی را  به صورت نقد و سپس ماهیانه مبلغ مشخصی پرداخت کند؛ اما م

  اقساط ماهیانه را پرداخت نکند.

که در حکم اعسار صادره تمکن مدیون به صورت نسبی محرز شده است، آیا خسارت تأخیر اوالً، با توجه به این

گیرد تأدیه به مبلغ نقدي و نیز مبلغ هر قسط از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت آن بر اساس ماده موصوف تعلق می

لغ رغم عدم پرداخت مبه رویه غالب شعب اجراي احکام مدنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه علیبا این توضیح ک

  نقدي و اقساط است.

علیه دعواي اعسار مطرح کند و در حکم جدید ثانیاً، چنانچه پس از گذشت مدتی از اعسار سابق مجددًا محکوم

کن به صورت نسبی و متفاوت از حکم سابق محرز صادره بدون اعالم تسري حکم اعسار جدید به اقساط سابق تم

  شود،آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اقساط سابق تا زمان صدور حکم اعسار جدید باید لحاظ شود؟

 پاسخ:

آن است که الزام  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522مستفاد از ماده 

رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از ارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي بهمدیون به پرداخت خس

سوي دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه داللت بر آن دارد که عدم پرداخت دین 

راین در صورت صدور حکم شود؛ بناباز طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمی

که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی

علیه در شود در فرضی که محکومگیرد. اضافه میکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیحکم بر تقسیط آن صادر می

علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده که دادگاه تمکن مالی محکوم پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی

  رسد.یادشده قابل اعمال به نظر می 522است(پیش پرداخت) تأخیر کند، ماده 

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/03    

7/99/740   

  ك  740-54-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شوند و افرادي مدعی مالکیت این خودروها اي حامل مواد مخدر که به نفع دولت ضبط میدر خصوص خودروه

قانون آیین دادرسی کیفري به صراحت موضوع را بیان  148ماده  2هستند و به راي صادره اعتراض دارند. تبصره 

ع گاه تجدیدنظر این موضونموده و مقرر داشته مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است اما شعب داد

تقدیم  نمایند و افراد نیز اقدام بههاي صورت گرفته را به دلیل فقدان سمت رد میرا نپذیرفته و کلیه تجدیدنظرخواهی

کنند حال با توجه به این موضوع و اینکه نظر دادگاه عالی الزم االتباع است تکلیف دادگاه انقالب اعتراض ثالث می

قانون آیین دادرسی کیفري است؟ و در  148ماده  2یا اساسا این فرض، مشمول تبصره در این فرض چیست؟ آ

  هاي اعتراض ثالث مطروحه چه تصمیمی باید گرفت؟خصوص دادخواست

 پاسخ:

در تبصره » متضرر«است و کلمه  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  148ماده  2فرض سؤال، مشمول تبصره 

ه شود و با لحاظ اینککه از حکم کیفري صادره از دادگاه انقالب زیان دیده است نیز میمذکور، شامل شخص ثالثی 

اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفري است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین 

دادگاه انقالب در خصوص ضبط  گفته، مرجع اعتراض نسبت به تصمیمقانون پیش 148ماده  2با استناد به تبصره 

اموال و اشیاي موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر  استان است و با عنایت به مراتب 

خ باشد بر همین اساس پاسموجه بوده و منطبق با قانون نمیمذکور، در فرض سؤال اقدام دادگاه تجدیدنظر استان غیر

  فی است.به قسمت اخیر سؤال منت

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/17    

7/99/738   

  ك  738-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

روز به دادگاه مراجعه و اعالم  10قانون آیین دادرسی کیفري قبل از اتمام  388چنانچه طرفین پرونده طبق ماده 

اد و رغم ایرتوان جلسه مقدماتی را تشکیل داد؟ و یا اینکه علیآیا می گونه ایراد و اعتراضی ندارندنمایند که هیچ

  روز جلسه مقدماتی را تشکیل داد؟ 10اعتراض نداشتن اصحاب پرونده باز هم باید بعد از 

 پاسخ:

ها صرف نظر از این که اعالم طرفین مبنی بر عدم ایراد و اعتراض موضوع پرسش، مانع از طرح ایرادها یا اعتراض

رغم نیست و طرفین علی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  388و  387روزه موضوع مواد  10ر مهلت د

اعالم عدم ایراد تا زمانی که مهلت باقی است، حق دارند ایراد یا اعتراض خود را مطرح کنند، درفرض سؤال با توجه 

هر حال طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه در  "قانون یادشده مبنی بر اینکه  388به تصریح قسمت اخیر ماده 

، اعم از این که متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکالي آنان در مهلت ده روز "پیش از اتمام مهلت ممنوع است

اي به دفتر دادگاه تسلیم کنند و یا با حضور در دفتر هاي خود را طی الیحهمذکور در مواد یادشده، ایرادها و اعتراض

مجلس اعالم کنند که ایراد و اعتراض ندارند و یا اساسًا در مهلت مزبور اعتراض نکنند، و با تنظیم صورتدادگاه 

مضی مهلت یاد شده  به منظور امکان طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، با توجه به آمره بودن مقررات مزبور 

  ضروري است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/15    

7/99/737   

  ح  737-9/4-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به در صالحیت دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی آیا دعواي تعدیل نفقه همانند دعواي تعدیل اقساط محکوم

ه در قکرده است؟ به عنوان مثال اگر  ضمن دعواي طالق،نفقه فرزند مشترك تعیین شده باشد آیا دعواي تعدیل آن نف

اگر قائل به غیر مالی  صالحیت دادگاهی است که راي طالق را صادر کرده است یا در صالحیت شوراي حل اختالف؟

  تواند رسیدگی کند؟بودن آن باشیم، آیا شعبه دیگر دادگاه می

 پاسخ:

ایط ه علت حدوث شرشود و بشده نمیگاه مشمول اعتبار امر قضاوتاي است که هیچاوالً، ماهیت حقوقی نفقه به گونه

نفع و از جمله تقدیم دادخواست تعدیل نفقه جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذي

وجود دارد که در این صورت باید دعواي طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه 

م کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع، براي رسیدگی در اولویت اي که قبًال در این خصوص اتخاذ تصمیشعبه

  است، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست.

، دادگاه به 1391قانون حمایت خانواده مصوب  47ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 

رف کند و صمیزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعالم می کند و فقططور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی

تعیین نفقه و میزان آن و تعدیل بعدي آن به معناي  صدور  حکم به پرداخت نفقه نیست، بنابراین در این موارد، دعوا 

  غیر مالی و از صالحیت شوراي حل اختالف خارج است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/01    

7/99/736   

  ح  736-2/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خواهی، آیا مبلغ خسارات دادرسی و تأخیر تادیه براي وصول هزینه دادرسی مرحله واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام

آیا  رمندرج در دادنامه نخستین به همراه مبلغ اصل خواسته در مورد حکم قرار گرفته باید لحاظ شود؟ به بیان دیگ

  شود و در اخذ هزینه دادرسی مراحل بعدي باید لحاظ شود؟به شامل خسارات دادرسی و تأخیر تادیه هم میمحکوم

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  519و  515و نیز مواد  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  161و  150، 6مستفاد از مواد 

، منظور از »بهمحکوم«چنین لحاظ مفهوم عرفی واژه و هم 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در  3ماده  12بند » ج«و » ب«هاي در بخش» بهمحکوم«

با اصالحات و الحاقات بعدي، میزان مالی است که موضوع حکم قرار گرفته است و از  1373موارد معین مصوب 

خواهی تفاوتی میان محکومیت بابت اصل آن براي تعیین هزینه دادرسی واخواهی، تجدیدنظر و فرجامحیث احتساب 

خواسته یا متفرعات آن که مورد لحوق حکم قرار گرفته است، وجود ندارد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال حسب 

ل و متفرعات خواسته که موضوع خواهی بر اساس مجموع اصمورد هزینه دادرسی واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام

  .شودحکم قرار گرفته است، محاسبه می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/30    

7/99/735   

  ك  735-100-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 101ادرس محترم شعبه این حوزه موضوع نامه د1399/ 5/14مورخ 9001/15095/10به پیوست تصویر نامه 

شهرستان فیروزکوه در خصوص عدم پذیرش گزارش جهاد کشاورزي به عنوان نظریه کارشناسی  2دادگاه کیفري 

  گردد مستدعی است نظر آن اداره کل محترم را در خصوص موضوع صراحتا اعالم فرمایید.جهت مالحظه ارسال می

سازمان جهاد کشاورزي استان تهران مبنی بر عدم   1399/2/17ص م مورخ  120/99/289عطف به نامه شماره 

رید عالی مستحضپذیرش گزارش جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه به عنوان نظریه کارشناس همان طور که حضرت

گونه که در گردد که مورد وثوق باشد همانزمانی گزارش جهاد کشاورزي به منزله نظریه کارشناس محسوب می

موضوع در قانون آیین دادرسی کیفري قید شده است اداره جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه گزارش ضابطین این 

که اوال: متاسفانه به لحاظ کارکنان متخلف از نظر اینجانب گزارش آن مورد وثوق دادگاه نبوده ازجمله این که به 

نفر از کارمندان  3فیروزکوه  2دادگاه کیفري  101صادره از شعبه  9809972213402336موجب دادنامه به شماره 

اداره جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه آقایان مهران فخر آور، علی اصغرپازوکی طرودي و مهدي وطنی با عناوین 

اند و در حال حاضر پرونده اتهامی رشوه و جعل اسناد رسمی در خصوص ساخت و ساز هاي غیر مجاز محکوم شده

رغم محکومیت بدوي نامبردگان اعتراض محکومان ارسال شده است ضمنا علی به محاکم تجدیدنظر تهران به لحاظ

رسد باشند که به نظر میهنوز هم در حال حاضر در اداره جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه مشغول فعالیت می

زکوه ان فیروبایست نسبت به جا به جایی افراد مذکور از شهرستسازمان اداره جهاد کشاورزي استان تهران حداقل می

مورخ  759عالی کشور به شماره نمود که لحاظ نشده است ثانیا: با توجه به راي وحدت رویه دیواناقدام می

سال از تاریخ وقوع جرم یا اطالع می باشد و این  موضوع نیازمند تفسیر  3مهلت شکایت کیفري  1396/4/20

هاي هوایی هستند از این رو گزارش حیت تفسیر عکسباشد و کارکنان جهاد کشاورزي فاقد صالهاي هوایی میعکس

رسد و کارشناسی ضرورت دارد مراتب جهت اطالع و دستورات مقتضی به اداره جهاد کشاورزي متفنن به نظر نمی

  گردد.عالی ارسال میحضور جناب
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 پاسخ:

ماده  2یه خارج است. ثانیًا، مطابق تبصره ها از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضایاوالً، اظهارنظر در مورد آراء دادگاه

ها و مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ 1385ها اصالحی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10و ماده  1

ها وزارت جهاد کشاورزي است و نظریه این مرجع براي مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس تغییر کاربري آن

قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی که نظریه کارشناسی مورد  166و  165بر مواد رسمی دادگستري است و برا

اعتراض واقع و به نظر مقام قضایی محل تردید باشد یا با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت نداشته باشد، 

  دهد.موضوع را به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ارجاع می

  

 دکتر احمد رفیعی

  کل حقوقی قوه قضاییهمدیر
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1399/06/11    

7/99/733   

  ك  733-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي ال اي دي در خودروهاي قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات ، آیا استفاده از چراغ 556با عنایت به ماده 

  تخلف رانندگی است؟باشد یا صرفًا شده و واجد عنوان مجرمانه میشخصی مشمول ماده یاد

 پاسخ:

هاي رسمی مأموران و نشان لباس«، استفاده از 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  556موضوع ماده 

است که جواز استفاده شخص از این موارد منوط به دارا بودن سمت دولتی و طی » و مدال و دیگر امتیارات دولتی

هاي ال اي دي بر هاي گردان هشدار دهنده پلیس یا چراغاست و نصب چراغمدارج الزم براي تحصیل این اختیارات 

چنین با توجه به خروج این رفتار از شمول قانون مجازات شود. همخودروي شخصی مشمول این ماده قانونی نمی

ت قانون مجازا 2و مستند به ماده  1390قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب 

ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، چنین وکننده اصل قانونی بودن جرم است و اصل سیاسالمی که بیان

  اقدامی واجد وصف مجرمانه نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/23    

7/99/732   

  ك  732-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ره ساز شخصی از قبیل هارد، لب تاپ، فلش و سایر ابزار ذخیره سازي که متهم به وسیله آنها اطالعات آیا اقالم ذخی

شود و قابل ضبط است یا باید اطالعات موجود در را منتقل نموده جزء وسایل مجرمانه و مرتبط با جرم محسوب می

  عودت گردد؟ ابزار ذخیره سازي و وسیله مربوطه امحاء و ابراز ذخیره ساز به متهم

 پاسخ:

مفهوم عام آالت و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل 

شده، حین ارتکاب استعمال یا براي استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتًا وسیله ارتکاب جرمند و یا از جرم 

اد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و ... که در صدور دستور ضبط این شوند همانند انواع موتحصیل می

اموال توسط دادگاه تردیدي نیست. اما برخی اشیاء دیگر، ذاتاً این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب 

قلیه، آالت موسیقی و ... . هاي داده، وسایل نجرم استعمال یا براي استعمال اختصاص داده شوند همانند رایانه، حامل

گذار در مواردي به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوان مجازات اصلی تصریح کرده است همانند ضبط تجهیزات قانون

دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره یا ضبط محصوالت صیادي و 

زي جمهوري اسالمی ایران. اما برداري از منابع آبقانون حفاظت و بهره 22ه ماد» ج«ابزار آالت صید موضوع بند 

 215قانون آیین دادرسی کیفري ( 148در سایر مواردي که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است مطابق ماده 

اي همانند ایانههاي رسازي دادهشود. بر این اساس در فرض استعالم، وسایل ذخیرهقانون مجازات اسالمی) عمل می

  شود.ها مسترد میها، به صاحبان آناي پس از محو غیر قابل برگشت دادههاي رایانههاي داده یا سامانهحامل

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/05    

7/99/731   

  ك  731-113-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کیفري با  قانون آیین دادرسی کیفري، چنانچه در پرونده 148می و ماده قانون مجازات اسال 215بر اساس ماده  

موضوع تصرف عدوانی و امثال آن، بازپرس  یا دادگاه  حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت 

وضوع م داشته باشند آیا الزم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف، استرداد یا عدم استرداد ملک

  شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟

 پاسخ:

تصمیم در خصوص رفع تصرف عدوانی در هر صورت بر عهده دادگاه است و بازپرس با فرض احراز اوالً، اتخاذ 

  محرمیت و صدور قرار جلب به دادرسی نیز در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

نچه قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و قطعی شود، چون پرونده کیفري در دادگاه مطرح ثانیًا، در فرض سؤال، چنا

  شود اتخاذ تصمیم در مورد رفع تصرف عدوانی از سوي دادگاه موضوعًا منتفی است.نمی

قانون مجازات  690ثالثاً، صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 

اي ، از سوي دادگاه کیفري منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پرونده1375المی (تعزیرات) مصوب اس

منتهی به صدور حکم برائت از سوي دادگاه کیفري شود، موجب قانونی جهت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از 

رف عدوانی، هاي تصپیگیري شود. شایسته ذکر است بزه سوي دادگاه یادشده نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی

در مواردي که امالك  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 

قابل  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 

انونی یافته، مجازات قجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیلگذشت و مشمول تقلیل م

جرم درجه هفت محسوب و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده جرم است که در انطباق آن با شاخص

  شود.به طور مستقیم در دادگاه مطرح می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340طبق ماده 

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/05    

7/99/730   

  ك  730-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کلید مصادیق 1399/2/23از قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  15و  11با توجه به اینکه بر اساس مواد 

معاونت در جرم تعیین شده نسخ گردیده و همگی در ماده خاص قانونی که در آنها براي شروع جرم مجازات و یا 

قانون کاهش  15تجمیع شده است حال سوال آن است که ماده 1399/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب  122

ها در خصوص جرایم مواد مخدر از جمله ها و یا معاونت در جرممجازات حبس تعزیري در مورد کلیه شروع به جرم

  قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تسري دارد یا خیر؟ 23،  18، 15مواد 

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

  ارسال گردد. و بهره برداري به این حوزه قضایی اعالم و

 پاسخ:

این  1399ن کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب قانو 15در ماده » تحت همین عناوین«اوالً، منظور از عبارت 

گذار براي شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم تعیین مجازات کرده است که قانون

، 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  542باشد، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  655، شروع به سرقت به شرح ماده 594وع ماده شروع به ارتشاء موض

همین قانون. لذا مصادیق مذکور در فرض استعالم (جرایم  612و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده  1375

قات و اصالحات با الحا 1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  15و قسمت اخیر ماده  23، 18موضوع مواد 

بینی و براي آن مجازات خاصی مقرر شده است، از بعدي) و نیز مواردي که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیش

  شمول ماده مذکور خارج است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  30/10/1393مورخ  738ثانیاً، با عنایت به مالك صدر رأي وحدت رویه شماره 

با الحاقات و اصالحات بعدي در خصوص  1367اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  جا که قانونو از آن

کیفیت تعیین مجازات براي مرتکبان شروع یا معاونت در جرایم مذکور در این قانون حکم خاصی وضع نکرده است، 

(حسب  1392مصوب  االصول تابع عمومات مذکور در قانون مجازات اسالمیکیفیت تعیین مجازات براي آنان علی

  این قانون) است. 127و  122مورد مواد 

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/05    

7/99/729   

  ك  729-219-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه متهم فاقد سابقه موثر کیفري  1399/2/23قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11بر اساس ماده 

ود و شارزش مال مسروقه نیز بیشتر از دویست میلیون ریال نباشد، جرم سرقت قابل گذشت محسوب می باشد و

که کند. حال سوال آن است که در بحث شروع به سرقت، با توجه به اینمجازات حبس مرتکب به نصف تقلیل پیدا می

باخته را داشته است، آیا شروع به در برخی از موارد مشخص نیست که مرتکب قصد بردن چه میزان از اموال مال

  سرقت در صورت فقدان سابقه موثر کیفري قابل تحقق است؟ 

 پاسخ:

شود؛ یابد تعیین میمجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر براي همان جرم که به نحو تام ارتکاب می

د هاي مختلف یک جرم ماننبیق آن با گونهکه رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی براي تطدر صورتی

وان مجرمانه ترین عنهاي مختلف، دالیل و قرائن الزم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبکسرقت

  اتخاذ تصمیم کرد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/11    

7/99/728   

  ح  728-59-99پرونده:   شماره

  استعالم:

و  1387که برابر قوانین ثبتی از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب با توجه به این

هاي حل اختالف ثبتی هیأت 1390هاي فاقد سند رسمی مصوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

مبنی بر بالمانع بودن صدور سند رسمی به نام متقاضی با رعایت تشریفات  حسب مورد مبادرت به صدور رأي

نمایند؛ چنانچه در خصوص ملک موضوع درخواست ثبت، سند رسمی مالکیت به نام متقاضی صادر شده قانونی می

ان زمباشد و شخصی با ادعاي مالکیت نسبت به آن ملک در صدر ابطال سند رسمی اخذ شده برآید، آیا بدوًا و هم

باید نسبت به رأي هیات حل اختالف ثبتی که سند رسمی مالکیت مبتنی بر آن رأي تنظیم و صادر شده است، اعتراض 

که تعرضی نسبت به رأي حل اختالف ثبتی صورت که صرف دعواي ابطال سند رسمی مالکیت بدون آنکند و یا آن

  تی در دعواي ابطال سند رسمی مالکیت مستتر است؟گیرد، کافی است و به عبارتی ابطال رأي هیأت حل اختالف ثب

 پاسخ:

قانون ثبت اسناد و امالك  148و  147دعواي ابطال سند مالکیت موضوع رأي هیأت حل اختالف مندرج در مواد 

با اصالحات و الحاقات بعدي و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  1310مصوب 

ماده یک قانون الحاق موادي به قانون  2و یا هیأت موضوع بند  1390فاقد سند رسمی مصوب هاي و ساختمان

هاي مشابه، بدون طرح دعواي و دیگر هیأت 2/12/1388ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 

ه ت نیست؛ زیرا بابطال آن رأي هیأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأي هیأ

داللت التزامی، دعواي ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأي صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال 

باشد و با صدور رأي بر ابطال چنین سندي که نتیجه رأي هیأت حل اختالف است، رأي رأي هیأت یادشده نیز می

  شود.مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط می

 کتر احمد رفیعید

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/10    

7/99/727   

  ك  727-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 19به ماده  6قانون کاهش مجازات حبس تعزیري متضمن الحاق یک تبصره به عنوان تبصره  3آیا مقررات ماده 

مقرر در قانون به حبس درجه یک شامل جرایم مواد  هاي ابد غیر حديقانون مجازات اسالمی  مبنی بر تبدیل حبس

  شود؟الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي می 45مخدر به خصوص ماده 

 پاسخ:

مجازات مرتکبان جرایمی که در این  12/7/1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45مطابق ماده 

هستند، با توجه به احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، حسب » حبس ابد«ات قانون داراي مجاز

تبدیل شده است؛ لذا در فرض سؤال، بحث نسخ یا » حبس و جزاي نقدي درجه دو«یا » اعدام«مورد به مجازات 

(مبنی بر تبدیل تمام  1399قانون مجازات اسالمی مصوب  19الحاقی به ماده  6تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 

  هاي ابد غیر حدي مقرر در قانون به حبس درجه یک) منتفی است.حبس

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/18    

7/99/726   

  ع  726-97-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ات مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعین گونه که مستحضرید از مدتی قبل و در اجراي مقررهمان

 نمایند. در این بین وکاليهاي خود از طریق دفاتر مذکور میدادگستري مبادرت به ثبت و ارسال دعاوي و دادخواست

کنند در هاي مربوطه ارسال میها و لوایح خود را به دادگاهدادگستري نیز از طریق سامانه خود کاربري دادخواست

برخی مواقع و پس از ارسال دادخواست از طریق کارتابل مربوطه به دفتر خدمات قضایی دفتر مذکور ضمن اعالم 

نواقصی مانند کسر تمبر مالیاتی عدم ضمیمه نمودن قرارداد مالی (خصوصی) وکیل با موکل و یا عدم ثبت نام موکل 

می هاي اعالنماید. بعد از انجام خواستهابل وکیل میدر سامانه ثنا مبادرت به عودت دادخواست یا شکواییه به کارت

که رفع و انجام                  اي موارد به سبب اینشود. در پارهدر نهایت دادخواست به مرجع قضایی ارسال می

مام اتبر بوده و ممکن است با انجام امور مذکور مهلت مقرر قانونی اقدام قضایی به هاي دفاتر خدمات زماندرخواست

برسد و دادخواست بعد از انقضاي مهلت تحویل دادگاه شود؛ مانند اینکه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی به حکمی 

دهد و پس از واریز هزینه تجدیدنظرخواهی دادخواست را از طریق سامانه را در روز نوزدهم مهلت قانونی انجام می

؛ دهدم ایراداتی مجدداً دادخواست را به کارتابل وکیل عودت میکند و دفتر نیز با اعالبه دفتر خدمات ارسال می

شود و در نهایت مجددًا در روز کند اما چند روزي زمان طی میوکیل در راستاي رفع ایرادات اعالمی اقدام می

بیست و پنجم یعنی پنج روز خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست رفع نقص شده را به دفتر خدمات قضایی 

  کند.دارد و دفتر مذکور هم پرونده را نزد مرجع قضایی ارسال میارسال می

که دادخواست مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی به رؤیت دادگاه رسیده است، خواهشمند است نظر با توجه به این 

  خود را در این خصوص اعالم فرمایید که:

به دفتر خدمات الکترونیک قضایی محاسبه خواهد شد یا  مهلت اقدام وکیل از تاریخ اولین ارسال دادخواست -1

  مالك عمل در محاسبه زمان اقدام وصول دادخواست به دفتر مرجع قضایی است؟

در صورتی که مالك عمل وصول دادخواست به مرجع قضایی باشد، نقش دفاتر خدمات قضایی در وصول این  -2

مذکور (ولو ناقص به زعم دفتر خدمات) از حیث قانونی چه دادخواست چیست و تاریخ ارسال دادخواست به دفاتر 

  اثر حقوقی دارد؟
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که بررسی دادخواست و ضمائم آن از هر حیث از وظایف دادگاه و مدیر دفتر دادگاه است،  آیا با توجه به این -3

  دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حق و مسئولیتی از حیث بررسی شرایط دادخواست دارند؟

 پاسخ:

 655ماده  2ها موضوع تبصره نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات قضایی و کانون آنآیین 7و 6، 5توجه به مواد با 

با اصالحات و الحاقات بعدي، وصول دادخواست (اعم از بدوي، واخواهی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

 ال است و تاریخ تحویل به این دفاتر، تاریخو تجدیدنظرخواهی) از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فاقداشک

وصول و مالك محاسبه مواعد خواهد بود. رفع نقص اعالمی از سوي دفتر خدمات الکترونیک قضایی به مانند رفع 

هاي مذکور نیست. شایسته ذکر است تفاوتی بین تقدیم نقص دفتر دادگاه مانع در مهلت تلقی کردن دادخواست

  وسیله وکیل یا غیروکیل نیست. هاي مذکور بهدادخواست

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/25    

7/99/725   

  ع 725-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رساند اکثر شهرهاي زیر پنجاه هزار نفر در استان قزوین که در طی سه دهه گذشته عمدتا از روستا به استحضار می

ند فلذا بعضا ااند و اکثریت قریب به اتفاق در سنوات گذشته بر مبناي طرح هادي مدیریت گردیدهشدهبه شهر تبدیل 

در مواردي بعد از ابالغ طرح جامع مشاهده گردیده که شوراي عالی معماري و شهرسازي بدون در نظر گرفتن نظر 

نموده و این موضوع مشکالت شوراي شهر در تصویب طرح جامع نسبت به کاهش محدوده خدماتی شهر اقدام 

ها به وجود آورده است. مثًال ملکی در طرح قبلی هادي در داخل محدوده شهري بوده و اي را براي شهرداريعدیده

به منظور ساخت و ساز از شهرداري مجوز دریافت نموده و در مراحل پایانی ساخت از محدوده شهري برابر طرح 

ین موضوع این شهرداري را در پاسخ استعامالت ادارات خدمات رسان به جهت جامع ابالغی خارج گردیده است که ا

داند دچار مشکل ساخته اینکه داخل یا خارج بودن ملک مورد نظر در محدوده شهري را شرط واگذاري انشعاب می

اخل که قبال در دنماید است فلذا در پاسخ این استعالمات به ناچار این شهرداري در پاسخ به سوال استعالم عنوان می

نماید لذا خواهشمند است با محدوده شهري بوده است که هیچ مشکلی از مراجعین و اهالی اراضی مذکور حل نمی

گونه اراضی به چه نحوي الذکر ارائه طریق فرمایید روند رسیدگی به منظور حل مشکل اینعنایت به موارد فوق

گونه اراضی نحوه خدمات رسانی به اراضی که درخواست لکین اینبا عنایت به حقوق مکتسبه براي ما -2باشد؟ می

  مجوز ساخت و ساز دارند نیز چگونه خواهد بود؟

 پاسخ:

هاي طرح جامع، هادي و یا تفصیلی در محدوده شهري قرار گرفته و بر این اساس، چنانچه ملکی طبق ضوابط و نقشه

ه ساخت اقدام نموده باشد، و در فرض سؤال که ملک طور قانونی در خصوص صدور پروانمرجع صدور پروانه به

در مراحل پایانی ساخت میباشد و سپس به موجب مصوبه بعدي شوراي عالی شهرسازي و معماري و کمیسیون ماده 

از محدوده خارج شده باشد؛ بنابر وجود اسباب و علل مشروع و قانونی در تحصیل حق، ذینفع (شخص داراي  5

تواند خللی به این حقوق مکتسبه وارد نماید. لذا مکتسبه بوده و تغییرات بعدي طرح نمیپروانه) داراي حقوق 

رسان باید اوال به سابقه ملک که در محدوده واقع بوده، اشاره نماید. شهرداري در پاسخ به استعالم نهادهاي خدمات

 رسان نیز باید با محترمو نهادهاي خدماتثانیا، این سابقه را دلیلی بر ارائه خدمات شهري به اینگونه امالك بداند 

  شمردن حقوق مکتسبه، نسبت به ارائه خدمات الزم اقدام نمایند. 

https://t.me/ekhtebar


شایسته ذکر است، چنانچه ملکی در طرح قبلی در محدوده قرار داشته و در طرح جدید، خارج از محدوده قرار گرفته؛ 

اي صادر نشده)، شهرداري و سایر نهادها از پروانه ولی اسبابی براي تعلق حقوق مکتسبه موجود نیست (مثال اینکه

  باب صدور پروانه و سایر خدمات، تکلیف قانونی نخواهد داشت.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/05    

7/99/724   

  ع 724-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و  93رساند وفق مفاد بند یک ماده به استحضار می

این قانون در مورد  اعضاي  92با اصالحات بعدي در اتهامات موضوع ماده  1375انتخاب شهرداران مصوب 

شوراهاي روستا و بخش به پیشنهاد شوراي شهرستان و یا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پیشنهاد 

  شود. ان و یا استاندار و تصویب هیات حل اختالف استان اقدام میشوراي است

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  6و ماده  2ماده » د«دارد که برابر بند سازمان بازرسی کل کشور اعالم می

قانون  92صالحیت و اختیار سازمان در انعکاس و ارسال گزارش تخلفات اعضاي شوراهاي اسالمی مبتنی بر ماده 

شوراها نیست؛ بلکه اختیار حاصله براي این سازمان به موجب قانون و مقررات خاص سازمان است. حال پرسش این 

قانون صدرالذکر آیا سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با گزارش تخلفات شوراها باید  93است که وفق ماده 

یا فرماندار و شوراي استان یا استاندار) اعالم کند  مورد را به مراجع مشخص شده در ماده مزبور (شوراي شهرستان

قانون یادشده، سازمان  93که جداي از ماده و سپس از طریق مراجع یاد شده به هیأت حل اختالف پیشنهاد شود یا این

بازرسی کل کشور به طور خاص و منبعث از اختیارات قانونی خود صالح به انعکاس تخلفات ارتکابی از سوي 

  به هیات حل اختالف است؟شوراها 

 پاسخ:

با  1375قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  93مطابق ماده 

اصالحات و الحاقات بعدي، تشریفات خاصی جهت رسیدگی به اتهامات اعضاي شوراهاي اسالمی شهر، روستا و 

چه سازمان بازرسی کل کشور در حوزه این در فرض استعالم نیز چنانبینی شده است. بنابربخش و شهرستان پیش

الذکر شده فوقوظایف محوله قانونی با تخلفات اعضاي شوراهاي مزبور مواجه شود، باید از طریق مکانیزم تعیین

  براي رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا اقدام کند.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/10    

7/99/722   

  ك 722-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی بر خالف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر  10ماده » ب«قانونگذار در بند  -1

ا یداند، صرفاً تخفیف مجازات قانونی الحق را از موجبات اصالح حکم دانسته است. حال آبه حال مرتکب نیز می

قانون مجازات اسالمی اصالحی از مصادیق مقررات الحق مساعدتر به حال  134قواعد تعدد جرم موضوع ماده 

 شود یا صرفا باید این اصالح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساسًا در اینمرتکب محسوب می

تواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی میموارد، آیا قاضی اجراي احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرا 

که مقررات اخیر تعدد در گستره ماده صدرالذکر را درخواست کند یا این» ب«الحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند 

صرفًا ناظر بر تخفیف قانونی است، قاضی اجراي احکام  10ماده » ب«گنجد و چون بند مفهوم مقررات مساعدتر می

درخواست کند؟ به عبارت دیگر، آیا بند » ب«ال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجراي بند تواند اعمنمی

  شود؟قانون مجازات اسالمی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب می 10ماده » ب«

قانون مجازات  684قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات حبس موضوع ماده  1ماده » ث«به موجب بند  -2

سالمی (تعزیرات) به حبس درجه شش تغییر یافته است. همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر ا

قانون مجازات اسالمی اصالحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر،  104ماده 

مقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است. حال هاي حبس تعزیري درجه چهار تا درجه هشت حداقل و حداکثر مجازات

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات حبس  684آیا ماده 

قانون مجازات اسالمی باشد و دوباره مجازات  104تواند از مصادیق تبصره ماده آن تغییر و کاهش یافته است می

 زمانی وضع آن با تبصره موصوفکه ماده مزبور به دلیل همبه نصف تقلیل یابد یا این» ث«د درجه شش مقرر در بن

قانون  684مندي از تخفیف صریح قانونی، از قلمرو این تبصره خارج است. به عبارت دیگر آیا مجازات ماده و بهره

» ث«و کاهش حبس به موجب بند مجازات اسالمی به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصالح 

  شود؟قانون مجازات اسالمی می 104زمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره به دلیل هم 1ماده 

ماده فوق مقرر کرده است » ب«قانون مجازات اسالمی در قسمت اخیر بند  37قانونگذار در مقام اصالح ماده  -3

جه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزاي نقدي مناسب با همان درجه تواند مجازات حبس تعزیري درکه دادگاه می

همان قانون، مرتکبان جرایم عمدي که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز  66تبدیل کند در حالی که در ماده 
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اي وهه چه شیتا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است. در مقام اجرا، این تزاحم ب

  قابل رفع است؟

ر صورتی که در مقام تعیین مجازات، امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجراي مقررات قانون د -4

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین باشد، با توجه به ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره، 

  اولویت اجرایی با کدام یک است؟

 پاسخ:

نسبت به قانون سابق اخف است و لذا در صورت صدور  1399اصالحی  134وع ماده مقررات تعدد جرم موض -1

حکم بر اساس مقررات تعدد قانون سابق و قطعیت آن، قاضی اجراي احکام مکلف است پیش از شروع به اجرا یا حین 

ن ي تفسیر قوانیاجرا، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصالح آن را طبق مقررات قانون الحق تقاضا کند. اقتضا

  جزایی به نفع متهم نیز اعمال و تسري قواعد عام مخففه نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون است.

، مجازات حبس جرم موضوع ماده 1399ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب » ث«طبق بند  -2

تعیین شده است و چون این جرم ، حبس تعزیري درجه شش 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  684

، جرم قابل گذشت است، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104طبق ماده 

شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می

  سال است).  ماه تا  یکحبس جرم موضوع ماده مذکور سه 

هاي قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضاي هر پرونده، ممکن است در مورد نحوه تعیین مجازات در حبس -3

این قانون مجازات  37طبق ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده 

ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضاي تخفیف و تشخیص دادگاه به  این» ب«را تخفیف دهد که باید مطابق بند 

شود؛ بنابراین در اعمال این دو اقدام می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  66تعیین مجازات حبس مطابق ماده 

رار و عمل قنهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأي مورد استناد 

  گیرد.می

در  1392اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسالمی مصوب  -4

قانون نحوه وصول برخی  3ماده  1است. در جرایم مشمول بند » حبس«مواردي است که مجازات قانونی جرم لزوماً 

مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزاي نقدي تبدیل از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین، 

که جزاي نقدي موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی شده است؛ بنابراین با عنایت به این

 براي تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزاي نقدي موضوع بند مذکور در جرایم مشمول این بند مطابق

  قانون حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است.
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چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع 

قانون وصول برخی از درآمدهاي  3ماده  2قانون مجازات اسالمی و یا مشمول بند  67و  66تواند مشمول مواد می

باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه  1373و مصرف آن در موارد معین مصوب دولت 

 1397هاي (که در سال 1396حبس و یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 

  .نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند 1399و  1398و 

  

 دکتر احمد رفیعی

  حقوقی قوه قضاییه مدیرکل
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1399/06/04    

7/99/720   

  ح 720-59-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  27و  541با توجه به مواد 

امه نحوه استفاده از زمین و منابع نآیین 15و  10، 765هاي توسعه کشور، مواد قانون احکام دائمی برنامه 65و ماده 

و با عنایت به دولتی بودن سازمان منطقه  1372ملی در مناطق آزاد تجاري صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

ها و مؤسسات دولتی و با لحاظ خانهمقامی و جانشینی آن سازمان از طرف وزارتآزاد تجاري صنعتی ارس و قائم

ها و مؤسسات خانهو نیز ماده واحده قانون معافیت وزارت 1366زمین شهري مصوب  قانون 11ذیل ماده  2تبصره 

هاي ثبتی و ، سازمان منطقه آزاد ارس از پرداخت هرگونه هزینه1398هاي ثبتی مصوب دولتی از پرداخت هزینه

مان شتت آرا در سازکه با عنایت به تسازي و تفکیک و فروش اراضی معاف است. با وجود اینمعامالتی بابت آماده

هاي مصرح در ثبت اسناد و امالك جمهوري اسالمی ایران در خصوص شمول و عدم شمول هزینه تفکیک بر معافیت

، همچنین 1398هاي ثبتی مصوب ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینهخانهماده واحده قانون معافیت وزارت

قانون زمین  11ذیل ماده  2هاي مصرح در تبصره ول معافیتها و تفاسیر متعددي که در شمول یا عدم شمبرداشت

نسبت به منطقه آزاد تجاري صنعتی ارس صورت گرفته است، مستدعی است دستور فرمایید  1366شهري مصوب 

  در این خصوص اعالم نظر شود. 

 پاسخ:

ناظر بر  1398صوب هاي ثبتی مها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینهماده واحده قانون معافیت وزارتخانه

که به موجب ماده  1372صنعتی مصوب  ـ ها و مؤسسات دولتی است و شامل سازمان منطقه آزاد تجاريوزارتخانه

ن هاي یادشده تابع قوانیشود و سازمانصنعتی، شرکت دولتی است، نمی ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 5

، 30/10/1396قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب  338د و مقررات خاص خود هستند. همچنین مطابق بن

  نسخ صریح شده است. 22/6/1366قانون زمین شهري مصوب  11ماده  2تبصره 

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/18    

7/99/716   

  ع 716-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي: انهار  1334ها مصوب قانون شهرداري 96ماده  6رساند وفق تبصره به استحضار می

هاي عمومی به عنوان ملک عمومی محسوبنسبت به تبدیل امالك عمومی که تغییر متروکه، معابر، درختان،گورستان

دهد. ن تخصیص میاند با مجوز شوراي اسالمی با تبدیل احسن این امالك، آن ها را به فضاي سبز و نظایر آشکل داده

هاي عمومی متروکه را هاي عمومی و اماکنی چون حماماخیرا ادارات اوقاف بر این امر ایراد وارد کرده و  گورستان

داند خواهشمند است در این به عنوان ملک موقفی تلقی کرده و مالکیت آن را  در اختیار و مالکیت ادارات اوقاف می

  خصوص اظهارنظر فرمایید..

 پاسخ:

به بعد قانون مدنی بیان شده است، وقف باید از جانب  55که در مواد » وقف«اوالً، با توجه به تعریف و اوصاف 

مالک و بر اساس قانون انجام شود و عنوان مال از قبیل گورستان عمومی یا حمام عمومی به تنهایی داللت بر موقوفه 

یا سند معتبر که دلیل موقوفه بودن مال باشد، در اختیار داشته  کند. بنابراین، مدعی وقف باید وقف نامهبودن مال نمی

  باشد و یا ادعاي مزبور در مرجع صالح به اثبات رسیده باشد.

با اصالحات و الحاقات  1363ثانیاً، ماده یک قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 

و امور  یابدیب این قانون سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام میاز تاریخ تصو«بعدي که مقرر داشته است: 

اي که متولی هاي متروکه موقوفهانجام امور مربوط به گورستان -5گردد ... ذیل به عهده این سازمان واگذار می

هاي است و شامل گورستان» گورستانهاي متروکه موقوفه«، ناظر بر »ها...معین ندارد و اتخاذ تصمیم الزم در مورد آن

شوراي نگهبان در مورد  15/4/1373مورخ   5917شود. همچنین نظریه شماره متروکه غیرموقوفه نمی

تشکیالت و اختیارات سازمان حج «ماده یک قانون » 5«با توجه به بند «هاي متروکه که در آن آمده است: گورستان

اي را که متولی معین ندارد به عهده هاي متروکه موقوفهگورستان که انجام امور مربوط به» و اوقاف و امور خیریه

ماده  6االجرا شدن آن قانون، اطالق تبصره ) قانون مذکور، از زمان الزم18سازمان گذاشته است و با عنایت به ماده (

  باط است.مؤید این استن» ها لغو شده است...نامه مالی شهرداري) آیین45و ماده ( ) قانون شهرداري96(

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/03    

7/99/715   

  ح 715-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص صدور دستور تخلیه گاهی اوقات مستأجر مورد اجاره را تخلیه کرده و اسباب و لوازم خودرا برجا گذاشته 

هاي متعدد واحد کند و به رغم اخطاریهاز محل مورد اجاره امتناع می هااست و از تحویل گرفتن اثاثیه یا بردن آن

کند آیا در صورت عدم مراجعه دادگاه یا شوراي حل اي ندارد و اقدامی نمیگونه مراجعهاجراي احکام مدنی، که هیچ

برساند و وجه  به فروش 1356تواند لوازم را از طریق مزایده مطابق قانون اجراي احکام مدنی مصوب اختالف می

آن را به حساب سپرده واریز کند چنانچه خریداري وجود نداشته باشد، چگونه باید در خصوص لوازم و اثاثیه مستأجر 

توان اثاثیه را در محل اجراي احکام تا مراجعه مستاجر تعیین تکلیف و در چه محلی باید نگهداري شود؟ آیا می

  عدم فروش اموال، تکلیف چیست؟ نگهداري کرد و در صورت عدم مراجعه وي و

 پاسخ:

اوالً، در موارد صدور حکم یا دستور تخلیه عین مستأجره باید اموال مستأجر از محل منتقل و عین مستأجره تخلیه 

ردن چه مستأجر حاضر به بشود وگرنه مفاد حکم یا دستور مرجع قضایی به طور کامل اجرا نشده است. بنابراین چنان

ر پذیشود و باقی ماندن اموال مستأجر در همان محل بدون رضایت موجر امکانجبراً ملک تخلیه می اموال خود نشود،

  نیست.

کند یا به وي دسترسی نیست، ضمن رغم اخطار از بردن اموال خود خودداري میثانیاً، در فرض سؤال که مستأجر به

، نگهداري اموال در 1356احکام مدنی مصوب قانون اجراي  45ماده  3تخلیه جبري ملک، با اتخاذ مالك از بند 

که در مورد هر یک همان محل یا محل مناسب دیگري از اختیارات دادورز (مأمور اجرا) است؛ بنابراین تشخیص این

از اموال محل مناسب کدام است، با توجه به عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداري با دادورز 

 25که دادورز در تشخیص مصداق محل مناسب با اشکال مواجه شود، در اجراي ماده صورتی است. بدیهی است در

  شود، رفع اشکال کند.قانون یادشده باید از دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می

رده پالمثل محل نگهداري طرح دعوا کند و اگر حفاظت آن اموال نیز به وي ستواند براي مطالبه اجرتثالثاً، مالک می

و  المثلالحفاظه خود را نیز مطالبه کند و اگر پس از صدور حکم، مستأجر حاضر به پرداخت اجرتشده باشد، حق

الحفاظه نشود، از محل اموال مذکور قابل استیفا است. در هر صورت مدت زمان نگهداري اموال فرض استعالم حق
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شود بیشتر نباشد الحفاظه از ارزش اموال که نگهداري میالمثل محل نگهداري و حقاي خواهد بود که اجرتبه گونه

  رسد.الحفاظه بالمانع به نظر میالمثل و حقو در این صورت فروش اموال و برداشتن اجرت

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/02    

7/99/714   

  ك 714-15/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري که احضار شاهد مطلع یا متهم نظامی را از طریق فرمانده  615و  205ه به مواد با توج -1

یا مسئول مافوق مقرر کرده است چنانچه هر یک از افراد ذکر شده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند و امکان احضار 

اي یا مخابراتی هاي رایانهنامه نحوه استفاده از سامانهآیین 20و 11، 9آنان از این طریق فراهم باشد نظر به مواد 

رئیس قوه قضاییه آیا مقام قضایی مجاز است که آن افراد را از طریق ابالغ الکترونیکی احضار  1395/5/24مصوب 

  قانون قبلی اقدام نماید؟ 615و  205کند یا این که مکلف است مطابق نص مواد 

ن آیین دادرسی کیفري چنانچه دادسراي نظامی قرار جلب به دادرسی صادر کند قانو 640نظر به تبصره ماده  -2

ي آن به یگان مربوط است یا اینکه تکلیف تبصره ذکر شده فقط ناظر به صدور قرارهاي منع مکلف به ابالغ خالصه

  یا موقوفی تعقیب است؟

ی کیفري صرف ارسال خالصه راي یا قرار قانون آیین دادرس  640با توجه به عبارت ابالغ نماید در متن ماده  -3

  که الزم است تشریفات ابالغ در این باره نیز رعایت شود.کند یا اینبه نشانی یگان مربوط کفایت می

قانون آیین دادرسی کیفري برخی از همکاران قضایی اعتقاد دارند که عالوه بر موارد  279با توجه به منطوق ماده  -4

اي از جریان و گردش کار پرونده ذکر شود و در صورت ذکر کیفرخواست بایستی خالصه ذکر شده در آن ماده در

نشدن این موارد کیفرخواست ناقص است در حالی که برخی از همکاران دیگر اعتقاد دارند مواردي که بایستی در 

کر شود و گردش تصریح شده است و در کیفرخواست صرفا همین موارد باید ذ 279کیفرخواست ذکر شود در ماده 

باید گردد ني جریان پرونده یا سایر مواردي که در رویه قضایی مطرح است و در کیفرخواست قید میکار یا خالصه

  است حال راجع به این اختالف نظر ارشاد فرمایید. 279در کیفرخواست ذکر شود و این امر بر خالف ماده 

 پاسخ:

در کلیه مواردي که  1395اي یا مخابراتی مصوب هاي رایانهاده از سامانهنامه نحوه استفآیین 20به استناد ماده  -1

بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد. بنابراین در براي ابالغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش

رت اطالعات مواردي همانند احضار اعضاي نیروهاي مسلح به عنوان شاهد یا مطلع و یا احضار متهمان نظامی و وزا

قانون آیین دادرسی کیفري مطابق همین مقررات  615و  205از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق آنان موضوع مواد 
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گفته جهت اجراي مفاد این مواد، با هماهنگی مراجع نامه پیشآیین 18شود. قابل ذکر است مطابق تبصره ماده رفتار می

  شود. قضایی به این حساب کاربري ارسـال می مذکور، حساب کاربري مخصوص ایجاد و اوراق

و قوانین مرتبط، تاکنون تعریفی از قرار نهایی به عمل نیامده است  1392در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  -2

 92توان گفت، منظور از قرارهاي نهایی مذکور در مواد و با توجه به مجموعه مواد قانون آیین دادرسی کیفري می

ه شود؛ از جملاین قانون، قرارهایی است که سبب ختم یا توقف تحقیقات مقدمـاتی در دادسرا می 640ده و تبصره ما

  قرار منع تعقیب، جلب به دادرسی، موقوفی تعقیب، ترك تعقیب، توقف تحقیقات، بایگانی پرونده و عدم صالحیت. 

ی کیفري در معنا و مفهومی غیر از معناي قانون آیین دادرس 640مندرج در ماده » ابالغ نماید«تفسیر عبارت  -3

مصطلح و تخصصی آن نیازمند دلیل و نص قانونی است. بنابراین در فرض سؤال خالصه رأي صادره با رعایت 

  شود.مقررات مربوط به یگان ذیربط ابالغ می

آمده است و قانون آیین دادرسی کیفري به صراحت  279مواردي که باید در کیفرخواست قید شود در ماده  -4

  از موارد مذکور نیست. » گردشکار پرونده«

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/04    

7/99/711   

  ك 711-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 »ب«در اجراي بند  1399سوال: با توجه به لزوم عطف به ماسبق کردن قانون مجازات حبس تعزیري مصوب -1

علیه ابالغ آیا این الزام قانونی شامل احکام غیابی که هنوز به محکوم 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده 

  شود ؟باشد نیز میواقعی نشده است و پرونده در اجراي احکام کیفري دادسرا در جریان می

به مجازات قضایی است یا هر  ناظر 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  6سوال: آیا تبصره ماده  -2

  گیرد؟دو مجازات قضایی  قانونی را در بر می

 پاسخ:

ناظر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«): بند 1نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفري ( -1

ود شود؛ با این وجنمیاست و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال » االجراآراء قطعی و الزم«به 

شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع در مواردي 

(تا صدور حکم  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10، آراء غیابی مشمول صدر ماده 1399تعزیري مصوب 

این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال  10ماده قطعی) است؛ لذا قاضی اجراي احکام باید در اجراي صدر 

  کند.

قانون  10در ذیل ماده » االجراحکم قطعی الزم«): با عنایت به عبارات 1نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

فیف این ماده، اصالح حکم و تخ» ب«در بند » دادگاه صادرکننده حکم قطعی«و  1392مجازات اسالمی مصوب 

قانون آیین  406ماده  2بینی اجراي احکام غیابی در تبصره االجراست و پیشمجازات، ناظر به احکام قطعی الزم

که به متهم ابالغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست  1392دادرسی کیفري مصوب 

ز شمول شود ابراین چون حکم غیابی، قطعی محسوب نمیتجدید نظر یا فرجام نشده باشد، امري استثنایی است. بنا

خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم ابالغ  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«بند 

واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر 

  گیرد.قانون یادشده قرار می 10ماده » ب«آن رد شده باشد، به لحاظ قطعی شدن، مشمول بند یا فرجام 
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چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد،  -نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري: الف -2

هیأت  29/10/1394مورخ  746و رأي وحدت رویه شماره  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  65مطابق ماده 

  شود.عمومی دیوان عالی کشور مرتکب به جاي حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می

چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد  -ب

قانون وصول برخی از  3ماده  2قانون مجازات اسالمی و یا مشمول بند  67و  66تواند مشمول مواد موضوع می

باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هاي (که در سال 1396سه ماه حبس و یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 

  ست) حکم صادر کند.نیز تغییر نکرده ا 1399و  1398و  1397

ناظر به موردي است که مجازات قانونی جرم بیش  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37تبصره ذیل ماده  -ج

از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزامًا یا اختیارًا) حکم به حبس کمتر از نود و یک 

  شودت به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میروز صادر کند که در این صورت این مجازا

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/22    

7/99/710   

  ع 710-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل آن اداره کل که در  99/5/15مورخه  7/99/433با توجه به نظریه شماره 

رسد کلیت هر چند به نظر می -1به استعالم اینجانب صادر شده است  ابهام و پرسش زیر مطرح است:  مقام پاسخ 

هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي  اجراي برنامه

این قانون نیز از  6ت؛ آیا ماده با اصالحات بعدي از جمله قوانین امري اس  1358شوراي انقالب مصوب  1358

رود و رضایت مالک به نحو مذکور در سؤال در مقابل قانون آمره است؟ چنانچه از قوانین قوانین آمره به شمار می

  نامه مورد نظر چیست؟ اعتباري توافقآمره نباشد، جهت قانونی بی

با توجه به  1351ماري ایران مصوب قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي  و مع 5و  1صرف نظر از مواد  -2

فرض سؤال در رابطه بین مالک و شهرداري، آیا تعهدي که شهرداري بر عهده گرفته است و در هر صورت در نهایت 

  محقق شده است، مالیت دارد؟

 پاسخ:

نی و نظامی هاي عمومی، عمراالیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه 6مطابق ماده  -1

شوراي انقالب با اصالحات بعدي، واگذاري اراضی معوض با حفظ ضوابط مندرج در قوانین  1358دولت مصوب 

و مقررات تجویز شده است. به عالوه، تعیین بهاي عوض و معوض نیز بر عهده هیأت کارشناسی است، نه صرفاً توافق 

  مالک با دستگاه اجرایی.

باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد که تشخیص آن بر عهده مرجع » تعهد«لی بودن براي تشخیص مالی یا غیرما -2

ربط است؛ بنابراین در فرض استعالم تشخیص ماهیت مالی یا غیرمالی تعهدي که شهرداري بر عهده گرفته است، ذي

  مستلزم مالحظه و بررسی مستندات و ادله طرفین و رسیدگی قضایی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/22    

7/99/709   

  ح 709-9/10-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي سنگین که زوجه نسبت به دارایی اندك زوج آگاهی دارد و با علم به آن ازدواج توان گفت در مهریهآیا می  -1

ر است و در صورت استناد زوج به این کند، شرط ارتکازي تأجیل در پرداخت یا مالئت زوج در پرداخت مستتمی

شرط دعواي الزام به تمکین قابل استناد است؟ در در صورت اعمال حق حبس توسط زوجه و ناتوانی زوج از پرداخت 

و تقدیم دادخواست الزام به تمکین و رد آن از سوي دادگاه  آیا دعواي ازدواج مجدد زوج به علت عسر و حرج قابل 

  پذیرش است؟

ر صورت رد دعواي ازدواج مجدد به سبب مشروعیت حق حبس قراردادي، آیا این دعوا بر اساس دیگر آیا د -2

  مبانی از جمله منع سوء استفاده از حق قابل استماع و صدور حکم به نفع زوج است؟

 پاسخ:

  اوالً، اصل بر حال بودن تعهدات است و مدعی مؤجل بودن باید آن را اثبات کند. -

انایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطالع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال به مهریه ثانیاً، عدم تو

  مؤجل نیست.

که به موجب قوانین بعدي نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده  1353ثالثاً، موادي از قانون حمایت خانواده مصوب 

نون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان آن قا 16نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده  1391مصوب 

 1353قانون حمایت خانواده مصوب  16ماده  3موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند 

گذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانوندر خصوص یکی از موارد نه

در ادبیات حقوقی معادل » عدم تمکین«قانون مدنی، اصطالح  1085و در راستاي نشوز زن است و با عنایت به ماده 

است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأي دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا » نشوز«

استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان 

گونه که عدم تمکین زوجه در راستاي حق حبس، شدن تکلیف زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همان

  موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفري زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست.

تواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع فرض سؤال داراي حق طالق است و می که زوج دررابعًا، با توجه به این

  شرعی و قانونی تجدید فراش کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعالم با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است 
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در استعالم نشأت که اعمال حق حبس از طرف زوجه طرق مختلفی ندارد و مسائل مطرح شده با توجه به این -2

گرفته از اصل اعمال حق است و نه شیوه اجراي آن، لذا بحث سوءاستفاده از حق منتفی است. بنا به مراتب فوق در 

توان با تمسک به عدم جواز سوءاستفاده از حق از طرف زوجه به علت استفاده از حق حبس، ازدواج فرض سؤال نمی

  مجدد زوج را تجویز کرد

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/15    

7/99/708   

  ح 708-9/16-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون حمایت خانواده مصوب  47صالحیت مادر در طرح دعواي مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده -1

  ا وکالت یا قیم اتفاقی؟مقامی است یچه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم 1391

اگر چنانچه در دعواي مذکور حکم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعواي مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه -2

و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن  به عنوان قیم اتفاقی تلقی 

رغم حیات ولی طرف نزاع) العموم (علیقانون مدنی نیازمند اذن مدعی 1242شود و صلح وي بر اساس ماده می

  است؟

 پاسخ:

 1391قانون حمایت خانواده مصوب  6که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوي مادر، ماده صرف نظر از این -1

ندگی قانونی و در جهت یاد شده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمای 6این قانون؛ حکم ماده  47است ونه تبصره ماده 

مقامی حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهاي وکالت، قیمومت و یا قائم

  نیست.

اوًال، با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعواي مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وي  -2

اي آمره است و توافق زوجین النفقه قاعده. ثانیًا، لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجبکندمبادرت به طرح دعوا می

اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین، چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط تواند موجب نفی یا بینمی

، این باشد که مادر با تأمین نیازهاي کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آننمی

معیشتی فرزند موجبات تمکن وي و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی براي پذیرش این 

رضایت و توافق مبناي آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت 

کننده است. ثالثًا، تعیین ، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی1391قانون حمایت خانواده مصوب  45طفل مندرج در ماده 

در حدود این ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  70قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده 

م در فرض سؤال، مادر قی کهقانونی و منحصر به امور کیفري است و قابل تسري به دعاوي حقوقی نیست؛ ضمن آن

قانون مدنی و مستلزم  1242شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وي مشمول حکم مقرر در ماده نیز محسوب نمی

  العموم باشد.تصویب مدعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه دکتر احمد رفیعی
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1399/06/25    

7/99/707   

  ح 707-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل اي یک دستگاه آپارتمان از محکومپرونده در

قانون  24که در ذیل تبصره یک ماده علیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به اینمسکونی مازاد شأن محکوم

مشاعی نیز اشاره شده است، آیا با توجه به از طریق فروش سهم هاي مالی به استیفاي محکومنحوه اجراي محکومیت

شود، اجراي احکام مکلف است ضرورتًا تا که قاعدتاً فروش تمام ملک در مزایده با استقبال بیشتري مواجه میبه این

علیه منظور کند و اساساً ضابطه و معیار در سه دانگ ملک را به مزایده بگذارد و سه دانگ آن را براي محکوم

  ی در تبصره ماده مذکور چیست؟فروش سهم مشاع

به وجه نقد  1356قانون احکام مدنی مصوب  47به در اجراي ماده به انجام عملی باشد و محکومچنانچه محکوم

قانون نحوه اجراي  3که پرداخت وجه نقد موضوع حکم قطعی نیست، آیا اعمال ماده تبدیل شود، با توجه به این

  پذیر است؟س محکوم بابت عدم پراخت وجه نقد امکانو حب 1394هاي مالی مصوب محکومیت

 پاسخ:

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 24علیه در اجراي تبصره یک ماده فروش سهم مشاع از ملک محکوم -1

نانچه تر باشد؛ لذا چبه سهلدر صورتی جایز است که به تشخیص مقام قضایی، براي استیفاي محکوم 1394مصوب 

ازاد بر مقدار م«شود. براي فروش نگ ملک براي این منظور ترجیح داشته باشد، به این ترتیب عمل میدافروش شش

هاي اجرایی کافی باشد به فروش به و هزینههر میزان که براي وصول محکوم» علیهقیمت منزل مناسب عرفی محکوم

مانند فروش سهم مشاع  1356دنی مصوب قانون اجراي احکام م 51رسد و طریقه فروش آن نیز مستفاد از ماده می

  شده است.از اموال توقیف

آن قانون صرفًا ناظر بر  22و  1، با عنایت به مواد 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده  -2

شده باشد. اعم از آنکه به صورت علیه به پرداخت مالی محکوم مواردي است که به موجب حکم قطعی، محکوم

سترداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم ا

علیه له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومدسترسی به مال، در صورت تقاضاي محکوم

ر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه حبس میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظ

قانون  47علیه از اجراي آن امتناع دارد، بر اساس ماده پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم
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هاي انجام عمل موضوع این ماده از صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینه 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

  ون مذکور خارج است.قان 3شمول ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/01    

7/99/706   

  ح 706-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  نحوه محاسبه مهریه پانصد درهم معادل مهر حضرت زهرا سالم اهللا علیها بچگونه است؟ 

 پاسخ:

  اداره کل حقوقی است.خارج از وظایف » مهر السنه«اوالً، تفسیر میزان 

گرم نقره مسکوك  1250ثانیاً، بر اساس آنچه در پاسخ به استفتائات فقهاي عظام معاصر آمده است، مهرالسنه معادل 

گرم). با وجود این، برخی  95/1197گرم نقره کمتر است ( 1250السنه اندکی از است و بر اساس برخی فتاوي، مهر

  اند. انستهگرم طال د 78125/175آن را معادل 

نخود نقره دانسته است؛  12/6) هر درهم را معادل 14/8/1370قانون مدنی (اصالحی  162گذار در ماده ثالثاً، قانون

در مقام بیان دیه مرد مسلمان،  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  297ذیل ماده  6و  5چنان که در بندهاي هم

اسبه مهرالسنه (پنجاه دینار یا پانصد درهم) مهریه موضوع استعالم میزان همین حکم را تکرار نموده بود؛ لذا براي مح

توان ارزش ریالی هر نخود نقره را استعالم و بر اساس آن، ارزش درهم مشخصی از نقره است و در مقام محاسبه، می

  و مهریه را محاسبه کرد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/03    

7/99/704   

  ح 704-26-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه دادخواست اعسار خارج  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3با توجه به تبصره یک ماده 

ا خود ر علیه آمادگیعلیه را بدون اخذ تأمین نپذیرد؛ اما محکومله آزادي محکوماز مهلت مقرر تقدیم شود و محکوم

  علیه است یا اختیار دارد؟جهت سپردن کفیل یا وثیقه اعالم کند، آیا دادگاه مکلف به خودداري از حبس محکوم

 پاسخ:

علیه خارج از مهلت ، چنانچه محکوم1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3مطابق تبصره یک ماده 

 به و با صدور قرار قبولیفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکومسی روزه دعواي اعسار اقامه نماید، در صورت معر

گردد. با عنایت به ذیل این تبصره، نحوه صدور قرارهاي توسط دادگاه، حبس نخواهد شد یا اگر در حبس باشد آزاد می

قرار تأمینی از است. بنابراین، دادگاه ابتدا باید  1392تأمینی مزبور تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

علیه (مدعی اعسار) جهت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر ابالغ کند؛ نوع وثیقه یا کفالت صادر و مراتب را به محکوم

علیه چنانچه وي وثیقه یا کفیل معتبر به تشخیص دادگاه معرفی کند، دادگاه با صدور قرار قبولی از حبس محکوم

  .کندخودداري یا در صورت حبس وي را آزاد می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/22    

7/99/699   

  ك 699-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آیا این ماده  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37در ماده  -1

ه آنها در دادگاه در حال رسیدگی است و هنوز دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت مشمول متهمینی است که پروند

که شامل محکومینی که پرونده آنها به اجراي احکام ارسال شده اعم از محکومینی که مجازات صادر نشده یا این

  شود؟نیز می علیهم هنوز مجازات اجرا نشدهکه به دلیل متواري بودن محکومایشان در حال اجراست و یا این

شامل محکومینی که پرونده آنها در اجراي احکام کیفري  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  18آیا ماده  -2

بوده و مجازات تعیین شده به موجب قانون سابق از حداقل مجازات مقرر در قانون براي آن جرم بیشتر تعیین گردیده 

به شعبه صادرکننده دادنامه ارسال شود تا علت صدور حکم به بیش شود؟ یعنی باید پرونده و در حال اجرااست می

از حداقل مجازات را ذکر نماید و میزان مجازات مندرج در دادنامه را به حداقل مجازات مندرج در قانون کاهش 

  دهد؟ 

 پاسخ:

ن با صدور همزما 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37که تخفیف مجازات موضوع ماده با توجه به این -1

 را در این ماده بکار» متهم«گیرد نه پس از صدور حکم و قطعیت آن، به همین علت قانونگذار کلمه حکم صورت می

برده است. به عالوه تخفیف مذکور (چه در قانون سابق و چه در قانون اخیرالتصویب) در اختیار دادگاه است و چون 

االجراء شدن قانون گردد لذا در مورد احکام قطعی که قبل از الزمیاین امر، تخفیف، مجازات قانونی جرم محسوب نم

  جدید صادر شده است قابل اعمال نیست.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري)  2(طبق ماده  1392قانون مجازات اسالمی  18در تبصره الحاقی به ماده  -2

منجر به صدور حکم قطعی شده است موجب هایی که مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده

هایی شود لیکن رعایت مقررات تبصره مذکور در کلیه پرونده 1392قانون مجازات اسالمی  10ماده » ب«اعمال بند 

  الرعایه است. در حال رسیدگی است الزم 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري که پس از الزم

  

 دکتر احمد رفیعی

    حقوقی قوه قضاییهمدیرکل 
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1399/06/23    

7/99/698   

  ك 698-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مرتکبان جرایم عمدي که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه  1392از قانون مجازات اسالمی مصوب  65وفق ماده 

ضی بخواهد در این موارد متهم را گردند وقتی که قاحبس است به جاي حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می

از قانون  83ماده » الف«ناظر بر بند  86ماده » الف«به جزاي نقدي موضوع جایگزین حبس محکوم کند طبق بند 

میزان  1399باشد. تعرفه خدمات قضایی سال فوق الذکر در خصوص چنین جرایمی جزاي نقدي تا نه میلیون ریال می

سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی وسه میلیون ریال تعیین کرده است آیا قاضی  جزاي نقدي چنین جرایمی را از

  تواند متهم را به مبلغ سی و سه میلیون ریال محکوم کند؟می 1399طبق تعرفه خدمات قضایی سال 

 پاسخ:

وصول برخی قانون  3ماده  1از بند » حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا«با توجه به حذف عبارت 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  15از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین و به موجب ماده 

ها تا سه ماه حبس است از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم ، جرایمی که مجازات قانونی آن1399

به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند و چنانچه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  68و  65باید مطابق مواد 

دادگاه از انواع مجازات جایگزین حبس، جزاي نقدي را اختیار کند، با توجه به افزایش میزان جزاي نقدي جایگزین 

گفته طبق جدول پیوست قانون بودجه و بر اساس میزان جزاي نقدي مقرر در جدول مذکور قانون پیش 86حبس ماده 

  هاي جدول پیوست قانون بودجه نیز مؤید این نظر است.در ردیف» مجازات جایگزین حبس«ود. تصریح به شتعیین می

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/05    

7/99/697   

  ح 697-97-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 ر مراجع قضایی قابل پذیرش است یا خیر با فرضآیا تودیع وثیقه یا کفالت از متهم یا محکوم به وکالت از دیگري د

نامه به صورت رسمی تنظیم و در آن قید شده که موکل حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج الزم ساقط که وکالتاین

  نموده است.

 پاسخ:

ز الت اقانون آیین دادرسی کیفري، سپردن وثیقه و یا کف 224و  221، 194قانون مدنی و مواد  662با توجه به ماده 

که وکیل دادگستري و یا وکیل رسمی باشد) با داشتن اختیارات الزم متهم توسط وکیل به وکالت از وي (اعم از آن

  از جمله اختیار سپردن وثیقه یا کفالت و نیز تعهد به معرفی متهم از سوي ایشان، جایز است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/15    

7/99/696   

  ك 696-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با توجه به اینکه تعداد کثیري از بیماران اعصاب و روان که اکثرا با درجه جنون و حالت خطرناك هستند و یا سایر 

هریه قها جهت استفاده از قوه الخصوص دادستانهاي مرتبط توسط خانواده آنها با اخذ دستور مقام قضایی علیبیماري

هاي اعصاب و روان که اکثرا دولتی و زیر نظر وزارت بهداشت درمان و و انتقال فرد به مراکز درمانی و بیمارستان

باشند معرفی و بستري و متعاقبا پس از بهبودي با هماهنگی مقام قضایی ترخیص و تحویل خانواده آموزش پزشکی می

شوند و با تشخیص جنون یا حالت هستند که مرتکب جرم میشوند دسته دوم از افراد مذکور اشخاصی آنها می

شوند و اصوال به مراکز موصوف معرفی می  92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  202خطرناك در اجراي ماده 

باشد در هر حالت پس از ترخیص نامبردگان هم تا رفع حالت خطرناك مدت بستري آنها در مراکز طوالنی مدت می

اي به نحوه نامه اجرایی نحوه نگهداري مجانین نیز اشارهنمایند و در آیینهاي درمانی خودداري میینهاز پرداخت هز

  وصول بدهی نامبردگان نشده است

  هاي مطرح شده آن است که:حال ابهامات و سوال

  ست؟هاي درمان و بستري را باید بپردازند یا بر عهده دولت اآیا  هر دو دسته افراد مذکور هزینه-1

ق.آ.د.ك و خود معرف، فرق قائل شد و افرادي که در اجراي  202آیا باید بین بیماران معرفی شده در اجراي ماده -2

  اي پرداخت کنند و سایر افراد مشمول پرداخت هزینه هستند؟شوند نباید هزینهماده مذکور معرفی و بستري می

پرداخت آن ،با توجه به اینکه اکثر مراکز درمانی مذکور آیا در صورت تکلیف به پرداخت هزینه و استنکاف از -3

تواند از باب حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه در جهت کنند دادستان میدولتی و از بودجه دولتی استفاده می

هاي دولتی و استفاده مجدد آن براي عموم دستور توقیف حساب هاي مستنکف و برگشت وجوه هزینه شده به حساب

  وجه از آن را صادر نمایند؟ برداشت

 پاسخ:

رئیس قوه  26/1/1398داري و درمان مجانین مصوب نامه اجرایی نحوه نگهآیین 1ماده » ت«و » پ«هاي وفق بند

قضایه، اشخاصی که حین ارتکاب جرم مجنون بوده و نیز مجنون خطرناك که مرتکب جرم نشده ولی آزاد بودن، وي 

دولت «نامه: این آیین 10اند و مطابق ماده شدهنامه یاددهد، هر دو مشمول آیینمی را در مظان ارتکاب جرم قرار
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، هر ساله بودجه الزم را جهت اجراي 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  567مؤظف است در اجراي ماده 

هاي مربوط به نهبه منظور تأمین هزی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  150نامه و مفاد ماده قانون و آیین

بخشی و درمان و مراقبت مجانین حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داري و تواننگه

  ».و سازمان بهزیستی کشور تأمین نماید

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/12    

7/99/693   

  ك 693-186/3-99شماره پرونده:  

  ستعالم:ا

قانون کاهش مجازات  12ماده » د«به موجب بند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134با توجه به اصالح ماده 

   1399حبس تعزیري مصوب 

اوال: در جرایم تعزیري متعدد مشابه که قانونگذار به صدور یک حکم تصریح کرده است،  تعیین و اعمال مجازات 

شود و در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا دادگاه مکلف صرفا مجازات اشد تعیین می آن جرایم به چه نحوي است، آیا

است بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم صادر کند یا آن که اختیار تعیین حداقل مجازات جرم 

  اشد را نیز دارد؟

  ثانیا: مالك  تشخیص مشابه بودن این گونه جرایم تعزیري چیست؟

در صورت اجتماع جرایم تعزیري مشابه با جرایم تعزیري مختلف،  اعمال مقررات تعدد جرم به چه نحو است به ثالثا: 

عنوان مثال، اگرشخص مرتکب چهار فقره سرقت و یک فقره کالهبرداري شود، مجازات مربوط به تعدد جرم با وصف 

  شود یا پنج جرم؟ارتکاب دو جرم تعیین می

ازات آن شناور یا به صورت نسبی است  شالق تا هفتادوچهار ضربه یا جزاي نقدي تا  بیست رابعا: در جرایمی که مج

میلیون ریال  و یا حبس تا شش ماه که کیفر تعیین شده ثابت نیست و حداقلی تعیین نشده  است،مقررات تعدد جرم  

  شود؟به چه نحو اعمال می

 پاسخ:

، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط 1399ت اسالمی اصالحی قانون مجازا 134ماده » الف«اوالً، مطابق بند 

شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط یک مجازات تعیین می

  ماده مذکور مجازات را تشدید کند.» پ«و » ب«مقرر در بندهاي 

  شوند: سوب میمح» مختلفغیر«ثانیاً، در موارد زیر جرایم 

  هاي منطبق با یک ماده مشخص؛ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت -1

 شوند؛ مانندمیها، تحت عنوان جرم واحد شناخته رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتجرایمی که به -2

  هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بالمحل به سرقت

ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آن -3

  مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛

  بینی شده است؛ها مجازات پیشدر یک ماده قانونی ذکر و براي آندو یا چند رفتار مجرمانه که  -4
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شود؛ مانند ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میجرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن -5

 ها مقرر شده است و یا طبق قانون کالهبرداري محسوبکالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره آن

  شود.می

مورخ  624ضمنًا در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رأي شماره 

عالی کشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول بر خالف ضوابط و هیأت عمومی دیوان 1/18/1377

  شود.معیارهاي فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می

الثاً، در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا براي هر یک از جرایم مشابه مطابق ث

شود و براي به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر می 1399اصالحی  1392قانون مجازات اسالمی  134ماده » الف«بند 

حسوب نوع نیز مشود و چون نهایت این جرایم غیر همین کیفر میجرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعی

شود. اصالحی مذکور تشدید می 134ماده » پ«یا » ب«ها مطابق بندهاي شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آنمی

، تعیین 1399اصالحی  134ماده » ب«بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند 

  شود.کیفر می

رابعًا، حداقل جزاي نقدي نسبی در مواردي که دادگاه اختیار انتخاب بین دو یا چند رقم مقرر در قانون را دارد (مثل 

یک یا دو یا سه برابر) مشخص است؛ مانند بزه تغییر کاربري غیر مجاز که مجازات مرتکب پرداخت جزاي نقدي از 

ها قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3ها به شرحی است که در ماده اغیک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و ب

مقرر شده است. اما مواردي که در قانون، حداقل مجازات حبس یا جزاي نقدي مشخص نشده یا ثابت است، شامل 

قانون  134ماده » ب«و بند  18مقرراتی که در آن حداقل مجازات موضوعیت دارد (نظیر تبصره الحاقی به ماده 

نیز مؤید این  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » ج«شود. بند ) نمی1399مجازات اسالمی اصالحی 

  امر است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/17    

7/99/691   

  ع 691-62-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي استانی و ملی جبران خسارت ناشی از گی و اجراي آراي کمیسیوننامه شیوه رسیدبا توجه به تصویب آیین

  ریاست محترم قوه قضاییه: 1395/10/1قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  261بازداشت موضوع ماده 

نامه مذکور یکی از موارد الزم که باید در درخواست جبران خسارت آیین 8ماده » پ«با توجه به این که وفق بند  -1

  شود میزان و نوع خسارت وارده است:قید 

اوالً، آیا از باب هزینه دادرسی باید این دعوي را مالی تلقی و بر اساس میزان خواسته هزینه دادرسی وصول شود یا 

این که بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه تحت عنوان سایر دعاوي لحاظ و بر آن اساس هزینه دادرسی 

                                                       وصول شود؟          

زم شود یا مستلثاینًا، شیوه محاسبه میزان خسارت مادي چگونه است؟ آیا بر اساس روزانه چهارصد ریال محاسبه می

  ارجاع به کارشناسی  است یا به شیوه دیگري محاسبه می شود؟

نامه اجرایی فوق خسارت معنوي و منافع و آیین 1392ري مصوب قانون آیین دادرسی کیف 255با توجه به ماده  -2

ممکن الحصول ناشی از بازداشت، قابل مطالبه در کمیسیون استانی جبران خسارت است؟ در صورت مثبت بودن، 

  پاسخ شیوه احتساب این دو از سوي کمیسیون چگونه است؟

 پاسخ:

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  258و  257 هاي موضوع موادکه کمیسیونبا توجه به این -الف  -1

اي هشیوه رسیدگی و اجراي آراء کمیسیون«نامه ها نیز برابر آیینشود و رسیدگی این کمیسیوندادگاه تلقی نمی

ریاسـت محترم قوه قضاییه موضوع  1/10/1395مصـوب » استانی و ملی جـبران خسـارت ناشـی از بازداشـت

هاي مذکور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت گیرد، تقاضاي رسیدگی از کمیسیوند شده انجام میقانون یا 261ماده 

  هزینه دادرسی نیست. 

گیرد و در مقررات به ازاي نامه یاد شده انجام میهاي مذکور وفق آیینمحاسبه خسارت مادي در کمیسیون -ب  -1

نی نشده است؛ لذا کمیسیون مذکور با لحاظ شغل مدعی خسارت بیعنوان خسارت پیشهر روز بازداشت مبلغ معینی به

  کند. و دیگر اوضاع و احوال قضیه میزان خسارت را تعیین می
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در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  14یاد شده به ماده  255با توجه به ارجاع خسارت موضوع ماده  -2

هاي آن مالك مذکور و تبصره 14یارهاي مقرر در ماده هاي جبران آن، خسارات و معخصوص انواع خسارت و شیوه

  گیرد.عمل کمیسیون قرار می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/11    

7/99/690   

  ك 690-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانونگذار تنها در خصوص دادگاه شود مالحظه می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510با مداقه در ماده  

ها ضروري هاي متعدد تعیین تکلیف نموده است حال آنکه در عمل جهت ادغام محکومیتصالح جهت ادغام محکومیت

ها تهیه گزارش و پیشنهاد ادغام نماید که در حال حاضر به جهت است اجراي احکام کیفري مبادرت به مطالبه پرونده

هاي قضایی دادسراهاي متفاوت یا در صالحیت اجراي احکام حوزه هاي متعدد درمیتاینکه در برخی موارد محکو

دادسراي تخصصی متفاوت است ابهام و اختالف رویه ایجاد شده است که کدام اجراي احکام بایستی مبادرت به تهیه 

  گزارش و ارسال به دادگاه جهت ادغام نماید.

  نظریه مشورتی مورد تقاضاست.با توجه به اختالف رویه ایجاد شده  ارائه 

 پاسخ:

و تبصره یک ماده  25اوالً، تشکیل نواحی تخصصی دادسرا یا واحدهاي تخصصی اجراي احکام کیفري موضوع ماده 

نافی تکلیف هر یک از قضات اجراي احکام کیفري (که پرونده جهت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  484

  این قانون نیست. 510مبنی بر تقاضاي اعمال ماده اجراي حکم نزد ایشان مطرح است) 

قانون آیین دادرسی کیفري مستلزم نقض تمام احکام  510که صدور حکم تجمیعی موضوع ماده ثانیاً، نظر به این

اشند بقطعی است و با صدور حکم واحد، تنها حکم جدیدالصدور قابل اجرا بوده و احکام منقوض فاقد اثر اجرایی می

هاي همان حوزه قضایی انجام این قانون دادسراي شهرستان در معیت دادگاه 22که به موجب ماده ه به اینو با توج

کند، در نتیجه دادسراي صالح جهت اجراي حکم تجمیعی، دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده وظیفه می

تجدیدنظر استان انجام شود، اگر نسبت به بیش  که تجمیع احکام در دادگاهکند و در صورتیاین حکم انجام وظیفه می

از یک حکم تجدید نظرخواهی شده باشد دادسرایی که در معیت دادگاه بدوي صادرکننده آخرین حکم قطعی (تجدید 

نظرخواسته) قرار دارد نسبت به اجراي حکم اقدام خواهد کرد و اگر فقط نسبت به یکی از احکام، تجدید نظرخواهی 

که در معیت دادگاه بدوي صادرکننده حکم تجدید نظرخواسته قرار دارد نسبت به اجراي حکم اقدام  شود؛ دادسرایی

  کند.می

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/05    

7/99/689   

  ح 689-10/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شان یک نفر داراي مذهب شیعه و دیگران زرتشتی در جایی که متوفی داراي آیین زرتشتی است و در بین وراث ای

حاکم است یا قانون  1370/8/14مکرر قانون مدنی الحاقی  881هستند، در خصوص حقوق ارثیه آنان مقررات ماده 

رسیدگی به دعاوي مطروحه راجع به اموال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 

هیات عمومی دیوان  1369/9/19مورخ  37لحت نظام و رأي وحدت رویه شماره مجمع تشخیص مص 1372/4/3

  عالی کشور.

 پاسخ:

که در  1312با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد 

االجراء بودن آن تأکید ر الزممجمع تشخیص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده، ب 1372جلسه مورخ سوم تیرماه 

است، در صورتی که متوفی، پیرو یکی از  14/8/1370مکرر قانون مدنی الحاقی 881شده است و وارد بر ماده 

مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، یعنی مسیحی، کلیمی و یا زرتشتی باشد، 

شود و مسلمان بودن احدي از وراث، متداوله در مذهب متوفی تقسیم میارث او بر طبق قواعد و عادات مسلمه 

مکرر قانون مدنی،  881شود و به این ترتیب عبارت کافر مذکور در ماده موجب محروم شدن دیگر ورثه از ارث نمی

زمان  اختصاص به کفاري دارد که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است و همچنان که در باال ذکر شد، مالك،

  فوت مورث است، نه زمان تقسیم ترکه.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/11    

7/99/682   

  ك682-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي تعزیري  مالك تعیین نصاب مال در شروع به سرقت جهت احراز نوع نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس

  سرقت چیست؟

 اسخ:پ

شود. یابد تعیین میمجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر براي همان جرم که به نحو تام ارتکاب می

ند هاي مختلف یک جرم مانکه رفتار ارتکابی، شروع به جرم محسوب شود ولی براي تطبیق آن با گونهدر صورتی

وان مجرمانه ترین عنباید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک هاي مختلف، دالیل و قرائن الزم موجود نباشد،سرقت

  اتخاذ تصمیم کرد. 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


  
 

1399/06/18    

7/99/681   

  ك 681-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ابقه قبلی خود از عفو خصوصی مقام هاي تعزیري، چنانچه سارق در سنظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس

قانون مجازات اسالمی و  25ماده  3معظم رهبري استفاده کرده باشد، با توجه به تناقض ظاهري موجود میان تبصره 

  شود؟همین قانون، آیا سابقه قبلی مشمول عفو خصوصی، سابقه موثر محسوب می 98ماده 

 پاسخ:

قانون  96عفو خصوصی موضوع ماده  1392جازات اسالمی مصوب قانون م 25ماده  3منظور از عفو در تبصره 

 شود و موجب زوال آثار مجازاتمذکور است که به پیشنهاد رئیس محترم قوه قضائیه و موافقت مقام رهبري اعطاء می

قانون مجازات اسالمی عفو عمومی است که طبق  98که تصریح شده باشد؛ اما عفو موضوع ماده شود مگر ایننمی

رسد، رافع کلیه آثار جرم و شود و چون به تصویب قوه مقنـنه میگذار اعطاء میهمین قانون از طرف قانون 97ده ما

محکومیت است؛ بنابراین بین مقررات اشاره شده تعارضی وجود ندارد و چنانچه محکومیت داراي مجازات تبعی 

قانون مجازات اسالمی از زمان  25ور در ماده هاي مذکمشمول عفو خصوصی شود، اثر تبعی آن پس از انقضاي مدت

هاي مذکور در ماده کند. بدیهی است پیش از انقضاي مدتشود و شخص اعاده حیثیت حاصل میعفو رفع می

  شود.گفته، فرد داراي سابقه محکومیت کیفري مؤثر محسوب میپیش

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/03    

7/99/680   

  ك680-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در تخریب اموال مشاعی چنانچه فقط یکی از مالکین مبادرت به  شکایت کند جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی 

صرفا حصه شاکی از کننده با توجه به میزان خسارت وارد شده آیا ارزش کل مال موضوع تخریب مالك  است یا 

  ؟تخریب واقع شده

 پاسخ:

، 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1ماده » ت«در بند » میزان خسارت وارده«منظور از عبارت 

کل و مجموع خسارت وارد شده از جرم تخریب است، اعم از این که مال موضوع تخریب در مالکیت یک شخص یا 

تشخیص شمول رفتار مجرمانه در  متعلق به چند شخص به نحو مشاع باشد، زیرا بزه مذکور جرم واحد است و مالك

قانون یاد شده، کل خسارت وارده شده ناشی از تخریب (به عنوان نتیجه واحد از جرم) است؛ » ت«حکم موضوع بند 

و نه میزان خسارت وارد شده به احدي از مالکان مشاعی به نسبت سهم وي؛ در تعیین مرجع قضایی صالح براي 

  شود.معیار (کل خسارت وارد شده از جرم) اعمال میرسیدگی به اتهام و جرم نیز همین 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/11    

7/99/679   

  ك679-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ت حبس قانون کاهش مجازا 7قانون اجراي مجازات اسالمی بر اساس ماده   47با عنایت به  تبصره الحاقی به ماده  

تعزیري و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که تعلیق اجراي کیفر جرایم امنیتی مشروط است و صرفا بخشی از آن 

تواند قانون آیین دادرسی کیفري می 81قابل تعلیق است، آیا دادستان با در نظر گرفتن سایر شرایط مذکور در ماده 

  تعقیب جرایم امنیتی را معلق کند.

 پاسخ:

مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  47ماده » الف«به اطالق بند  با توجه

قانون کاهش مجازات  7که ماده اجراي مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ و با عنایت به این

ت اسالمی الحاق شده است، صرفًا قانون مجازا 47که بر اساس آن یک تبصره به ماده  1399حبس تعزیري مصوب 

 81تواند مستند به ماده این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمی» بخشی از مجازات«تعلیق 

  متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.» تعقیب« 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  وه قضاییهمدیرکل حقوقی ق

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/15    

7/99/678   

  ك678-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی  25چنانچه محکومیت قطعی فردي منجر به محرومیت وي از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 

کاهش میزان مجازات  به لحاظ 1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب شده باشد اما با الزم

هاي قانون مجازات اسالمی خارج شود، آیا محرومیت 25مقرر قانونی و در نتیجه کاهش درجه جرم، از شمول ماده 

هایی گردد؟ (براي نمونه جهت بررسی سابقه مؤثر کیفري در سرقتاجتماعی و توابع ناشی از آن بر محکوم بار می

 104ل است و احراز قابل گذشت بودن جرایم ارتکابی در راستاي ماده که ارزش مال کمتر از دویست میلیون ریا

اصالحی، مالك، مجازات قانونی زمان صدور حکم محکومیت یا مجازات کاهش یافته طبق قانون کاهش مجازات 

  حبس است؟) 

 پاسخ:

یافته  تقلیل 1399در فرض سؤال که مجازات قانونی جرم طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  -1

یافته، مجازات قانونی جرم است و چون قانون الحق نسبت به قانون سابق اخف است، نسبت به است، مجازات تقلیل

قانون مجازات  10ماده » ب«االجرا شدن این قانون صادر شده است، باید مطابق بند احکام قطعی که قبل از الزم

است قبل از شروع  به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه  عمل شود و قاضی اجراي احکام مکلف 1392اسالمی مصوب 

که داراي آثار تبعی صادرکننده حکم درخواست اصالح حکم کند و بر این اساس اجراي محکومیت سابق، اعم از این

  باشد یا نه، منتفی و حکم جدید اجرا خواهد شد.

قانون مجازات اسالمی  104ضوع ماده هاي موشرط نداشتن سابقه مؤثر کیفري براي قابل گذشت بودن بزه -2

  مربوط به زمان وقوع جرم است. 1399اصالحی 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/04    

7/99/676   

  ك676-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 هاي مشمول بندهاي مختلفقتمالك تعیین جرایم مشابه جهت اعمال قوانین تعدد جرم چیست؟ به عنوان مثال، آیا سر

شوند؟ آیا سرقت مسلحانه و بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی از مصادیق جرایم مشابه محسوب می 656ماده 

  توان در زمره جرایم مشابه تلقی کرد؟سرقت عادي را می

 پاسخ:

  شوند:مختلف محسوب میدر موارد زیر جرایم غیر

  هاي منطبق با یک ماده مشخص.دد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتارتکاب یک جرم خاص به صورت متع -1

 شوند؛ مانندمیها، تحت عنوان جرم واحد شناخته رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتجرایمی که به -2

  هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بالمحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.سرقت

ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت متعدد مجرمانه که موضوع آنرفتارهاي  -3

  مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

  بینی شده است. ها مجازات پیشدو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آن -4

؛ شودها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن -5

ها مقرر شده است و یا طبق قانون کالهبرداري آن مانند کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره

  شود.محسوب می

  یک جرم.شروع، معاونت و مباشرت در  -6

مورخ  624عالی کشور از قبیل رأي شماره ضمنًا در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه دیوان

عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خالف ضوابط و معیارهاي فوق هیأت عمومی دیوان 18/1/1377

هاي موضوع بندهاي مختلف ماده کلیه سرقت شود. بنابرایناحکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می

آمده  1375به بعد قانون مجازات اسالمی مصوب  651هاي مسلحانه و عادي که در مواد و همچنین سرقت 656

  شوند.هاي تعزیري، از نوع جرایم مشابه تلقی میاست، تحت عنوان کلی سرقت

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/04    

7/99/675   

  ك675-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي تعزیري و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد در این خصوص نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس

  که حداقل مجازات در جرایم مستوجب جزاي نقدي فاقد حداقل یا حبس فاقد حداقل چه میزان باید باشد.

 پاسخ:

جزاي نقدي نسبی در مواردي که دادگاه اختیار انتخاب بین دو یا چند رقم مقرر در قانون را دارد (مثل یک یا حداقل 

دو یا سه برابر ...) مشخص است؛ مانند بزه تغییر کاربري غیرمجاز که مجازات مرتکب پرداخت جزاي نقدي از یک 

ها مقرر قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3 ها به شرحی که در مادهتا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغ

شده است. اما مواردي که در قانون، حداقل مجازات حبس یا جزاي نقدي مشخص نشده یا ثابت باشد، شامل مقرراتی 

قانون مجازات  134ماده » ب«و بند  18که در آن حداقل مجازات موضوعیت دارد (نظیر تبصره الحاقی به ماده 

  نیز مؤید این امر است. 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » ج«شود. بند ) نمی1399 اسالمی اصالحی

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/15    

7/99/674   

  ك674-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ماده یک قانون وصول برخی از » الف«بند  هاي جایگزین اوًال آیادر خصوص تبدیل مجازات حبس به مجازات

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ شده است؟ ثانیاً، در نصاب تعیین جزاي نقدي مالك، قانون وصول 

  قانون مجازات اسالمی؟  85است یا جزاي نقدي مندرج در ماده 

 پاسخ:

ماده یک قانون وصول برخی از » الف«بند  ارتباطی به 1399اوالً، قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

که مقررات آن ناظر به میزان تعرفه ثبت اسناد رسمی  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین باشد،  3ماده  1است، ندارد و اگر منظور، بند 

از این بند حذف شده » حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس«لذکر فقط عبارت قانون صدرا 15طبق ماده 

  است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.

ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد، 

قانون وصول برخی از  3ماده  2قانون مجازات اسالمی و یا مشمول بند  67و  66واند مشمول مواد تموضوع می

باشد که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هاي (که در سال 1396ال سه ماه حبس و یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه س

  نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. 1399و  1398، 1397

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/10    

7/99/672   

  ك672-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ود و با توجه به مفاد قانون ق آدك نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال ش 442چنانچه پرونده با تقاضاي اعمال ماده 

توان کاهش مجازات حبس تعزیري، معد اعمال کاهش مجازات نیز باشد؛ نحوه عملکرد قاضی چگونه است؟ آیا می

بدوا بدون توجه به تقاضاي مطروحه نسبت به اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیري اقدام نمود یا باید پرونده 

زات به اجراي احکام ارسال نمود تا مجددا جهت اجراي قانون کاهش از آن را با اعمال کاهش یک چهارم از مجا

  طریق به نظر برسد؟

 پاسخ:

مجازات قانونی برخی جرایم به مجازات دیگري  1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب با الزم

قانون مجازات  697و  608مواد تبدیل شده است (همانند تبدیل حبس و شالق به جزاي نقدي در جرایم موضوع 

اسالمی) یا مجازات برخی جرایم، یک یا دو درجه کاهش یافته و یا در جرایم قابل گذشت، حداقل و حداکثر 

هاي حبس تعزیري درجه چهار تا هشت به نصف تقلیل یافته است. همچنین مقررات تخفیف مجازات و تعدد مجازات

ز علیه نسبت به حکم صادرشده قبل اچه محکومخف است. بر این اساس چنانو تکرار جرم نیز نسبت به قانون سابق ا

االجرا شدن این قانون، مجازات برخی جرایم االجرا شدن قانون یادشده تمکین کرده باشد، چون پس از الزمالزم

صوص سایر موضوعًا منتفی شده است (همانند مجازات شالق در جرم توهین یا حبس و شالق در جرم افترا) و در خ

قانون مجازات اسالمی نسبت  10جرایم نیز میزان مجازات کاهش یافته است، دادگاه ابتدا باید مطابق مقررات ماده 

چه وي به حکم اصالحی تمکین نموده علیه ابالغ شود تا چنانبه اصالح حکم اقدام کند سپس حکم اصالحی به محکوم

 442ت تجدید نظر را مسترد نمود، نسبت به اعمال مقررات ماده و حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواس

  قانون آیین دادرسی کیفري اقدام شود.

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/04    

7/99/669   

  ك669-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  فرمایید: خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعالم

در صورتی که شاکی در خصوص جرایم قابل گذشت تقاضاي ترك تعقیب نماید و دادستان قرار ترك تعقیب صادر 

نماید و شاکی مجددا تقاضاي تعقیب مجدد نماید تعقیب شروع شود و شاکی مجددا تقاضاي ترك تعقیب نماید تکلیف 

که تواند تعقیب مجدد تقاضا نماید یا اینشاکی مجددا نمیچیست آیا باید قرار ترك تعقیب صادر نمود و قید کرد که 

  وارد ماهیت شده و راي در خصوص ماهیت حسب مورد قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب صادر نمود؟

 پاسخ:

مفید آن است که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  79تمسک به ظهور الفاظ و عبارات مذکور در ماده 

ترك تعقیب و متعاقب آن تقاضاي تعقیب مجدد متهم از سوي شاکی، پذیرش درخواست ترك پس از صدور قرار 

  تعقیب مجدد و صدور دوباره این قرار موجه نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/19    

7/99/665   

  ح  665-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 106در ماده آیا مصادیق مذکور  -الف

  حصري است یا تمثیلی؟

  قانون یادشده؛ 106در صورت تحقق مصادیق مذکور در ماده -ب

  آیا دادگاه مجاز است جلسه دادرسی را جهت تعیین وکیل تجدید کند؟-1

تواند جلسه دادرسی را جهت تعیین کیل تعیین نشود، آیا دادگاه  میاگر تجدید جلسه دادرسی مجاز باشد؛ اما و-2

  که دادگاه منحصرا یک بار مجاز به تجدید جلسه است؟وکیل مجدد تجدید کند و یا این

 پاسخ:

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 106مصادیق مندرج در ماده  -الف

ز: توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوي یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت که عبارت است ا

تلقی شود، بر  106دولتی یا مسافرت ضروري، حصري است؛ گرچه تشخیص مسافرت ضروري که مشمول ماده 

  کننده است.عهده دادگاه رسیدگی

یادشده، چنانچه به لحاظ ضیق فرصت  106ماده  بنا به مراتب فوق در صورت تحقق یکی از موارد مذکور در -1ب 

تا وقت رسیدگی، امکان اخطار به اصحاب دعوي جهت تعیین وکیل و معرفی آن تا حلول وقت رسیدگی نباشد، با 

لکن دادگاه مهلت کافی براي تعیین وکیل به آنان «این قانون که مقرر داشته است  106توجه به قسمت اخیر ماده 

  جاز به تجدید وقت رسیدگی به علت یادشده جهت تعیین وکیل است.، دادگاه م»دهدمی

مذکور  106در فرضی که با وصف اخطار دادگاه در وقت رسیدگی تجدیدشده، طرفی که عذر مندرج در ماده  -2ب 

را داشته است، وکیل تعیین نکرده باشد، تجدید جلسه رسیدگی به این علت براي دومین بار مجاز نیست و در قانون 

  جوازي در این مورد وجود ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/18    

7/99/664   

  ح  664-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رف، المثل ایام تصنظر به دعاوي مطروحه از سوي اشخاص حقیقی و حقوقی با خواسته مطالبه بهاي روز ملک و اجرت

میت سازمان و استناد به نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی منتخب دادگاه و از طرفی با عنایت متعاقبا محکو

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب به فرجه قانونی مصرح در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم

داند؛  با توجه به اعتبار شش ه ماه مجاز میهاي دولتی را پس از پایان مدت هجدکه تجویز پرداخت از حساب 1365

، پس 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19ماهه نظریه کارشناسی مستند به تبصره ذیل ماده 

ه که خواهان ببه مبالغ مندرج در اجرائیه است یا آناز انقضاء فرجه قانونیموضوع این ماده، آیا مالك پرداخت محکوم

  تواند از دادگاه،  نظریه جدید کارشناسی جهت بهاي روز اراضی را مطالبه کند؟و افزایش بهاي اراضی می دلیل تورم

 پاسخ:

که در متن آن آمده  گونههمان 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19مقررات تبصره ذیل ماده 

عیین قیمت عادالنه روز از طرف کارشناس رسمی است است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم ت

کنند. بنابراین، در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر می

پرداخت آن حکم شده است، رأي صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعی 

  لیف دیگري ندارد.اختیار و تک

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/01    

7/99/661   

  ك  661-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به منظور از بین بردن مرافعه بین افراد در دفاتر اسناد رسمی مرسوم است هنگامی که راجع به یک موضوعی مانند 

 حق هر«نمایند و در ذیل آن قید می کند یا شاکی رضایت خود را اعالم و مکتوب میمطالبه خسارت و یا ... خواهان 

گونه ادعا یا اعترض احتمالی و بعدي را تحت هر عنوان اعم از حقوقی و کیفري و خسارت تضرر و غیره را از خود 

ه الم رضایت مختومه شدایی مفتوح بوده و به جهت اعپرونده ؛ چنانچه سابقا در این خصوص»نمایدسلب و ساقط می

اي دیگر در راستاي خسارات یا ادعاي سابق که منجر به رضایت مدعی بر آن شده مطرح شده باشد، باشد و پرونده

  آیا ادعاي جدید وي با توجه به رضایت نامه تنظیمی قابل طرح است؟

 پاسخ:

 و تفسیر اراده مشترك طرفین است کهتفسیر قرارداد و تبیین ماهیت عمل حقوقی واقع شده و دامنه شمول آن در گر

کننده انجام شود. این توضیح ضروري است که در مقام تردید با بررسی اوضاع و احوال باید توسط مرجع رسیدگی

حق «در ابراء دین و یا صلح آن، اصل عدم حاکم است و مدعی باید تحقق صلح یا ابراء را اثبات کند و به نظر عبارت 

راض احتمالی و بعدي را تحت هر عنوان اعم از حقوقی و کیفري و خسارت تضرر و غیره را از گونه ادعا یا اعتهر

  ، صریح در صلح دین یا ابراء آن نیست.»نمایدخود سلب و ساقط می

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/01    

7/99/658   

  ح658-3/5-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 شود یا نه و مرجع صدورتامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته میآیا قرار -

  آن کدام است؟

در صورتی که راي صادره در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید شده باشد دادگاه صالح جهت تشخیص -2

دادگاه -باشد ( دادگاه بدويرسی مدنی کدام مرجع میقانون آیین داد 522علیه موضوع ماده شان و نیاز محکوم

  دیوان عالی) -تجدیدنظر

 پاسخ:

، قبل از صدور 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 108مطابق ماده  -1

نچه اصل دعوي در ااین قانون، چن 311خواسته نماید. مطابق ماده تواند درخواست تأمین حکم قطعی خواهان می

دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأي، صدور 

شده مقرراتی که در دادرسی بدوي رعایت قانون یاد 356رسد. وفق ماده نظر می دستور موقت در شرایطی موجه به

خواسته و دستور موقت در ا این وصف امکان صدور قرار تأمین شود، در مرحله تجدیدنظر نیز جاري است. بمی

که با نظر، نظر به اینمرحله واخواهی از مرجع بدوي وجود دارد و پس از صدور رأي و تقدیم دادخواست تجدید

 یابد، دادگاه تجدیدنظر مرجعقانون مذکور صالحیت مرجع بدوي پایان می 309خواهی مطابق مالك ماده تجدید نظر

خواسته و دستور موقت است. در خصوص صالحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق نظر به صدور قرار تأمین 

یدگی خواهی رسکه فرجامخواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأي است و نظر به اینکه صدور قرار تأمین این

له است، بنابراین موجبی ار اجراي حکم نزد محکومکوالعاده و بعد از قطعیت رأي است و با قطعیت رأي، سازفوق

  خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد.جهت صدور قرار تأمین 

االصول مشمول موضوع رعایت مستثنیات دین از جمله امور اجرایی است و رفع اشکال پیرامون آن نیز علی -2

است. با این وصف  1356انون اجراي احکام مدنی مصوب ق 26و  25مقررات رفع اشکال اجراي حکم موضوع مواد 

، مقرر داشته است: 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 525اگرچه ماده 

علیه، در صورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم«

 524که ماده مذکور ناظر بر ماده ، اما با عنایت به این»االجرا، مالك خواهد بوددگاه صادرکننده حکم الزمتشخیص دا
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صریحًا نسخ گردیده  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 29این قانون است و این ماده طبق ماده 

ت علیه را با رعایالذکر توقیف اموال محکومانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده یک ققانون اخیر 24و ماده 

علیه و توقیف آن کننده رأي به شناسایی اموال محکومهمین قانون مرجع اجرا 2مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 

توقیف  به از اموالنیز به مرجع اجرا کننده اختیار استیفاء محکوم 24و  4به مکلف شده و در مواد به میزان محکوم

علیه در حالت اعسار داده شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم

، مرجع 1394هاي مالی مصوب االجرا شدن قانون نحوه اجراي محکومیتتوان نتیجه گرفت که با الزمشده است، می

  جرا استاالکننده حکم الزمتشخیص مستنثنیات دین، دادگاه اجرا

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/02    

7/99/656   

  ك656-26-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در مواردي که اجراي مجازات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  507با توجه به این که بر اساس ماده  -1

علیه در پرونده فاقد قرار تأمین باشد، قاضی اجراي احکام د و محکومعلیه به دفعات باشمستلزم دسترسی به محکوم

علیه صرفًا به لحاظ عدم پرداخت دیه کند در مواردي که محکومکیفري مطابق مقررات قرار تأمین مناسب صادر می

ا است، آیبرد و حکم اعسار وي صادر شده و فاقد تأمین کیفري بابت ایراد ضرب و جرح عمدي در زندان به سر می

الذکر پس از تودیع تامین مناسب آزاد قانون فوق 507که بر اساس ماده علیه باید بالقید آزاد شودیا اینمحکوم

علیه صرفًا بابت عجز از پرداخت رد مال در بزه سرقت یا کالهبرداري در شود؟ در فرض سوال چنانچه محکوممی

  حبس باشد، پاسخ چگونه است؟

توان راي پرداخت دیه یا رد مال براي اجرا نیاز به قطعی شدن دارد یا با صدور رأي بدوي میآیا حکم اعسار از -2

علیه با صدور حکم بدوي اعسار و پیش از قطعیت و با سپردن تأمین در صورتی را اجرا کرد بدین معنا که محکوم

  شود؟که در پاسخ سوال اول قائل به سپردن تأمین باشیم، از زندان آزاد می

علیه پیش از صدور این حکم  بر اساس اعسار اولیه داراي در مواردي که حکم تعدیل اعسار صادر شود و محکوم -3

علیه باید اقساط معوق سابق را بر اساس اعسار سابق بپردازد یا بر اقساط معوق باشد، با تعدیل اعسار آیا محکوم

  اساس تعدیل اخیر صورت گرفته در اعسار؟

 پاسخ:

، با صدور حکم اعسار یا تقسیط 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3فاد از ماده مست -2و  1

جز جزاي نقدي که مطابق این قانون از جمله دیه و رد مال، به 22هاي مالی موضوع ماده نسبت به کلیه محکومیت

قانونی جهت صدور قرار تأمین رفتار می شود، موجب  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529مقررات ماده 

چه زندانی باشد، باید بالفاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ الذکر چنانعلیه فوقنیست و محکوم

  تأمین، آزاد شود.

کند و بر همین اساس، پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی می -3

اقساط فعلی صادر میکند و علیاالصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسري به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه حکم به تعدیل 

نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأي صادر کند. بنابراین 
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ود؛ مگر ت محکومعلیه نیز استصحاب میشنسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولی

  که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأي خود صریحًا تعیین تکلیف کرده باشد.آن

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/10    

7/99/653   

  ك653-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مطروحه در دیوان عالی کشور دادستان کل در خصوص پرونده«آمده قانون آیین دادرسی کیفري  469طبق ماده 

». کندیا نماینده وي به طور مستدل مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام راي فرجام خواسته نظر خود را اعالم می

در  ست و نیزهاي با موضوع درخواست اعاده دادرسی که تصمیم دیوان مبتنی بر رد یا پذیرش درخواست ادر پرونده

 420هاي متضمن پیشنهاد احاله امر جزایی خاصه در مواردي که پیشنهاد دهنده دادستان کل کشور است، ماده پرونده

قانون آیین دادرسی کیفري که  510و  511هاي تجمیع احکام موضوع مواد قانون یادشده؛ همچنین در پرونده

م دیوان مبتنی بر نقض یا ابرام نیست، آیا حضور و اظهار نظر شود یا سایر موارد که تصمیخواهی تلقی نمیفرجام

  نماینده دادستان کل کشور ضرورت دارد؟

 پاسخ:

نظر دادستان کل یا نماینده وي حضور و اظهار  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  472و  469مقنن در مواد 

صدور رأي وحدت رویه یا رسیدگی به آراء «یا » هخواستعنه یا فرجامرسیدگی فرجامی به رأي معترض«را در مقام 

و نیز  476و  420موضوع مواد » اعاده دادرسی«و » تجویز احاله«بینی کرده است، اما در موارد پیش» اصراري

این قانون و همچنین موارد اختالف در صالحیت، چنین امري  511و تبصره ماده  510ماده » پ«اعمال مقررات بند 

تان نظر نماینده دادسعالی کشور بدون حضور و اظهار است؛ بنابراین در این موارد، رسیدگی دیوانبینی نشده پیش

  باشد.کل می

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/15    

7/99/647   

  ك647-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

منکر باشد آیا اصل عدم عنف است؟ و در ثانی چنانچه مرد اگر زن ادعاي تجاوز به عنف و اکراه نماید و مرد  -1

اي نباشد تکلیف دعوا چیست؟ و آیا در این در قبال گفتار خانم بگوید من صیغه خواندم و خانم منکر باشد و بینه

  مورد سوگند راه دارد و چه کسی باید سوگند یاد نماید؟

وده و رابطه جنسی بعدي با صیغه بوده است و مرد منکر باشد اگر زن بگوید اولین ارتباط جنسی با زور و اکراه ب -2

و بگوید از اول ارتباط آنها با صیغه بوده تکلیف دعوا چیست؟ آیا سوگند راه دارد و در صورت مثبت بودن چه کسی 

  باید سوگند یاد کند؟

  وسیله اثباتی صیغه را بیان نمایید. -3

 پاسخ:

که دالیل و قرائنی براي اثبات نف و اکراه به وي تجاوز شده است، بدون اینکه با عصرف ادعاي زن مبنی بر این -1

ادعاي او وجود داشته باشد، موجب ثبوت جرم زنا به عنف و اکراه نیست و اصل، عدم وقوع آن است؛ چنانچه مرد 

اسالمی مصوب قانون مجازات  223ایم ولی زن منکر صیغه باشد، طبق ماده منکر زنا بوده و بگوید صیغه خوانده

  که خالف آن با حجت شرعی الزم ثابت شود.شود؛ مگر آنادعاي مرد بدون بینه یا سوگند پذیرفته می 1392

پاسخ داده شد و در فرض سؤال (وقتی هر دو نفر رابطه را بر مبناي  1در مورد ادعاي تجاوز به عنف طبق بند  -2

  اند)، موجبی براي سوگند نیست.صیغه قرار داده

که خالف آن با حجت شرعی کند و محتاج دلیل اثباتی نیست؛ مگر آنر خصوص صیغه، صرف ادعا کفایت مید -3

) و دالیل اثباتی صیغه همان است که براي اثبات 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  223الزم ثابت شود (ماده 

  رود؛ از قبیل اقرار، سند ... .سایر امور حقوقی به کار می

  

 رفیعیدکتر احمد 

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/22    

7/99/645   

  ع  645-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  مانده موجود باشد چنانچه قسمتی از رقبه موقوفه در مسیر خیابان قرار گرفته باشد و باقی

  گیرد؟آیا حق اشرافیت و یا عوارض اشرافیت به آن تعلق می-1

با  1344ها مصوب قانون شهرداري 101سرانه فضاي عمومی و شوارع موضوع ماده  آیا شهرداري نسبت به -2

  اصالحات و الحاقات بعدي حقی دارد؟

  آیا پیش از تبدیل به احسن کردن رقبه موقوفه امکان مطالبه نرخ روز ملک وجود دارد؟ -3

  د؟المثل ملک که در مسیر قرار گرفته است را دارآیا موقوفه حق مطالبه اجرت -4

  اخت نرخ روز آن راتواند الزام به تنظیم سند ملک که در مسیر قرار گرفته است در قبال پردآیا شهرداري می -5

  درخواست کند؟

 پاسخ:

اخذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از  1360با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب  -1

مورخ  1660/102/95ها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره داريبابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهر

فقهاي محترم شوراي نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است، شرعًا حرام است؛ اما در  2/5/1395

اي در خصوص وصول عوارض فرض وجود حق، جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. بنابراین چنانچه مصوبه

  شته باشد، اخذ آن از موقوفه جایز است.وجود دا

ماده  4فقهاي محترم شوراي نگهبان مقررات تبصره  2/9/1390مورخ  3044599/90با توجه به نظریه شماره  -2

  شود.با اصالحات و الحاقات بعدي شامل موقوفات نمی 1334ها مصوب قانون شهرداري 101

الیحه قانون نحوه خرید  5ذیل ماده  4برابر مقررات تبصره » فهاراضی موقو«هاي مصوب قانونی دردر مورد طرح -3

شوراي انقالب،  1358هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب و تملک اراضی و امالك براي اجراء برنامه

 ها قانوناًاي که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنتعیین تکلیف شده است؛ بدین قرار که امالك موقوفه

ها شرعًا مجاز نیست، شود و در مواردي که تبدیل به احسن آنمجاز است، به طریق مذکور در همین قانون اقدام می

  المدت عمل خواهد شد.از طریق اجاره طویل
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هاي دولتی و شهرداري مصوب اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح -4

گیرد، به هایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداري قرار میاند. درنهایت قسمتن ماده واحدهای 4و تبصره  1367

هاي مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و ماند؛ اما شهرداري از بابت استفاده از زمینوقفیت خود باقی می

  شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.

الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی انتقال به نام شهرداري حتی در قبال پرداخت  4و  3هاي ا توجه به پاسخ بندب -5

  پذیر نیست.قیمت روز ملک امکان

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/31    

7/99/644   

  ع  644-83-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هیأت وزیران واجد سابقه احیاء و عمران معرفی  1341ها مصوب نامه ملی شدن جنگلاجراي تصویب قطعه زمینی در

ها بعد به جهت توسعه شهري آن قطعه در محدوده و حریم شهري و غیر ملی و جزء مستثنیات اعالم شده است، سال

ت دانسته است. مالک، دعوایی به گیرد. اداره راه و شهرسازي با تمسک به قانون زمین شهري آن را مواقرار می

  کند.قانون زمین شهري در محکمه مطرح می 12خواسته ابطال رأي کمیسیون ماده 

ها زمین مزبور غیر ملی و اصطالحا جزء مستثنیات نامه ملی شدن جنگلآیا با وجودي که در اجراي تصویب -1

 يگرفتن بعدي آن در محدوده و حریم شهر پروندهمعرفی شده است، اداره راه و شهرسازي مجاز است به بهانه قرار 

تشکیل و تشخیصی خالف تشخیص سازمان جنگلها به عنوان متولی وقت بدهد و  با نادیده گرفتن تشخیص تولیت 

تواند به صرف احراز تشخیص پیشین آن را ملی و موات اعالم کند؟ در صورت صدور چنین نظري، آیا محکمه می

  را باطل و حکم بر غیر ملی بودن زمین بدهد. 12بدون انجام کارشناسی، رأي کمیسیون ماده  ها وسابق سازمان جنگل

آیا مبنا و چگونگی احیاء و عمران اراضی موات شهري موضوع قانون زمین شهري و اراضی ملی موضوع  -2

عمران و احیاء  با یکدیگر متفاوت است؟ به عبارت دیگر آیا مفهوم 1341ها مصوب نامه ملی شدن جنگلتصویب

  نامه مزبور تفاوت و اختالف بنیادین دارد؟اراضی موات شهري با مفهوم عمران و احیاء اراضی موضوع تصویب

ها در مورد ملی یا مستثنی اعالم نمودن اراضی قائل باشیم، آیا چنانچه به اعتبار تشخیص سابق سازمان جنگل -.3

هایی است که در زمان تصویب قانون شهري صرفًا راجع به زمین این نتیجهگیري صادق است که شمول قانون زمین

شود که بعد از تصویب قانون زمین شهري به هایی نمیاند و شامل  زمینداخل در محدوده و حریم شهري قرار داشته

رد داها اختیاري نشوند و وزارت راه و شهرسازي جهت موات دانستن این قبیل زمینجهت توسعه شهر وارد بافت می

  هاي جامع و تفصیلی اظهارنظر کند؟ها با رعایت ضوابط شهري و طرحتواند راجع به نوعیت آنو صرفاً می

 پاسخ:

ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56چنانچه در مورد نحوه اجراي مقررات ماده  -3و  1سؤال 

ري که از طرف سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد دابا اصالحات و الحاقات بعدي، مراجع صالحیت 1346

اند، از طریق کمیسیون مربوط ملکی را جزء سازندگی و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد کشاورزي تعیین شده

مستثنیات تشخیص دهند، در صورتی که ملک مزبور به علت توسعه شهر داخل محدوده و حریم شهر و شهرك شود، 
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مجاز نیست ملک مذکور را موات اعالم کند؛ زیرا  1366قانون زمین شهري مصوب  12اده کمیسیون موضوع م

داري پیش از ورود ملک به محدوده و حریم شهر و شهرك، نوعیت این ملک که مرجع صالحیتاوالً، به جهت این

ند نوعیت این ملک تواقانون زمین شهري نمی 12را مستثنیات تشخیص داده است، مرجع بعدي یعنی کمیسیون ماده 

آید که اي دایر بر مالکیت وي بر زمین مذکور به وجود میرا تغییر دهد. ثانیًا، براي مالک مستثنیات، حق مکتسبه

تواند آن را موات اعالم کند و اگر چنین اتفاقی روي دهد، مرجع بعدي حق سلب یا ساقط کردن آن را ندارد و نمی

  ادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال کند.تواند با دادن دمالک مستثنیات می

مراد از احیاي زمین آن است که اراضی موات «قانون مدنی که در آن تصریح شده است:  141با عنایت به ماده  -2

و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت، درختکاري، بنا ساختن و غیره، 

اوالً، احیا، اعم از آباد کردن (عمران) است. ثانیًا، منظور از اراضی مباحه، اعم از مباحات اصلی »: مایندقابل استفاده ن

و بالعرض است. ثالثاً، موارد مذکور از مصادیق احیا و عمران، در ماده قانونی مزبور تمثیلی است، نه احصایی و نه 

شور هاي کنامه  قانونی ملی شدن جنگلیق واضعین تصویبکه با توجه دقمحدود به موارد مذکور. موضوع دیگر این

نامه، ماده دوم این تصویب 3در تبصره » احیاء«به جاي » احداث«در به کارگیري اصطالح  27/10/1341مصوب 

عملیات احیایی و عمرانی ... در داخل «در صدر ماده دوم مصوبه مزبور و » احیا«رسد که کاربرد اصطالح به نظر می

  نامه اجرایی ) ماده یک آیین11در بند (...» هاي مربوط یا جنگلجنگل 

هیأت وزیران منحصر به مواردي است که در قسمتی از جنگل به عللی  6/6/1342ها مصوب قانون ملی شدن جنگل

 سوزي، عملیات احیایی و عمرانی جنگل از قبیلشدن یا خشک شدن درختان جنگلی یا آتشاز قبیل افتادن یا قطع 

کاري، درختکاري، هرس کردن، پیوند زدن و بازسازي و حتی در مواردي توسعه جنگل، ضرورت یابد که در نهال

ساله) نسبت به واگذاري طرح به اشخاص اقدام  30هاي جنگلداري (این قبیل موارد، سازمان جنگلبانی از طریق طرح

و احیاء عمدتاً تأمین مسکن و تأسیسات عمومی  ، منظور از عمران1366کند و اما در قانون زمین شهري مصوب می

منظور از «تصریح شده است:  24/3/1371نامه اجرایی قانون زمین شهري مصوب است و حتی در ماده یک آیین

) قانون مدنی و مقررات بعدي در 141عمران و احیاي قابل قبول در قانون زمین شهري ... عمومات یادشده در ماده (

و تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز ...» هاست ن زمینباب احیاء و عمرا

بایر از موات، بر عهده وزارت راه و شهرسازي (وزارت مسکن و شهرسازي سابق) است. مواردي که غیرموات تلقی 

  اء شده است.نامه اجرایی مزبور احصآیین 8شود (به بیان دیگر مستثنیات موات)، در ماده می
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در قوانین متعدد جمهوري اسالمی ایران از » احیاء و عمران«بنا به مراتب مزبور، معنی و مفهوم کلی اصطالحات 

ادیق رسد؛ لکن مصها تفاوت و اختالف بنیادین به نظر نمیجمله در دو قانون مذکور در استعالم، یکی است و بین آن

  موضوع مورد استعالم، ممکن است متفاوت باشد.این مفهوم کلی در قوانین مختلف حاکم بر 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/05    

7/99/638   

  ح  638-139-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 هاي عمومی و انقالب درآیا منظور از رأي داور در مواد مربوطه به داوري مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه

حکم است یا اعم از حکم و قرار  است چنانچه داور قرار رد یا عدم استماع دعوي صادر  1379امور مدنی مصوب 

کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟ چنانچه به قرار صادره از ناحیه داور اعتراض شود و دادگاه عقیده بر نقض قرار 

اده که نقض و پرونده را اعهیچ تصمیم دیگري نقض کند و یا اینتواند قرار صادره را بدون داشته است، آیا دادگاه می

  کند؟ تکلیف داور در صورت نقض قرار و اعاده پرونده صادر چیست؟

 پاسخ:

از  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 84اوالً، موارد مندرج در ماده 

در خصوص دعواي مطرح شده در مرجع داوري نیز قابل تصور است و به صورت این ماده  5و  4، 3، 2جمله بندهاي 

  توان قائل به آن شد که رأي داور الزاماً باید در ماهیت دعوا صادر شود.مطلق نمی

قانون یادشده قابل ابطال  489که در ماهیت صادر شده باشد یا خیر، در فرض شمول ماده ثانیاً، رأي داور اعم از آن

  است.

ثاً، در فرضی که رأي داور در قالب قرار باشد و دادگاه آن را ابطال کند، موضوع تابع عمومات حاکم بر ابطال ثال

  رأي داوري است و بحث اعاده پرونده به داور از سوي دادگاه منتفی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/02    

7/99/636   

  ح  636-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه براي شرکتی هیأت تصفیه تعیین شده و شرکت در حال تصفیه باشد و خواهان (شرکت) بدون رعایت ماده  

(بدون ذکر عبارت در حال تصفیه و بدون اشاره به مدیر  1347الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  206

خوانده بدون رعایت ماده فوق تجدیدنظرخواهی کند آیا چنین دعوایی که یا مدیران تصفیه) اقامه دعوي کند و یا این

  قابلیت استماع دارد؟ 

 پاسخ:

الیحه قانونی اصالح  212در فرض سؤال که خواهان دعواي بدوي، شرکت در حال تصفیه است، با عنایت به ماده 

یا مدیران تصفیه است و عدم ذکر طرح دعوا و یا دفاع از دعوا بر عهده مدیر  1347قسمتی از قانون تجارت مصوب 

در دنبال نام شرکت در دادخواست مانع رسیدگی دادگاه به دعواي مطرح » در حال تصفیه«نام مدیر تصفیه با عبارت 

  شده یا رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نیست، و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/18    

7/99/635   

  ك  635-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

زنی و انجام وظیفه ،به علت تیپ و ظاهر افراد و یا سابقه کیفري قبلی به آنان برخی از ماموران پلیس در هنگام گشت

هاي این مرجع را در مورد سوالدهند. با این فرض مظنون و آنان و وسایل همراه را مورد بازرسی و تفتیش قرار می

  زیر ارشاد فرمایید.

هاي قانون آیین دادرسی کیفري و قانون الزام به آزادي 7، 4، 2قانون اساسی  و مواد  37و  22نظر به اصول  -1

  مشروع و حفظ حقوق شهروندي، آیا رفتار ذکر شده توسط ماموران باال مطابق مقررات جاري کشور است.

قانون تعزیرات   570بودن پاسخ سوال،آیا رفتار ارتکابی ذکر شده از سوي ماموران مصداق ماده در صورت منفی  -2

  است ؟

شود در برخی از موارد در تفتیش و بازرسی ذکر شده از اشخاص مقادیري مواد مخدر در اوزان کم کشف می -3

ه دست آمده از این طریق  دلیل قانونی ،آیا این نحوه کشف جرم قانونی است ؟در صورت غیر قانونی بودن آیا دلیل ب

  شود؟ در صورت غیر قانونی بودن آن و اقرار نداشتن حامل ماده مخدر وظیفه مرجع قضایی چیست؟محسوب می

شود که شخص مظنون  به تفتیش و هاي تنظیم شده توسط ماموران ذکر میبه طور معمول در صورت جلسه -4

تواند مبناي قانونی براي تفتیش افراد باشد؟ این امر، آیا این رضایت میبازرسی رضایت داده است. بر فرض صحت 

اي جز موافقت با درخواست گذارند، در هر حال چارهچون معموال با توجه به ترس و احترامی که اشخاص به پلیس می

  دهند.پلیس براي تفتیش و بازرسی ندارند و در مقابل  درخواست پلیس مقاومتی انجام نمی

 :پاسخ

ر مشهود دچگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستري در برخورد با جرایم مشهود و غیر -2و  1

و اصالحات و الحاقات بعدي، آمده است  1392مواد ذیل فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

ه وقوع جرم مورد تردید باشد، آنان باید پیش از این قانون، هرگاه قرائن و امارات مربوط ب 43و به موجب ماده 

اطالع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات الزم را به عمل آورند و 

قانون یادشده، در  56و  55، 44، 43نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند و به هرصورت با عنایت به مقررات مواد 

د جرایم مشهود تفتیش و بازرسی اشخاص به وسیله ضابطان دادگستري ممنوع است، مگر با اجازه موردي غیر موار

همان قانون، داراي ضمانت اجراي کیفري است.  63مقام قضایی و حتی تخطی از این امر به موجب مقررات ماده 
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در بیان مأموریت و وظایف نیروي  1369قانون نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مصوب  4ضمناً مقررات ماده 

انتظامی، نافی لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفري از سوي ضابطان عام در برخورد با جرایم مشهود و 

هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب قانون احترام به آزادي 10و  4و  1هاي باشد و بندغیرمشهود نمی

  ست.، نیز مؤید این نظر ا15/2/1383

قانون آیین  64و با عنایت به ماده  1368قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی  38و  22با لحاظ اصول  -3

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

بر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معت 36و در ماده 

الذکر قانون فوق 57و  56، 55و تنظیم شود؛ بنابراین در فروضی نظیر فرض سؤال که از شمول مواد مذکور در مواد 

خارج است، ضابطان دادگستري مجاز به مداخله و اعالم گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز با توجه به 

جرم اعالم شده از مصادیق جرایم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه نیست، و گزارش مزبور بر  کهاین

در  باشد. بدیهی است کهخالف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن مجاز به تعقیب کیفري نمی

  اقدام شود. 1392یفري مصوب قانون آیین دادرسی ک 148خصوص اشیاي ممنوع (مکشوفه) باید مطابق ماده 

 61و  28، 4، و با لحاظ مواد 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  45ماده » ث«و بند  44مستفاد از ماده  -4

قانون مذکور، ضابطان دادگستري در جرایم غیرمشهود و بعد از اطالع از وقوع جرم و گزارش آن به دادستان و اخذ 

باشند و صرف اخذ رضایت اشخاصی نظیر فرض استعالم براي انجام تحقیق حقیقات میدستور قضایی، مجاز به انجام ت

و بازرسی به منظور کشف جرم فاقد توجیه قانونی است؛ نتیجتاً رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر قانونی در تحقیقات 

  ضابطان با توجه به آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفري در این خصوص الزامی است.

  

 تر احمد رفیعیدک

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/25    

7/99/632   

  ح632-155-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ریاست معظم قوه قضاییه  1399/4/21مورخ  9000/67701/100با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره 

اند و تعداد قابل توجهی از فاد بخشنامه حکم صادرنمودهها ترتیب اثر داده و بر خالف مها به قراردادهاي بانکدادگاه

یا این باشد آها در حال اجرا بوده و خسارت تاخیر تادیه و جریمه متعلقه به مراتب بیشتر از اصل سود میاین پرونده

  گذشته نیز قابل تسري است یا نه.بخشنامه به 

 پاسخ:

قانون مدنی و اتخاذ مالك از آن،  4ه است، مستفاد از ماده که تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکنندصرف نظر از این

ها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثري ندارد مگر در خصوص مورد حکم مقررات دولتی و از جمله بخشنامه

شوراي محترم نگهبان نیز مؤید این نظر  20/10/79مورخ  79/21/1540خاصی در قانون باشد و نظریه شماره 

 794که در خصوص موضوع بخشنامه مذکور در استعالم، رأي وحدت رویه شماره الوصف با توجه به ایناست؛ مع

رسد در خصوص موضوع بخشنامه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است به نظر می 21/5/1399مورخ 

  مزبور رأي وحدت رویه یادشده حاکم خواهد بود.

  

 دکتر احمد رفیعی

  قضاییهمدیرکل حقوقی قوه 
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1399/06/15    

7/99/631   

  ك631-235-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي تعزیري مقرر براي نوجوانان قابل تعلیق است قانون مجازات اسالمی مجازات 93که بر اساس ماده با توجه به این

  آیا محکومیت اطفال در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی قابل تعلیق است؟

 پاسخ:

اقدامات تأمینی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب مصوب  148ت ارتکاب جرم از سوي اطفال طبق ماده در صور

است، لذا » اجراي مجازات«قانون مزبور ناظر به  46شود نه مجازات، و چون تعلیق موضوع ماده و تربیتی اعمال می

 46ول تعلیق اجراي مجازات موضوع ماده شود، از شماقدامات تأمینی و تربیتی که بر اساس مصلحت طفل اتخاذ می

  قانون مذکور خارج است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/29    

7/99/630   

  ك630-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ن ماده یا چنانچه در اجراي مقررات ای 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  6بر اساس تبصره ماده 

یابد حکم به حبس کمتراز نود و یک روز صادر شود، به مجازات سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می

شود. حال سوال آن است که چنانچه دادگاه بدون لحاظ جهات تخفیف درصدد اعمال جایگزین مربوط تبدیل می

حداقل مجازات قانونی سرقت مسلحانه که سه ماه حبس مجازات قانونی حبس کمتر از سه ماه و یک روز باشد مانند 

  باشد، آیا امکان صدور حکم به حبس کمتر از نود و یک روز به عنوان مجازات قانونی اصلی وجود دارد؟می

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی  652که مجازات قانونی جرم سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه موضوع ماده با توجه به این

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین  3ماده  2مشمول بند  1375ت) مصوب (تعزیرا

است، لذا در فرض استعالم چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش  1373مصوب 

  از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.

  

 احمد رفیعی دکتر

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/29    

7/99/629   

  ك 629-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

   1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  7با توجه به ماده 

لی و خارجی اوالً، منظور از همکاري موثر متهم در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان در جرایم علیه امنیت داخ

  کشور چیست؟ آیا این موثر بودن وصف همکاري است و یا آن که تحقق نتیجه همکاري ضرورت دارد؟

ثانیاً، آیا در شروع به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور تعلیق اجراي مجازات منوط به همکاري موثر متهم 

  باشد؟به شرح یاد شده در صدور آن ماده قانونی می

به  6،7،8توجه به مقرره قانونی اخیر، اختیار دادستان در صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم تعزیري درجه  ثالثاً، با

قانون دادرسی کیفري، صرفًا ناظر به حالتی است که کل مجازات قابل تعلیق باشد یا آن که  81شرح مذکور در ماده 

  ختیاري است؟اگر بخشی از آن نیز قابل تعلیق باشد دادستان داراي چنین ا

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري (شامل علیه امنیت داخلی و خارجی کشور  7رابعًا، آیا در جرایم مندرج در ماده 

  کالهبرداري و یا در حکم آن) امکان صدور رأي به تعویق حکم وجود دارد؟ علیه عفت عمومی

 پاسخ:

در » متهمان در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجیاز همکاري مؤثر در کشف جرم و شناسایی سایر «اوالً، منظور 

اي است که موجب تسهیل کشف جرم ، گفتار و رفتار صادقانه1399قانون مجازات اسالمی  47تبصره الحاقی ماده 

 شود؛ به نحوي کهو دسترسی مأمورین به آثار، ادله و وسایل ارتکاب جرم و یا شناسایی شرکاء و معاونین جرم می

شد. به تعبیر دیگر صرف همکاري متهم در اري نبود کشف جرم با مشکل همراه و یا اساساً غیرممکن میاگر این همک

کشف جرم یا شناسایی سایر متهمان در تجویز تعلیق مجازات وي کافی است و در استفاده از این نهاد ارفاقی، الزاماً 

ر حال تشخیص و احراز مؤثر بودن همکاري با نیازي به تحقق نتیجه از جمله دستگیري دیگر متهمان نیست و به ه

  کننده است. قاضی رسیدگی

ثانیاً، با توجه به اینکه حکم تعلیق مجازات شروع به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ذیل تبصره الحاقی به 

تبصره یاد شده به نحو اطالق بیان شده است، در نتیجه حکم مندرج در صدر  1399قانون مجازات اسالمی  47ماده 

که تعلیق بخشی از مجازات متهمان را منوط به همکاري مؤثر مرتکب در کشف جرم وشناسایی سایر متهمان کرده 

  است ناظر به شروع به جرایم مذکور نیست. 
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ناظر به جرایم تعزیري درجه شش، هفت  1392قانون آیین دادرسی کیفري  81ثالثاً، قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده 

قانون  47ها و چون تبصره الحاقی ماده ها قابل تعلیق باشد، نه قسمتی از مجازات آنت است که کل مجازات آنو هش

خارجی را مجاز دانسته است، لذا متهمان  تعلیق قسمتی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و 1399مجازات اسالمی 

  شوند.ع ماده صدرالذکر نمیجرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مشمول تعلیق تعقیب موضو

 1392قانون مجازات اسالمی  47یک تبصره به ماده  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  7رابعًا، طبق ماده 

ه اي بالحاق شده است که این تبصره ناظر به امکان تعلیق اجراي مجازات جرایم مندرج در آن تبصره است و اشاره

قانون مجازات اسالمی  47ارد لذا ممنوعیت تعویق صدور حکم موضوع ماده تعویق صدور حکم در این جرایم ند

  است. به شرح بندهاي ذیل این ماده به قوت خود باقی 1392

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/30    

7/99/625   

  ح625-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تی علیه وقام مدنی توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومقانون اجراي احک 101طبق ماده 

علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومجایز است که محکوم

ول به معرفی مال غیر منقعلیه اقدام علیه یا شخص ثالث براي رفع جلب از محکومشده باشد در بسیاري موارد محکوم

  گونه سابقه ثبتی ندارد؟نمایند که هیچمعموال از نوع زمین زراعی در روستا می

علیه اشاره نموده است چنانچه شخص ثالث اقدام به معرفی مال غیر آیا با توجه به اینکه ماده مذکور به محکوم-1

وجود دارد یا ماده مذکور منصرف از شخص  101اده منقولی نماید که فاقد سابقه ثبت است امکان استناد به ذیل م

  ثالث است و مال از طرف شخص ثالث قابل توقیف نیست؟

با توجه به اینکه امکان تحقیق محلی از تمامی اهالی در مورد سابقه تصرفات وجود ندارد و ممکن است شخص -2

ست و تجربه کار در اجراي احکام نشان معارضی پیدا شود و از طرفی امکان تعیین دقیق حدود اربعه ملک ممکن نی

دهد که پس از توقیف این قبیل اموال عملیات اجرایی با اعتراض ایادي معارض و ادعاي مالکیت اشخاص ثالث با می

شود و در نهایت به دلیل حدوث چنین مشکالتی خریداري براي این قبیل امالك وجود ندارد تاخیر و مانع مواجه می

 شود توجها اینکه طبقدار اجراي احکام در تحویل زمین به برنده مزایده نیز با مشکل مواجه میو در فرض وجود خری

مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان کهکیلویه و بویر احمد  1398/9/14مورخ  127/98/5984بخشنامه شماره 

 مقرر گردیده است ازکه به دستور رییس کل محترم دادگستري استان به واحدهاي قضایی منعکس گردیده است 

اي جهت ضمانت و توقیف که به دلیل نداشتن نقاط ثابت و حدود توصیفی در یکدیگر تداخل پذیرش اسناد دفترچه

دارند و در هنگام اجراي احکام حقوقی یا اشکال قانونی مواجه خواهد شد خودداري گردد حال در مورد امالك فاقد 

علیه و ثالث مبایعه نامه عادي نیز در دست ندارد و حدود تی بعضا محکومسابقه ثبتی و اراضی زراعی روستایی که ح

علیه و حدود اربعه آن به صرف تحقیق محلی قابل تعیین نیست و با عنایت به اینکه یکی از اصول تصرفات محکوم

ت اجرایی باشد لکن پذیرش این قبیل امالك عملیامهم حاکم بر اجراي احکام مدنی اصل سرعت در اجراي حکم می

سازد اعالم نمایید آیا امکان پذیرش امالك مذکور به عنوان مال یا وثیقه وجود دارد؟ به رغم را با تاخیر مواجه می

باشد نحوه توقیف آن شرح فوق چنانچه اجراي احکام مکلف به پذیرش اراضی موصوف به عنوان مال یا وثیقه می

  چگونه است؟

  

https://t.me/ekhtebar


 پاسخ:

حکام مدنی در مقام بیان شرایط توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد است. براین قانون اجراي ا 101ماده  -1

 رسدموضوعیت ندارد و با حصول شرایط مقرر در ماده مذکور براي شخص ثالث، به نظر می» علیهمحکوم«اساس 

  ه معرفی نماید.بتواند ملک خود را جهت استیفاي محکومقانون موصوف، ثالث نیز می 34وفق تبصره ماده 

علیه یا صدور حکم نهایی به نفع قانون اجراي احکام مدنی با احراز تصرفات مالکانه محکوم 101وفق ماده  -2

علیه قابل توقیف است. علیه که داللت بر مالکیت وي در مال غیر منقول نماید، ملک به عنوان مال محکوممحکوم

  ت.کننده استشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/02    

7/99/621   

  ع621-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مطروحه در کمیسیون ماده صد شهرداري که پس از صدور رأي بر پرداخت جریمه در خصوص برخی از پرونده

ه استناد اند، شهرداري بته و نسبت به پرداخت اقدامی نکردهپیگیري الزم توسط مالکان در مهلت مقرر صورت نپذیرف

با اصالحات و الحاقات بعدي پرونده را با پیشنهاد تخریب به همان  1334ماده صد قانون شهرداري مصوب  2تبصره 

شود.چنانچه مالک پس از صدور رأي قلع بنا جهت کند و رأي بر قلع بناهاي مازاد صادر میکمیسیون ارجاع می

هاي یاد شده در برخورد با رداخت جریمه به شهرداري مراجعه کند با توجه به اختالف نظر قضات عضو کمیسیونپ

  گونه موارد خواهشمند است در این خصوص اغالم نظر فرمایید:این

 پاسخ:

به  با اصالحات و الحاقات بعدي 1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  2با صدور رأي تخریب در اجراي تبصره 

این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأي قبلی کمیسیون دایر بر پرداخت جریمه  100وسیله کمیسیون ماده 

تواند نسبت به رأي تخریب وجود ندارد و شهرداري مکلف به اجراي رأي تخریب است. بدیهی است، مالک قانوناً می

دیم دادخواست کند و دیوان باید در باب رأي تخریب و در مهلت سه ماه از تاریخ ابالغ در دیوان عدالت اداري تق

  .صدور و یا عدم صدور آن مطابق با مقررات قانونی، اظهارنظر کند

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/10    

7/99/617   

  ك 617-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

جازات باشد آیا مکه تعیین جنسیت آن مشکل مید با توجه به اینچنانچه به فرد خنثی مشکل تجاوزي صورت گیر

قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) فعل حرام محسوب  638که مطابق با ماده زنا بر آن بار است یا لواط؟ و یا این

  دهیم؟و مجازات این جرم را بر فعل ارتکابی تطبیق می

 پاسخ:

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران باید به منابع  167ا توجه به اصل راجع به فرض سؤال قانون ساکت است و ب

شود در خصوص تجاوز به خنثی مشکل، موضوع سابقًا معتبر اسالمی یا فتاوي معتبر مراجعه نمود. ضمنًا یادآور می

مع و اشرح ج«در مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه بررسی شده و تفصیل مباحث و فتاواي مربوط به آن در کتاب 

 429و  428، 174، 173، صص 1394جلد اول (حدود) چاپ نخست سال » کاربردي قانون مجازات اسالمی

  .تواند به آن مراجعه نمایدمندرج است که همکار محترم می» نشر قضا«انتشارات 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/25    

7/99/616   

  ح616-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  در خصوص سوال ذیل مورد استدعا است:

یهم علعلیهم در محل موجود است که محکومحکم یا دستور تخلیه صادر گردیده و هنگام تخلیه اموالی از محکوم-1

در مورد سهم خود از این اموال به توافق نرسیده و اختالف دارند موجر نیز قادر به معرفی حافظ و امین اموال نیست 

و در خصوص امین اموال تراضی نشده است و به همین سبب حکم تخلیه تاکون اجرا نگردیده است. تکلیف اجراي 

احکام در مورد اجراي حکم تخلیه و اموال موجود در ملک چیست الزم به ذکر است که اموال از جمله اسناد و اوراق 

  ده یا فروش آن وجود داشته باشد .بهادار یا اموال ضایع شدنی نیستند که امکان تودیع آن به سپر

علیه در مرحله توقیف اموال مال معرفی نماید لکن امین اموال هاي مالی چنانچه محکومدر مورد اجراي محکومیت-2

له نیز قادر به معرفی امین اموال نباشد با عنایت به اینکه قبل از معرفی امین اموال امکان توقیف معرفی نکند و محکوم

 3علیه طبق ماده دارد. با توجه به عدم توقیف مال به دلیل نبود امین اموال آیا امکان بازداشت محکوممال وجود ن

  هاي مالی وجود دارد؟قانون نحوه اجراي محکومیت

 پاسخ:

در موارد صدور حکم یا دستور تخلیه عین مستأجره باید اموال مستأجر از محل منتقل و عین مستأجره تخلیه شود  -1

ال چه مستأجر حاضر به بردن اموفاد حکم یا دستور مرجع قضایی به طور کامل اجرا نشده است. بنابراین چنانوگرنه م

شود و باقی ماندن اموال قانون اجراي احکام مدنی، جبرًا ملک تخلیه می 45ماده  2خود نشود با عنایت به مالك بند 

  پذیر نیست.مستأجر در همان محل بدون رضایت موجر امکان

قانون اجراي احکام مدنی دادورز (مأمور اجرا)  78در فرض عدم تراضی طرفین در تعیین حافظ اموال وفق ماده  -2

علیه، نظر به اینکه مکلف به تعیین حافظ اموال است. در فرض سؤال با عنایت به معرفی مال از سوي محکوم

 1394هاي مالی مصوب ن نحوه اجراي محکومیتقانو 3الی 1باشد وفق مواد علیه ممتنع در اجراي حکم نمیمحکوم

  علیه ممکن نیست.بازداشت محکوم

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/10    

7/99/608   

  ك608-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

صاص وجود ندارد ایجاد شود هرگاه در جنایت عمدي صدماتی مانند حارصه، دامیه، خردشدگی استخوان که امکان ق

و متهم فوت کند و مال و اموالی جهت استیفاي دیه از محل آن نداشته باشد، آیا امکان پرداخت دیه از بیت المال 

قانون مجازات اسالمی که ذیل فصل قصاص آمده است ،ناظر  435رسد ماده که به نظر میوجود دارد؟ با توجه به این

قانون مذکور که ذیل فصل دیات آمده ، اجازه پرداخت  476ها ثابت است و در ماده آن بر جنایاتی است که قصاص در

  را تابع سایر دیون متوفی دانسته است. المال داده نشده و آناز بیت

 پاسخ:

که قابلیت نظر از این، هر گاه در جنایت عمدي صرف1392قانون مجازات اسالمی مصوب  435بر اساس اطالق ماده 

شد یا خیر، به علت مرگ یا فرار مرتکب، دسترسی به وي ممکن نباشد، با درخواست صاحب حق، دیه قصاص با

شود و در صورت نبود عاقله جنایت از اموال مرتکب؛ و در صورت نبودن مال براي مرتکب، دیه از عاقله گرفته می

 790شود. (ضمناً رأي وحدت رویه شماره المال پرداخت میها یا عدم تمکن عاقله، دیه از بیتیا عدم دسترسی به آن

  المال را مشخص کرده است).حکم پرداخت دیه جنایت مادون نفس از بیت 10/4/1399مورخ 

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/10    

7/99/606   

  ك  606-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است داراي سهو که براي فرجام در صورتی که راي دادگاه انقالب اسالمی

الخروج کردن متهم موضوع ماده هفده قانون مبارزه با مواد  قلم یا ایراد در محاسبه مجازات باشد؛ مانند آن که ممنوع

تعیین تکلیف نشده با اصالحات و الحاقات بعدي  از قلم افتاده باشد یا در مورد اشیاي جرم   1367مخدر مصوب 

خواهی پرونده براي صادر کردن راي اصالحی اعاده شود؟ آیا باشد، مرجع اصالح آن کدام است؟ آیا باید با رد فرجام

  دادگاه مجاز به اصالح راي پس از ابرام آن خواهد بود یا اقدام دیگر قابل انجام است؟

 پاسخ:

، ناظر به مواردي است که 1392سی کیفري مصوب قانون آیین دادر 381صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده 

تصحیح رأي، موجب تغییر رأي یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد؛ بنابراین در فرض استعالم که دادگاه صادرکننده 

قانون مبارزه با مواد مخدر مبادرت به صدور حکم و تعیین  17رأي نسبت به مجازات تکمیلی الزامی موضوع ماده 

و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 215است یا نسبت به اموال مرتبط با جرم موضوع مواد مجازات نکرده 

اساساً اتخاذ تصمیم نکرده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148

صحیحی است، قانون موصوف نیست، اما در مواردي که مشمول صدور رأي ت 381حکم تصحیحی موضوع ماده 

صدور رأي تصحیحی از وظایف دادگاه است و رسیدگی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  381مطابق ماده 

  شود.این قانون انجام می 469علیه نیز مطابق ماده خواهی محکومبه فرجام

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/22    

7/99/601   

  ح  601-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند؛ اما خواهان رضایت بی شود و از رأي صادره تجدیدنظرخواهی میخوانده بدوي به پرداخت وجهی محکوم می

قید و شرط خود را نسبت به خوانده در جریان تبادل لوایح یا پیش از تبادل و پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظر 

  سوي دادگاه بدوي یا تجدیدنظر متصور است؟کند؛ چه اقدامی از تسلیم دادگاه می

 پاسخ:

در فرض سؤال که خواهان بعد از محکومیت خوانده و تجدیدنظرخواهی وي، در مرحله تبادل لوایح و پس از 

قید و شرط دعواي خود را مسترد کرده است، با توجه به قاعده فراغ دادخواست تجدیدنظر، با اعالم رضایت بی

غ از رسیدگی و اقدام است و در این وضعیت دادگاه تجدیدنظر ضمن فسخ حکم که به نفع دادرس، مرجع بدوي فار

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 107ماده » ج«خواهان نخستین صادر شده است، طبق بند 

  کند.اقدام می 1379مدنی مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/18    

7/99/589   

  ك 589-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات  11قانون مجازات اسالمی طبق ماده  657و  665و  661و  656در سرقت موضوع مواد 

حبس تعزیري، در صورتی که شاکی در مرحله دادسرا ارزش اموال مسروقه را پنجاه میلیون تومان اعالم کرده باشد 

در مرحله دادگاه ارزش اموال را بیست میلیون تومان اعالم و گذشت بدون قید و شرط خود را نیز اعالم کند سپس 

  هاي مذکور ارزش اموال در کدام مرحله از دادرسی مناط اعتبار است.براي بررسی قابل گذشت بودن یا نبودن بزه

 پاسخ:

و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15 ارزش مال مسروقه حسب مورد، ممکن است در اجراي صدر ماده

همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو  68ماده » پ«بند 

شود و در فرض استعالم ارزش مال مسروقه در زمان سرقت حسب تشخیص میدیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین 

بل گذشت بودن یا نبودن، مناط اعتبار است و صرف تعیین ارزش مال مسروقه توسط شاکی در مقام قضایی براي قا

مرحله تحقیقات مقدماتی یا تغییر قیمت اعالمی از سوي وي در مرحله دادرسی، معیار تعیین ارزش مال مسروقه در 

  خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/04    

7/99/584   

  ك584-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی کتاب تعزیرات که وظیفه اعالم و تشخیص تهدید علیه بهداشت را به  688در خصوص ماده 

ز شت عمومی اعالم اداره دامپزشکی مبنی بر تهدید علیه بهدااآیا  ،هداشت و دامپزشکی اعالم کرده استعهده اداره ب

ریزي غیر مجاز یا پرورش ماهی غیر مجاز بدون مجوز و بدون ذکر موارد تهدید علیه بهداشت و طریق صرف جوجه

وص کندیا دادگاه بایددر خصصرفًا بر غیر مجاز بودن اقدامات مذکور براي تحقق بزه تهدید علیه بهداشت کفایت می

  نحوه تهدید علیه بهداشت هم تحقیق کند.

 پاسخ:

تهدید علیه «انگاري رفتارهایی است که در مقام جرم 1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  688ماده 

صالح به عمل شود و منصرف از اقداماتی است که صرفًا بدون مجوز از مراجع ذيمحسوب می» بهداشت عمومی

آموزش پزشکی باید مصداق تهدید علیه آید. مطابق تبصره یک ماده قانونی یادشده، وزارت بهداشت، درمان و می

ریزي یا پرورش ماهی غیر مجاز بدون ذکر موارد تهدید بهداشت عمومی را مشخص کند و لذا گزارش موارد جوجه

علیه بهداشت عمومی، براي شروع رسیدگی کافی نیست. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق رفتار ارتکابی 

شود یا خیر، با قاضی رسیدگی کننده است. تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب میکه با عنوان مجرمانه و این

که اقدام مرتکب علیه قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) تشخیص این 688چنین اگر چه مطابق تبصره یک ماده هم

ارزش بهداشت عمومی است، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ لیکن تشخیص مذکور واجد 

که با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، براي قاضی نظر کارشناسی است و در صورتی

  االتباع نیست.رسیدگی کننده الزم

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/01    

7/99/577   

  ح577-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

رخ دهد، با  1390صادر شود و حادثه رانندگی در ابتداي سال  1389ثالث در اواخر سال  نامه شخصچنانچه بیمه

ماده » ب«هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به بند  26/6/1398مورخ  781توجه به راي وحدت رویه شماره 

ند رده است و  این ببرنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران اشاره ک 115

دیده است شود داللت دارد  آیا راننده مقصر حادثه که آسیبتنظیم می  1390هایی  که از ابتداي سال نامهبر بیمه

تواند به اعتبار این راي وحدت رویه از شرکت بیمه مطالبه خسارت کند؟ به عبارتی آیا راي وحدت رویه یاد می

هم به اعتبار یک ساله بودن  1390صادر شده اما در سال  1390پیش از سال هایی است که نامهشده شامل بیمه

  ها هنوز سپري نشده است،  جاري است؟نامهبیمه

شود و حادثه در زمان حاکمیت شود و  الحاقیه نیز صادر نمیتوضیح آن که براي بیمه حوادث وجه جداگانه ناخذ نمی

  اتفاق افتاده است. 1390قانون برنامه پنجم توسعه و پیش از سال 

 پاسخ:

نامه حوادث سرنشین بوده صادر شده و خودرو فاقد بیمه 1389ثالث در سال نامه شخص در فرض استعالم که بیمه

نامه حوادث سرنشین از سوي شرکت بیمه وجود نداشته است و در تاریخ مزبور الزام قانونی مبنی بر صدور بیمه

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  115ماده جا که مقررات بند (ب) است؛ از آن

االجرا شده است، موجب قانونی در الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت الزم 1/1/1390اسالمی ایران از تاریخ 

أت هی 26/6/1398مورخ  781بدنی راننده مسبب حادثه وجود ندارد و موضوع از شمول رأي وحدت رویه شماره 

  عمومی دیوان عالی کشور خارج است.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/04    

7/99/571   

  ك  571-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ارز مشمول  آیا محکومین قانون مبارزه با مواد مخدر محکومین امنیتی و محکومین قانون مبارزه با قاچاق کاال و

  مجازات حبس هستند یا خیر؟قانون تقلیل 

 پاسخ:

چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجراي  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10مطابق ماده 

مجازات یا به جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون مؤثر است؛ 

وضوع کدام یک از قوانین باشد. بنابراین در جرایم موضوع قوانین اشاره شده در نظر از این که جرم ارتکابی مصرف

استعالم (قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق کاال و ارز و نیز جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) 

قانون سابق اخف  نسبت به 1399چنانچه قاضی مربوط تشخیص دهد قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

  شود.قانون پیش گفته و مطابق بندهاي ذیل این ماده عمل می 10است، موضوع مشمول ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/29    

7/99/570   

  ح  570-79-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 303چنانچه حکم ورشکستگی نسبت به طلبکار تاجر مطابق ماده  

مصداق حکم غیابی باشد و حکم به صورت قانونی از طریق الصاق در محل اقامتگاه  1379در امور مدنی مصوب 

قانون تجارت و راي  539و  537و  536قانون یادشده و مواد  305به طلبکار تاجر ابالغ شده باشد، مطابق ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا  نسبت به حکم ورشکستگی  1399/4/3مورخ  789  وحدت رویه شماره

  فوق:

حق اعتراض ظرف مدت ده روز از تاریخ الصاق حکم در محل اقامتگاه وي دارد؟ یا حق اعتراض ظرف یک  -2و 1

  ماه از تاریخ اعالم حکم آگهی حکم در روزنامه دارد؟

خ اعالم حکم آگهی در روزنامه اعتراض نکندآیا ظرف چهل روز از تاریخ در صورتی که ظرف یک ماه از تاری -3

  اعالن حکم آگهی حکم در روزنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد؟

 پاسخ:

یک از طلبکاران طرف دعواي ورشکستگی قرار گیرند. بنابراین در برابر مقررات کنونی الزم نیست هیچ -2و  1

باشد و لذا با عنایت به رأي گرفته است، خوانده در معناي خاص کلمه نمیفرض سؤال، طلبکاري که طرف دعوا قرار 

قانون تجارت مصوب  537هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده  3/4/1399مورخ  789وحدت رویه شماره 

  (آگهی) حکم ورشکستگی را دارد.  ، طلبکار حق اعتراض ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالن1311

مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از «دارد مقرر می 1311قانون تجارت مصوب  539هر چند ماده  -3

هاي ؛ اما حکم یادشده در زمان خود استثنایی نبوده و منطبق بر مقررات عمومی راجع به دادرسی»تاریخ ابالغ است

ند یک همین مهلت (ده نیز در ب 1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  482مدنی بوده است؛ به نحوي که ماده 

روز) را براي اشخاص مقیم ایران لحاظ کرده است. بنا به مراتب در حال حاضر طلبکار و تاجري که در دادرسی 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب هاي مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاهحضور داشته است، ظرف مهلت

مؤید این  1379الذکرقانون اخیر 337جدیدنظرخواهی دارد. ماده (حسب مورد بیست روز یا دو ماه) حق ت 1379

  برداشت است.

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/01    

7/99/567   

  ح  567-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا مهریه تعیین شده به  در سند عادي مهریه قید شده است که مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی است، -الف

  دلیل جهالت باطل است؟

سازد در سند عادي مهریه قید شده است که مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی است که در آینده زوج می -ب

  کند؟ آیا مهریه تعیین شده به دلیل جهالت باطل است؟یا خریداري می

وج دو دانگ از منزل خود را که در آینده خریداري درسند نکاحیه به صورت شرط ضمن عقد قید شده است که ز  -ج

  دهد، آیا شرط ضمن عقد تعیین شده به دلیل جهالت باطل است؟کند به زوجه انتقال میمی

 پاسخ:

، دادگاه در »باشددانگ منزل مسکونی میمهریه زوجه یک «الف) در فرض سؤال که در سند عادي قید شده است 

د، بلکه کنبطالن مهریه به علت مجهول بودن آن صرفًا به مندرجات سند اکتفا نمی مقام رسیدگی به دعواي صحت یا

با بررسی دیگر ادله استنادي و انجام تحقیق الزم چنانچه احراز کند منزل مسکونی مورد نظر زوجین در زمان عقد 

گر دادگاه احراز کند در کند؛  اما ابراي ایشان مشخص و روشن و قابل تعیین بوده است، مهریه را صحیح تلقی می

ت، هاي اسزمان عقد براي زوجین مشخص نبوده که منزل مسکونی که مهریه بر اساس آن تعیین شده واجد چه ویژگی

توان وجود علم اجمالی زوجین نسبت به مهریه را در زمان عقد محرز تلقی کرد، مهریه باطل اي که نمیبه گونه

  کننده است.بر عهده مرجع رسیدگیخواهد بود؛ در هر صورت تشخیص مصداق 

دانگ منزل مسکونی است که زوج در آینده ب) در فرض سؤال که در سند عادي قید شده است مهریه زوجه یک 

کند، از یک سو مفروض آن است شرط بنایی زوجین بر این است که با استطاعت زوج سازد و یا خریداري میمی

کند و از سوي دیگر مفروض آن است در خصوص محل ن امر اقدام میمبنی بر ساخت یا خرید منزل، وي به ای

تعیین  اند؛ بنابراین مهریهسکونت که به نوعی محل احداث یا خرید منزل مسکونی را تعیین خواهد کرد نیز توافق کرده

  شده براي زوجین اجماالً مشخص بوده و مهریه صحیح است.

  پاسخ این بند روشن است.» ب«و » الف«هاي هاي ارائه شده در بندج) با توجه به پاسخ

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/04    

7/99/562   

  ك562-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی خصوصا قواعد اصالحی اخیر، صدور حکم به حبس کمتر از نود و یک روز را ممنوع و   

قانون یاد شده اصالحی  18به مجازات جایگزین را  تکلیف کرده است. از طرفی به موجب تبصره ماده  تبدیل حبس

اعمال حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی صرفا با احراز شرایطی مجاز است سوال این است که با  1399

ر برخی از جرایم نیروهاي مسلح که دقانون مجازات اسالمی و با عنایت به این 19ماده  4لحاظ مقررات تبصره 

حداقل مجازات قانونی جرم کمتر از نود و یک روز است و شرایط صدور حکم به بیش از حداقل مجازات فراهم 

  باشد، آیا تعیین حداقل مجازات مقرر در قانون که کمتر از نود و یک روز است  با اشکال مواجه است؟نمی

 پاسخ:

قانون  3ماده  2د و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، مطابق بند چنانچه حداکثر مجازات بیش از نو

دادگاه مخیر است حکم بیش از سه ماه  1392وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

 (که در قوانین بودجه 1396حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 

  ) نیز تغییر نکرده است) صادر کند.1399و  1398، 1397هاي سال

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/17    

7/99/543   

  ح  543-97-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا  نامه رسمی مطلق در خصوص کلیه اموال به وکیل خود اعطا کند،وکالت 1342در صورتی که شخصی در سال 

نامه صرفًا شامل اموالی است که تا زمان اعطاي وکالت در مالکیت موکل بوده است یا اموالی که بعد از این وکالت

  شود؟تاریخ اعطاي وکالت در مالکیت موکل ایجاد شده است را نیز شامل می

 پاسخ:

طالق اختیارات وکیل شامل تمام قانون مدنی، اصل بر این است که ا 660با عنایت به قوانین موضوعه از جمله ماده 

  اي بر خالف آن وجود داشته باشد. که قرینهشود؛ مگر آنامور و اموال موکل در هر اوضاع و زمان می

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/02    

7/99/539   

  ع  539-1/12-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون نظارت بر رفتار قضات رفتار خالف شأن قضایی عبارت است از انجام هر  17صره ماده که حسب تبنظر به این

شود و یا خالف عرف مسلم قضات است به نحوي که قضات آن را گونه عملی که در قانون جرم عمدي شناخته می

ارشاد و فرهنگ اسالمی  مذموم بدانند آیا چاپ و انتشار کتاب با طی کلیه تشریفات قانونی و اخذ مجوز از وزارت

  توانند مصادیقی از رفتار خالف شأن محسوب شود؟می

 پاسخ:

با عنایت به اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که متضمن حق آزادي بیان و قلم است و نیز 

تار رت پذیرفته باشد، رفصالح صواصل اباحه رفتار، اصوًال نگارش و انتشار کتاب که با مجوز قانونی از مراجع ذي

شود. بدیهی است چنانچه مندرجات کتاب به تشخیص دادگاه عالی انتظامی قضات خالف شأن قضایی محسوب نمی

باشد، مطابق مقررات مربوط رفتار  1392نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب آیین 12از مصادیق ماده 

  شود.می

 دکتر احمد رفیعی

  قوه قضاییهمدیرکل حقوقی 

  

 
  

  
  
  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/04    

7/99/533   

  ح533-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مورخ  9016/415/38001و پیرو استعالم شماره  1399/4/14مورخ 7/99/24عطف به پاسخ استعالم شماره 

خصوص وسایل  از پاسخ استعالم مذکور توقیف اموال منقول به 4و  3نظر به اینکه بر اساس بندهاي  1398/12/7

که سند رسمی آن به نام محکوم علیه و یا خوانده باشد و یا در تصرف ایشان باشد مجاز شمرده شده نقلیه اعم از این

چنانچه در فرض سوال اتومبیلی در تصرف کسی  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  61است و با توجه به ماده 

واهد علیه توقیف نخن ادعاي مالکیت کند اساساٌ به عنوان مال محکومغیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آ

این قانون موضوعیت داشته باشد و از  146شد اعتراض متصرف مال نسبت به توقیف آن وفق قسمت اخیر ماده 

براي توقیف اموال منقول و غیرمنقول مقررات مختلفی وضع شده   1356طرفی در قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

گیرد؛ هاي مربوط صورت مینامه عادي در بنگاهست؛ همچنین بر اساس عرف، خرید و فروش خودرو   با تنظیم مبایعها

قانون یاد شده مبنی بر ضرورت احراز تصرفات مالکانه متصرف مال منقول به  61چه اثر حقوقی بر صراحت ماده 

از پاسخ استعالم یاد شده لزومی به احراز این شرط  4عنوان شرط توقیف آن اموال وجود دارد؟چرا که بر اساس بند 

علیه باشد هر چند  در تصرف ثالثی باشد که با اسناد که سند رسمی خودرو به نام محکومنیست و حتی صرف این

عادي ادعاي مالکیت بر آن را دارد براي توقیف آن مال کافی دانسته شده است و متصرف مال به اعتراض ثالث 

  شده است.اجراي ارشاد 

 پاسخ:

علیه که در تصرف محکوم، توقیف خودرو اعم از این1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  62و  61برابر مواد 

باشد و یا سند رسمی آن به نام وي باشد، بالمانع است و در هر صورت چنانچه ادعاي حقی توسط شخص ثالث 

  شود.می قانون یادشده رفتار 147و  146مطرح شود، مطابق مواد 

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/18    

7/99/526   

  ح526-140-99شماره پرونده:  

  استعالم:

، 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9هاي ذاتی مقرر براي شوراي حل اختالف در ماده با توجه به صالحیت

قانون حمایت خانواده به اعتبار  54از مالقات طفل که بر اساس ماده  چنانچه در پرونده کیفري با موضوع ممانعت

مجازات آن در صالحیت شوراي حل اختالف است، طرفین به صلح و سازش رسیده و درخواست گزارش اصالحی 

قانون شوراهاي حل اختالفصدور گزارش اصالحی ممکن است؟و در صورت  24کنند، آیا با توجه به اطالق ماده 

  دن پاسخ  ضمانت اجراي  نقض تعهدات مندرج درگزارش اصالحی چیست؟ مثبت بو

 پاسخ:

، صالحیت شورا در  هر دو نوع دعاوي 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9و  8هرچند با توجه به مواد 

در  ،مدنی و کیفري در موارد مصرح پذیرفته شده است؛ لیکن با عنایت به تفکیک دادرسی کیفري از دادرسی مدنی

فرض استعالم که طرفین در شوراهاي حل اختالف به سازش رسیده و شاکی نسبت به شکایت خود در خصوص 

که  مستوجب جزاي نقدي درجه هشت  1391قانون حمایت خانواده مصوب  54ممانعت از مالقات طفل موضوع ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري  13ده ما» ب«تعزیري است اعالم گذشت کرده است، قاضی شورا باید به استناد بند 

قرار موقوفی تعقیب صادر کند و چنانچه طرفین در خصوص چگونگی مالقات طفل توافق کنند، مراتب  1392مصوب 

جهت صدور گزارش اصالحی به  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  24جلسه و مطابق ماده سازش صورت

  ود.شصالح (دادگاه خانواده) منعکس میمرجع ذي

، صالحیت شورا در  هر دو نوع دعاوي 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9و  8هرچند با توجه به مواد 

مدنی و کیفري در موارد مصرح پذیرفته شده است؛ لیکن با عنایت به تفکیک دادرسی کیفري از دادرسی مدنی، در 

شاکی نسبت به شکایت خود در خصوص فرض استعالم که طرفین در شوراهاي حل اختالف به سازش رسیده و 

که  مستوجب جزاي نقدي درجه هشت  1391قانون حمایت خانواده مصوب  54ممانعت از مالقات طفل موضوع ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري  13ماده » ب«تعزیري است اعالم گذشت کرده است، قاضی شورا باید به استناد بند 

کند و چنانچه طرفین در خصوص چگونگی مالقات طفل توافق کنند، مراتب قرار موقوفی تعقیب صادر  1392مصوب 

جهت صدور گزارش اصالحی به  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  24جلسه و مطابق ماده سازش صورت

  شود.صالح (دادگاه خانواده) منعکس میمرجع ذي

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی
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1399/06/04    

7/99/517   

  ح517-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دهد و وي نیز به وکیل دادگستري وکالت شخصی مقیم خارج از کشور به دیگري براي طرح دعوا در ایران وکالت می

علیه که از مرگ دهد ومتعاقب تقدیم دادخواست و صدور رأي بدوي و تجدیدنظر صادر و در مرحله اجرا محکوممی

  شود وکال از مرگ اصیلآگاه بوده به فوت اصیل پیش از تقدیم دادخواست بدوي استناد کرده و مشخص میاصیل 

اند و وي پیش از طرح دادخواست فوت کرده است. حال واحد اجراي احکام حقوقی با چه تکلیفی در اطالع بودهبی

  این خصوص مواجه است؟ 

 پاسخ:

هیچ مقام رسمی « 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه قانون آیین دادرسی 8با عنایت به ماده 

تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجراي آن جلوگیري کند مگر دادگاهی که حکم یا سازمان یا اداره دولتی نمی

قانون  2ه برابر ماده کو نظر به این» صادر نموده و یا مرجع باالتر، آن هم در مواردي که قانون معین نموده است

مقام قانونی اوست و در له یا نماینده یا قائم، اجراي حکم مستلزم تقاضاي محکوم1356اجراي احکام مدنی مصوب 

له در زمان تقاضاي اجراي حکم توسط وکیل وي در قید حیات نبوده است، وکیل، نماینده فرض سؤال که محکوم

ت. بنابراین صدور اجراییه برابر قانون صورت نگرفته است و واحد اجراي قانونی براي تقاضاي اجراي حکم نبوده اس

  کند.رفتار می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11احکام مدنی برابر ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/29    

7/99/516   

  ح516-75-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خصوص دعواي خواهان مبنی بر تحویل عین مال کلی یا کلی در معین مانند تحویل ده تن پیاز یا  اي دردر پرونده

شود و متعاقب دادخواست اعسار از زمینی حکم قطعی بر محکومیت خوانده دعوي به تحویل آن مال صادر میسیب

  شود می علیه حکم بر تقسیط آن مال؛ به صورت وجه نقد معادل عین آن مال کلی صادرمحکوم

علیه مربوط به استرداد عین آن مال کلی است، آیا صدور حکم بر که موضوع محکومیت محکوماوالً: با توجه به این

  تقسیط پرداخت وجه نقد معادل آن مال صحیح است؟

ثانیًا: در صورت مثبت بودن پاسخ و امکان صدور حکم تقسیط وجه نقد، مالك ارزیابی آن مال زمان وقوع معامله 

  و یا قرار داد است یا زمان اجراي حکم؟

ثالثًا: در فرضی که حکم بر تقسیط آن مال به صورت وجه نقد و در قالب اقساط ماهیانه صحیح نباشد، آیا قاضی 

از اجراي حکم تقسیط   1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  3تواند به استناد وحدت مالك ماده اجرا احکام می

هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3له و در اجراي ماده عاقب درخواست محکومیادشده خودداري و مت

علیه با وصف پرداخت بخشی از اقساط جهت استنکاف از استرداد عین مال موضوع دستور جلب محکوم 1394

  محکومیت را صادر کند؟

 پاسخ:

تأدیه  علیه مکلف بهحکم قرار گرفته است، محکومزمینی مورد اوالً، در فرض سؤال که تحویل مقادیري پیاز یا سیب

علیه ممکن نباشد که به از اموال محکومکه وصول محکومله است؛ مگر آنهمان مقادیر از اعیان موصوف به محکوم

، دادگاه قیمت اموال مزبور را در 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46در این صورت مستفاد از مالك ماده 

کند. ثانیًا، چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر راضی، از طریق کارشناسی تعیین میصورت عدم ت

علیه االدا است و محکومشود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، مالك قیمت یوم

حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط  شود و اجراي احکام ضمن اجرايالذمه میبر اساس همین قیمت بري

  ها تغییر کرده است را به نحوي محاسبه کند که معادل تحویل اعیان باشد.پرداختی در هر بازه زمانی که قیمت

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/30    

7/99/515   

  ح515-87-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه دادخوستی به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع فاقد سابقه و جریان ثبتی مطرح شود، آیا در اوالً، 

گونه امالك نیز همانند امالك داراي سابقه و خاتمه عملیات ثبتی، الزمه استماع درخواست خواهان مبنی بر مورد این

ن ملک را مطرح کند تا در صورت احراز غیر فروش، آن است که بدوًا خواهان دادخواست و یا درخواست افراز آ

که دادگاه به صرف درخواست خواهان که قابل افراز بدون آن حکم یا دستور بر فروش آن ملک صادر شود و یا آن

فقط فروش ملک فاقد سابقه و جریان ثبتی است بدواً غیر قابل افراز بودن آن ملک را ولو بدون درخواست خواهان 

  دستور فروش صادر کند؟احراز و متعاقبًا 

ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال خواسته خواهان افراز ملک اعم از داراي سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی و در صورت 

که دادگاه در صورت غیر قابل افراز تشخیص دادن غیر قابل افراز بودن صدور دستور فروش باشد، با توجه به این

نه حکم؛ آیا رأي صادر شده در هر دو بخش خواسته خواهان افراز و فروش کند و ملک، دستور فروش صادر می

  قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

تواند در صورت احراز غیر قابل افراز بودن ملک دستور فروش آن ها، آیا دادگاه میثالثاً، با توجه به تغیییر قیمت

شرکا به نسبت سهم مالکیت خود صادر کند و ملک را بدون جلب نظر کارشناس و تقسیم وجه حاصل از فروش بین 

  مقرر دارد که جلب نظر کارشناس به منظور ارزیابی قیمت آن ملک در واحد اجراي احکام صورت گیرد؟

 پاسخ:

خروج  1357اوًال، افراز امالك مشاع فاقد سابقه ثبتی از شمول قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب  -1

توان موکول به ارائه حکم مبنی بر غیر قابل ی به درخواست فروش این امالك را نمیموضوعی دارد. ثانیًا، رسیدگ

کننده رأسًا قابلیت یا عدم قابلیت افراز را احراز و چنانچه قابل افراز نبودن افراز بودن آن دانست و دادگاه رسیدگی

ملک صادر و در صورتی که ملک و قابل تقسیم نبودن ملک به یکی از طرق قانونی را احراز کند، حکم بر فروش 

را قابل تقسیم به یکی از طرق قانونی غیر از فروش بداند؛ اما خواسته خواهان صرفاً فروش ملک باشد، تصمیم مقتضی 

  کند.اتخاذ می

با توجه به آنچه در بند فوق آورده شد، تصمیم دادگاه، حکم و قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض به آن تابع قواعد  -2

  آیین دادرسی است. عمومی
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فروش ملک مشاع غیر قابل افراز وفق مقررات قانون اجراي احکام مدنی با جلب نظر کارشناس و انجام  مزایده  -3

که طرفین به نحو دیگري باید باشد و اجراي دادگاه مجاز به فروش بدون رعایت مقررات یادشده نیست؛ مگر آن

  توافق کنند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  قی قوه قضاییهمدیرکل حقو
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1399/06/04    

7/99/497   

  ح497-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در فرضی که دادرس اجراي احکام مدنی پس از انجام تحقیقات محلی ارجاع امر به مدکاري بررسی مدارك و 

ثبتی  قیف پالكعلیه به تومستندات ابرازي طرفین و پس از برگزاري جلسه رسیدگی در خصوص اعتراض محکوم

اتخاذ تصمیم و پالك ثبتی توقیفی را خارج از مستثنیات دین اعالم نموده است و سپس چند ماه بعد ریاست محترم 

ه شعبه علیه بعلیه به شعبه با اتخاذ تصمیم مجدد ابرازي محکومشعبه صادرکننده حکم بر روي الیحه ابرازي محکوم

ثبتی توقیفی را مستثنیات دین تلقی و مرقوم نموده از نظر این دادگاه با اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص پالك 

بایستی نسبت به توقیف اجرا و رفع توقیف از پالك ثبتی منزل مسکونی اقدام شود و مراتب را جهت اجراي نظر می

ظر عمال نخویش به اجراي احکام اعالم نموده است آیا با وجود قطعیت اتخاذ تصمیم در خصوص مستثنیات دین و ا

جدید توسط ریاست محترم شعبه صادر کننده حکم بدون توجه به نظر قبلی دادرس اجراي احکام و بدون وجود 

اختالف یا استعالم در این خصوص با توجه به اینکه توقف عملیات اجرایی تابع تشریفات و ضوابط مندرج در قانون 

باشد ت از نظر ریاست محترم دادگاه صادر کننده حکم میاجراي احکام مدنی است دادرس اجراي احکام مکلف به تبعی

  یا خیر؟

 پاسخ:

ریاست محترم قوه قضاییه،  24/7/1398دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام  مدنی مصوب  6وفق ماده 

ضوع هاي قضایی که واحد متمرکز اجراي احکام مدنی ایجاد شده است، امور اجراي احکام از جمله مودر حوزه

مستثنیات دین و مسائل آن برعهده دادرس اجراي احکام به جانشینی دادگاه صادرکننده حکم (بدوي) است. بر این 

اساس در فرض سؤال که دادرس اجراي احکام با رعایت تشریفات مقرر در خصوص مصداق مستثنیات دین اظهار 

که امر جدیدي حادث نشده است، موجبی براي ننظر قضایی کرده و موضوع را حل و فصل کرده است و با توجه به ای

  تعیین تکلیف و اظهار نظر متعاقب دادگاه صادرکننده حکم وجود ندارد.

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/16    

7/99/493   

  ح493-115-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا این امر در صحت آراء دارنده ظاهري آن در مجامع و هاي سهامی خاص باطل شود، چنانچه مالکیت سهام شرکت

درصد  50به عنوان خریدار مالک بیش از » الف«که پس از وقوع معامله فردهیأت مدیره مؤثر است؟ توضیح این

به عنوان فروشنده دعوایی به جهت فقدان قصد مطرح کرده و در نهایت حکم » ب«شهام شرکت شده است؛ شخص 

ام صادر شده است؛ در طول مدت یک سال خریدار سهام در مجامع شرکت کره است و با رأي دادن بر بطالن بیع سه

ها به افزایش سرمایه و نظایر آن، اعمال حق کرده است؛ آیا به مانند حقوق مدنی بطالن، اثر کشفی در حقوق شرکت

ا به علت بطالن مالکیت سهام و تواند ابطال مصوبات مجامع تشکیل شه در این دوران رمی» ب«نیز دارد و شخص 

  به تبع آن بطالن رأي مؤثر در تصمیم اتخاذ شده در مجمع خواستار شود؟

 پاسخ:

، سهامداري که داراي 1347و دیگر مواد الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  99و  40برابر مواد 

ور در مجامع عمومی و دادن رأي را دارد. در ورقه سهم است و نام او در دفتر ثبت سهم قید شده است، حق حض

ی اگر دار تلقی شود؛ حتتواند به عنوان سهامفرض سؤال مادام که نام فروشنده در دفتر ثبت سهام قید نشده است، نمی

دار تأثیري در مصوبات مجامع ندارد. در حکم قطعی به نفع وي صادر شده باشد و لذا ابطال معامله بین دو سهام

الیحه  270تواند ابطال مصوبات شرکت را به استناد ماده خصی که حکم به نفع وي صادر شده است نمینتیجه ش

  قانونی مذکور بخواهد؛ زیرا مقررات قانونی در مورد آن رعایت شده است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/04    

7/99/479   

  ك  479-186/2-99شماره پرونده:  

  تعالم:اس

نشانی، ها مانند سازمان فضاي سبز، سازمان بازیافت، سازمان آتشهاي وابسته به شهرداريدر خصوص شرکت

هایی که به لحاظ واگذاري درصدي از ها و فضاي سبز و سازمان میوه و تره بار و همچنین شرکتسازمان پارك

ی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصداق هاي کلها به بخش خصوصی در اجراي قانون اجراي سیاستسهام آن

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب و مؤسسات وابسته به دولت محسوب  598هاي مذکور در ماده دستگاه

ها و مؤسسات به نفع خود یا دیگري، غیر از ماده شوند، آیا  استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال این شرکتنمی

  شود؟اسالمی (تعزیرات)، مشمول عنوان مجرمانه دیگري می قانون مجازات 674

 پاسخ:

درصد)  50هاي غیر دولتی و غیر وابسته به دولت که قسمتی از سرمایه یا سهام شرکت (کمتر از در خصوص شرکت

 598متعلق به دولت است، استفاده غیر مجاز مدیران شرکت یا دیگر کارکنان از اموال چنین شرکتی مشمول ماده 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و  5و  3یا مواد  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

هایی نسبت به صاحبان سهام در خصوص که مدیران چنین شرکتنیست و با توجه به این 1367کالهبرداري مصوب 

اسنامه و مقررات شرکت به عهده آنان قرار اي که طبق اسشوند و باید مطابق وظیفهاموال شرکت، امین محسوب می

ها در غیر مواردي که نص خاص وجود دارد داده شده است عمل کنند، استفاده غیر مجاز آنان از اموال این شرکت

قانون تجارت) با حصول شرایط الزم از جمله سوء نیت و عنصر مادي آن (تلف، مفقود،  258ماده  3(مانند بند 

قانون مجازات اسالمی  674داران) ممکن است مشمول ماده کردن اموال به ضرر سهامتصاحب و یا استعمال 

تواند حسب مورد مصداق سرقت یا کالهبرداري و یا دیگر قرار گیرد و یا در مواردي می 1375(تعزیرات) مصوب 

ده مرجع قضایی عناوین مجرمانه باشد که به هر حال، تشخیص عنوان اتهام و تطبیق آن با مواد قانونی به عه

  کننده است.رسیدگی

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/24    

7/99/468   

  ك468-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي شامل جرایم  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  115و   114آیا توبه موضوع مواد 

  شود؟هم می مواد مخدر

 پاسخ:

به عنوان قانون عام مراجعه  1392در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسالمی مصوب 

شود که قانون خاص در خصوص موضوع ساکت باشد و در فرض استعالم چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب می

قانون مجازات  115و  114ذا مقررات مواد با اصالحات و الحاقات بعدي مقرراتی راجع به توبه ندارد، ل 1367

حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز میشود و  1392اسالمی مصوب 

قانون مبارزه با مواد مخدر،  38تواند با لحاظ ماده در جرایم تعزیري (مواد مخدر) درجه پنج و باالتر، دادگاه می

  ر حدود مقرر تخفیف دهد.مجازات مرتکب را د

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/22    

7/99/455   

  ع455-93-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 1399/1/19دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستري مورخ  14که در ماده نظر به این 

الزحمه کارشناس تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی دانسته شده پرداخت حق ریاست محترم قوه قضاییه اعسار از

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی  2ماده  4و  3،  2هاي است که داللت ظاهر ماده این است که در مقام اجراي تبصره

اس و ی کارشنریاست محترم قوه قضاییه تشخیص مقام قضایی راجع به معسر بودن متقاض 1398دادگستري مصوب 

به تبع آن معرفی به کانون کارشناسان جهت معرفی کارشناس معاضدتی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات 

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه

شود. آیا هد شد بلکه باعث سردردگمی ارباب رجوع میاست که برداشت مذکور نه تنها سبب اطاله دادرسی خوا

الزمه معرفی متقاضی کارشناس معاضدتی به کانون کارشناسان رسمی دادگستري رسیدگی به ادعاي اعسار است و 

آور لمکننده عیا آن که صرف ارائه درخواست از ناحیه متقاضی و بررسی موضوع به هر نحو که براي قاضی رسیدگی

  است؟باشد، کافی 

 پاسخ:

 7/1/1399لعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستري مصوب دستورا 14با عنایت به ذیل ماده 

الزحمه ریاست محترم قوه قضاییه، حکم مقرر در صدر این ماده مفید این معناست که چنانچه متقاضی معافیت از حق

عسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته شده باشد، موضوع مستلزم کارشناسی سابقاً در همین دعوا برابر حکم دادگاه م

ریاست محترم قوه  1398تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب  2ماده  4و  3، 2هاي بررسی مجدد برابر تبصره

قضاییه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه حکمی مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، موضوع مشمول 

  الذکر بوده و در هر دو حالت تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد کارشناسی منتفی است.هاي فوقبصرهت

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/10    

7/99/454   

  ح  454-29/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي تابعه درصد از سهام یکی از شرکت ٪99، مالک رساند یکی از شرکت هاي متعلق به بانک ملیبه استحضار می

خود است. با عنایت به دستورالعمل صادر، بانک ملی درصدد است شرکت تابعه را که به صورت سهامی خاص اداره 

شود، در شرکت اصل خود ادغام کند؛ به نحوي که شخصیت حقوقی شرکت تابعه خاتمه یابد و با عنایت به اینکه می

الک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت تعدادي مغازه است که همگی تابع قانون روابط موجر و شرکت تابعه م

شود، آیا جهت این انتقال اخذ رضایت مالکان است که در نتیجه ادغام به شرکت مادر منتقل می 1356مستأجر مصوب 

ري است؟ چنانچه این رضایت اخذ ها در صورتی که حق انتقال به غیر در اسناد اجاره سلب شده باشد، ضرومغازه

نشود، اگر مالک درخواست تخلیه به دلیل انتقال منافع به غیر را تقدیم مراجع قضایی کند، آیا موضوع مشمول تبصره 

  است؟ 1356قانون موجر و مستاجر  19یک ماده 

 پاسخ:

انون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ق 105هاي تجارتی از جمله ماده با توجه به قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکت

شونده به ، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام1389اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

 شود و ازشونده میمقام شـرکت ادغامشود. در واقـع شـرکت پـذیرنده ادغـام، قائمشرکت پذیرنده ادغام منتقل می

شونده دارنده حق کسب و انون مجاز دانسته شده است، در فرض سؤال که شرکت ادغامجا که ادغام به حکم قآن

پیشه و تجارت تعدادي مغازه است، انتقال این حق به شرکت پذیرنده ادغام مستلزم اخذ رضایت مالک نیست و از 

تصمیم و تشخیص خارج است. در هر حال اتخاذ  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  19ماده  1شمول تبصره 

  کننده است.مصداق با توجه به اوضاع و احوال آن با مقام قضایی رسیدگی

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/02    

7/99/443   

  ك443-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

زه اختالس، اقدام به فروش اموال ق.م.ج.ن.م. چنانچه فرد نظامی بعد از ارتکاب ب 119ماده  2با توجه به تبصره 

این  81موضوع اختالس نماید نظر به اینکه خرید اموال مورد اختالس عقال و منطقا مالزمه با فروش آن دارد و ماده 

قانون هم بزه فروش اموال نیروهاي مسلح را مستقال جرم انگاري نموده اوال با توجه به اینکه رابطه مال پس از 

توان مشمول عناوین مجرمانه شود، آیا رفتار مرتکب را میلت یا نیروهاي مسلح) قطع نمیاختالس با مالک (دو

اختالس و فروش اموال متعلق به یگان دانست؟ ثانیا در فرض مثبت بودن پاسخ بند فوق، (تلقی اختالس و فروش) آیا 

درسی کیفري امکان رسیدگی به قانون آیین دا 314و  312تبصره ماده  311از باب مالزمه رسیدگی، نظر به ماده 

  بزه خریدار اموال مورد اختالس (مرتکب غیر نظامی) در این مرجع دادسراي نظامی وجود دارد؟

 پاسخ:

اوالً، چنانچه فرد نظامی بعد از ارتکاب بزه اختالس، اقدام به فروش اموال حاصل از این جرم کند مرتکب دو جرم 

قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح)  81در اختیار دولت (موضوع ماده  اختالس و فروش اموال متعلق به دولت یا

  شده است.

که تحقق و لحاظ این 1392قانون آیین دادرسی کیفري  314و  311و مواد  312ثانیاً، با اتخاذ مالك از تبصره ماده 

ري مات متهمان و جلوگیبزه انتسابی منوط به فعل دو نفر است و به جهت ضرورت رسیدگی توأمان و یکجا به اتها

از صدور آراي متعارض، در فرض استعالم، رسیدگی به اتهام هر دو متهم نظامی و غیرنظامی در صالحیت دادسرا و 

  دادگاه نظامی است.  

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/03    

7/99/402   

  ح402-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مدنی چنانچه مورد اجاره معیوب باشد یا به واسطه حوادث کال یا بعضا  496و ماده  483الی  478طبق مواد 

تلف شود آیا حسب مورد قابلیت فسخ و انفساخ و بطالن  دارد؟ آیا بروز شرایط غیر قابل پیش بینی مثل آنفوالنزاي 

که مانع فعالیت در محل اجاره شود و اموري ریزي در مرغداري استیجاري شود یا بیماري کرونا مرغی که مانع جوجه

  از این قبیل نیز مانند عیب و تلف مورد اجاره هستند؟

 پاسخ:

ها بر توان شیوع بیماري کرونا یا آنفوالنزاي مرغی و دیگر موارد مشابه و آثار این پدیدهاوالً، به نحو اطالق نمی

که بر حسب نوع و ماهیت نحويقاهره دانست؛ بهور یا قوهماژاجراي تعهدات قراردادي را مشمول عنوان و نهاد فورس

قراردادها و شروط ضمن آن و اراده طرفین عقد بر اجرا یا عدم اجراي آن، وضعیت متفاوت است که احراز آن مستلزم 

  رسیدگی قضایی است.

یا تلف کل یا بعض مورد  همین قانون ناظر بر عیب 496قانون مدنی و ماده  483تا  478ثانیاً، احکام مقرر در مواد 

اجاره و تأثیر آن بر عقد اجاره حسب مورد از حیث قابلیت فسخ، انفساخ و یا بطالن این عقد است و قابل تسري به 

فرض سؤال یعنی شیوع بیماري کرونا یا آنفوالنزاي مرغی و نظایر آن و در نتیجه مقدور نبودن انجام یا تداوم فعالیت 

نبودن استیفاي از مورد اجاره نیست؛ زیرا عیب و یا تلفی بر عین مستأجره (مکان استیجاري  مرغداري و در واقع فراهم

جهت مرغداري) وارد نشده است و صرفًا به سبب بروز چنین عوامل و شرایطی انجام فعالیت مرغداري حسب مورد 

  تأخیر و یا توقف مواجه شده است.غیرمقدور و یا با دشواري، 

 دکتر احمد رفیعی

  یرکل حقوقی قوه قضاییهمد

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/10    

7/99/393   

  ح393-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا سهام عدالت قابل توقیف، فروش یا مزایده است و مرجع توقیف آن کدام است؟ -1

  آیا فروش و مزایده سهام مذکور باید از طریق بورس، بانک یا کارگزاریی خاص انجام پذیرد؟ -2

علیه را به موجب توان کل سهام متعلق به محکومدرصد اعالمی سهام عدالت قابل فروش است یا می 30فاً آیا صر -3

  دستور قضایی به فروش رساند؟

 پاسخ:

مقام معظم رهبري مبنی بر آزادسازي سهام عدالت و با عنایت به  9/2/1399نامه مورخ با توجه به ابالغ -2و  1

شوراي عالی بورس و اوراق بهادار، سهم  23/4/1399دسازي سهام عدالت مصوب نامه اجرایی آزاآیین 18ماده 

گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه یاد شده تا حدي که آزاد میشود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده

  وجوه، است.

قابل توقیف و فروش است و  به هر میزان که ساز و کار انتقال سهام مذکور فراهم شود، به دستور مقام قضایی، -3

  لذا امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازي نشده است، وجود ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

    

https://t.me/ekhtebar


 

1399/06/03    

7/99/384   

  ح384-82-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ث به منظور اضرار سایر مالکین آپارتمان مزبور یک باب آپارتمان موروثی به مالکین انتقال یافته و احد از ورا

مبادرت به وقف سهم خود نموده و این موضوع سبب نقصان فاحش قیمت آپارتمان مذکور و زمین آن که چند 

  آپارتمان دیگر در آن احداث شده و قدمت احداث بناي آنها زیاد است گردیده است:

نی چنین وقفی که به منظور اضرار سایر مالکین مشاعی واقع قانون مد 597و  593-65-56آیا با توجه به مواد -1

  شده قابل ابطال می باشد یا خیر و در صورت قابل ابطال بودن دعوي باید به طرفیت چه اشخاصی طرح شود؟

چنانچه مالکین درخواست فروش آپارتمان مذکور که غیر قابل افراز تشخیص داده شده است را نمایند با رعایت -2

قانون مدنی امکان دارد کل آپارتمان  89و  88نامه اجرایی آن و مواد راز و فروش امالك مشاع و آیینقانون اف

قانون مدنی  90فروخته شود و ثمن مورد معامله ما بین مالکین و موقوف علیه تقسیم تا موقوف علیه با رعایت ماده 

  آن را تبدیل نماید؟

بب نقصان فاحش قیمت آن آپارتمان و زمینی که بر روي آن آپارتمان با عنایت به اینکه وقف آپارتمان مذکور س-3

ها قانون مدنی چنانچه به لحاظ قدمت زیاد ساختمان  593و چند آپارتمان دیگر احداث شده گردیده است با لحاظ ماده 

قف شند تکلیف وها را داشته باها قصد تخریب و احداث بناي جدید و حتی افزایش تعداد آپارتمانمالکین آپارتمان

  شود؟صورت گرفته چه می

هایی پیش از اصالح قانون آیا پیش از تحقق وقف به دلیل مشاعی بودن مال امکان دارد از واقع شدن چنین وقف-4

  اثر نمود یا خیر؟مدنی و سایر قوانین جلوگیري و آن را بی

 پاسخ:

 »شود...فه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیاگر واقف عین موقو«قانون مدنی  59به موجب ماده  -4و  3، 2، 1

توانند بدون جلب رضایت دیگران کدام از شرکا نمیقانون یاد شده هیچ 581و  578، 576همچنین مستفاد از مواد 

الشرکه تجویز کرده قانون یادشده که انتقال به غیر را به نسبت سهم 583الشرکه تصرف فیزیکی کنند؛ و ماده در مال

ناظر بر معامالت حقوقی است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر این صورت باید انجام قبض و اقباض است، 

متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان صورت گیرد، بنابراین در فرض سؤال که واقف با قصد اضرار دیگر وراث اقدام 
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ض و تحقق وقف وجود ندارد و شریکی به وقف کرده و برخی از شرکا از تحقق وقف ناراضی هستند، عمالً امکان قب

  که متمایل به وقف کردن قدرالسهم خود است، باید متعاقب انجام تقسیم نسبت به این امر اقدام کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/05    

7/99/380   

  ح380-115-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه  1311قانون تجارت مصوب  355ابر ماده هم چنان که مستحضرید بر

قانون هم  2ماده  3کند؛ در بند خواهد معامالتی نماید طرف معامله پیدا میانجام معامالتی شده یا براي کسی که می

نون راجع به دالالن مصوب ظاهرًا تسهیل معامالت ملکی را از جنس داللی دانسته شده است. از سوي دیگر قانون قا

شرایط شکلی اشتغال به امر داللی را مشخص و مقرر کرده است. با توجه به احکام قانون نظام صنفی و  1317

  .1319نامه دالالن معامالت ملکی مصوب آیین

  شوند؟هاي معامالت ملکی مشمول عملیات داللی و قانون راجع به دالالن میآیا بنگاه -1

چنان معتبر و مجري این قانون هم 9ر نسخ احکام قانون راجع به دالالن وجود دارد؟ بویژه آیا ماده آیا دلیلی ب -2

  است؟

  معتبر و قابل اجرا است؟ 1319نامه دالالن  معامالت ملکی مصوب آیا آیین -3

 پاسخ:

هیل معامالت ملکی نمایند که موجب تسهاي امالك که مبادرت به داللی و تصدي به اموري میمتصدیان بنگاه -1

، دالل 1317قانون راجع به دالالن مصوب  7و ماده  1311قانون تجارت مصوب  2ماده  3شود، مستند به بند می

ها در سال تأثیري ندارد و مقررات شوند و میزان درآمد آنشوند؛ این اشخاص کسبه جزء تلقی نمیمحسوب می

  شود. ورشکستگی در مورد آنان اعمال می

با اصالحات و الحاقات بعدي و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی  1382در قانون نظام صنفی مصوب  -3و  2

نشده است؛ اما در  1319نامه دالالن معامالت ملکی مصوب و آیین 1317بر نسخ قانون راجع به دالالن مصوب 

وضع شده است؛ از 1317الالن مصوب قوانین و مقررات بعدي، موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به د

 1382قانون نظام صنفی مصوب  28و  27با لحاظ مواد  1367قانون تعزیرات حکومتی مصوب  12جمله در ماده 

بینی با اصالحات و الحاقات بعدي، مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهاي صنفی فاقد پروانه کسب پیش

شود؛ لذا بر این لی عالوه بر پروانه کسب براي مشاوران امالك صادر نمیشده است و در حال حاضر پروانه دال

  نسخ ضمنی شده است. 1317قانون راجع به دالالن مصوب  9اساس، حکم ماده 

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/04    

7/99/369   

  369-250-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ذ آخرین دفاع حاضر شده و در دفاعیات خویش مطالبی را اعالم کرده که الزم است تحقیقاتی مانند متهم جهت اخ-1

اخذ اظهارات مطلع استعالم و ... در خصوص آن انجام شود چنانچه تحقیقات مورد نظر انجام گردید آیا الزم است که 

  کند؟فایت میمتهم مجدد جهت اخذ آخرین دفاع احضار شود یا همان آخرین دفاع قبلی ک

با کارت بانکی خویش به دستگاه اي تی ام مراجعه کرد و پس از انجام عملیات بانکی و قبل از » الف«شخص -2

کندپس از آن به دستگاه مراجعه می» ب«نماید پس از آن شخص دریافت کارت بانکی خویش محل را ترك می

در دستگاه است  اقدام به » الف«کارت بانکی که به دستگاه مراجعه کند  و به محض امشاهده این» ب«شخص 

  در خصوص برداشت وجهمشمول کدام عنوان مجرمانه است؟» ب«برداشت وجه کند اقدام  شخص 

 پاسخ:

آخرین  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  371و  263، 262نظریه اکثریت کمیسیون: مستفاد از مواد  -1

شود؛ اما کند و پس از آن تحقیق دیگري انجام نمیال اتهام انتسابی بیان میدفاع، آخرین اظهاري است که متهم در قب

چنانچه متهم در آخرین دفاع مطلبی بیان کند یا مدرکی ابراز نماید که در برائت یا کشف حقیقت مؤثر باشد بازپرس 

چرا که ممکن است در مکلف به رسیدگی است و باید پس از انجام آن تحقیق، مجدد آخرین دفاع متهم را اخذ کند. 

 که آخرین دفاع، آخرینانجام تحقیقات اخیر مسائلی مطرح شود که حقوق دفاعی متهم در آن نهفته باشد، ضمن این

  شود.اقدام تحقیقی یا دادرسی و آخرین اقدام پیش از ختم دادرسی است که یکی از اصول دادرسی محسوب می

 اي یا مخابراتی است و در فرضهاي رایانهاي استفاده از سامانهرایانهنظریه اتفاقی کمیسیون: مالك تحقق جرایم  -2

اي با استفاده از کارت عابر بانک دیگري صورت هاي رایانهسؤال نیز که تحصیل وجه با استفاده غیر مجاز از داده

  است. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  1385الحاقی  741گرفته است، مشمول ماده 

  

 کتر احمد رفیعید

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/25    

7/99/347   

  ع347-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی، الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه 4آیا فرایند تملک بر اساس ماده 

  ده است؟قانون یادش 3عمرانی و نظامی دولت منوط به اجراي ماده 

تواند بدون اعالم به مالک از امتیاز ب: در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق براي قیمت، آیا نهاد دولتی می

  قانون یادشده استفاده کند؟ 4ماده  2مندرج در تبصره 

  ج: در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجراي عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود؟

 پاسخ:

هاي عمومی، عمرانی الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه 3ده برابر صراحت ما -1

و نظامی دولت، بهاي عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین 

الیحه قانونی یادشده در  4اجرا ماده  گردد. همچنین،و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می» دستگاه اجرایی«

یادشده وجود  4حاصل نگردد. لذا شرط اجراي ماده  3صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی  برابر ماده 

  باشد. این قانون می 3مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجراي ماده 

رت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل اجراي ترتیبات مقرر در الیحه قانونی یادشده ضرو -2

  قانون یادشده اجرا گردد. 4و  3مربوطه در ماده 

اعتباري اقدامات انجام شده بوده و عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در الیحه قانونی یادشده، موجب بی -3

  حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در دادگاه قابل ابطال است. 

  

 مد رفیعیدکتر اح

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/03    

7/99/300   

  ح300-76/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  تواند باشد؟هاي قوه قاهره میآیا کرونا ویرس از مصادیق -1

در صورتی که مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد  مانند پرداخت اجاره -2

بهاي اماکن تجاري، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت وجه چک و ... ضمانت اجراي آن چیست؟ انحالل قهري 

قرارداد، فسخ قرارداد با ذکر (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت، یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم 

  هاي بانکی؟تادیه در مورد وام پرداخت اجاره بهاي اماکن تجاري و عدم تعلق خسارت تأخیر

 پاسخ:

گذاري اجتماعی و آثار آن بر اجراي تعهدات توان شیوع بیماري کرونا و اجراي طرح فاصلهاوًال، به نحو اطالق نمی -ا

ها و شروط ضمن که بر حسب نوع و ماهیت قراردادماژور دانست؛ به نحويقراردادي را مشمول عنوان و نهاد فورس

توان تفاوت است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است. براي مثال، در قراردادهاي بلندمدت نمیآن، وضعیت م

ماژور متوسل شد و چه بسا نتوان با رعایت گذاري اجتماعی در ایران به نهاد فورسبابت اجراي چند ماهه طرح فاصله

مدت از نوع وحدت هاي کوتاهکه در قرارداددیگر شرایط، آن را دشواري اجراي قرارداد دانست؛ این در حالی است 

  شود.مطلوب، به سبب بروز این شرایط، قرارداد منعقده منحل می

فاي که موجب انتکننده، بر اساس آنماژور توسط قاضی رسیدگیبا توجه به پاسخ فوق، در صورت احراز فورس -2

جاد کند، پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممکن دائمی موضوع قرارداد شود و یا مانع موقتی در اجراي قرارداد ای

  قانون مدنی انتفاي مسؤولیت به جبران خسارت را در پی داشته باشد. 229و  227است انتفاي تعهد و یا وفق مواد 

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/01    

7/99/260   

  ح  260-141-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

واي صدور حکم به بطالن سند رسمی انتقال، پیش از صدور رأي بدوي خوانده ملک را با سند رسمی به در دع -1

ي کند و این رأکند. با این حال دادگاه بدوي علیه خوانده حکم بر اعالم بطالن سند رسمی صادر میثالث منتقل می

الث که در اثناي دادرسی بدوي سند به نام شود. آیا این رأي مخل حق شخص ثدر دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید می

قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در  417تواند به استناد ماده باشد و وي میوي انتقال یافته می

  دادخواست اعتراض ثالث تقدیم کند و آیا دادنامه قطعی مذکور قابل نقض یا الغا است؟ 1379امور مدنی مصوب 

خوانده دعواي اصلی که در مرحله تجدیدنظر وکالت نکرده است، بعد از صدور رأي قطعی از چنانچه وکیل  -2

دادگاه تجدیدنظر که به نفع خواهان است، حکم بر اعالم بطالن سند رسمی انتقال صادر شده است، به وکالت از شخص 

قدیم طرفیت طرفین پرونده اصلی تالیه و دارنده سند رسمی مالکیت است، دادخواست اعتراض ثالث به ثالث که منتقل

نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري آیین 82کند، آیا عمل وي تخلف انتظامی موضوع بند ماده 

  شود؟محسوب می 1334مصوب 

 پاسخ:

کند در فرض سؤال که دادگاه حکم بر بطالن سند رسمی انتقال علیه خوانده به عنوان مالک فعلی ملک صادر می -1

 417شود که پیش از صدور حکم ملک به دیگري انتقال داده شده است، با توجه به مدلول ماده و بعدًا معلوم می

الیه که خود در شخص ثالث منتقل 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

، شده استخوانده دعواي اصلی نماینده وي تلقی نمی اي هم در دادرسی نداشته ودادرسی مشارکت نداشته و نماینده

  تواند وفق این ماده نسبت به حکم بطالن سند انتقال، دعواي اعتراض ثالث اقامه کند.می

وکال نباید بعد از استعفاء از وکالت «مقرر داشته است:  1315قانون وکالت مصوب  37که ماده با توجه به این -2

یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن  یا معزول شدن از طرف موکل

و با  »موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائممقام او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند

ماده  2و بند  1334تري مصوب نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگسآیین   82که در ماده عنایت به این

ریاست محترم قوه قضاییه،  1388نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب اصالح آیین 79

در فرضی که وکیل بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا 
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مقام قانونی او قبول کند، براي وي مجازات انتظامی موکل سابق خود یا قائماشخاص ثالث را در آن موضوع علیه 

بینی شده است، بنابراین در فرض سؤال که وکیل در مرحله بدوي وکالت و خواهان بدوي خوانده را درجه شش پیش

ند ق خود طرح کتواند به وکالت از ثالث، دعوایی علیه موکل ساببر عهده داشته است، در دعواي معترض ثالث نمی

ود شکه در مرحله تجدیدنظر وکالت نداشته و حکم هم به نفع خواهان بدوي صادر شده است، موجب نمیو صرف این

  الذکر خارج شود.تا موضوع از اطالق مواد فوق

  

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/05    

7/99/146   

  ح146-9/16-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ساله است به مدت پنج سال  12رساند زوج به همراه زوجه و فرزند مشترك دختر که در حال حاضر به استحضار می

هاي انجام شده از وزارت امور خارجه و سفارت در کشور استرالیا اقامت داشته و حسب مدارك ارائه شده و استعالم

ی باشند و از برخی مزایاي قانونی حقوق شهروندنائمی در کشور استرالیا میاسترالیا نامبردگان داراي اقامت قانونی و د

ها ها و مصاحبهباشند لیکن هنوز در مرحله گذراندن سایر آموزنمند میآن کشور از جمله اخذ گواهینامه و امثالهم بهره

باشند که در این مرحله می citizenshipو بعضا ادامه اقامت اجباري در تاریخ مقرر و جهت شهروندن شدن و اخذ 

الخروج نمودن همسر و فرزند نمایند و زوج اقدام به ممنوعنامبردگان به ایران جهت مالقات با بستگان مراجعه می

نماید و حسب مدارك موجود طرفین براي ادامه آزمون وگذراندن اقامت اجباري در محل جهت اخذ شهروندي خود می

 شوند و در صورت عدممزایاي آن از جمله پاسپورت کشور استرالیا و غیره دعوت میو متعاقب آن استفاده از سایر 

مراجعه کلیه زحمات پنج ساله و حقوق و مزایاي شهروندي که براي نامبردگان در نظر گرفته شده است لغو خواهد 

  ها از این قرار است که :شد حال سوال

ائم و شهروند محسوب شدن که با اجازه اولیه زوج براي همسر آیا با توجه به حقوق مکتسب از جمله حق اقامت د-1

و اینکه هیچ 1380/3/23قانون گذرنامه اصالحی  18ماده  3و فرزندش به دست آمده است و با توجه به مفاد بند 

الخروج نمودن از طرف زوج تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به غیر قرار دهد اصوال امکان ممنوعکس نمی

  همسر و فرزندش وجود دارد یا خیر و توجیه قانونی دارد یا خیر؟ براي

الخروج نمودن نامبردگان از طرف زوجه توجیه قانونی دارد خروج نامبردگان از کشور جهت چنانچه امکان ممنوع-2

ور شها و ادامه اقامت اجباري مطابق قوانین کها و مصاحبهجلوگیري از تضییع حقوق مکتسبه و شرکت در آزمون

  جهت اخذ شهروندي چگونه خواهد شد؟مذکور 

 پاسخ:

قانون گذرنامه، زنانی که با شوهر خود مقیم خارج  23/3/1380اصالحی  18ماده  3اوالً، به موجب ذیل بند  -1

هستند از شرط موضوع این بند مبنی بر موافقت کتبی شوهر و یا اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه 

ضطراري معاف هستند، عبارت ذیل این بند اطالق دارد و صرف اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از در موارد ا

  کند.ایران براي صدور گذرنامه براي چنین زنی و به طریق اولی خروج وي از کشور کفایت می
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ید، آمی گر به عملتغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دی«قانون مدنی  1004ثانیاً، به موجب به ماده 

اقامتگاه زن «همین قانون  1005و مطابق ماده » که مرکز مهم او نیز به همان محل انتقال یافته باشدمشروط به این

بنابراین در فرض سؤال که زوجین مقیم خارج از کشور بودهاند، صرف حضور ». شوهردار همان اقامتگاه شوهر است

تگاه نیست و در صورت اختالف زوجین در خصوص این امر به نظر میرسد، احراز ایشان در ایران به معناي تغییر اقام

 3تغییر اقامتگاه با مرجع قضایی ذیصالح است و در هر حال اداره گذرنامه در این حالت با توجه به اطالق ذیل بند 

ري به عمل آورد قانون گذرنامه به صرف تقاضاي زوج نمیتواند از صدور گذرنامه و خروج زوجه جلوگی 18ماده 

  نیست. و در نتیجه در فرض سؤال نیازي به مداخله دادستان نیز

تحت حضانت ابوین هستند؛ از رأي وحدت رویه » اطفال«، تنها 1307قانون مدنی مصوب  1168ثالثاً، وفق ماده 

، غ شرعیهیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مستفاد است که با رسیدن به سن بلو 3/10/1364مورخ  30شماره 

برند، مختارند؛ لذا در فرض که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر میفرزندان در امور غیرمالی خود از جمله این

ر ها دتواند زندگی با هر یک از والدین را اختیار کند؛ هر چند هر دو یا یکی از آنسؤال فرزند دختر دوازده ساله می

  ه باشند.خارج از کشور اقامت یا سکونت داشت

قانون گذرنامه، صدور گذرنامه براي اشخاصی که کمتر  23/3/1380اصالحی  18رابعًا، به موجب بند یک ماده 

پذیر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت والیت و یا قیمومت هستد، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان

ه خروج چنین افرادي است و مستلزم امر دیگري نیست؛ مگر است و این امر به منزله موافقت ولی یا قیم نسبت ب

الخروج کند. با این حال، از عمومات حاکم علیه را ممنوعکه ولی یا قیم پس از موافقت با صدور گذرنامه، مولیآن

ز ا الخروج کردن فرزند داراي کمتربر قضیه و ظاهر این ماده قانونی، چنین مستفاد است که اختیار ولی بر ممنوع

هیجده سال سن، ناظر بر فرضی است که ولی یا قیم خود مقیم ایران باشد؛ اما در فرض سوال که ولی خود ساکن و 

مقیم استرالیاست، به رسمیت شناختن چنین اختیاري براي ولی با تکلیف ابوین به نگهداري و تربیت کودك و اجتناب 

ها و مقامات اجرایی به نی و همچنین تکلیف دادگاهقانون مد 1178و  1168از مهمل گذاشتن آن موضوع مواد 

، در 1391قانون حمایت خانواده مصوب  45رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در تمام تصمیمات موضوع ماده 

  الخروج کند.تواند فرزند خود را ممنوعتعارض است و بنابراین، در فرض سؤال ولی قهري نمی

الخروج کردن فرزندش در فرض سؤال، پاسخ مجاز ندانستن ولی قهري به ممنوعبا توجه به پاسخ فوق الذکر و  -2

  به این پرسش مشخص است

 دکتر احمد رفیعی

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1399/06/18    

7/99/138   

  ح138-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 در خصوص نحوه تقسیم پارکینگ نیز توافق احتراما حسب قراردادي شخصی متعهد به تحویل پارکینگ شده است و

اشد یا بها مزاحم است آیا اقدام به قرعه با لحاظ پارکینگ مزاحم میکه یکی از پارکینگنشده است، با توجه به این

گ اي به پارکینکه پارکینگ موضوع تحویل باید الزاما غیرمزاحم باشد؟ الزم به ذکر است که در قرارداد اشارهاین

  ا غیر مزاحم نشده است.    مزاحم ی

 پاسخ:

در فرض سؤال که شخصی به تحویل پارکینگ متعهد شده و در خصوص نحوه تقسیم پارکینگ توافق نشده است و 

ه بینی نشدپیش» پارکینگ مزاحم«ها مزاحم است؛ اوالً، در مقررات مربوط به شهرسازي عنوان یکی از پارکینگ

نگ نیست؛ چرا که مالک چنین پارکینگی متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات است و پارکینگ مزاحم اصوًال پارکی

هاي آپارتمانی شود. ثانیاً، چنانچه بیع دیگر واحدها لحاظ نمیبه نحو مطلق نیست و بر این اساس در تخصیص پارکینگ

دي وضوع عقد این بیع، تعهماند و در واقع مداراي تقدم و تأخر باشد، پارکینگی براي آخرین بیع منعقده باقی نمی

قانون مدنی از جمله شروط باطل است  232است که انجام آن در زمان عقد غیرمقدور بوده و مستند به بند یک ماده 

همین قانون و نیز مطابق قواعد عمومی، خریدار اختیار فسخ معامله و یا مطالبه خسارت را  240و به موجب ماده 

ن عقد به غیرمقدور بودن انجام شرط و عدم قدرت بایع به تحویل پارکینگ اختصاصی دارد؛ مگر آن که خریدار در زما

آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ منتفی است. ثالثاً، در صورت عدم تقدم و تأخر معامالت، مالکیت 

ارکینگ، خریدار فاقد پ هاي موجود بدون لحاظ پارکینگ مزاحم، به قید قرعه تعیین و با لحاظ بند فوق، برايپارکینگ

  اختیار فسخ معامله و یا مطالبه خسارت باقی است.

 دکتر احمد رفیعی

 مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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