
 

1399/07/01    

7/99/886   

  ك  886-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی  690نظر به اینکه مقنن براي جرایم تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 

مجازات یک ماه تا یک سال حبس را مقرر نموده است با اجراي قانون کاهش مجازات حبس  1375مصوب سال 

همان قانون جرم مذکور را در امالك شخصی قابل گذشت اعالم  104در ماده  1399/4/11مصوب سال تعزیري

را در جرایم قابل گذشت به  8تا  4نموده و در تبصره ذیل همان ماده حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیري درجه 

بندي جرایم تعزیري ر در تقسیمنصف تقلیل داده با این فرض و تقلیل مجازات حبس حداکثر به شش ماه جرم مذکو

تلقی و  7هاي با موضوع مذکور را درجه گردد قضات دادسرا با استناد به قانون جدید پروندهمحسوب می 7درجه 

به محاکم کیفري دو ارسال ولی محاکم کیفري با این استدالل که کاهش مجازات تغییري در صالحیت  دادسرا و 

نمایند به منظور اتخاذ رویه واحد و ها را به دادسرا جهت رسیدگی اعاده میپروندهنماید رسیدگی دادگاه ایجاد نمی

هاي کیفري مستدعی است نظریه مشورتی آن هاي متعارض بین قضات دادسرا و دادگاهجلوگیري از بروز رویه

  اداره محترم کل به سواالت ذیل به این دادستانی اعالم گردد.

آورد یا ن کاهش حبس تعزیري در صالحیت رسیدگی دادسرا و دادگاه به وجود میآیا کاهش مجازات برابر قانو- 1

  خیر؟

قانون مجازات  690آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و تقلیل مجازات جرم موضوع ماده - 2

  اسالمی در امالك خصوصی آیا این جرم در صالحیت رسیدگی دادسرا است یا محاکم کیفري؟

  

 پاسخ:

قوانین مربوط به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » پ«و » الف«که طبق بندهاي با توجه به این - 1

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

تعزیري درجه هفت و هشت که به طور ، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

شود، به عهده دادگاه مربوط است؛ لذا در فرض سؤال ادامه تحقیقات مقدماتی و مستقیم در دادگاه مطرح می

  صالح است.رسیدگی به عهده دادگاه کیفري ذي



ات) مصوب قانون مجازات اسالمی (تعزیر 690هاي تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده بزه - 2

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 

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

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

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

با اصالحات و الحاقات بعدي  1373ولت و مصرف آن در موارد معین مصوب قانون وصول برخی از درآمدهاي د

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

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/09    

7/99/987   

  ح 987-3/5-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ذیل این ماده، آیا  2و تبصره  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24با توجه به مفاد ماده 

  شود؟ساختمان در حال احداث جزء مستثنیات دین محسوب می

 پاسخ:

 1394مالی مصوب  هايقانون نحوه اجراي محکومیت 24گونه که در صدر ماده اموال مشمول مستثنیات دین همان

علیه نیست و با عنایت به اصل تأکید شده است، حصري و استثنایی بوده و قابل تسري به دیگر اموال محکوم

این قانون،  24ماده » الف«به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد. مطابق بند استیفاي دین و محکوم

سار، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی علیه در حالت اعمنزل مسکونی در شأن محکوم

علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که است که قابلیت سکونت محکوم

  شود تا جزء مستثنیات دین باشد. تکمیل نشده است، منزل مسکونی تلقی نمی

 دکتر احمد رفیعی

اییهمدیرکل حقوقی قوه قض



 

1399/07/08    

7/99/964   

  ك  964-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

توان اتهام حمل و نگهداري درصد الکل داشته باشد آیا می 10چنانچه مایع مکشوفه از متهم به میزان کمتر از 

  مشروبات الکلی را به ایشان تفهیم نمود؟

 پاسخ:

مشمول عنوان مسکر و احکام و آثار ناظر به آن است و به هر  مایع با هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن

حال، تشخیص مایع سکرآور امري تخصصی و مستلزم جلب نظر کارشناس است و رسیدگی و اظهارنظر مقام 

  قضایی هم تابعی از همین امر (اظهارنظر کارشناسی) است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/08    

7/99/951   

  ح 951-9/4-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  قانون مدنی  آیا زوجه حق مطالبه نفقه آینده را دارد؟ 1206با توجه به ماده 

 پاسخ:

قانون مدنی، مبنی بر استحقاق زوجه براي اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور  1206اوال، با توجه به صراحت ماده 

قانون حمایت خانواده مصوب  47یست. ثانیا، در خصوص حکم مقرر در ماده حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح ن

کند و صرف دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعالم می 1391

ًال احراز این امر به معناي صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصو

  پذیر نیست.امري براي زمان آینده، در زمان صدور رأي امکان

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/01    

7/99/940   

  ك  940-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  یا خیر؟ قرارهاي نهایی معاون دادستان جهت اظهارنظر بایستی به نظر دادستان یا دادیار اظهارنظر برسد

  

  

 پاسخ:

  جناب آقاي حسن زاده

  دادگاه کیفري دو دادگستري شهرستان رباط کریم  (مستقر در پرند) 104رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1399/6/31مورخ  940به شماره ثبت وارده  1399/6/29مورخ  1143/634بازگشت به استعالم شماره       

  شود:ه شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی این اداره کل ب

  

معاون دادستان از لحاظ اختیارات اداري و قضایی در غیاب دادستان و یا با تفویض اختیارات از سوي وي، جانشین 

باشد و در واقع سمت معاونت دادستانی سمتی مدیریتی وي محسوب و داراي تمام اختیارات و وظایف دادستان می

نظیر بالتصدي بودن پست دادستانی یا در غیاب  "کفالت اداري "ون در موارد است و معاون دادستان به حکم قان

نماید و دادیار حسب مورد، تحت به جانشینی از دادستان اقدام می» تفویض اختیار«وي و یا با استفاده از نهاد 

مین منتهی به بازداشت نماید. بنابراین قرارهاي نهایی و قرارهاي تأنظارت دادستان و یا معاون وي انجام وظیفه می

گردد، به منزله صدور این قرارها از سوي دادستان بوده و نیازي به تأیید متهم که از سوي معاون دادستان صادر می

که دادستان در ارجاع موردي به معاون، بر ضرورت اخذ موافقت خود در موارد خاص دادستان ندارد؛ مگر این

  تصریح نماید.

 یدکتر احمد محمدي باردئ

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1399/07/06    

7/99/934   

  ك 934-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رغم تحقیقات مقدماتی رسد علیبا توجه به دالیل و شواهد موجود در پرونده به قتل می 1395شخصی در سال 

ق.آ.د.ك نیست تحقیقات همچنان  104 شود و به جهت اینکه موضوع مشمول مادهانجام شده قاتل شناسایی نمی

 85المال را دارند با توجه به ماده ق.م.ا تقاضاي پرداخت دیه از بیت 487ادامه دارد اولیاءدم در راستاي ماده 

ق.آ.د.ك در آن قید شده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان براي صدور 

شود منظور از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات چیست؟ آیا لزوما ارسال میحکم مقتضی به دادگاه 

بایست راي نهایی در پرونده صادر گردد که در این پرونده مقدور نیست یا دستور براي تکمیل تحقیقات و می

  گردد؟شناسایی متهم پرونده اتخاذ تصمیم محسوب می

 پاسخ:

  جناب آقاي حیدري

  به اول دادسراي عمومی و انقالب اراكبازپرس محترم شع

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  934به شماره ثبت وارده  1399/6/29مورخ  9012/8958/3005بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/6/29

قانون آیین دادرسی کیفري  85مذکور در ماده » ر جهاتاتخاذ تصمیم قانونی راجع به سای«مراد مقنن از عبارت 

قانون موصوف، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعواي عمومی  9و  8با عنایت به مواد  1392مصوب 

» محتواي پرونده«و » کیفیت ادله«و » نوع جرم ارتکابی«(حیثیت عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به 

ها مجوز ختم تحقیقات و اند، صرف عدم شناسایی آناستعالم که متهمین شناسایی نشدهمتفاوت است و در فرض 

بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود لذا با تهیه بدل مفید پرونده تحقیقات باید به 

گاه کیفري یک به دستور دادستان منظور شناسایی متهمین ادامه یابد. ولیکن این امر مانع از ارسال پرونده به داد

المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت

  کند.

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/07/06    

7/99/933   

  ك 933-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادسرا اقدام به صدور قرار عدم  1375از قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690در جرایم موضوع ماده 

از  3صالحیت به صالحیت دادگاه کیفري دو کرده است دادگاه با این استدالل که موضوع مشمول بند دو ماده 

صدور  است با تصمیم بدون 1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

قرار عدم صالحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر 

کنند و بعضی از شعب کنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال میارسال می

  هند.ددادسرا حسب نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می

  تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟- 1

هنگامی که در چنین مواردي دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صالحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی - 2

  قرار عدم صالحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟

تواند در چنین مواردي از دادسرا را را نقض نکند آیا دادگاه میدر صورتی که دادگاه قرار عدم صالحیت دادس- 3

  بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟

  شود؟آیا امکان اختالف در صالحیت بین دادسرا و دادگاه در چنین مواردي محقق می- 4

  تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟- 5

  

 پاسخ:

، در حوزه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  22تصریح ذیل ماده اوًال، با عنایت به این که حسب  - 4الی  1

گردد و صدور قرار عدم هاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقالب تشکیل میقضایی هر شهرستان در معیت دادگاه

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

  صالحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در

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

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  1399وب تعزیري مص



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

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

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

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

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

  با توجه به پاسخ فوق، پرسش مبنی بر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعًا منتفی است - 5

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/05    

7/99/931   

  ع  931-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مراکز نامه معامالت شهرداري تهران به شهرداريآیین 38ح و تسري ماده نظر به اینکه وفق قانون اصال

ها و شهرهاي باالي یک میلیون نفر جمعیت رسیدگی به دعاوي و اختالفاتی ناشی از قراردادها و معامالت استان

اتی متشکل از ها و شهرهاي باالي یک میلیون جمعیت با اشخاص حقیقی و حقوقی به هیهاي مراکز استانشهرداري

باشد محول گردیده نمایندگان شوراي شهر و فرمانداري و قاضی دادگستري که صدور حکم هم با عضو قضایی می

و با عنایت به عدم پیش بینی نحوه اجراء از جهت ضرورت یا عدم ضرورت صدور و ابالغ اجرائیه و مرجع اجراء 

جراي ثبت مستفاد از حدت مالك مقررات مربوط به کمیسیون کننده که آیا واحد اجراي احکام مدنی خواهد بود یا ا

شهرداري یا خود قاضی صادر کننده دستور اقدامات اجرایی را صادر خواهد نمود این مرجع را با نظر  77ماده 

  مشورتی ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

که ¬مبنی بر آن اي¬گذار مقرره¬با اصالحات بعدي، قانون 1355ها مصوب ¬نامه معامالت شهرداري¬در آیین

) بر 1390آیین نامه معامالت شهرداري پایتخت (اصالحی سال  38اجراي رأي هیات حل اختالف موضوع ماده 

عهده اجراي احکام دادگستري است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجراي احکام دادگستري تکلیفی در این 

  کننده رأي باید آن را اجرا کند.خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادر

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/09    

7/99/925   

   925-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

عالی کشور جرم  دیوان 759با توجه به جرم تعلیف غیر مجاز در اراضی منابع طبیعی که مطابق رأي وحدت رویه 

قانون آیین دادرسی کیفري مستقیما در دادگاه کیفري دو رسیدگی  340و طبق ماده شود درجه هفت محسوب می

رسد مثال دویست میلیون ها زیاد بوده و بعضًا جزاي نقدي این جرم به مبالغ باالیی میشود که غالبا تعداد داممی

تواند می تخفیف دهد آیا میاصالحی قانون مجازات اسال 37تومان و ... . حال اگر دادگاه بخواهد در راستاي ماده 

که باید با در مجازات را یک درجه تخفیف داده و میزان مجازات را به پرداخت ده میلیون ریال تقلیل دهد؟یا این

  نظر داشتن بازدارندگی مجازات، مبلغی از جزاي نقدي مورد حکم را تقلیل دهد؟

  

 پاسخ:

در » مجازات جزاي نقدي نسبی«میزان اعمال تخفیف در  در فرض سؤال که ناظر به نحوه اعمال کیفیات مخففه و

بزه چراي غیرمجاز در اراضی و منابع ملی است، دادگاه در صورت وجود کیفیات مخففه با توجه به میزان مجازات 

اند، هایی که به طور غیرمجاز به منابع و مراتع ملی وارد شدهقانونی جزاي نقدي نسبی، که بر اساس تعداد دام

است، به استناد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي موضوع ماده گردد و از مصادیق مجازاتمی تعیین

، یک یا دو درجه تقلیل دهد. به عبارت دیگر با تعیین 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37ماده » ث«بند 

  ان جزاي نقدي را تقلیل دهد.جزاي نقدي نسبی و مشخص شدن درجه آن در اعمال تخفیف یک یا دو درجه میز

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/07    

7/99/922   

  ك  922-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون وصول برخی از  3ماده  2آیا جرایم تعزیري با مجازات قانونی تا یک سال حبس تعزیري مشمول بند 

  شود؟با اصالحات بعدي می 1373رد معین مصوب درآمدهاي دولت و مصرف آن در موا

 پاسخ:

با اصالحات  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  2بند 

ها بیش از نود و یک روز حبس و حداقل مجازات بعدي ناظر به جرایمی است که حداکثر مجازات قانونی آن

روز حبس باشد. در فرض سؤال چون مجازات قانونی جرم تا یک سال حبس تعزیري قانونی کمتر از نود و یک 

است و حداقل مجازات مشخص نشده و مجازات فاقد حداقل است، لذا شامل مقرراتی که در آن حداقل مجازات 

ی قانون مجازات اسالم 134ماده » ج«شود. بند قانون صدرالذکر نمی 3ماده  2موضوعیت دارد؛ از جمله بند 

  مؤید این امر است. 1399اصالحی 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/05    

7/99/921   

  ك  921-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود؟ در فرضی که شاکی در جرایم مربوط به قانون کار، آیا اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شاکی محسوب می

  شت بدون قید و شرط آنها اثر قانونی مترتب است؟محسوب شوند آیا به گذ

 پاسخ:

ها) در اجراي وظایف نظارتی و هاي دولتی و کارکنان آناوالً، در مواردي که واحدهاي دولتی (ادارات و سازمان

باشند (نظیر اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی مذکور در ربط میقانونی خود مکلف به اعالم جرم به مراجع ذي

ها از باب انجام ) چون اعالم آن1369ض استعالم در خصوص جرایم موضوع فصل یازدهم قانون کار مصوب فر

قانون  203و  101و مواد  96ماده  2روند و نه شاکی، تبصره وظیفه قانونی است، اعالم کننده جرم به شمار می

  مذکور مؤید این استنباط است

  ه قسمت دوم سؤال اساسًا سالبه به انتفاء موضوع است.ثانیاً، با عنایت به مراتب مذکور پاسخ ب

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/09    

7/99/920   

  ك  920-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ر و چنانچه در اثر تصادف صدماتی بر فرد وارد شود که همه منافع اعم از قدرت بینایی، شنوایی، عقل، کنترل ادرا

مدفوع و... را از دست بدهد و صرفاً حیات نباتی داشته باشد، آیا در این صورت تداخل صورت گرفته و به او یک 

  گیرد؟گیرد یا براي هر منفعت از دست رفته یک دیه تعلق میدیه تعلق می

  

 پاسخ:

ر هم ظاهرًا زایل شود، مطابق اي باشد که بر اثر آن آسیب، منافع دیگچه آسیب منجر به زندگی نباتی به گونهچنان

، هر یک دیه جداگانه دارد؛ لیکن اگر زوال منافع صرفًا از لوازم و 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  544ماده 

تبعات زندگی نباتی باشد؛ به نحوي که با زوال زندگی نباتی، منافع هم به حالت اول باز گردد، تعدد دیه منتفی 

  گفته، ارش منافع در زمان زندگی نباتی قابل دریافت است.قانون پیش 680ه است و با وحدت مالك از ماد

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/01    

7/99/919   

  ك  919-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  رساند با عنایت به:به استحضار می

 2و 1هاي کیفري ر خصوص صالحیت دادگاهد 1370/1/1ي مورخه 554ي راي وحدت رویه به شماره- 1

صالحیت را تابع مجازاتی دانسته است که قانون براي هر یک از انواع جرایم مقرر داشته و استفاده دادگاه از 

کند تاثیري اختیارات قانونی که در بعضی از جرایم به جاي حبس یا مجازات تعزیري حکم به جزاي نقدي صادر می

  االتباع است.ها الزمندارد که این راي براي تمامی دادگاه 2کیفري  در اصل صالحیت دادگاه

اعالم شده است جزاي نقدي  1396/11/16يمورخه 9000/25142/1396/140ي مشورتی شماره نظریه- 2

شود نوعی اي تعیین میکه به موجب قانون موخر مثل قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مقررات  بودجه

 427ي قانون مجازات اسالمی و تبصره یک ماده 1376س بوده و مشمول مقررات کلی از جمله ماده جایگزین حب

قانون آیین دادرسی کیفري است و معیار صالحیت تجدیدنظرخواهی و تعیین درجه جرم مجازاتی است که در قانون 

  ابتداء براي جرم مورد نظر تعیین شده است.

باشد و غرض از هاي تعزیري نبوده و اساسا فاقد این شان مییا تشدید مجازات انگاريقانون بودجه در مقام جرم- 3

ي عمومی و حفظ بازدارندگی جزاي نقدي با توجه به کاهش وضع این قوانین افزایش وصول مبالغ درآمد خزانه

  ارزش پول و تورم ساالنه بوده است.

کند که به مرور زمان اکثر بندي جرایم نیز تغییر میدرجه اگر اعتقاد بر این باشد که با افزایش مبالغ قانون بودجه- 4

شوند و باعث محرومیت متهمین از نهادهاي دیگر مانند قرار بایگانی کردن تلقی نمی 8و  7ي جرایم دیگر درجه

شود که این نقض غرض قانونگذار بوده است ها، تعلیق تعقیب، ارجاع به میانجیگري، تعویق صدور حکم میپرونده

  بر خالف سیاست کیفرزادیی و کاهش جمعیت کیفري است. و

بندي جرایم نیز تغیییر کند تقریبا دیگر هیچ جرمی حسب دیگر اینکه اگر با افزایش مبالغ در قانون بودجه درجه- 5

گردد که این خالف نیت قانونگذار قانون آیین دادرسی کیفري به طور مستقیم در دادگاه مطرح نمی 340ماده 

هاي شود که بر خالف سیاستي دادرسی میها به دادسرا و در نهایت اطالهد و باعث افزایش ورودي پروندهباشمی

  باشد.کلی راهبردي قوه قضاییه می



ها بعضی از جرایم سبک از جمله رانندگی بدون بندي مجازاتبا افزایش مبالغ بودجه و با لحاظ درجه- 6

گیرد که جرمی با مجازات سبک باعث طوالنی شدن رسیدگی، ار مینامه رسمی در صالحیت دادسرا قرگواهی

  شود و با تکریم ارباب رجوع کامال مخالف است.ها، اتالف وقت مردم میافزایش هزینه

باشند می 7ي چون رانندگی بدون پروانه درجهالف: علیهذا با عنایت به مراتب فوق اعالم نظر فرمایید جرایمی هم

ي اکثریت مراتب فوق بوده ولکن نظر مخالف هم وجود دارد مطرح شوند که رویه 2حاکم کیفري مستقیما باید در م

  نیز منظور نظر بوده است؟ 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340ي باشند ماده 7در صورت اینکه درجه 

مت اعزام شده نشده ب: درخصوص بزه غیبت  از خدمت وظیفه عمومی تا زمانی که فردي به عنوان مشمول به خد

شود لذا رسیدگی به اتهام غیبت از خدمت از صالحیت است و شروع به خدمت نکرده جرم نظامی محسوب نمی

  شود یا خیر؟دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صالحیت مراجع عمومی تلقی می

ي نظام وظیفه یا که باید حوزهالبته نظر دیگري وجود دارد که ابتدا به ساکن نباید پرونده قضایی تشکیل گردد بل

  هاي مرتبط با آن ورود پیدا نمایند.کمیسیون

  

 پاسخ:

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف  3در بند یک ماده » جرایم رانندگی«با توجه به ذکر مطلق  - الف

به شرح جدول شماره با اصالحات بعدي و با عنایت به افزایش میزان جزاي نقدي  1373آن در موارد معین مصوب 

تغییر  1399و  1398، 1397هاي که در قوانین بودجه سال 1396هاي خدمات قضایی قانون بودجه سال تعرفه 16

نکرده است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر داراي سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340شود و از شمول ماده ¬جزاي نقدي است و تعزیر درجه شش محسوب می

مبنی بر تغییر مبالغ  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  28خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده  1392

جزاي نقدي، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزاي نقدي در سایر موارد نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 

با اصالحات بعدي ندارد و  1373ن وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب قانو 3

بندي جرم مستوجب جزاي نقدي، با توجه به قانون حاکم هر یک در مجراي خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه

  ه عمل خواهد آمد.الذکر ب¬قانون صدر 19بندي جرایم مذکور در ماده و بر اساس معیارهاي درجه

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

همین ماده » و«کنند و کارکنان وظیفه، طبق بند ¬رسیدگی می» افراد نظامی«وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه 

شوند و تا شروع به خدمت نکرده باشند، نظامی تلقی ¬وب میاز تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، نظامی محس



عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در «شوند؛ بنابراین رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان از جمله ¬نمی

به عهده مراجع قضایی » غیبت از خدمت سربازي«و ارتکاب بزه » مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب

قانون خدمت وظیفه عمومی نیز پیش از شروع به  58ماده  2که بزه موضوع بند ا توجه به اینعمومی است و ب

  یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، نظامی نیست و در حقیقت بزه غیبت از خدمت ¬خدمت تحقق می

  

رد وظیفه عمومی است که مقنن مرتکب آن را به عنوان فراري محسوب کرده است، در مراجع قضایی عمومی مو

  گیردرسیدگی قرار می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/09    

7/99/915   

  ح 915-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود یا غیر مالی؟ چنانچه دعوا مالی است، آیا باید  تقویم خواسته استرداد الشه چک دعواي مالی محسوب می - 1

  گیرد؟ندرج در چک مالك بهاي خواسته قرار میشود یا مبلغ م

شود ؟ آیا افزایش مهریه پس از انعقاد عقد نکاح توسط زوجین صحیح است و عنوان مهریه برآن اطالق می- 2

توسط زوجه قابل مطالبه است ؟ آیا مشمول دعاوي خانوادگی است و امتیازات ناشی از قانون حمایت خانواده 

  شود ؟عوي در محل سکونت زوجه شامل آن میاز جمله طرح د 1391مصوب 

  

 پاسخ:

تمیز دعاوي مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه  - 1

نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این 

  استرداد سند و استرداد الشه چک غیرمالی است. اساس، دعواي

اوًال، افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند رسمی دیگر عنوان مهریه ندارد؛ اما این افزایش، دین و - 2

تعهدي بر ذمه زوج است که الزمالوفاء بوده و بر همین اساس زوجه میتواند در صورت عدم پرداخت، اقامه دعوا 

  ي قابل استماع است.کند و این دعو

و  1391قانون حمایت خانواده مصوب  4ثانیاً، با توجه به حصري بودن موارد صالحیت دادگاه خانواده موضوع ماده 

که دعاوي راجع به افزایش یا حذف مهریه از شمول عناوین مندرج از این ماده خارج است و نیز عنایت به لحاظ آن

خانواده، رسیدگی به دعاوي ناشی از افزایش یا حذف مهریه مندرج در سند  استثنایی بودن موارد صالحیت دادگاه

ازدواج و نیز دعاوي راجع به ابطال اسناد مربوط و نظایر آن در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی و تابع احکام مقرر 

مهریه در دادگاه الذکر است. بنابراین در صورت طرح دعاوي راجع به افزایش بر دعاوي قابل طرح در دادگاه اخیر

  کند.خانواده، این دادگاه با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را نزد مرجع صالح ارسال می

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/06    

7/99/912   

  ك  912-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

درخواست تقسیط جزاي نقدي دهد و  که محکومقانون آیین دادرسی کیفري در صورتی  529با توجه به ماده 

تواند امر به تقسیط قدرت او جهت پرداخت اقساط توسط اجراي احکام یا دادگاه احراز نشود آیا دادگاه باز می

  شود؟علیه در این مورد به جاي جزاي نقدي بازداشت میجزاي نقدي دهد؟ یا اینکه محکوم

  

  

بینی نشده است، با عنایت به صراحت قسمت به طور مطلق در قانون پیشکه تقسیط جزاي نقدي نظر از اینصرف

صدور حکم مبنی بر تقسیط جزاي نقدي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529اخیر حکم موضوع ماده 

  علیه به پرداخت اقساط جزاي نقدي است.فرع بر احراز قدرت (مالئت) محکوم

 دکتر احمد رفیعی

ضاییهمدیرکل حقوقی قوه ق



 

1399/07/06    

7/99/911   

  ك  911-142-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که هر یک از شود یا اینآیا در مشارکت در کالهبرداري، جزاي نقدي شرکاي جرم مانند رد مال بالسویه تقسیم می

  شوند؟شرکاي جرم به میزان ریالی معادل کل رد مال به جزاي نقدي محکوم می

 پاسخ:

که چند نفر مرتکب ه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشا و کالهبرداري، در صورتیبا توجه ب

دیده را از این طریق تحصیل کنند، مجازات هر کدام حبس و کالهبرداري شوند و هر یک مقدار معینی از اموال بزه

  ل کرده است.شده از جرم و جزاي نقدي معادل همان مالی است که تحصیرد مال تحصیل

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

  

 

  

  

  

  

 

1399/07/02    

7/99/905   

  ح  905-97-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري، چنانچه الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 2با توجه به قسمت اخیر ماده 

از تعرفه باشد، آیا تمبر مالیاتی باید به میزان حداقل تعرفه ابطال شود یا بر اساس  الوکاله وکیل در قرارداد کمترحق

  مبلغ درج شده در قرارداد وکالت؟



  

 پاسخ:

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

د بین وکیل و موکل، مبناي محاسبه پرداخت مالیات رئیس قوه قضاییه، فرض وجود قراردا 28/12/1398

با اصالحات بعدي، قرارداد است؛ ثانیا، در  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103الحساب موضوع ماده علی

الوکاله بر نامه یادشده به عمل آید در خصوص دعاوي مالی بدوًا حقالوکاله بر مبناي آیینفرضی که تعیین حق

هاي مقرر در این ماده مورد محاسبه شود و تمبر مالیاتی بر مبناي نصابنامه یادشده محاسبه میآیین 9 اساس ماده

  اي موضوعا منتفی است.گیرد و در هر صورت احتساب تمبر دعاوي مالی غیرمنقول بر اساس ارزش منطقهقرار می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/01    

7/99/904   

  ح  904-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه خواهان در پایان مهلت قانونی اخطار رفع نقص صادره از دفتر دادگاه بابت کسري تمبر هزینه دادرسی طی 

  اي مبادرت به استرداد دادخواست کند صدور کدام یک از قرارهاي ذیل صحیح ماست:الیحه

هاي عمومی وانقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 107ماده » الف«ت موضوع بند قرار ابطال دادخواس

  شده؟قانون یاد 54یا قرار رد دفتري موضوع ماده  1379مصوب 

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  54و  53خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد 

این قانون مکلف  64تکمیل کند و مدیر دفتر طبق ماده  1379ی و انقالب در امور مدنی مصوب هاي عمومدادگاه

را در اختیار دادگاه قرار دهد و پیش از تکمیل، ارسال پرونده به دادگاه قانونی است پس از تکمیل دادخواست آن 

ی، مدیر دفتر دادگاه باید طبق نیست. در فرض استعالم با توجه به نقص دادخواست به لحاظ کسري هزینه دادرس

قانون مذکور خطاب به خواهان اخطار رفع نقص صادر کند و با توجه به الیحه خواهان و تقاضاي استرداد  54ماده 

ماده » ب«قانون یادشده صحیح نیست؛ زیرا بند  107ماده » ب«دعوا، ارسال پرونده به دادگاه جهت اعمال بند 

است که دادخواست طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده است. تکلیف مدیر این قانون ناظر به موردي  107

الذکر و عدم تکمیل دادخواست ولو با توجه به قانون صدر 54دفتر دادگاه پس از رعایت مهلت مقرر در ماده 

  استرداد دعوا، صدور قرار رد دادخواست است

 دکتر احمد محمدي باردئی

ضاییهمعاون اداره کل حقوقی قوه ق



 

1399/07/02    

7/99/896   

  ك  896-22-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و اقدامات تأمینی نامه اجرایی سازمان زندانآیین 219آیا امکان اعطاي مرخصی پایان محکومیت موضوع ماده 

رئیس  1398 ها مصوبدستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندان 14و تربیتی و همچنین ماده

قانون آیین دادرسی کیفري محکومیت غیر قطعی حاصل شد و در  377قوه قضاییه براي زندانیانی که برابر ماده 

  باشند وجود دارد؟حال تحمل کیفر می

 پاسخ:

و از جمله  1392شرایط و ضوابط اعطاي مرخصی به متهمان و محکومان در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

بینی شده است و ماده مذکور اعطاي مرخصی را صرفًا در مورد محکومین ممکن دانسته انون پیشاین ق 520ماده 

ماده  2این قانون از حیث استحقاق مرخصی مشمول اطالق تبصره  377است. و محکومان غیرقطعی موضوع ماده 

ا دارند؛ بنابراین موجب شده امکان استفاده از مرخصی رگفته بوده و صرفًا در حدود تبصره یادقانون پیش 520

  قانونی جهت اعطاي مرخصی به محکومان غیر قطعی به کیفیت دیگر وجود ندارد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/02    

7/99/883   

  ك  883-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اصالحی  37ط تخفیف مجازات وفق ماده در جرایمی که شرایط تعیین مجازات جایگزین حبس و از طرفی شرای

قانون مجازات اسالمی فراهم باشد، آیا دادگاه این اختیار را دارد که مجازات را بر اساس هر یک از این مقررات 

  باشد؟ تعیین کند یا مجازات جایگزین حبس مقدم می

 پاسخ:

تضاي هر پرونده، ممکن است دادگاه هاي قانونی درجه هفت حسب مورد و اقدر مورد نحوه تعیین مجازات در حبس

این قانون مجازات را  37طبق ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده 

این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضاي تخفیف و تشخیص دادگاه به » ب«تخفیف دهد که باید مطابق بند 

اقدام میشود؛ بنابراین در اعمال این دو  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  66تعیین مجازات حبس مطابق ماده 

نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأي مورد استناد و عمل 

  قرار میگیرد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/07    

7/99/879   

  ك  879-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي حبس درجه چهار تا هشت را به نصف که حداکثر و حداقل مجازات 11در کاهش مجازات موضوع تبصره ماده 

تقلیل داده است، آیا منظور مجازات همان درجه است یا مجازات وضع شده براي جرم؟ مثال بزه تصرف عدوانی 

اقل و حداکثر طبق قانون کاهش یافته است. آیا در حال حاضر مجازات بزه سه ماه تا یک درجه شش است که حد

  سال است؛ یا پانزده روز تا شش ماه؟

  

 پاسخ:

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ناظر به ماده  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104تبصره ماده 

رجات هشتگانه ماده مذکور تأثیري ندارد. مقررات تبصره نیست و در میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس د

(جرایم قابل گذشت از درجه چهار تا هشت) است؛ لذا » مجازات قانونی جرایم مشمول این تبصره«مذکور ناظر به 

در مواردي که مجازات قانونی جرمی  1399االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب از تاریخ الزم

مجازات «صره مذکور کاهش یافته است، در واقع این مجازات که جایگزین مجازات سابق شده است، به موجب تب

یافته است که با انطباق آن با نیز همین مجازات تقلیل» درجه جرم«شود و معیار تعیین محسوب می» قانونی جرم

شود. بدیهی جرم مشخص میهاي آن، مجازات و تبصره 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده شاخص

کند؛ به همین علت بزه تصرف درجه جرم نیز کاهش پیدا می» تقلیل مجازات قانونی جرم«است در اغلب موارد با 

در مواردي که نسبت به امالك و  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690عدوانی موضوع ماده 

قابل  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104ماده شود، چون جرم طبق اراضی اشخاص خصوصی واقع می

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) طبق  690گذشت اعالم شده است، لذا با تقلیل مجازات حبس مقرر در ماده 

 19یافته با ماده تبصره صدرالذکر، مجازات قانونی جرم به شش ماه حبس تقلیل یافته و با انطباق این مجازات تقلیل

شود؛ یعنی درجه جرم موضوع ماده ، بزه مذکور، درجه هفت محسوب می1392زات اسالمی مصوب قانون مجا

  یابد.در این موارد به لحاظ تقلیل مجازات قانونی جرم طبق تبصره صدرالذکر تقلیل می 690

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/08    

7/99/869   

  ك 869-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري و رسیدگی با تعدد قاضی، آیا باید تشریفات مقرر در  302هاي موضوع ماده در پرونده

قانون آیین دادرسی کیفري طی گردیده و سپس دادگاه اقدام به صدور قرار رفع نقض کند یا از   389الی  384مواد 

  صدور قرار رفع نقص و اعاده پرونده به دادسرا را دارد؟همان ابتدا و زمان ارجاع پرونده نیز اختیار 

 پاسخ:

، مبنی بر تشکیل جلسه مقدماتی اداري و 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  389ي تکلیف مقرر در ماده

ماده موصوف مبنی بر صدور قرار رفع نقص و ارسال پرونده به دادسراي صادر » الف«اتخاذ تصمیم بر اساس بند 

اي ي کیفرخواست در فرض فراهم بودن اقتضاي آن و در ظرف زمانی مذکور در مقررات مارالذکر، ضابطهکننده

شود، اما مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوي دادگاه نقض مقررات قانونی محسوب میاست براي نظام

قبلی یا انجام تحقیقاتی که بعدًا درصورت عدم رعایت این تکلیف و ارسال پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات 

حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات 

  مقدماتی مورد نظر دادگاه است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/08    

7/99/868   

  ك 868-54-99شماره پرونده:  

  

  عالم:است

از آن جایی که در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر میزان مجازات بر اساس تناسب و با توجه به وزن 

باشد، در مواردي که دادسرا اقدام به صدور کیفرخواست بدون تعیین میزان دقیق مواد مخدر مواد مکشوفه می

  ر این صورت تکلیف دادگاه چیست؟د» مقدار غیر قابل توزین«نماید کند و صرفا اعالم میمی

 پاسخ:

با الحاقات و اصالحات بعدي، تعیین نوع و  1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  8و  5، 4مستفاد از مواد 

میزان مواد مخدر براي تعقیب و اعمال مجازات موضوعیت دارد. بنابراین اگر مواد مکشوفه به لحاظ ناچیز بودن، 

  شد، تعقیب و مجازات مرتکب منتفی است.عرفًا قابل توزین نبا

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/02    

7/99/862   

  ك  862-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، اصل بر قابل گذشت بودن جرایم است یا غیر قابل 

کند با توجه به اینکه هنوز سابقه مثًال شاکی در روز دستگیري متهم، رضایت خود را اعالم میگذشت بودن جرایم؟ 

توان متهم را آزاد کرد؟ یا در فرض دیگري شخص در کیفري متهم اخذ نشده است آیا باید تامین اخذ شود؟ آیا می

  حال سرقت است و شاکی وجود ندارد آیا ضابطین باید آن شخص را دستگیر کنند؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی  104هاي موضوع ماده که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، سرقتبا توجه به این

به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستري در جرایم مشهود  1399اصالحی 

چه شاکی عمل کند و چنان 1392سی کیفري مصوب قانون آیین دادر 44باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 

اعالم گذشت کرده و سوابق کیفري متهم نامشخص باشد، تعقیب کیفري متهم و تحقیقات مقدماتی و عنداالقتضاء 

  یابد.صدور قرار تأمین کیفري تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/02    

7/99/857   

  ك 857-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود باید در خصوص جرم تخریب و سرقت آیا ارزش اموال مورد تخریب یا سرقت که توسط شاکی ارائه می

  همانند نظر کارشناسی به مشتکی عنه (عنهم) ابالغ شود؟

 پاسخ:

قانون آیین  15ورد، ممکن است در اجراي صدر ماده شده حسب مارزش مال مسروقه یا ارزش اموال تخریب

همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق  68ماده » پ«و بند  1392دادرسی کیفري مصوب 

شود و در اعمال قانون مورد بحث، طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین 

شده در زمان و مکان وقوع جرم است. بدیهی است هنگام تفهیم اتهام، وع سرقت یا تخریبمعیار، ارزش مال موض

چه متهم در این خصوص اعتراضی ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت باید به متهم ابالغ و تفهیم شود و چنان

  داشته باشد به آن رسیدگی شود.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  

 

1399/07/02    

7/99/853   

  ك  853-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  :1399هاي تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري با توجه به مجازات



  مالك تعیین ارزش اموال در جرم تخریب عمدي، در زمان تخریب است یا در مرحله رسیدگی؟ - 1

  اموال است یا ارزش قسمت تخریب شده؟مالك تعیین شده در مورد مجازات، کل  - 2

 پاسخ:

، مالك تعیین میزان 1399ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب » ت«در اعمال مقررات بند 

خسارت وارده، خسارت واردشده در زمان وقوع جرم است و منظور از خسارت، میزان زیانی است که در زمان 

بنابراین اگر قسمتی از مال تخریب شده باشد، بر همان مبنا محاسبه  وقوع جرم به صاحب مال وارد شده است.

  شود.شود و اگر کل مال تخریب شده باشد، خسارت واردشده بر اساس کل مال در نظر گرفته میمی

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  

 

1399/07/02    

7/99/829   

  ك  829-186/1-99شماره پرونده:  

  

  الم:استع

کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی و راي  686قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و ماده  4باتوجه به ماده اصالحی 

هیات عمومی دیوان عالی کشور که طبق آن در صورتی که حداقل  1396/4/20مورخ  759وحدت رویه شماره 

 4آید و در ماده هفت به حساب می و حداکثر مجازات جزاي نقدي مشخص نباشد جزاي نقدي نسبی بوده و درجه

  قانون گسترش فضاي سبز حداقل و حداکثر جزاي نقدي تا سی اصله درخت مشخص شده است 

در صورتی که شخص یک اصله درخت را قطع کند حداکثر مجازات آن ده میلیون و تعزیر درجه هشت است،  - 1

  ورا است؟قانون شوراي حل اختالف در صالحیت ش 9ماده » ج«آیا طبق بند 

قطع دو اصله درخت حداکثر جزاي نقدي بیست میلیون ریال و درجه هفت است.آیا رسیدگی به آن طبق  ماده - 2

  قانون آیین دادرسی کیفري در صالحیت مستقیم دادگاه است؟ 340



ناحیه قطع سه اصله درخت و بیشتر با توجه به میزان مجازات آن ،آیا بایستی پرونده با صدور کیفرخواست از  - 3

  دادسرا جهت رسیدگی به دادگاه وارد شود؟

 پاسخ:

قانون اصالح الیحه  4با تصویب ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  686که ماده با تذکر این

که مجازات جزاي نسخ شده است، با عنایت به این 1388قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

گفته به نسبت تعداد درختان موضوع جرم متغیر است، از قانون پیش 4درخت موضوع ماده نقدي از بابت قطع 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور از نوع  2/4/1396مورخ  759مجازات این جرم مطابق رأي وحدت رویه شماره 

، درجه 1392 قانون مجازات اسالمی مصوب 19ماده  3جزاي نقدي نسبی است که با توجه به حکم مقرر در تبصره 

جرم قطع درخت صرف  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340شود و بنابراین برابر ماده هفت محسوب می

  شود.نظر از تعداد آن، به طور مستقیم در دادگاه کیفري دو مطرح می

  

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/02    

7/99/826   

  ح 826-79-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي سهامی خاص از جانب مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت قانونی است و یا آیا طرح دعواي ورشکستگی شرکت

شود تصویب و واگذاري اختیار توسط مجمع که منجر به زوال شخصیت حقوقی شرکت میجاکه این دعوا از آناین

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون  83با اخذ مالك از ماده که برخی معتقدند العاده است؟ توضیح آنعمومی فوق

العاده با ترکیب خاص این امر را تصویب کند؛ چرا که به زوال باید مجمع عمومی فوق  1347تجارت مصوب 

الیحه قانونی مذکور معتقدند از  143و  125اي دیگر با خاذ مالك از مواد شود؛ اما عدهشخصیت حقوقی  منجر می

یف هر مدیر عامل  اعالم وضعیت ورشکستگی و درخواست آن است و نیازي به اذن و تصویب قانونی نیست و وظا

الیحه قانونی اصالح قسمتی از  143و  125ترك فعل این وظیفه موجب مسئولیت است. با اخذ مالك از مواد  

  خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید. 1347قانون تجارت مصوب 

 خ:پاس

شود ، ورشکستگی تاجر به درخواست خود تاجر نیز صادر می1311قانون تجارت مصوب  415مطابق بند الف ماده 

، اداره امور شرکت با 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  118از طرفی به موجب ماده 

سؤال درخواست ورشکستگی شرکت شوند. بنابراین در فرض مدیران است و آنان نماینده شرکت محسوب می

العاده نیست؛ آید و مستلزم تصویب توسط مجمع عمومی فوقسهامی خاص توسط هیأت مدیره شرکت به عمل می

و  3هاي زیرا انحالل شرکت سهامی ناشی از ورشکستگی منوط به حکم قطعی دادگاه صالح است و این امر از بند

الیحه قانونی، در  125ستنباط است. بدیهی است مدیرعامل نیز برابر ماده الیحه قانونی یادشده قابل ا 201ماده  4

  تواند ورشکستگی شرکت سهامی را درخواست کند.شده میحدود اختیارات تفویض

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/01    

7/99/824   

  ح 824-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

حق  1398/9/26مورخ  784ي کشور مطابق راي وحدت رویهضرید دیوان محترم عالیگونه که مستحهمان

اعتراض براي ثالث به تصمیم مامورین اجرایی واحدهاي ثبتی را در خصوص توقیف اموال و یا امالك مضاعف بر 

ایت از عملیات نامه اجرایی قانون مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز شکآیین 169ي ي اعالمی در مادهاراده

اجرایی به محاکم عمومی را قایل گردیده است و متعاقب رجوع اشخاص بنا به معمول اقدام کننده توقیف عملیات 

ي در مجموع مواد گردد و از مداقهاجرایی مامورین ثبتی را در خصوص موضوع توقیف از دادگاه خواستار می

هاي قانونی در هاي ثبتی به مانند سایر گزارهت اجرایی اجراییهایی قانونی مختص در باب توقیف عملیاقانونی گزاره

 5ي بحث اقدام موقت و احتیاطی ملحفوظ نظر نیست لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا در این مورد مالك ماده

ضوع قابل اعمال است و قرار مو 1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 

ي اعالمی مقنن در آن قانون باشد و یا قانون قابل اعمال عمومات موضوع تقاضا و اخذ تامین باید به تاسی از اراده

قانون آیین دادرسی مدنی در بحث دستور موقت است با فرض صدق استدالل دادگاه در خصوص اعمال حکم مقرر 

از قانون آیین  324ي مهلت مقرر قانونی به ماننده مادهالذکر آیا بنا به عدم پیش بینی قانون فوق 5ي در ماده

دادرسی مدنی در خصوص اقدام متضرر از توقیف عملیات اجرایی تکلیف دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم در باب رفع 

حقی گردیده است چگونه است آیا بر موضوع اثر از تامین ماخوذه از جانب متقاضی که دعوي وي محکوم به بی

از قانون مذکور بنا به تشابه نتایج  324ي کند با مالك مادهي خسارات حکومت میاقدام یعنی مطالبهفوریت در 

  دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی اقدام که تبعی و موقتی بودن است قابل اعمال است.

 پاسخ:

االجرا و طرز رسیدگی الزم نامه اجرایی مفاد اسناد رسمیآیین 169اوالً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 

هیأت عمومی  26/9/1398مورخ  783و رأي وحدت رویه شماره  1387به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 

دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصالح بعضی از مواد 

  ست.ا 1322قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 



قانون یاد شده، ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی براي تأمین خواسته  5ثانیاً، بنا به صراحت ماده 

مقرر است. بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه بـراي تأمیـن خواستـه از جـمله 

  فرماست.حکم 1379انقالب در امور مدنی مصوب  هاي عمومی وقانون آیین دادرسی دادگاه 120ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/06    

7/99/822   

  ك 822-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  308با عنایت به ماده 

  اي شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) در صالحیت کدام مرجع است؟هروساي بانک

  

 پاسخ:

از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري  308با توجه به فلسفه وضع ماده  - 1

ت دولتی ها، اداراها، سازماندر ماده مذکور (مدیران مؤسسه» مدیران«مقامات اجرایی، خصوصًا به کار بردن کلمه 

...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهاي تابعه را به عهده دارند، 

هاي کیفري مرکز استان ها حسب مورد در دادگاهباشند و به اتهامات آنقانون مذکور می 308مشمول مقررات ماده 

نانچه فرماندهی انتظامی شهرستان داراي درجه سرتیپ و باالتر شود. بدیهی است که چمحل وقوع جرم رسیدگی می

الذکر، رسیدگی به اتهام وي در صالحیت دادگاه کیفري تهران (حسب مورد) قانون فوق 307باشد، مطابق ماده 

  خواهد بود.

صادیق و با لحاظ اینکه بانکهاي دولتی از م 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  308با توجه به ماده  - 2

قانون  308باشند و ماده می 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  4شرکت دولتی موضوع ماده 

باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات هاي دولتی در شهرستان ها نمیصدرالذکر، شامل مدیران شرکت

حاظ قرار گرفته است که از مصادیق هاي عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لدولتی و نیز نهادها و مؤسسه

قانون مدیریت خدمات کشوري می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب  3و  2،  1مواد 

ها در ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صالحیت دادگاهها در شهرستانبانک

هاي پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤساي شعب بانکنند سایر اشخاص)، صورت میربط (همامرجع قضایی ذي

  ها نیست.ها و سرپرستی آنشهرستان

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/06    

7/99/813   

  ك 813-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین  483یا  442ات اسالمی چنانچه در راستاي اعمال ماده قانون مجاز 37با توجه به تبصره الحاقی ماده 

دادرسی کیفري میزان مجازات مورد حکم قرار داده شده پس از تخفیف به کمتر از نود و یک روز حبس تقلیل یابد 

  قانون مجازات اسالمی الزم است؟ 37آیا اعمال تبصره ماده 

 پاسخ:

قانون  37مذکور در تبصره ماده » یابدبه موجب آن مجازات تخفیف می یا سایر مقرراتی که«با توجه به عبارت 

قانون آیین دادرسی کیفري میزان  483یا  442چه در راستاي اعمال مواد چنان 1399مجازات اسالمی اصالحی 

 قانون صدرالذکر 37مجازات حبس پس از اعمال تخفیف به کمتر از نود و یک رو کاهش یابد، اعمال تبصره ماده 

  ضروري است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/01    

7/99/809   

  ح 809-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خواهان که یکی از مالکان مشاعی است، دعواي خلع ید از مالی غیر منقول معین علیه خوانده که فاقد مالکیت  - 1

اس ثبتی مبنی بر عدم مالکیت خوانده، وي  سهم دیگر مالکان کند. پس از وصول نظر کارشناست، مطرح می

کند. دادگاه در مواجهه با این رفتار خوانده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ مشاعی را خریداري و سند رسمی اخذ می

 آیا مالك دادگاه تاریخ تنظیم دادخواست است و باید حکم بر محکومیت خوانده صادر کند یا مالك تاریخ انشاء

رأي است و چون خوانده در آن زمان مالک مشاعی است، و از طرفی خواسته خلع ید مشاعی نیست، باید حکم بر 

  حقی خواهان صادر کند؟ آیا این رفتار خوانده حیله مشروع است؟بی

خواهان (خریدار یک ویالي مسکونی) دعواي الزام به تعهد (ساخت و تحویل ویالي مسکونی در اراضی معین)  - 2

کند. خوانده متعهد به ساخت تعدادي ویالي مسکونی در ملکی با کاربري زراعی (در مناطق لیه خوانده مطرح میع

ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی و باغ  5کشاورزي روستایی) است که مستلزم اخذ موافقت کمیسیون ماده 

ست؟ چنانچه دعوا را از لحاظ شکلی درست با اصالحات و الحاقات بعدي است. آیا این دعوا قابل استماع ا 1374

تلقی کنیم و نیازي به حضور خوانده دیگر (جهاد کشاورزي) نداشته باشیم، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ 

که برخی معتقدند که باید حکم الزام به انجام تعهد صادر کند؛ زیرا حداقل شرایط یک تعهد مدنی را توضیح آن

دهی به تعهدي است که در توان خوانده اند که این دعوا حیله است و براي مشروعیتقیدهدارد. برخی بر این ع

که قبول این دعوا تجویز جرم تغییر کاربري است. این توضیح ضروري است که ملک (متعهد) نیست؛ به عالوه این

ی مورد پذیرش قرار اي است که وضعیت خاصی دارد و تغییر کاربري آن از مزروعی به مسکونمذکور در منطقه

  گیرد.نمی

 پاسخ:

در فرض سؤال که یکی از مالکان مشاعی دعواي خلع ید به طرفیت خوانده طرح کرده است و پس از وصول  - 1

نظر کارشناس، خوانده سهم مشاعی ملک مزبور را از دیگر مالکان خریداري کرده و سند رسمی انتقال را نیز 

مالکیت رسمی و مشاعی خواهان و تصرف فیزیکی و عدوانی خوانده، پس از دریافت کرده است، دادگاه با احراز 

کند؛ اما وصول نظر کارشناس و قطعیت آن حکم بر خلع ید مشاعی خوانده به میزان سهم مشاعی خواهان صادر می



 شود وحین اجراي حکم، خوانده از تمام ملک خلع ید می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  43وفق ماده 

  تصرفات بعدي طرفین  مشمول  مقررات امالك مشاعی خواهد بود.

در فرض سوال که خوانده به ساخت و تحویل ویالي مسکونی در اراضی با کاربري زراعی متعهد شده است، با  - 2

با اصالحات و الحاقات بعدي،  1374توجه به احکام مقرر در قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغات مصوب 

اینکه پیش از موافقت کمیسیون مربوطه با تغییر کاربري، اجراي تعهد ممکن نیست و احداث هرگونه بنا و  نظر به

مستحدثاث مسکونی در اراضی با کاربري زراعی ممنوع است، دعواي الزام به انجام تعهد  در این وضعیت قابل 

  استماع نیست.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/08    

7/99/796   

  ح 796-59-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي فاقد سند طور که مستحضرید به استناد ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهمان

صدور اسناد با رعایت دیگر مفاد قانون جهت تصرفی امالك شهروندان فراهم شده است. با  1390رسمی مصوب 

هاي تعاونی منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتعنایت به قانون 

، 1383/3/6نامه اجرایی آن مصوب و آیین 1381مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب مورخ 

قانون  خواهشمند است نظریه ارشادي آن اداره کل محترم مبنی بر تسري قانون اخیرالذکر به اسناد صادره از طریق

گونه نقل انتقالی انجام نشده صدرالذکر در مواردي که صرفًا اخذ سند جهت امالك متصرفین صورت پذیرفته و هیچ

  است، را اعالم فرمایید.

 پاسخ:

و قانون منع فروش و  1390هاي فاقد سند رسمی مصوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و سکونی براي امر مسکن به شرکتواگذاري اراضی فاقد کاربري م

، با یکدیگر مغایرتی ندارند؛ زیرا قانون نخست، مربوط به آن دسته از اراضی است که براي 1381حقوقی مصوب 

ها براي آنها امکان صدور سند مالکیت وجود نداشته و هیأت مقرر در ماده یک این قانون با احراز شرایط الزم آن

رأي بر صدور سند مالکیت داده است. پس از صدور سند، وظیفه هیأت پایان یافته و لذا نقل و انتقال بعدي تابع 

خواهد بود. بنابراین  1381قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن مصوب 

انتقال تفاوتی با اسناد مالکیت دیگر ندارد و در صورتی  اسناد مالکیت صادره از طرف هیأت یادشده از جهت نقل و

ها و شهرهاي جدید باشد، براي نقل و انتقال ها فاقد کاربري بوده و در محدوده قانونی شهرها، شهركکه محل آن

  باید با مراجعه به شهرداري، گواهی مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر را دریافت کنند.

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد رفیعی



 

1399/07/01    

7/99/789   

  ع 789-100-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت نظارت مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در  1399/4/10پیرو جلسه مورخ 

ا دو پروانه کارشناسی خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستري و  پروانه کارشناسی رسمی ی

  شود:رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکالي دادگستري نکاتی به شرح ذیل تقدیم می

بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسالمی  - 1

مجلس شوراي اسالمی، اساسًا کارشناسی  1373صوب ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل م

  رسمی دادگستري به عنوان شغل محسوب نشده است.

حتی کارمندان رسمی در  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  33مطابق با تصریح ماده  - 2

ها نیز امکان اخذ هرداريهاي دولتی یا نهادهاي عمومی غیر دولتی نظیر شهاي دولتی نظیر موسسات و شرکتبخش

  پروانه کارشناسی رسمی دادگستري و ارائه خدمت در این قالب را دارند.

مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با  - 3

اشخاص و صدور یا عدم صدور  هايپذیر است؛ از این رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیتتجویز قانون امکان

  پذیر است.هاي قانونی امکانپروانه یا مجوز فعالیت صرفًا بر اساس محدودیت

با توجه به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی براي وکالي 

در این خصوص منع شده است،  دادگستري یا بر عکس صرفاً توسط قانونگذار داراي مشروعیت قانونی است؛ آنچه

اخذ پروانه کارشناسی رسمی براي   1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  38مطابق با ماده 

بیش از یک رشته است که طبعًا متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکال یا 

د. در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون با کانون وکالي دادگستري صاحب پروانه باشن

زمان پروانه از هر دو نهاد توجه به بروز مشکالت اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی، امکان دارا بودن هم

سابق خود  وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط الزم نسبت به تودیع (انصراف) پروانه

اقدام کند. طبعًا تعیین حوزه قضایی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وي 

کند البته منطقًا چنین افرادي از گذراندن دوره کارآموزي معاف هستند. گفتنی است در حال حقی را  ایجاد نمی

منعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی براي هاي وکال و کارشناسان رسمی دادگستري حاضر کانون



ها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام مرکز دوگانگی رویه

که هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضاي مرکز وکال، نماید. توضیح آنحقوقی واحد را ضروري می

زمان داراي پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز مشاوران خانواده قوه قضاییه به صورت همکارشناسان رسمی و 

  هستند.

 پاسخ:

و قانون  1333و الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب  1315اوالً، در قانون وکالت مصوب 

، 1381سمی دادگستري مصوب و قانون کانون کارشناسان ر 1376کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 

هاي وکال و تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستري از کانون

مورخ  91کارشناسان رسمی دادگستري براي یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره 

شاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است هیأت اجرایی مرکز وکال، کارشناسان رسمی و م 27/5/1382

هاي وکالي دادگستري و کنند و قابلیت تسري به کانونکه از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت می

  هاي کارشناسان رسمی دادگستري را ندارد.کانون

برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و  قانون 187نامه اجرایی ماده آیین 24که در ماده ثانیاً، با عنایت به این

هاي مشاورین حقوقی و وظایف و تکالیف و مسؤولیت«آمده است:  1397اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مصوب 

هاي نامهنامه همان است که در قوانین و مقررات و آیینکارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین

، کارشناسان داراي پروانه کارشناسی از مرکز نیز »کارشناسان رسمی مقرر است.مربوط به وکالي دادگستري و 

تواتند همزمان هستند و نمی 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  38مشمول ممنوعیت ماده 

  داراي پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکال و مرکز یاد شده باشند.

حال حاضر محدودیت قانونی براي اخذ توأمان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع  ثالثاً، گرچه در

الذکر (کانون وکالي دادگستري و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) وجود ندارد، فوق

ها و داشتن ظ صنفی بودن آناما این امر مانع از آن نیست که به منظور جلوگیري از تبعات سوء احتمالی با لحا

  بینی کنند.ها محدودیتی را پیششخصیت حقوقی مستقل، در مقررات داخلی آن

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/02    

7/99/788   

  ك 788-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  یان فرمایید:خواهشمند است نظریه مشورتی اداره حقوقی را نسبت به سوال ذیل ب

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 418گونه که مستحضرید ماده همان

باشد همچنین هاي عمومی و انقالب و تجدیدنظر میدر مقام تجویز اعتراض ثالث به هر گونه آراي صادره از دادگاه

قانون آیین دادرسی کیفري  148و تبصره دو ماده  1392 قانون مجازات اسالمی مصوب 215تبصره یک ماده 

تواند به نیز تجویزي بر این موضوع است که متضرر ثالث از وقوع جرم و صدور راي می 1394مصوب اصالحی 

آرا صادره اعتراض کند ولی از آن جا که نظریات مختلفی در این خصوص بیان شده است رویه واحدي در پذیرش 

صدرالذکر و به  418وجود ندارد و همچنان مستند دعوي و دادخواست اعتراض ثالث همان ماده  هاییچنین اعتراض

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 420باشد و در انتهاي ماده اي مجزا میصورت پرونده

آن جا که در امور مدنی در قید گردیده ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود از  1379مدنی مصوب 

هایی هزینه دادرسی بر اساس خواسته اولیه دادخواست اصلی و یا راي قطعی دادگاه حقوقی وصول چنین دادخواست

هایی با ارزش بهاي باال تقدیم گردد در امور کیفري قانونگذار سکوت اختیار کرده و بعضا دادخواستو ابطال می

لث به توقیف اتوبوس حامل مواد مخدر که حسب راي دادگاه به نفع دولت ضبط شود به عنوان مثال اعتراض ثامی

شده است و یا اعتراض ثالث نسبت به امالکی که در فروش مال غیر به نفع شاکی پرونده راي مبنی بر رد مال 

اعتراض به  هاي متفاوتی دارند بعضی بر این اعتقادند که صرفا ابطال هزینه به میزانصادر شده است و شعب رویه

راي کیفري مکفی است گروهی بر تقویم دادخواست معتقدند و گروهی دیگر نیز بر کارشناسی و اخذ هزینه بر 

اند که در سیستم از باب تقویم و یا ابطال هزینه دادرسی موردي اساس آن اعتقاد دارند و دفاتر خدمات عنوان داشته

هاي متفاوت مالك و مبناي هزینه اعتراض ثالث و نحوه رویه بینی نشده است با توجه به وجود تعبیه و   پیش

  محاسبه در موارد کیفري را به صورت مستند و مستدل بیان فرمایید.

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی مدنی  418و 417هاي کیفري، اعتراض ثالث نسبت به حکم براساس مواد  هرچند در پرونده

که مدعی حقی بوده و نسبت به رأي دادگاه کیفري در رّد مال از موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث  1379مصوب 

 148ماده  2تواند به عنوان متضرر از رأي مذکور، مطابق تبصره ¬علیه کیفري اعتراض دارد، میسوي محکوم

) اعتراض 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215(تبصره یک ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 



دگاه کیفري صادر کننده رأي، تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی خود را به دا

  کیفري است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است./ت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/05    

7/99/787   

  ك 787-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در بعضی از جرایم از قبیل کالهبرداري و  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134و  104با توجه به مواد 

الذکر با توجه به ارزش مال و نصاب مقید در قانون فوق 1375قانون مجازات اسالمی  656سرقت موضوع ماده 

فقره کالهبرداري که یکی از آنها با نصاب کمتر از یک باشد. حال اگر شخصی مرتکب دو مجازات متفاوت می

میلیارد ریال و دیگري با نصاب بیشتر از یک میلیارد ریال در محاکم مطرح باشد جرایم مذکور با توجه به بند 

بایست تعیین باشد یا غیر مختلف؟در نتیجه چه مجازاتی میالذکر جرایم مختلف میفوق 12ماده » ب«و بند » الف«

  شود؟

 پاسخ:

به صورت متعدد، مانند ارتکاب چند فقره بزه کالهبرداري، جرایم » جرم خاص«در صورت ارتکاب یک  - 1

  شود.ارتکابی غیر مختلف محسوب می

، هرگاه جرایم ارتکابی، مختلف نباشد، فقط 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » الف«مطابق بند  - 2

گاه الزامی به تشدید مجازات ندارد و مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر شود و دادیک مجازات تعیین می

این ماده مجازات را تشدید کند. بنابراین در فرض سؤال نیز براي مرتکب دو فقره بزه » پ«و » ب«در بندهاي 

ي است، هاي کالهبردارشود و مجازات جزاي نقدي که جزئی از مجازاتکالهبرداري فقط یک مجازات تعیین می

گردد و در این حالت بر اساس بزهی که مال موضوع کالهبرداري در آن نسبت به جرم دیگر بیشتر است، تعیین می

  ماده صدرالذکر تشدید کند.» ب«تواند مجازات مرتکب را بر اساس بند دادگاه می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/08    

7/99/772   

  ك  772-186/3-99:  شماره پرونده

  

  استعالم:

به شرطی که ارزش  665و   661، 656،657اصالحی قانون مجازات اسالمی سرقت موضوع مواد  104طبق ماده 

مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفري باشد، قابل گذشت است حال 

وم و تمام این حبس تعلیق شده باشد و در دوره تعلیق مرتکب چنانچه شخصی قبال به تحمل پنج سال حبس محک

جرم سرقت موضوع مواد فوق شود، آیا این شخص با توجه به تعلیق سابق داراي سابقه کیفري موثر محسوب 

  شود؟می

 پاسخ:

در فرض استعالم که فرد به لحاظ ارتکاب جرم داراي محکومیت تعلیقی پنج سال حبس است و در مدت تعلیق،  

که شده است، با توجه به این 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104هاي موضوع ماده مرتکب یکی از سرقت

شود، در صورت االجرا میبه محض ارتکاب جرم جدید و قطعیت حکم اخیر، تعلیق محکومیت لغو و مجازات الزم

 104، جرم ارتکابی جدید مشمول ماده دارا بودن شرایط الزم براي شمول آثار محکومیت کیفري بر محکومیت اول

  شود.شده نبوده و قابل گذشت محسوب نمیقانون یاد

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/01    

7/99/769   

  ح  769-155-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یأت عمومی دیوان عالی ه  1399/5/21مورخه  794رساند بر اساس راي وحدت شماره رویه به استحضار می

کشور قراردادهاي بانکی که بر خالف سود مازاد بر نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي جهوري 

جا که تفسیر قانون محسوب شود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛  این راي از آناسالمی ایران منعقد می

شود،؛ آیا این رأي وحدت از تاریخ رأي وحدت رویه مذکور نیز میشود بنابراین شامل قراردادهاي منعقده پیش می

  شود؟رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می

 پاسخ:

فیه مربوط به چه که قرارداد متنازعاي در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آندر فرض سؤال چنانچه پرونده

اتخاذ  21/5/1399مورخ  794با لحاظ رأي وحدت رویه شماره کننده ملزم است زمانی باشد، دادگاه رسیدگی

تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقًا حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده 

االشعار اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوي دادگاه قانونًا مجاز نیست و اعمال رأي وحدت رویه فوق

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب   477الصدور با اعمال ماده که رأي قطعی سابقوعًا منتفی است؛ مگر آنموض

هاي بعدي اتخاذ تصمیم با لحاظ رأي وحدت رویه فرض سؤال نقض شود که در این صورت در رسیدگی 1392

  صورت خواهد گرفت.

 دکتر احمد رفیعی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



1399/07/01    

7/99/756   

  ح 756-141-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود و در مورد ملک مذکور شخصی در به در واحد اجراي احکام مدنی ملکی توقیف میدر راستاي وصول محکوم

و  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147دادخواست واحد دو دعواي اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 

کند. با توجه به تمایز میان موضوع و اسباب و جهات دعاوي فوق آیا دادگاه سمی مطرح میالزام به تنظیم سند ر

  باید:

که دو دعواي مذکور را از یکدیگر به دو دعواي مذکور به صورت توأمان رسیدگی و انشاء حکم کند؟ یا این - 1

که به سبب تمایز میان تفکیک کند و به هر کدام به صورت جداگانه رسیدگی و انشاء حکم کند؟ و یا آن

موضوعات و اسباب و جهات دو دعوا و عدم قابلیت طرح و استماع دعاوي فوق به صورت توأمان قرار عدم 

که به دعواي اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و نسبت به استماع نسبت به هر دو دعوي صادر کند؟ و یا این

که به دعواي اعتراض ثالث ادر کند یا برعکس؟ و یا ایندعواي الزام به تنظیم سند رسمی قرار عدم استماع ص

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 19اجرایی رسیدگی کند و در مورد دعوي الزام به تنظیم سند رسمی مطابق ماده 

  قرار توقف رسیدگی صادر کند یا برعکس؟ 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

 پاسخ:

به صورت  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147لث اجرایی برابر ماده رسیدگی به دعواي اعتراض ثا

آید و رسیدگی به دعواي الزام به تنظیم سند رسمی توأم العاده و در مرجع قضایی اجراکننده حکم به عمل میفوق

ت طرح توأمان العاده به دعواي اعتراض ثالث اجرایی است. بنابراین، در صوربا دعواي مذکور منافی رسیدگی فوق

که براي رسیدگی به دعواي الزام به تنظیم سند این دو دعوا، دادگاه مکلف است آن دو را تفکیک کند و در صورتی

رسمی نیز صالحیت داشته باشد، جداگانه رسیدگی کند؛ در هر حال صرف طرح هر یک از این دو دعوا موجب عدم 

  استماع یا توقف دعواي دیگر نیست.

  

 یعیدکتر احمد رف

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/01    

7/99/749   

  ك  749-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی و نحوه انطباق آن با قانون  690رساند در خصوص مجازات مقرر در ماده به استحضار می

هاي قضایی به شرح از یکی از  حوزهکاهش مجازات تعزیري دو نظر متفاوت اولی از کمیته علمی استان و دومی 

ذیل صادر و باعث حدوث اختالف نظر گردیده است لهذا خواهشمند است دستور فرمایند در جهت حل اختالف نظر 

  و جلوگیري از تشتت آراي محاکم نظر ارشادي آن معاونت محترم را در این خصوص اعالم فرمایند.

  نظریه اول:

کار محترم قضایی جناب آقاي مرادي اوجقاز در جلسه مطرح و مورد تایید تمامی در پاسخ به این سوال استدالل هم

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و  3اعضاي حاضر به شرح ذیل قرار گرفته: نظر به اینکه برابر بند دوم ماده 

و حداکثر آن در جرایمی که حداقل آن کمتر از سه ماه و یک روز حبس  1373مصرف آن در موارد معین مصوب 

باشد قاضی دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه و یک روز حبس صادر نماید و یا حکم تا یک سال حبس می

 1399هاي خدمات قضایی سال به پرداخت جزاي نقدي صادر نماید و جزاي نقدي مربوط به بند مذکور برابر تعرفه

باشد که در ردیف میلیون ریال می 99میلیون ریال تا  33از  1399قانون بودجه سال  16بر اساس جدول شماره 

باشد و برابر تبصره هاي میباشد و نظر به اینکه قاضی مخیر در تعیین هر یک از مجازاتمی 5هاي درجه مجازات

ها حبس و جزاي نقدي مجازات شدیدتر در صورت تعدد مجازات 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  3

مورخ  744باشد و راي وحدت رویه شماره معیار مجازات شدیدتر قرار گرفتن در درجه باالتر میمالك است و 

باشد نه ثابث و با این توضیح که اصل در تشخیص درجه مجازات در خصوص جزاي نقدي نسبی می 1394/8/19

م مجازات یک که کدایک جرم توجه به شدت مجازات است نه ماهیت آن و به عبارت دیگر براي تشخیص این

که کدام مجازات شدیدتر است جرم توجه به شدت مجازات است نه ماهیت آن و به عبارت دیگر براي تشخیص این

باید به همان درجه بندي که قانونگذار به آن قائل بوده و قانون مجازات اسالمی را به آن اختصاص داده توجه نمود 

گانه هاي هشتشدیدتر اشاره کرده که مجازات اشد بر اساس درجهنیز ابتدا به مجازات  19و صدر تبصره سه ماده 

است بر این اساس اگر دو جرم در نظرگرفته مستوجب جزاي نقدي درجه چهار باشد و دیگر مستوجب  19در ماده 

حبس درجه پنج واضح است که مجازات نخست اشد است اما مقنن در ادامه تبصره که ناظر به وضعیت عدم 

ت ماهیت مجازات را مدنظر قرار داده است این موضع قانونگذار را باید به عنوان یک استثنا بر تشخیص اشد اس

ها خالف قاعده حکم اصل گرفت زیرا مقنن در صورت همراه بودن حبس با جزاي نقدي بدون توجه به درجه آن



نظریه مشورتی شماره صورت مطلق حبس را به عنوان مجازات اشد تعیین نموده است عالوه بر این قسمت دوم 

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز صراحتا به این اشاره شده است مالك و معیار  1395/8/25مورخ 7/95/46

هاي متعدد تخییري براي بندي جرم مجازات قانونی آن جرم است و با توجه به موضوع شکایت که مجازاتدرجه

مجازات اسالمی  19هاي مقرر در ماده وجه به شاخصهاي قانونی با تتشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازات

ها درجه بندي شوند و باالترین در جه مجازات که همان مجازات هاي آن مستقل از سایر مجازاتو تبصره 1392

در مواردي  1394/8/19مورخ  744شدیدتر است مالك تعیین درجه جرم است و طبق راي وحدت رویه شماره 

با جزاي نقدي تعیین شده کیفر حبس مالك تشخیص درجه مجازات است موارد شمول  که مجازات جرم حبس توام

این راي ناظر بر جرایمی است که مجازات حبس و جزاي نقدي مجموعا مجازات قانونی جرم است و قاضی باید 

ابراین قسمت متهم را به هر دو مجازات مذکور محکوم کند و کلمه توام در راي وحدت رویه داللت بر (یا) ندارد بن

دوم تبصره سه ماده قانون مجازات اسالمی و راي وحدت رویه مذکور شامل این دسته از جرایم نشده و در این 

موارد کاربردي ندارد و در جرایم معنونه نظیر تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی که مجازات آن تخییري است وقتی 

اید به یک مجازات حکم دهد در این موارد طبق اصل هاي متعدد است و مقام قضایی بکه جرمی داراي مجازات

گانه مذکور شود یعنی ابتدا درجه هر مجازاتی بر اساس درجات هشتبیان شده درصدر تبصره سه مذکور عمل می

شود در این خصوص اداره حقوقی قوه قضاییه نیز نظرات تعیین و سپس به راحتی مجازات اشد تعیین می 19در ماده 

 1394/5/21مورخ  7/1264تواند به نظریه مشورتی شمارهي بیان نموده که به عنوان نمونه میمشورتی متعدد

بندي مجازات است با توجه به اینکه مقررات بندي جرم متفاوت از درجهدارد با عنایت به اینکه درجهکه اشعار می

ه مجازات است و لذا براي تعیین ماده مذکور تنها جهت تعیین درج 4هاي آن به صراحت تبصره و تبصره 19ماده 

هاي متعدد اعم از تخییري یا غیر تخییري است باید براي هر یک از درجه جرم واحد که قانونا داراي مجازات

ها هاي آن مستقل از سایر مجازاتقانون مذکور و تبصره 19هاي ماده هاي قانونی آن با توجه به شاخصمجازات

ن درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است مالك تعیین درجه جرم است که درجه بندي شود آن گاه باالتری

هاي متعددي دارد با توجه که در استعالم آمده و مجازات 1375از قانون مجازات اسالمی  619جرم موضوع ماده 

مجازات مزبور مجازات شالق که در درجه باالتر درجه شش از  19هاي ماده ها با شاخصبه تطبیق این مجازات

شود و نظریه حبس درجه هفت قرار دارد مجازات شدیدتر است و به همین علت این جرم از درجه شش محسوب می

قانون  547دارد: در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده که مقرر می 1394/1/29مورخ  195/94/7مشورتی شماره 

ها یري هستند با تطبیق هر یک از مجازاتکه داراي دو یا چند مجازات به نحو تخی 1375مجازات اسالمی مصوب 

باالترین درجه مجازات مالك تعیین جرم  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19در درجه بندي مذکور در ماده 



اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این  1395/2/1مورخه  147/95/7خواهد بود و همچنین نظریه مشورتی شماره 

هاي تخییري حبس لزوما به عنوان مجازات اشد در نظر در جرایمی که داراي مجازاتراستا صادر گردیده است لذا 

گیرد اخف یا اي که به آن تعلق میشود بلکه هر مجازاتی جداگانه تعیین درجه شده و با توجه به درجهگرفته نمی

که داراي یکی از شود بنابراین در خصوص جرم موضوع پرونده یعنی تصرف عدوانی نیز اشد بودن آن مشخص می

روز تا شش ماه درجه هفت یا جزاي نقدي از سی و سه میلیون ریال تا نود و نه میلیون  15دو مجازات حبس از 

باشد و با توجه به اینکه جزاي نقدي شدیدتر از حبس است بنابراین همین مجازات مالك تعیین درجه می 5درجه 

توان اذعان نموده که دادگاه صالحیت رسیدگی در نتیجه نمی شوند ومحسوب می 5قرار گرفته و جرم فوق درجه 

به این جرایم را ندارد و همچنان باید در دادسرا تکمیل و سپس با کیفر خواست ارسال گردد و کاهش مجازات 

در چنین مواردي تغییر در صالحیت تحقیق دادسرا و  1399جرایم برابر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

دادگاه به وجود نیاورده است فلذا ابتدا بایستی درجه جرم تعیین گردد و به منظور تعیین درجه جرم باید رسیدگی 

به قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و  1399/2/23عالوه بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

گردد محسوب  می 5شکایت درجه ها نیز توجه نمود و جرم موضوع همچنین تخییري یا غیر تخییري بودن مجازات

باشد و در موارد خاص و استثنایی و بنا بر مراتب فوق به لحاظ این که مرجع اصلی و رسمی تحقیقات دادسرا می

باشد و بدین جهت موضوع پرونده از موارد رسیدگی مستقیم ها میدادگاه مرجع انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده

موضوع در دادسرا رسیدگی و در صورت صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال  دادگاه نبوده و الزم است به

  گردد.

  نظریه دوم:

گویی به سواالت قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در خصوص جواب سوال مطروحه در نشست کمیسیون پاسخ

بر اساس  1375ت قانون مجازات اسالمی تعزیرا 690با موضوع تعیین درجه جرایم موضوع ماده  1399مصوب 

قانون وصول برخی  3همان قانون با اصالح صورت گرفته از طریق قانون کاهش تنصیف مجازات یا بر اساس ماده 

ضمن احترام به نظر مطرح شده مبانی استداللی  1373از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

  گردد:وت به شرح استداللی و استنباطی زیر ارائه میمذکور در پاسخ آن کمیسیون قابل قبول نبوده و نظر متفا

عنصر قانونی یعنی تعیین رفتار مجرمانه و مجازات قانونی بزه تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت - 1

  باشد.می 1375قانون مجازات اسالمی تعزیرات مصوب  690ملکی ماده 

ی مندرج در ماده قانون اصلی مربوط به آن جرم در تعیین درجه یک جرم موجب تعزیر بر اساس مجازات قانون- 2

  باشد.قانون می



شود بر این اساس درجه تقسیم می 8مجازات تعزیري به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19طبق ماده - 3

اند و انگاري بر یک رفتار مقرر شدهگانه ناظر بر آن دسته از مجازات تعزیري است که در مقام جرمدرجات هشت

اند هایی که در قالب جایگرین حبس و یا جزاي نقدي بدل از حبس در قانون وصول پیش بینی شدهز مجازاتا

منصرف خواهد بود یعنی کیفر و مجازات اصلی مطابق قانون همان حبس است و جزاي نقدي مقرر مجازات جانشین 

  باشد.و بدل اختیاري می

شود بر این اساس درجه تقسیم می 8مجازات تعزیري به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19طبق ماده - 3

اند و انگاري بر یک رفتار مقرر شدهگانه ناظر بر آن دسته از مجازات تعزیري است که در مقام جرمدرجات هشت

اند هایی که در قالب جایگزین حبس و یا جزاي نقدي بدل از حبس در قانون وصول پیش بینی شدهاز مجازات

د بود یعنی کیفر و مجازات اصلی مطابق قانون همان حبس است و جزاي نقدي مقرر مجازات جانشین منصرف خواه

  و بدل اختیاري است.

پذیرش استدالل مطروحه در کمیسیون مبنی بر خالف قراردادن مجازات جزاي نقدي قانون وصول براي تعیین - 4

مذکور  19مغایر و تنافی دارد چرا که طبق ماده  1392قانون مجازات اسالمی  19درجه جرم با حکم مقرر در ماده 

آن نیز در مقام ارائه چند  19ماده  3و  2هر جرم موجب مجازات تعزیري صرفا داراي یک درجه است و تبصره 

به ضابطه توجه به حداکثر مجازات  2ضابطه براي تعیین درجه واحد براي هر جرم است به طور نمونه در تبصره 

با دو ضابط دیگر یعنی توجه به مجازات شدید و مجازات حبس و ضابطه  3جازات و در تبصره براي تعیین درجه م

مطابقت ندارد اشاره کرده است  19گانه ماده یک از بندهاي هشتقلمداد کردن مجازاتی که با هیچ 7تعزیري درجه 

مالی در تعیین درجه که هدف مقنن از ارائه این ضوابط تعیین درجه مجازات تعزیري حل اشکال عملی احت

هاي مبهم بوده است حال چگونه ممکن است نسبت به جرم واحد به استناد دو قانون متفاوت قائل به مجازات

بر اساس قانون مجازات اسالمی و قانون کاهش تعزیري درجه  690درجات مختلف باشیم یعنی جرم موضوع ماده 

و  8تعزیري درجه  723نامه طبق ماده نندگی بدون گواهیباشد؟ آیا جرم را 8طبق قانون وصول تعزیري درجه  7

باشد؟ به عبارتی در صورت تعیین  6محسوب و طبق قانون وصول تعزیري درجه  7در صورت تکرار درجه 

و حکم مقرر  19مجازات بر اساس هر یک از قوانین مذکور درجه آن متغیر باشد؟ این موضوع بر خالف مفاد ماده 

ثباتی در تعیین درجه مجازات تعزیري که باید امري ثابت رجه مجازات تعزیري است و این بیدر آن براي تعیین د

و مشخص باشد فاقد وجاهت قانونی و قضایی است در نهایت تبدیل مجازات اصلی به جزاي نقدي طبق قانون 

نونی مربوطه منصرف دهد و درجه بندي به کیفرهاي مقرر اصلی در ماده قاوصول درجه مجازات جرم را تغییر نمی



شود و همچنین قانون بودجه نیز فاقد چنین شانی است و صرفا با انگیزه تامین بودجه است و بر اساس آن تعیین می

  شود و مبتنی بر مصالح اقتصادي و مالی است.کشور وضع می

درجه مجازات در نهایت مجازات قانونی جرم در قانون ثابت و مشخص و تابع اراده مقنن است به عبارتی - 5

شود نه بر اساس حکم دادگاه در مرحله رسیدگی و صدور حکم و بر تعزیري با نظر مقنن در لحظه وقوع تعیین می

اساس مجازات بدلی اعمال قانون وصول در موضوع معنونه اختیاري است و خارج از ماده قانونی اصلی جرم و 

جازات قانونی لذا معیار تشخیص درجه جرم عرض ممجازات قانون است و بدل مجازات اصلی است نه هم

  باشد.نمی

 پاسخ:

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 

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

ل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و قاب 1399تعزیري مصوب 

قانون مجازات  19هاي ماده یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهمین مجازات تقلیل

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

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

  قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است./ت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/09    

7/99/747   

  ك  747-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي الکترونیکی منوط به احراز شرایط مقرر قانون مجازات اسالمی استفاده ازسامانه 62که حسب ماده نظر به این

همان قانون برخی جرایم از جمله معاونت در قتل عمدي از شمول  47در تعویق مراقبتی شده و از طرفی در ماده 

اند، اوًال آیا استفاده از سامانه الکترونیکی در مورد محکومین به حبس تعزیري معاونت تعلیق مستثنی شدهتعویق و 

  در قتل عمدي جایز است؟ ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رضایت اولیاءدم در این راستا ضرورت دارد؟

 پاسخ:

ایط مقرر در تعویق مراقبتی اشاره (ارجاع) صرفًا به وجود شر 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62در ماده 

شده است؛ لذا اعمال مقررات این ماده در خصوص معاونت در قتل عمد بالمانع است. در مواردي که مجازات 

مباشر قتل عمد قصاص باشد، چون مجازات معاون، حبس تعزیري درجه دو یا سه است، با لحاظ تبصره الحاقی به 

این ماده منوط به گذراندن یک چهارم مدت حبس است ولی اگر مجازات مباشر قتل ماده مذکور، اعمال مقررات 

تعیین شود، چون مجازات مقرر در ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  612عمد با توجه به ماده 

ا شش) است و تر از این مجازات (درجه پنج یاخیرالذکر درجه چهار است، مجازات معاون یک تا دو درجه پایین

  اعمال مقررات ماده صدرالذکر به طور مطلق با احراز شرایط مقرر در این ماده بالمانع است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/02    

7/99/743   

  ك  743-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نون اصالح قانون معادن باید با موافقت سازمان قا 24برداري از معادن پرتوزا به موجب ماده صدور مجوز بهره

رغم مخالفت سازمان انرژي اتمی، مجوز معدن انرژي اتمی ایران باشد:  چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت به 

  سنگ آهن آلوده به اورانیوم را صادر کند:

گیري از ورود مواد پرتوزا آیا دادستان از باب حقوق عامه و در راستاي حفظ سالمت و بهداشت عمومی و جلو - 1

  برداري از این معدن جلوگیري کند؟تواند از ادامه فعالیت بهرهبه چرخه تولید، می

نفع مواد پرتوزا و مرجع صدور پروانه دو مرجع دولتی است، روند قانونی ابطال پروانه که ذيبا توجه به این - 2

  برداري چگونه است؟بهره

  ا و آزمایش جهت کشف اورانیوم سازمان انرژي اتمی است؟آیا مرجع تشخیص مواد پرتوز - 3

  آیا تشخیص سازمان انرژي اتمی مالك عمل دیگر مراجع است و آیا این تشخیص قابلیت اعتراض دارد؟ - 4

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  114در فرض استعالم در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مذکور در ماده  - 1

ها، باید نسبت به کننده به موضوع اعم از دادستان، بازپرس یا جانشین آنضایی رسیدگی، مقام ق1392مصوب 

جلوگیري از فعالیت مربوطه که متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه است، اقدام کند. بدیهی است این امر نافی انجام 

در برابر اشعه مصوب قانون حفاظت  17هاي اجرایی نظیر سازمان انرژي اتمی (بر اساس ماده وظایف دستگاه

 105) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی (بر اساس ماده 1368

  باشد.) در پیشگیري از خطر و حادثه نمی1369قانون کار مصوب 

بینی شده در پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفًا از طرق پیش - 4و  2

  پذیر است.قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکان

که حوزه اکتشافی داراي مواد پرتوزاي ، تشخیص این»1368قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب «با توجه به  - 3

الحاقی  2بیش از حد مجاز است، امري کارشناسی است و نظر سازمان انرژي اتمی ایران که طبق تبصره 

) باید ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون و نیز 1394و  1390قانون معادن (اصالحی   24به ماده  22/8/1390



هاي جدید که داراي مواد پرتوزاي بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتداي هر سال محدوده

  الرعایه است.اعالم شود، براي وزارت اخیرالذکر الزم

  

 رفیعیدکتر احمد 

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/02    

7/99/739   

  ح  739-22-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود و اعضاء با شرکت تعاونی مسکن مهر با تعداد اعضاء محدود جهت ساخت آپارتمان (مسکن ) تشکیل می

کند. انکار ساخت را شروع میکنند شرکت هم با تنظیم قرارداد با پیمآورده خود در ساخت مجموعه مشارکت می

کنند. شرکت دهد و اعضاء از پرداخت وجه امتناع مینیت خود کار را طبق قرارداد انجام میپیمانکار با حسن

تعاونی هم درآمد دیگري براي پرداخت دیون خود ندارد. ناچار پیمانکار بعد از انجام تعهدات براي خود قسمتی از 

کند و شرکت محکوم دادخواست حقوقی علیه شرکت تعاونی مسکن مهر تقدیم میطلب خود که باقی مانده است. 

  شود. حال سوال این است: می

چنانچه شرکت تعاونی که موضوع فعالیتش ساخت و تحویل مسکن به اعضاء است، پیش قبل از پرداخت طلب   - 1

ل شرکت تنها همین واحدها باشد، آیا پیمانکار،  واحدهاي آپارتمانی ساخته شده را به اعضاء واگذار کند و اموا

توان با تقسیم بدهی بر این واحدها، وجوه را از اعضا شرکت تعاونی اخذ کرد؟ ادر صورت منفی بودن پاسخ، می

  طلب پیمانکار از کجا و از چه محلی باید پرداخت شود؟

  شوند؟می آیا اعضاء تا پیش از واگذاري قطعی، مالک واحدهاي آپارتمان ساخته شده محسوب- 2

  هاي شرکت به پیمانکار مسؤولیتی  دارند؟هاي یادشده،آیا آنان در قبال بدهیدر صورت مالکیت اعضا بر واحد- 3

ها به نصاب اعالمی شرکت نرسیده حکم را اجرا تواند از محل دارایی اعضاء که آورده آنآیا اجراي احکام می - 4

  کند؟

تواند شوند و اجراي احکام نمیها میقطعی و نهایی مالک آپارتمان توان گفت اعضا پیش از واگذاريیآیا می- 5

  هاي شرکت به مزایده بگذرد؟ها را بابت بدهیآپارتمان

ها به حد نصاب اعالمی شرکت نرسیده است، مالک توان گفت اعضایی که مجموع اقساط پرداختی آنآیا می- 6

مانده شرکت را پرداخت کند و مبلغ جز ها بدهی باقیپارتمانتواند از محل فروش آن آشود و اجراي احکام نمینمی

  ها مسترد شود؟آورده اعضاء هم باید به آن

 پاسخ:



کننده از واگذاري، انتقال مسکن به اعضاي شرکت تعاونی باشد؛ سؤال مطروحه مبهم است. چنانچه منظور سؤال - 1

ده نداشته باشد، با توجه به تفکیک شخصیت به نحوي که شرکت تعاونی مالکیتی نسبت به واحدهاي ساخته ش

  حقوقی شرکت از اعضا حکم صادره علیه شرکت نسبت به اعضاء قابل اجرا نیست.

قانون احکام دائمی  62در فرض سؤال، احراز انتقال قطعی واحدهاي آپارتمانی به اعضاء برابر ماده  - 6و 2-5

  مستلزم رسیدگی قضایی است. ، امري قضایی بوده و1395هاي توسعه کشور مصوب برنامه

با توجه به استقالل شخصیت حقوقی شرکت تعاونی از اعضاي آن، در فرض سؤال که اعضاء رابطه  - 4و  3

تواند از دارایی اند، مسؤولیتی در قبال بدهی شرکت ندارند و اجراي احکام نمیقراردادي با پیمانکار نداشته

له) به را وصول کند. در نهایت پیمانکار (محکوماند، محکومنکرده اعضایی که نسبت به تکمیل آورده خود اقدام

علیه) از تواند توقیف طلب شرکت تعاونی(محکوممی 1356و بعد قانون اجراي احکام مدنی مصوب  87برابر ماده 

احراز  هاي آپارتمانی به اعضا شرکت تعاونی رااعضا را درخواست کند. در هر صورت چنانچه دادگاه انتقال واحد

  به را از محل این اموال استیفا کندتواند محکومها متعلق به شرکت بوده و پیمانکار مینکند، واحد

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/09    

7/99/684   

  ك684-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

د به طور مثال آیا جرایم قتل ناشی از اکراه، ممسک مصادیق کیفرهاي مستوجب حبس ابد تعزیري را احصاء فرمایی

  شوند؟در قتل، ارتداد براي زن و سرقت براي بار سوم از جمله جرایم مستوجب حبس ابد تعزیري محسوب می

 پاسخ:

با عنایت به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  278ماده » پ«اوالً، حبس ابد سرقت در مرتبه سوم موضوع بند 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  3ماده  6مذکور، مجازات حدي است و لذا مشمول تبصره  تصریح ماده

  نیست. 1399

قانون  37کننده در قتل (ماده گذار در خصوص حدي یا تعزیري بودن مجازات حبس ابد براي اکراهثانیاً، قانون

تعیین تکلیف نکرده است و لذا طبق  ) و نیز براي ممسک در قتل عمدي به صراحت1392مجازات اسالمی مصوب 

قانون مجازات اسالمی،  220اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و با لحاظ ماده 

  مراجعه دادرس به منابع معتبر اسالمی یا فتاوي معتبر ضروري است که از وظایف این اداره کل خارج است.

  

 دکتر احمد رفیعی

قضاییهمدیرکل حقوقی قوه 



 

1399/07/01    

7/99/559   

  ح  559-59-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در فرض خرید قسمتی از یک باب منزل مسکونی داراي سابقه ثبتی براي مثال دو دانگ از شش دانگ و متعاقبًا 

اخذ سند  فوت فروشنده و برخی از وراث وي و به تبع آن مالکیت مشاعی وراث بر مورد معامله، آیا خریدار جهت

مشاعی نسبت به سهم خریداري شده باید صرفاً از طریق تنظیم دادخواست و طرح دعوا در دادگاه حقوقی محل 

ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت » الف«وقوع ملک اقدام کند و یا با توجه به تحقق شرایط مندرج در بند 

ه به عدم امکان صدور سند مالکیت مفروزي و با توج 1390هاي فاقد سند رسمی مصوب ثبتی اراضی و ساختمان

فوت فروشنده و برخی از وراث وي، امکان رسیدگی به موضوع توسط هیأت حل اختالف اداره ثبت نیز متصور 

  است.

 پاسخ:

این  1390هاي فاقد سند رسمی مصوب مستفاد از مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

ها یا اراضی داراي سابقه ثبتی که صدور سند مالکیت مفروزي از طریق قوانین ونی ساختماناست که متصرفان قان

توانند در چارچوب شرایط ماده یک قانون یادشده به هیأت حل اختالف موضوع ها میسور نیست، میجاري براي آن

ج از موارد مذکور در قانون مذکور مراجعه و درخواست سند مفروزي کنند. بنابراین در فرض مطروحه که خار

قانون یادشده است، درخواست خریدار سهم مشاع (دو دانگ از شش دانگ) یک باب ساختمان مسکونی داراي 

تواند سابقه ثبتی براي اخذ سند مالکیت مشاعی قابلیت طرح و پذیرش در هیأت یادشده را ندارد و این فرد فقط می

ها در محاکم به طرفیت فروشنده یا وراث و قائممقام قانونی آناز طریق طرح دعواي الزام به تنظیم سند رسمی 

  نسبت به اخذ سند رسمی مالکیت مشاعی به نسبت سهم مشاع خود در ملک مذکور اقدام کند.

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/07/05    

7/99/557   

  ح557-62/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي استان دچار حریق شد و حسب اعالم مسئوالن منطقه اعم از ها و مراتع یک از شهرستانلجنگ 1398در سال 

منابع طبیعی و بخشداري و فراخوان عمومی از طریق امامان جماعت مساجد منطقه، افراد محلی به یاري نیروهاي 

اهی منطقه، سه نفر از اند که به علت گستردگی حریق ناشی از کمی آب و پوشش خشک گیمنابع طبیعی شتافته

 510درصد سوختگی شده است. حال نظر به ماده  58جوانان یاري دهنده کشته شده و یک نفر دیگر به شدت دچار 

قانون مدنی، آیا اقامه دادخواست به طرفیت اداره منابع طبیعی استان و مطالبه  306قانون مجازات اسالمی و ماده 

  قانونی دارد؟دیه با عنایت به قاعده احسان وجاهت 

 پاسخ:

بانی مصوب اي از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلقانون حمایت قضایی و بیمه 2برابر تبصره ماده 

هاي سازمانی هاي اجرایی مذکور بر اساس قوانین و حسب مورد براي انجام مأموریتدر مواردیکه دستگاه« 1399

نمایند مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، ه میاز افرادي غیر از مأموران یگان حفاظت استفاد

از سوي دیگر » اي این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه

ت بینی بوده و دستگاه اجرایی به ناچار و در وضعیسوزي و وقوع آن غیر قابل پیشدر فرض سؤال، گسترش آتش

غیر فوري از نیروهاي داوطلب براي اطفاء حریق استفاده کرده است. هرچند زمینه انجام مفاد مقررات الزم براي 

هاي اجرایی وارد عمل شده و بیمه این اشخاص فراهم نشده ولی چون این اشخاص بنا به درخواست عمومی دستگاه

ها در صورت گونه که آناند و همانانی اقدام کردهبدر واقع در جایگاه مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل

هاي مقرر در قانون شامل این اشخاص وجود شرایط، از باب استیفاء مستحق اجرت عمل خود هستند، لذا حمایت

شده از حریق اعم از دیه فوت ربط به جبران خسارت واردشود و اقدام داوطلبانه ایشان مانع از الزام دستگاه ذيمی

  ات نیست.و جراح

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/09    

7/99/531   

  ح531-145-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 1379هاي عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 113که بر اساس ماده با توجه به این

که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد  چنانچه خواهان شود درخواست تأمین خواسته در صورتی پذیرفته می

خواسته مالی خود مبنی بر مطالبه وجه نقد مانند مطالبه اجرت المثل را به صورت علی الحساب تقویم کرده باشد 

پذیر است؟ و در صورت مثبت بودن آیا  با توجه به معلوم نبودن قطعی خواسته صدور قرار تأمین خواسته امکان

  شود؟سخ تامین خواسته معادل چه مبلغی صادر میپا

 پاسخ:

درخواست صدور  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 113مطابق ماده 

ماده  3شود که میزان خواسته معلوم و یا عین معین باشد و مطابق بند قرار تأمین خواسته در صورتی پذیرفته می

شده خواسته باید در زمان تقدیم دادخواست مشخص و به طور منجز تعیین شود و در قانون یاد  62 و ماده 51

صورت وجه نقد بودن، مقدار آن دقیقًا ذکر شود و در فرض مال بودن، مبلغ تقویم شده تا زمان دادخواست معلوم و 

که خواسته به فراهم شود، لذا در فرضیمشخص باشد تا امکان صدور قرار تأمین خواسته به میزان مبلغ تعیین شده 

جا که میزان خواسته معلوم نیست، صدور قرار تأمین خواسته مغایر با ماده شود از آنالحساب تعیین میصورت علی

  شده استقانون یاد  113

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/09    

7/99/520   

  ح520-75-99شماره پرونده:  

  عالم:است

شود که چنانچه چکی که بابت تمام یا بخشی از ثمن ضمن قرارداد فروش یک دستگاه خودرو، چنین شرط می 

  معامله صادر شده است در موعد مقرر کارسازي نشود، معامله منفسخ است.

عیت حقوقی اوال، چنانچه در فاصله انعقاد قرارداد و انفساخ آن خریدار، خودرو را به شخص دیگري منتقل کند، وض

  معامله جدید از لحاظ صحت، بطالن یا عدم نفوذچیست؟

ثانیا، چنانچه در فرض سوال شرط ذخیره مالکیت شده باشد؛ بدین نحو که خریدار تا زمان پاس شدن چک مذکور 

حق انتقال خودرو موضوع قرارداد را به شخص دیگر نداشته باشد؛ اما بر خالف این شرط و تعهد خودرو را به 

  دیگري بفروشد، وضعیت حقوقی معامله جدید چگونه است؟شخص 

 پاسخ:

هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره «که قانون مدنی مبنی بر این 454با توجه به ماده  - 1

از بیع را اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتی «دارد همان قانون که مقرر می 455و ماده ...» شود باطل نمی

متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد 

این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده  364و 363، 287و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ...» 

که برخالف آن به طور ضمنی یا زند؛ مگر اینه نمیاست، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدي به آن صدم

قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن،  460که، بیع شرط موضوع ماده صریح تراضی شده باشد. توضیح آن

کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده شود؛ زیرا دو طرف تراضی میاستثناء بر این قاعده تلقی می

به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردي است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور  نگاه دارد یا

ضمنی بر مشتري شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خریدار، 

در خصوص استرداد مورد شود، که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیجاییمعامله اول منفسخ شده است، از آن

معامله، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را 

  به فروشنده مسترد کند.

که با تحقق عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده است، در فرض سؤال شرط عدم انتقال مبیع تا زمان نظر به این - 2

کند. در این فرض با توجه به رط فعل منفی) خللی در صحت و نفوذ عقد بیع دوم وارد نمیوصول وجه چک (ش

  له (بایع اول) حق فسخ معامله را دارد.قانون مدنی، مشروط 239و  237مفاد مواد 



  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/07    

7/99/506   

  ح506-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شخصی پس از خریداري یک قطعه زمین بنایی در پنج طبقه در آن احداث و چهار طبقه از آن را واگذار کرده 

ها در ملک، شخص دیگري اقدام به ابطال سند رسمی زمین نموده است و به است. پس از واگذاري و سکونت آن

و قمع بنا و خلع ید خریداران که داراي  للغیر بودن ملک، دادگاه بنا به تقاضاي خواهان حکم بر قلعلحاظ مستحق

هایی اند، صادر کرده است. مرحله اجراي حکم در حدود شرقی و غربی ملک مذکور آپارتمانسند رسمی بوده

احداث شده است، به منظور بررسی خسارات احتمالی وارد بر این واحدها در نتیجه اجراي حکم قلع و قمع، موضوع 

هاي مجاور در ارجاع شده است و کارشناس منتخب، ورود خسارت بر ساختمان به کارشناس رسمی دادگستري

  صورت اجراي حکم قلع و قمع را تأیید کرده است. 

له پرداخت هاي وارده به محکومکه متصرفین حاضر هستند قیمت عرصه را به همراه تمام خسارتبا توجه به این

پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، امکان 1356ی مصوب قانون اجراي احکام مدن 46کنند، آیا اعمال ماده 

هاي مجاور وارد شود، مسئولیت پرداخت آن خسارت بر عهده چنانچه در حین قلع و قمع خساراتی بر ساختمان

  کیست؟

 پاسخ:

تعالم و قانون مدنی، انتقال رسمی زمین فرض اس 311و  302،  36،  31، 30اوالً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 

للغیر توان مانع اجراي حکم قلع و قمع واحدهاي آپارتمانی احـداثی در ملـک مستحقاحداث بنا در آن را نمی

دانست؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امري استثنایی و خالف اصل است و تنها در موارد 

  ن را به دیگر موارد تسري داد.توان احکام استثنایی قانومصرح قانونی جایز است و نمی

ثانیاً، با عنایت به مراتب یاد شده، اعالم آمادگی متصرفین براي پرداخت قیمت زمین و تأمین خسارات وارد بر 

نیست و حداکثر آن که  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46له، موجب و محملی براي اعمال ماده محکوم

  دهد. اجراي احکام به آن ترتیب اثر می در صورت توافق طرفین بر این امر،

که ثالثاً، صرف ورود خسارت بر امالك مجاور در نتیجه اجراي حکم قلع و قمع، مانع اجراي حکم نیست؛ مگر  آن

که عرفًا قابل اغماض خساراتی که در نتیجه اجراي این حکم بر امالك مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آن

رت با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، حکم قلع و قمع واحدهاي نباشد؛ در این صو



، قیمت ملک 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ مالك از ماده 

  علیه وصول خواهد شد. تعیین و از محکوم

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/01    

7/99/473   

  ح 473-100-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي دولتی قیمت روز ملک خود را مطالبه کرده است. دادگاه خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت یکی از ارگان

شود. بدوي با ارجاع موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی برآورد قیمت روز ملک را خواستار می

ناسان مذکور نظریه خود را اعالم و در نهایت دادگاه بدوي مطابق نظریه هیأت کارشناسان مبادرت به صدور کارش

علیه، دادگاه نماید. پس از تجدید نظرخواهی محکومحکم به محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز ملک می

ها و ا توجه به تغییر فاحش قیمتنفع خواهان بدوي بتجدیدنظر مبادرت به تشکیل جلسه رسیدگی نموده و ذي

قانون کانون کارشناسان رسمی  19انقضاي بیش از شش ماه از اعالم نظر کارشناسان رسمی به استناد تبصره ماده 

، نظریه کارشناسی را فاقد اعتبار قانونی دانسته و از دادگاه تجدیدنظر تقاضاي اخذ نظریه 1381دادگستري مصوب 

  رشناسی را نموده است.جدید از هیأت سه نفره کا

  سؤال:

رغم عدم تجدیدنظرخواهی خواهان بدوي باید با توجه به تغییر فاحش قیمت و انقضاي بیش آیا دادگاه تجدیدنظر به 

قانون کانون کارشناسان  19از شش ماه از اعالم نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستري به استناد تبصره ماده 

یأت سه نفره کارشناسان نظریه جدید قیمت روز ملک را اخذ و بر این اساس از ه 1381رسمی دادگستري مصوب 

  که همان نظریه اولیه کارشناسی را مبناي رأي قرار دهد؟کند یا اینمبادرت به صدور رأي می

 پاسخ:

، همانگونه که در متن آن 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  آمده

کنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت رسمی دادگستري است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر می

ید نظرخواهی کرده است، دادگاه عادله روز، تعیین و حکم بدوي به پرداخت آن صادر شده و خوانده بدوي تجد

قانون کانون کارشناسان دادگستري  19تجدیدنظر براي ارجاع موضوع به کارشناس در اجراي تبصره ذیل ماده 

  تکلیفی ندارد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/01    

7/99/472   

  ح472-10/6-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اصل چهل و سوم  قانون  8قانون مدنی و اصل یکصد و پنجاه و سوم و بند   967و  966، 96، 8نظر به مواد 

و  آیین نامه آن،  الیحه استمالك  1342نامه قانونی ، تصویب1328نامه استمالك اتباع بیگانه مصوب اساسی آیین

با اصالحات و  1310مصوب  اصالحی قانون ثبت اسناد و امالك کشور 148ماده  7هاي خارجی،  بند اتباع  دولت

هاي  ثبتی و آیین نامه چگونگی مجموعه بخشنامه 11الحاقات بعدي،  رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، بند 

آیا در حال حاضر اتباع خارجی مقیم   1374/9/19تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم مصوب 

ول اعم از عین یا منفعت یا حقوق راجع به آن با سند رسمی یا عادي را یا غیرمقیم، حق استمالك اموال غیر منق

  دارند؟

 پاسخ:

ها از جمله وظایف هرچند احصاء قوانین و مقررات حاکم بر موضوع  و اعالم نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آن

غیرمنقول توسط اتباع  اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیست؛ اما به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال

بیگانه در قلمرو جمهوري اسالمی ایران دانست؛ زیرا اوًال، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء 

توان نمی 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  8ماده » و«امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند 

مند دانست. بر این ع خارجی را به نحو اطالق از این حق بهرهآن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتبا

توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در قانون مدنی اتباع بیگانه می 961اساس، هرچند وفق ماده 

 گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سومهاي سهبند

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استمالك اتباع بیگانه در ایران 

  اعمال شود.

نامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، ناظر بر ابطال آیین 12/10/1378مورخ  362ثانیاً، هرچند دادنامه شماره 

ع خارجی غیرمقیم در جمهوري اسالمی ایران (موضوع اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتبا

) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأي 3/11/1374ه مورخ 13996/ت 13235نامه شماره تصویب

که به نحو اطالق هرگونه اعطاي امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور 

نامه راجع به گذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیینزم تصویب قانونایران را مستل



نامه اجرایی آن را نیز فاقد و آیین 13/7/1342نامه قانونی مورخ و تصویب 1328استمالك اتباع خارجه مصوب 

  وجاهت قانونی دانست.

یت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در ثالثاً، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوع

  توان به شرح زیر بر شمرد؛قلمرو جغرافیایی جمهوري اسالمی ایران را از جمله می

پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچاي (عهدنامه بازرگانی  5نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده 

و نیز با توجه  1328نامه استمالك اتباع خارجه مصوب ه) و مستفاد از ماده یک آیینهاي ایران و روسیمیان دولت

قانون راجع به جلب و  3و تبصره یک ماده  1310به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 

ري خارجی مصوب گذاقانون تشویق و حمایت سرمایه 2و تبصره ماده  1334هاي خارجی مصوب حمایت سرمایه

، باید به نحو اطالق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و 1380

متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز 

  ).1310منقول اتباع خارجی مصوب شامل می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیر

شود و قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می 987ماده  2و تبصره  986دوم. با توجه به ماده 

بعد از طالق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی 

  داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت.کند، حق تحصیل می

قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون  989ماده  3سوم. با توجه به حکم مقرر در بند 

  رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند.

صنعتی جمهوري اسالمی ایران  - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 24ماده  چهارم. بر اساس تبصره یک

  اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقًا ممنوع است. 1372مصوب 

نامه گذاري خارجی (موضوع تصویبنامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهآیین 24پنجم. بر اساس ماده 

گذاري خارجی به هیأت وزیران) در مواردي که انجام سرمایه 23/8/1371مورخ  27032/ت 32556شماره 

گذاري به تشخیص سازمان تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه

ز زمین و منابع ملی در نامه نحوه استفاده اآیین 9آزاد تجاري، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده منطقه

، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع 10/12/1373صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  - مناطق آزاد تجاري

  ها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است.هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنخارجی و همچنین شرکت

هاي فرسوده پیرامون حرم مطهر بهسازي و نوسازي بافت ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح

با اصالحات بعدي، صدور مجوز خرید و استمالك و  1384حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 



هاي بعدي به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیري وزارت مسکن و همچنین نقل و انتقال

ي) و متشکل از نمایندگان وزارت اطالعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازي (راه و شهرساز

شهرسازي، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوي یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز 

  است.

کم تملک هاي خارجی نیز متضمن حالذکر، برخی معاهدات منعقده با کشورهفتم. عالوه بر قوانین و مقررات فوق

هاي طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله اتباع کشور

و مواد دوم و بیست و یکم  1353کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب  30و ماده  2است بند یک ماده 

  .1343قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب 

گري یا مؤسسات وابسته به آن در ایران هاي خارجه براي محل سفارتخانه یا کنسولم. خرید ملک توسط دولتهشت

  نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/05    

7/99/435   

  ك435-133-99رونده:  شماره پ

  

  استعالم:

  شود؟آیادرج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادي محسوب می - 1

در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوري آیا موضوع - 2

  شود؟باشد؟ و شاکی چه شخصی محسوب میجعل می

 پاسخ:

ها شرکت قانون مدنی در اسناد عادي، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن 1305مطابق ماده  اوالً،

اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادي نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین داشته

تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل  نامه را مقدم برچنانچه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ نظیم بیع

تواند مصداق هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد مینیست لکن اگر چنین نوشته

  جرایم تبانی براي بردن مال غیر، جعل، کالهبرداري و ... باشد.

  اند.اکی باشند که از وقوع جرم متضرر شدهتوانند شثانیاً، در فرض سؤال، صرفاً شخص یا اشخاصی می

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/01    

7/99/319   

  ح319-93-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با توجه به اینکه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به شهادت دو شاهد به عنوان دلیل اعسار استناد کرده 

اي که به این جهت استماع گواهی گواهان تشکیل گردیده است شهود را حاضر نکرده است و در است و در جلسه

اي جلسه دادرسی تقاضا نموده که دادگاه براي آنان اخطاریه ارسال و آنان را دعوت به جلسه کند آیا چنین خواسته

  مطابق با قانون بوده و قابلیت اجابت دارد یا خیر؟

 پاسخ:

اه از باب تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعواي اعسار مدعی اعسار را مکلف به تعرفه شهود در فرض سؤال دادگ

کرده است و این امر مانع از آن نیست تا به درخواست وي مبنی بر احضار شهود تعرفه شده ترتیب اثر دهد بنابراین 

ر گیرد یا خیر بر عهده دادگاه تشخیص این که پذیرش درخواست مدعی مبنی بر احضار شهود باید مورد پذیرش قرا

و فرع بر آن است که با فرض حضور شهود در دادگاه و اداي شهادت، شهادت ایشان در اثبات مدعاي خواهان اثر 

  گذار باشد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/16    

7/99/1058   

  ح  1058-260-99شماره پرونده:  

  استعالم:

به خواسته اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه قراردادي قرارداد » الف«بانک به طرفیت آقاي اي در پرونده

صادر » الف«مشارکت مدنی در امور بازرگانی طرح دعوا نموده و دادگاه نخستین نیز حکم بر محکومیت آقاي 

  از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است.» الف«نموده است و سپس آقاي 

  الذکر بفرمایید: آیا این قرارداد شرعا و قانونا صحیح است یا باطل؟ه به موارد ذیلاکنون با توج

قرارداد در مورد موضوع مشارکت قید شده موضوع مشارکت عبارت است از خرید و فروش کاال با  1در ماده - 1

ه درگزارش ها بانک تجدیدنظرخوانداف با ذکر نام دستگاه –دي  - مشخصات چند دستگاه مخصوص کارگاه ام

میلیون ریال اعالم  155درصد و مبلغ سود را 25خالصه اطالعات تسهیالت صراحتا نرخ سود تسهیالت اعطایی را 

  نموده است.

باشند مگر قانون مدنی مقرر گردیده: هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می 575در ماده - 2

مقابل عملی سهم زیادتري منظور شده است و در تبصره یک ماده واحده اینکه براي هریک یا چند نفر از شرکا در 

هاي مختلف اقتصادي با تاکید بر قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش

فند ها مکلدرباره عقود با بازدهی متغیر بانک - 1مقرر داشته تبصره  1385قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 

بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادي مورد 

قرارداد شریک شوند ... آیا اینکه شرط شود که شریک ضمان سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت 

  اکت موجب بطالن عقد است یا خیر؟متوجه مالک نخواهد شد و یا تعیین سود قطعی براي یک طرف شر

مقرر گردیده شرکت مدنی در صورتی تشکیل و  1363دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب  3در ماده - 3

الشرکه نقدي خود را به حساب مخصوص که در بانک براي شرکت تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرار داد سهم

الشرکه غیر نقدي باشد طبق مقررات مشارکت که تمام یا قسمتی از سهمگردد واریز نمایند و در صورتی افتتاح می

نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون آیین 20الشرکه به مدیر یا  مدیران تحویل گردد و در ماده مدنی این سهم

خواهد هیئت وزیران مقرر گردیده شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق  88620نامه شماره ربا بهره تصویب

الشرکه نقدي خود با به حساب مخصوصی که در بانک براي شرکت افتتاح یافت که شرکا طبق قرارداد سهم

میلیون ریالی خود را به حساب مخصوص  250الشرکه گردد واریز نمایند اما در مانحن فیه تجدیدنظرخواه سهممی

  که در بانک براي شرکت افتتاح گردید واریز ننموده است.



مجلس  1362/6/8قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره مصوب  15از ماده  2و  1کلیف مقرر در تبصره آیا ت- 4

) در راستاي قانون عملیات بانکی بدون ربا و 1376/11/29شوراي اسالمی با اصالحات و الحاقات بعدي( الحاقی

ا در این دو تبصره رعایت گردد و آیبانکداري اسالمی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می

چون و چرا به هاي عقود اسالمی مفروض گرفته شده است و یا آنکه به معناي اعتبار بخشیدن بیچارچوب

  قراردادهاي بانکی که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده باشد است

 پاسخ:

دستورالعمل نحوه « 3به ماده شده، موردي و ناظر به مصداق یا پرونده خاص است و با توجه سؤال به نحو مطرح

ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از » 19/9/1398قضاییه مصوب استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه 

هاي مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع گویی به سؤالپاسخ

  کننده است.رسیدگی

 دکتر احمد رفیعی

  وقی قوه قضاییهمدیرکل حق



 

1399/07/19    

7/99/1053   

  ك 1053-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي حبس تعزیري میزان مجازات برخی از جرایم به درجه هفت یا هشت با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات 

ه شش و باالتر در دادسرا تقلیل پیدا کرده و از طرفی در بسیاري از اوقات جرایم درجه هفت یا هشت با جرایم درج

گیري اعم از صدور قرارهاي منع تعقیب یا جلب به شود؛ آیا قضات دادسرا امکان رسیدگی و تصمیممطرح می

  دادرسی نسبت به جرایم درجه هفت یا هشت با سایر جرایم را دارند؟

 پاسخ:

طرح باشد که برخی از جرایم درجه در صورتی که عناوین جزایی متعدد (اعم از تعدد مادي یا معنوي) در پرونده م

باید به طور مستقیم در دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340هفت و هشت باشد که مطابق ماده 

مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیري درجه شش و باالتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا 

ان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري واحد نسبت به وي است، با توجه به لزوم رسیدگی توأم

قانون یادشده، اصوًال انجام  92و  64و  22همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد   313و  218مطابق مواد 

در موارد مصرح تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوي دادگاه تنها 

و به طور استثنایی از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  285و تبصره یک ماده  340، 306نظیر مواد 

قانون اخیرالذکر، رسیدگی  81پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده سوي دادگاه صورت می

ورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به ص

شود به دادگاه براي تفکیک پرونده و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیري درجه هفت یا هشت محسوب می

  رسیدگی مستقیم وجود ندارد

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/20    

7/99/1080   

  1080-184-99ه:  شماره پروند

  

  استعالم:

هایی در خصوص جرم سیاسی در دادگاه کیفري یک تهران مطرح رسیدگی است لیکن به با توجه به اینکه پرونده

رسد قانون در خصوص تعیین مجازات با ابهاماتی مواجه است لذا شایسته است در خصوص سوال ذیل نظر می

  نظریه اداره حقوقی را اعالم فرمایید.

به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده است و در این قانون صرفًا  1395جا که قانون جرم سیاسی در سال از آن

به تعریف جرم سیاسی و بیان مصادیق آن پرداخت شده است لیکن در خصوص تعیین نوع و میزان مجازات جرم 

سیاسی بایستی حسب مقررات  که جرمرسد قانون ساکت است فلذا از این رو با توجه به اینسیاسی به نظر می

هاي کیفري یک رسیدگی شود آیا در تعیین مجازات به طور مثال جاري کشور با حضور هیأت منصفه در دادگاه

  قانون مزبور را به یکی از موارد ذیل:  2ماده » ث«موضوع بند 

  »1392قانون مجازات اسالمی 698ماده « الف) 

  »قانون مطبوعات  35به ماده « یا ب) 

  »قانون مذکور 6ماده  2تبصره « ج) به یا

  توان ارجاع داد؟می 

 پاسخ:

اي تعیین نشده است؛ براي جرایم سیاسی مجازات جداگانه 1395که در قانون جرم سیاسی مصوب نظر به این

ز الذکر، جرم سیاسی محسوب و ابنابراین بزه نشر اکاذیب در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک قانون فوق

حیث مجازات مرتکب، تفاوتی بین جرم سیاسی و غیر آن نیست؛ لذا در فرض استعالم، رفتار مرتکب حسب مورد 

با الحاقات بعدي و یا تبصره  1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  746یا  698تواند منطبق با مواد می

  است.با اصالحات و الحاقات بعدي  1346قانون مطبوعات مصوب  6ماده  2

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/19    

7/99/1040   

  ك 1040-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها و ... واجد وصف ها،پاركدر این خصوص که دوچرخه سواري بانوان در انظار و اماکن عمومی مانند خیابان

  کیفري است؟

 پاسخ:

و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده با توجه به اصل قانونی بودن جرم 

آمده است، مادام که براي رفتاري طبق قانون مجازات تعیین نشده باشد،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2

ها ا و خیابانهكسواري بانوان در اماکن عمومی نظیر پارتوان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون براي دوچرخهنمی

اي باشد که که رفتارهاي مذکور به گونهبینی نشده است، لذا این رفتارها جرم نیست؛ مگر اینمجازاتی پیش

  قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) و یا دیگر قوانین کیفري باشد. 638مشمول ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

 مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/19    

7/99/1032   

  ح  1032-41-99اره پرونده:  شم

  استعالم:

شود؛ یکی برگ سبز که گونه که مستحضرید طبق رویه حاکم بر کشور در خصوص خودرو دو سند صادر میهمان

شود و دیگري از سوي دفاتر اسناد رسمی تحت عنوان سند قطعی از سوي اداره راهنمایی و رانندگی صادر می

قانون مدنی هر دو سند مذکور وصف رسمی بودن را دارا  1287اده منقول که طبق تعریف سند رسمی در م

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  29نامه اجرایی ماده ماده یک آیین» ب«باشند از سوي دیگر طبق بند می

وزارت دادگستري، تعویض پالك به معناي فک پالك متعلق به مالک و اختصاص پالك   1391/6/18مصوب 

گذاري و صدور سند مالکیت الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شمارهالیه و ثبت اطالعات منتقلجدید به منتقل

  و کارت شناسایی خودرو است.

علیه برگ سبز خودرو است یا سند کننده مال یا محکوممالك اجراي احکام براي احراز مالکیت شخص معرفی - 1

  قطعی منقول صادره از دفاتر اسناد رسمی؟

نانچه مالك احراز مالکیت وسیله نقلیه برگ سبز است و متعاقب توقیف خودروي معرفی شده شخص دیگري چ - 2

با در دست داشتن سند رسمی قطعی منقول ادعاي مالکیت آن را کند، در تعارض بین دو سند رسمی مذکور حق 

  تقدم با کدام یک است؟ سند رسمی قطعی منقول یا برگ سبز یا سند موخر؟

چه نظر آن اداره کل مبنی بر مالك قرار دادن برگ سبز باشد، پس از برگزاري مزایده نحوه انتقال سند به چنان - 3

یابد یا عملیات اجرایی  اتمام می10نام برنده مزایده به چه نحو است؟ آیا به صرف تعویض پالك از طریق پلیس +

  باشد؟نیازمند تنظیم سند رسمی در دفترخانه نیز می

 پاسخ:

گر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندي ا - 1

که شود، ولی نظر به اینقانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می 1287است که طبق قسمت اخیر ماده 

ال خودرو به موجب سند رسمی نقل و انتق 1390قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  29مطابق ماده 

شود، لذا مالك مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می

الیه براي احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل

شود، جا که معموالً سند رسمی تنظیم نمیخودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آننسبت به اولین خریدار 



شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره اداره از راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره 

  شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است.از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می

  توجه به جواب فوق پاسخ به این سؤال مشخص است.با - 2

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/1027   

  ك 1027-113-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان تربیت  1399/7/6ي مورخه 1373ي ي شمارهبه پیوست مکاتبه

در رسیدگی به جرایم  2وال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صالحیت دادگاه کیفري حیدریه در خصوص س

دادگاه تجدیدنظر استان  33ي محترم قانون مجازات اسالمی و توجها به راي صادره از شعبه 690موضوع ماده 

صالحیت دادسرا  آن شهرستان در حدود تعیین 2دادگاه کیفري  104ي محترم خراسان رضوي صائب بودن نظر شعبه

گردد. راجع به مراتب فوق جهت ایجاد وحدت رویه در این استان براي رسیدگی مقدماتی حضورتان ارسال می

  اعالم فرمایید.

 پاسخ:

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

گردد و صدور قرار عدم صالحیت از آن حوزه، دادسراي عمومی و انقالب تشکیل می هايشهرستان در معیت دادگاه

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 از حق موضوع ماده ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانع

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 

قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده جازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصیافته، متقلیل

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

 3ماده  2اجراي بند  شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي دردادگاه مطرح می

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

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

موضوعًا منتفی است. شایسته ذکر است در مواردي که  الذکر تکلیف دادگاه تجدیدنظربا توجه به مراتب فوق

نظر از دادگاه، موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صالحیت دادسرا است، صرف

  صحت و سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

  



 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/16    

7/99/1025   

  ح 1025-2/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هزینه رسیدگی شوراي حل اختالف در کلیه مراحل در  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  23مطابق ماده 

همان قانون هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل  27ماده  3دعاوي مالی معادل پنجاه درصد آن است .حسب تبصره 

 23واهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوي در آن مرجع است. برخی بر اساس ماده تجدیدنظرخ

به است و درصد محکوم 2/25الذکر عقیده دارندکه هزینه تجدیدنظرخواهی دعاوي مالی شوراي حل اختالف فوق

 2/5ظرخواهی بر مبناي شده به محاسبه هزینه دادرسی مرحله تجدیدنیاد 27ماده  3اي دیگر بر اساس تبصره عده

به نظر دارند با این توضیح که دعاوي مالی تا دویست میلیون ریال در دادگاه عمومی حقوقی معادل درصد محکوم

  درصد است.خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید. 2/5

 پاسخ:

در شوراي موصوف را  هزینه رسیدگی 1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  23اوًال: مقنن به موجب ماده 

االجرا و بر اساس آن تا پیش از ابالغ بودجه سال الزم 1394تعیین کرده است و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 

منتشره در روزنامه رسمی شماره  5هاي موضوع جدول شماره تعرفه 16عمل شد و سپس در جدول شماره  1395

هاي حقوقی و کیفري در شوراهاي هزینه طرح پرونده 1394ال به مانند جدول مربوط به س 8/4/1395- 20770

حل اختالف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شوراي اسالمی به نظر 

الذکر را لغو و قانون صدر 23رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده نمی

(به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال  1395ه باشد که هزینه رسیدگی شوراهاي حل اختالف در سال مقرر کرد

هاي حقوقی و (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده 1394

طبیعی بود، اما مقنن ظاهرًا با ، اختالف نظر 1395هاي حل اختالف در ردیف مخصوص از جدول سال کیفري شورا

ردیف مربوط را به  1396) در جدول سال 1395استحضار از اشکال (و احتماال اشتباه) پیش آمده در جدول سال 

کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع کرد. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه 

الذکر وجود ندارد و استناد به عمومات صدر 23ف برابر حکم خاص مقرر در ماده دادرسی در شوراهاي حل اختال

هاي مراجع قضایی، با وجود حکم خاص مقنن، فاقد توجیه قانونی و بر خالف فلسفه ایجاد این شوراها ناظر به هزینه

  و پیشینه مربوط است



تجدیدنظر از آراي قاضی شورا حسب مورد، مرجع  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  27ثانیاً، برابر ماده 

دادگاه عمومی حقوقی یا کیفري دو همان حوزه قضایی است و چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراي صادره را نقض کند، 

همین ماده، هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل  3کند و برابر تبصره رأسًا مبادرت به صدور رأي می

ینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است. بنابراین، هزینه تجدید تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هز

این  27ماده  3یادشده، خارج است و بر اساس تبصره  23نظرخواهی از آراء شوراي حل اختالف از شمول ماده 

  شود، هاي عمومی حقوقی و یا کیفري دو اخذ میقانون، حسب مورد، مطابق مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاه

همین قانون  27ماده  3یادشده به علت حکم خاص مقنن در تبصره  23مذکور در صدر ماده » مراحل«ثاً، واژه ثال

  راجع به مرحله تجدیدنظر، منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند واخواهی و اعاده دادرسی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

 معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1399/07/19    

7/99/1012   

  ك  1012-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه سارقی با  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  665و  656و  657و  661با توجه به مواد -  1

  مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود، آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟

  شده فاقد محکومیت مؤثر کیفري باشد، تکلیف دادسرا چیست؟صورتی که متهم بازداشتدر  - 2

  شود؟الزحمه کارشناس از کدام محل تأمین میدر صورت شناسایی نشدن شاکی، حق - 3

 پاسخ:

، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  103با توجه به ماده  - 1

به شرط احراز  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104شده در استعالم با توجه به ماده اشارههاي سرقت

شود؛ لذا در فرض سؤال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می

یفري متهم و تحقیقات از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفري وي نامشخص است، تعقیب ک

مقدماتی و تفهیم اتهام بدوي و عنداالقتضاء صدور قرار تأمین کیفري تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم 

  یابد.سرقت ادامه می

هاي موضوع این ، در سرقت1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104در فرض احراز شرایط مقرر در ماده  - 2

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  12شود و هرچند با توجه به ماده شت محسوب میماده، بزه ارتکابی قابل گذ

، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  100و تبصره ماده  1392

 قانون آیین 99به شکایت شاکی است، لیکن در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت مالك تبصره ذیل ماده 

دیده ، در صورت امکان مراتب باید توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطالع بزه1392دادرسی کیفري مصوب 

برسد. در صورت عدم اعالم شکایت شاکی، چون فقدان شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موانع 

قرار موقوفی تعقیب  1392مصوب قانون آیین دادرسی کیفري  13و  12، 11تعقیب کیفري است، با توجه به مواد 

  شود.صادر می

هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  560با عنایت به ماده  - 3

شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه ¬انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می



بینی اعتبار مربوط یا مشکالت اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون ¬و عدم پیشفاقد مجوز قانونی است 

  شود./¬نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/19    

7/99/1011   

  ح  1011-155-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه فصل آیین 6ماده  2بصره هیئت محترم وزیران و ت 1362/12/28مورخ  86620نامه شماره بر اساس تصویب 

ماده یک قانون تسهیل اعطاي تسهیالت بانکی و کاهش  8سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تبصره 

، شرکت 1386ها مصوب هاي تولیدي و افزایش منابع مالی و کارایی بانکهاي طرح و تسریع در اجراي طرحهزینه

ابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجراي قرارداد تسهیالت اعطایی هاي تهاي صنعتی ایران و شرکتشهرك

نفع ایشان را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاري زمین ها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباري ذيبانک

صول تمام نفع جهت وشناخته و بپذیرد و تا حقوق ناشی از قرارداد تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباري ذي

یا بخشی از مطالبات محاسبه شود، با عنایت به مقررات موضوعه در انجام جانشینی بانک از طریق شرکت  

قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  34هاي صنعتی در محل اجراي طرح و یا اقدام قانونی به استناد ماده شهرك

اده از جانشینی بانک در محل اجراي طرح به با اصالحات و الحاقات بعدي مختار خواهد بود؛ زیرا استف 1310

ها با است که بانک ها قائل شدهاستناد امتیازي است که قانونگذار براي تسریع در امر وصول مطالبات براي بانک

توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر هر پرونده و با در نظر گرفتن آثار حقوقی مترتب بر امر جانشینی 

یاز قانونی استفاده کنند؛ این امر نیز در واقع مورد تاکید آن اداره کل به موجب نظریه شماره از این امت

ها به قرار گرفته است؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی در خالل جانشینی بانک  1395/5/12مورخ  7/95/1121

مال این امتیاز را موکول به با اصالحات و الحاقات بعدي اع 1354قانون تامین اجتماعی مصوب  37استناد ماده 

  کند.پرداخت حق بیمه توسط بانک می

  این در حالی است که:

از تخلف بدهکار در بازپرداخت بدهی و عدم انجام تعهدات مربوطه منحصرًا بانک جانشین بدهکار در شهرك  - 1

قانون  37از این رو ماده صنعتی شده و صرفاً می توانند حق جانشینی خود را با شرایط خاص به غیر واگذار کنند. 

  مزبور قابل تعمیم به غیر موارد مصرح نیست.

از آن جا که حقوق بانک در عرصه و اعیان زمین هاي شرکت شهرك هاي صنعتی مبنی بر قرارداد جانشینی - 2

هاي صنعتی می باشد؛ لذا جانشینی بانک در محل اجراي است و اراضی تخصیصی مزبور در مالکیت شرکت شهرك

کند که برداري است و نه انتقال مالکیت و چنین واگذاري مالکیتی براي بانک ایجاد نمیمفهوما حق بهرهطرح 



قانون تامین اجتماعی شود  با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است نظر مشورتی خود را در  37مشمول ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي را  1354 قانون تامین اجتماعی مصوب 37خصوص تعمیم یا عدم تعمیم مقررات ماده 

  به حق جانشینی به این بانک اعالم فرمایند.

 پاسخ:

هاي هاي طرح و تسریع در اجراي طرحقانون اعطاي تسهیالت بانکی و کاهش هزینه 1ماده  8با عنایت به تبصره 

نامه تسهیالت آیین 6اده الحاقی به م 2و تبصره  1386ها مصوب تولیدي و افزایش منابع مالی و کارایی بانک

 …«هیأت وزیران با اصالحات بعدي  28/12/1362- 88620نامه شماره اعطایی بانکی موضوع تصویب

هاي اجرایی موظفند در اجراي قرارداد تسهیالت اعطایی بنا به درخواست هاي صنعتی ایران و سایر دستگاشهرك

ها را به عنوان جانشین اشخاص معرفی شده از طرف آن ها و یانفع، آنبانک و یا مؤسسه مالی و اعتباري ذي

مجري طرح موضوع قراداد واگذاري زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از آن را به 

بنابراین در صورتی که وفق ». …نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند بانک یا مؤسسه مالی و اعتباري ذي

 1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  37د شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده هاي یاتبصره

  باشد.با اصالحات و الحاقات بعدي نیز می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/1008   

  ك  1008-164-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود از آن جایی که باشد و منتهی به ضبط وثیقه به نام دولت میاکی خصوصی میهاي کیفري که فاقد شپرونده

اعتبار خاصی براي نقل و انتقال اسناد مربوط نیست لذا استرشادا استدعا نموده است: چنانچه ردیف خاصی در 

ست بودجه قوه قضاییه در این خصوص وجود دارد از آن محل کارسازي گردد و در غیر این صورت الزم ا

هاي آوري و فروش اموال تملیکی نسبت به تامین هزینههماهنگی الزم انجام گرفته تا اداره دارایی یا سازمان جمع

  نقل و انتقال اقدام نمایند.

  گردد:با مداقه در متن استرشادیه و قوانین موضوعه مراتب زیر تقدیم می

 60ضبط وثایق را روشن نموده است و در ماده قانون آیین دادرسی کیفري به نحو عام تکلیف  230در ماده - 1

  هاي مربوط قاچاق تکالیف ضبط وثیقه بیان گردیده است.قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نسبت به پرونده

بایست اموال و پس از ضبط وثایق که باید با رعایت ضوابط مربوط به اجراي احکام مدنی باشد به نظر می- 2

آوري و فروش اموال تملیکی در اختیار آن قانون تاسیس سازمان جمع 31و  1ي مواد امالك ضبط شده در اجرا

سازمان قرار گیرد تا سازمان مذکور بر اساس وظایف قانونی خود حسب مورد نسبت به انتقال سند به نام دولت یا 

  فروش آن اقدام نماید.

ور مجلس قوه قضاییه ارسال تا آن معاونت نیز گردد مراتب به معاونت محترم حقوقی و امدر عین حال پیشنهاد می

  نظر حقوقی خود را اعالم دارند.

 پاسخ:

التزام، و تبصره آن، اجراي دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه 1392قانون آیین دادرسی کیفري  537با لحاظ ماده 

صورت پذیرد و با توجه  1356وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجراي احکام مدنی 

قانون  230آن و نیز مستفاد از تبصره ماده  161و  160، 158، 76به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد 

الذکر علی االصول حسب مورد بر عهده هاي اجراي دستورهاي فوقصدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه

تخلف وي منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا علیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که محکوم

ضبط وثیقه شده است و واحد اجراي احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی نسبت به وصول 

اضی علیه، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قآنها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم



قانون اخیرالذکر، باید اقدام کند و درصورت تحقق شرایط قانونی، اعمال  161اجراي احکام، وفق قسمت اخیر ماده 

  قانون صدرالذکر نیز ضروري است. 230تبصره ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/19    

7/99/1006   

  ك  1006-186/3-99شماره پرونده:  

  

  م:استعال

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، چنانچه شخص مرتکب سه مورد کالهبرداري با مبالغ  12با عنایت به ماده 

  متفاوت شود، تعیین مجازات از حیث جزاي نقدي چگونه خواهد بود؟

 پاسخ:

آن شده در هاي متعدد، صرفًا یک فقره جزاي نقدي بر اساس بزهی که مال بردهدر صورت ارتکاب کالهبرداري

قانون مجازات اسالمی  134ماده » الف«شود؛ زیرا اوًال، به صراحت بند نسبت به سایر جرایم بیشتر است تعیین می

شود؛ بنابراین جزاي نقدي بیشتر ، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می1399اصالحی 

پرداخت جزاي نقدي معادل «خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت که جزیی از مجازات کالهبرداري است، از شمول این مقرره 

، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري مصوب »مالی که اخذ کرده است

  ناظر به ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. 1367

 دکتر احمد محمدي باردئی

  اداره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون 



1399/07/19    

7/99/1004   

  ك  1004-250-99شماره پرونده:  

  استعالم:

رسان واتساپ اقدام به ارسال فیلم یا تصاویر مستهجن براي که شخصی با گوشی تلفن همراه و از طریق پیامچنان

قانون جرایم  742ماده  2به استناد تبصره دیگري کند و از طریق پلیس فتا براي وي اعالم جرم شود، آیا این فعل 

که چون در متن ماده انتشار محتویات مستهجن جرم دانسته شده، ارسال فیلم یا عکس اي جرم است یا اینرایانه

براي یک نفر مصداق عنوان انتشار نبوده و شرط الزم براي تحقق جرم، ارسال فیلم یا تصاویر مستهجن براي بیش 

  از دو نفر است؟

 سخ:پا

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  742در ماده » توزیع«و » انتشار«با توجه به متفاوت بودن مفاهیم 

این ماده آمده است، ارسال محتویات مستهجن به وسیله  2که در تبصره » ارسال«با مفهوم  1385الحاقی  1375

» انتشار یا توزیع«از ده نفر مستلزم احراز شرایط  هاي داده براي کمتراي یا مخابراتی یا حاملهاي رایانهسامانه

مذکور در این ماده نیست و با عنایت به اطالق این تبصره، ارسال محتویات مستهجن به وسایل فوق براي یک نفر 

  هم قابل مجازات است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/20    

7/99/998   

  ح 998-100-99ونده:  شماره پر

  

  استعالم:

که مقرر  1392/7/30تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  3گونه که مستحضرید در ماده همان

ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناس مستلزم شده است در کارشناسی

کننده بر مبناي کل کار انجام با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاعبررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد 

  شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

متر از یک ملک مشاع را ارزیابی کند و کارشناس اظهارنظر را  229چنانچه به کارشناس ابالغ شده باشد مقدار 

متر  24375دهنده  کل پالك مشاع به مساحت مستلزم ارزیابی کل زمین مشاع بداند و بدون توافق با مقام ارجاع

مربع نرا ارزیابی کند، با توجه به درخواست کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر پرداخت دستمزد ارزیابی کل 

  شود؟پالك مشاع و اختالف حادث شده، دستمزد چگونه محاسبه می

 پاسخ:

قضاییه جایگزین تعرفه مصوب رئیس قوه  25/12/1398اوالً، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

  شده است. 30/7/1392

ها چنانچه موضوع کارشناسی در کارشناسی«تعرفه اخیرالتصویب آمده است  3که در ماده ثانیاً، با توجه به این

نهاد نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشمربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهار

پرداخت دستمزد » کننده بر مبناي کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.کارشناس و موافقت مقام ارجاع

کننده مبنی بر ارزیابی کل پالك و پرداخت دستمزد بر این مبنا بر مبناي کل کار، مستلزم موافقت قبلی مقام ارجاع

متر مربع از زمین مشاع را به کارشناس ارجاع  229ننده ارزیابی کاست. بنابراین، در فرض استعالم که مقام ارجاع

کننده، کل پالك را ارزیابی کرده است، مطالبه دستمزد براي کرده و کارشناس بدون جلب موافقت مقام ارجاع

  مساحت اضافی وجاهت قانونی ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/13    

7/99/992   

  ك 992-192-99اره پرونده:  شم

  استعالم:

هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر درجه  1396/4/20مورخ  759با توجه به مفاد راي وحدت رویه شماره 

قانون  105ماده » ث«ها، آیا بزه مذکور وفق بند هفت بودن مجازات بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ

ازتاریخ وقوع جرم احداث بنا یا هر نوع تغییر کاربري مشمول مرور زمان  مجازات اسالمی با انقضاي سه سال

  شود؟می

 پاسخ:

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

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

تواند مشمول مرور زمان باشد و در مواردي که با احراز تحقق بزه است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می

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

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

شود؛ لیکن قلع و قمع بنا که جزء الینفک حکم مندرج در حکم موقوف می» اجراي مجازات (جزاي نقدي) تعزیري«

قانون  107کیفري است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امري حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 

  د (مانند فرض سؤال).شواخیرالذکر نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/16    

7/99/989   

  ح 989-93-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت وجه موضوع اجرائیه ثبتی در خصوص مهریه در صالحیت دادگاه عمومی 

  ؟حقوقی است یا دادگاه خانواده

 پاسخ:

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  113ماده » ب«بند  3برابر تبصره 

تواند با رعایت قانون نحوه اجراي االجرا مدعی اعسار باشد، میچنانچه متعهد سند الزم 1395مصوب 

قضایی صالح تقدیم کند. از سوي دیگر به دادخواست اعسار خود را به مرجع  1394هاي مالی مصوب محکومیت

از جمله دعاوي داخل در صالحیت دادگاه » مهریه«مطالبه  1391قانون حمایت خانواده مصوب  4ماده  6موجب بند 

یادشده در  4ماده  6خانواده است و ادعاي اعسار از پرداخت مهریه موضوع سند اجراییه نیز با توجه به اطالق بند 

  نواده است.صالحیت دادگاه خا

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/988    

  ك 988-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  شود یا خیر؟سؤال: آیا پرداخت دیه به میزان تقصیر تغلیظ می

 پاسخ:

عمد را حاکم دانسته  حکم تغلیظ دیه در قتل اعم از عمد و غیر 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  555ماده 

است و در فرض استعالم که قتل شبه عمد در ماه حرام واقع شده و مرتکب به میزان ده درصد مسؤول شناخته شده 

  است، تغلیظ دیه به میزان سهم مذکور محاسبه خواهد شد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/14    

7/99/986   

  ح 986-93-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین  522که یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده با توجه به این

، تمکن مدیون است، آیا در صورت ادعاي عدم 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

تواند حسب که دادگاه مین صادر شده باشد یا آنتمکن، ابتدا باید حسب مورد حکم اعسار یا ورشکستگی مدیو

  حقی صادر کند؟ادله موجود در پرونده و دفاعیات خوانده، عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی

 پاسخ:

در صورت مطالبه دین و  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522ماده 

 7شود از طرفی برابر ماده از پرداخت دین، مدیون به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم می تمکن مدیون و امتناع

، در مواردي که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت

ست و اثبات این امر است، اثبات اعسار برعهده اوست. بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون ا

اي با طرح دعواي اعسار یا ورشکستگی ندارد و چنانچه حسب ادله براي معافیت از خسارت تأخیر تأدیه مالزمه

موجود در پرونده، عدم تمکن خوانده (مدیون) احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأدیه را رد 

  خواهد کرد.

 دکتر احمد رفیعی

ه قضاییهمدیرکل حقوقی قو



 

1399/07/15    

7/99/981   

  ح  981-9/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اي حکم به ثبت رسمی واقعه ازدواج موقت به جهت باردار شدن زوجه و تولد فرزند مشترك صادر شده در پرونده

رسمی نشده است است؛ اما به دلیل عدم مراجعه طرفین در مدتی که ازدواج منقطع اعتبار داشته است ازدواج ثبت 

و زوجه سابق پس از انقضاء مدت ازدواج موقت، اجراي حکم قطعی را درخواست کرده است. آیا این دادنامه 

  که براي فرزند مشترك شناسنامه اخذ شده است.قابلیت اجرا دارد؟ توضیح آن

 پاسخ:

حکم بند یک این ماده که از و فلسفه تقریر  1391قانون حمایت خانواده مصوب  21با توجه به اطالق صدر ماده 

االجرا و دائمی جمله حمایت از کودك متولد از رابطه زناشویی در ازدواج موقت است و همچنین با عنایت به الزم

قانون  33بودن اعتبار احکام قطعی صادره از مراجع قضایی؛ مگر در موارد مصرح قانونی نظیر حکم مقرر در ماده 

ثبت نکاح موقت به سبب بارداري زوجه به قوت و اعتبار قانونی خود باقی است و  یاد شده، حکم دادگاه مبنی بر

کند و اي وارد نمیعدم ثبت آن درمدت بقاي ازدواج موقت، بر قابلیت اجراي حکم مذکور پس از این مدت خدشه

شناسنامه اخذ شده  تواند به استناد آن، ازدواج موقت سابق را به ثبت برساند؛ هرچند براي فرزند مشتركزوجه می

  باشد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/12    

7/99/980   

  ك  980-219-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گیرد، در هاي مربوط به سرقت یا تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره که رد مال صورت میدر پرونده

یک دلیلی جهت  ته ولی با شاکی در مورد میزان مال  اختالف کند و هیچکه متهم اقرار به ارتکاب جرم داشصورتی

  اثبات ادعاي خود ننداشته باشند، وظیفه دادگاه چیست؟

 پاسخ:

باخته اختالف باشد، با عنایت به اصل برائت، کسی چنانچه در مورد میزان مال یا وجوه مسروقه بین سارق و مال - 

  باید آن را اثبات کند و در هر صورت باید به قدر متیقن اکتفاء شود. که مدعی حق یا دینی بر دیگري است،

در فرض استعالم چون موضوع اختالف بین سارق و مالباخته مربوط به میزان رد مال است که ماهیتًا امري  - 2

ت و باخته مدعی است که اموال یا وجوه مسروقه بیش از مقداري است که سارق اقرار کرده اسحقوقی است و مال

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 272سارق نیز منکر این ادعاست، طبق ماده 

قاعده البینه علی «، قسم متوجه منکر یعنی سارق خواهد بود و در اجراي ماده موصوف که مطابق 1379مصوب 

  م را سوگند داد./متوان به تقاضاي شاکی، متهاست، می» المدعی و الیمین علی من انکر

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/13    

7/99/976   

  ح  976-2/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در مورد  1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 28رساندبه موجب ماده به استحضار می

ها مراتع و آبخیزداري کشور  سازمان امور اراضی ،سازمان حفاظت سازمان جنگل اراضی دولتی ملی و وقفی،

هاي دادرسی محیط زیست سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد از پرداخت هزینه

شعب   اند. این سازمان طی دادخواست و الیحه تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از یکی ازمعاف شده

عدالت اداري اعتراض و به ماده مرقوم استناد کرده مراتب معافیت سازمان امور اراضی را اعالم داشته و دفتر 

نمایندگی دیوان عدالت اداري نیز مراتب را پذیرفته است. متعاقب ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر آن دیوان ، دفتر 

ینه دادرسی به لحاظ عدم ارسال رسید هزینه مزبور مبنی بر شعبه پس از صدور اخطار رفع نقض براي پرداخت هز

اند  هر چند سازمان جهاد کشاورزي مبلغ را در مهلت مقرر رد قرار دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر کرده

پرداخت کرده بود اما مراتب  به این مدیریت اعالم نشده تا به دیوان عدالت اداري ارسال نماید.خواهشمند است 

م فرمایید آیا استناد این مدیریت به ماده قانونی یاد شده صحیح بوده یا فاقد وجاهت قانونی است ؟ به عبارت اعال

اعالم   1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 28دیگر در مورد قابلیت اجرایی و یا نسخ ماده 

  نظر فرمایید.

 پاسخ:

، در محدوده خود قابل اجرا بوده و ناسخ 1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 28ماده  - 

هاي دولتی از پرداخت هزینهها و مؤسسات عمومی غیرقوانین خاص دیگر ناظر بر معافیت ادارات دولتی و نهاد

  دادرسی نیست 

ولتی، ملی و وقفی، به منظور رفع تصرف از اراضی د«دارد قانون یاد شده که مقرر می 28با عنایت به ماده  - 2

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و 

امور خیریه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت 

ربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این ستگاه اجرایی ذي، چنانچه د»باشندهاي دادرسی معاف میهزینه

قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض کند، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است، 

  الذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است.مرتبط با تصرفات اراضی فوقبنابراین دعاوي غیر



  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/12    

7/99/973   

  ك  973-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اند و اولیاءدم جهت تعیین تکلیف مراجعت ننمایند محکومینی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده

علیه با تودیع اسالمی به دادگاه ارسال و دادگاه حکم به آزادي محکوم قانون مجازات 429پرونده در راستاي ماده 

باشد علیه قادر به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل نمیقانون اخیرالذکر محکوم 429رغم ماده وثیقه داده است لکن علی

  وظیفه اجراي احکام  کیفري چیست؟

 پاسخ:

ه حالتی است که مرتکب قتل عمد، به قصاص محکوم مربوط ب 1392قانون مجازات اسالمی مصوب   429ماده 

برد و اجراي حکم به یکی از جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است و ترتیباتی که شده و در زندان به سر می

در ماده مذکور آمده، براي آن است که محکوم به قصاص، بالتکلیف در زندان نماند و چنانچه با اعمال مقررات 

قرار وثیقه مناسب توسط دادگاه صادر و مورد تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستري استان مذکور، 

  قرار گرفته باشد، ولی محکوم به قصاص، وثیقه مورد نظر را ایداع نکند، الزاما باید تا سپردن وثیقه در زندان بماند.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/13    

7/99/972   

  ك  972-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اي از اصحاب پرونده هستند که هرگاه پرونده قضایی کیفري یا حقوقی علیه آنها هاي قضایی عدهدر برخی از حوزه 

شود پس از بررسی وضعیت عملکرد قاضی متصدي پرونده به منظور جلوگیري از اتخاذ تصمیم قضایی تشکیل می

نمایند همین امر یشان علیه همکار قضایی شکایت انتظامی و کیفري در مراجع مرتبط مطرح میعلیه خود توسط ا

سبب شده همکاران قضایی پس از ارجاع پرونده به آنها مبادرت به صدور قرار امتناع از رسیدگی نمایند تا جایی 

قانون  421ماده » ث«د بند که در برخی موارد تمام کادر قضایی در حوزه قضایی یک شهرستان با توجه به مفا

  باشند.هاي آنها نمیآیین دادرسی کیفري قادر به رسیدگی و اظهارنظر راجع به پرونده

قانون مارالذکر  421ماده » ث«سوال: در موضوع مانحن فیه آیا صدور قرار امتناع از رسیدگی بر اساس ظاهر بند  

رئیس محترم وقت قوه  1383/10/22مورخ  1404/83/1باشد یا با توجه به مفاد بخشنامه شماره صحیح می

نمایند قضاییه قاضی به منظور جلوگیري از اقدامات افراد سودجو که با شگردهاي به ظاهر منطبق با قانون رفتار می

  بایستی اقدامات قضایی را ادامه دهد؟

 پاسخ:

شود؛ بنابراین در مواردي که  که تعقیب کیفري آغازشود، مگر آناوالً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی

قانون نظارت بر رفتار قضات  39علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدي باشد، چون برابر ماده 

رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفري مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب  17/7/1390مصوب 

رسیدگی ندارد و رد وي منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم شود، قاضی معلق دیگر اختیار آغاز می

قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعالم مرجع کیفري و اجازه دادستان  40عمدي باشد، با توجه به ماده غیر

و موضوع  گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعواي کیفري به جریان افتادهانتظامی صورت می

  از جهات رد قاضی خواهد بود.

، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده 

  نیست.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/19    

7/99/969   

  ك  969-186/1-99شماره پرونده:  

  ستعالم:ا

آیا اقدام افرادي که در سطح معابر شهر با وسایل نقلیه یا نصب داربست و چادر جهت فروش میوه یا کاالهاي دیگر 

  نفسه داراي عنوان مجرمانه است؟کنند، فیاقدام می

 پاسخ:

 با اصالحات و الحاقات بعدي، 22/5/1324نامه امور خالفی مصوب ماده یک آیین 3اوالً، به موجب بند 

روها و معابر بدون اجازه شهرداري اشیایی بگذارند یا حیواناتی نگاه دارند که مزاحم عبور و اشخاصی که در پیاده«

، قابل تعقیب و مجازات »رو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال نمایندمرور شده یا به هر نحوي از انحاء تمام پیاده

با اصالحات و الحاقات بعدي در مقام  1334ون شهرداري مصوب قان 55ماده  2هستند؛ همچنین تبصره یک ذیل بند

روها (از سوي هرکسی) به هرعنوانی دارد که سّد معبر عمومی و اشغال پیادهبیان وظایف قانونی شهرداري مقرر می

د اعم از کسب، سکنی و ... ممنوع است. هر یک از این دو مقرره قانونی در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارن

انگاري و تعیین ضمانت نامه امور خالفی در مقام جرمماده یک آیین 3وهیچ یک ناسخ دیگري نیست؛ زیرا بند 

قانون شهرداري در تشریح وظایف شهرداري  55ماده  2و تبصره یک بند » سّد معبر«اجراي کیفري براي مرتکبین 

  و رفع آن است.» سدّ معبر«در حوزه اجرایی با پدیده 

قانون شهرداري، تکلیف شهرداري در مواجهه با  55ماده  2) بند 27/11/1345بق تبصره یک (اصالحی ثانیاً، ط

  سد معبر، جلوگیري و رفع موانع و آزاد کردن معابر است؛ اما نحوه اقدام در هر مورد ممکن است متفاوت باشد

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/963   

  ك  963-186/3-99ه پرونده:  شمار

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  690به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مجازات جرایم موضوع ماده 

هاي تعزیري درجه هفت قرار گرفته است .چنانچه شکایت تصرف عدوانی توسط در ردیف مجازات 1375مصوب 

تقدیم شود ،آیا دادسرا بایستی به موضوع رسیدگی کند یا بدون   1399/4/11شخص حقیقی قبل یا بعد از تاریخ 

  شود؟صدور کیفرخواست رسیدگی به موضوع در دادگاه کیفري دو انجام می

 پاسخ:

قوانین مربوط به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده » پ«و » الف«که طبق بندهاي با توجه به این - 1

قانون  340شود و از طرفی به موجب ماده ت به جرایم سابق بر وضع قانون فورًا اجرا میصالحیت و شیوه دادرسی نسب

، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

قدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه شود، به عهده دادگاه مربوط است؛ لذا در فرض سؤال ادامه تحقیقات مدادگاه مطرح می

  صالح است.کیفري ذي

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690هاي تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده بزه - 2

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

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

جرم درجه هفت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص

شود و اختیار در دادگاه مطرح می به طور مستقیم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340محسوب و طبق ماده 

قانون وصول برخی از درآمدهاي  3ماده  2دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند 

با اصالحات و الحاقات بعدي که ممکن است منتهی به تعیین جزاي  1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

  صالحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد. نقدي (درجه پنج) شود، در

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد محمدي باردئی



 

1399/07/15    

7/99/962   

  ك  962-54-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا حمل و نگهداري بوته گراس به قصد تولید مواد مخدر واجد وصف مجرمانه است؟

 پاسخ:

مخدري که به اسامی مختلف مانند ماریجوانا، علف، گراس، بنگ، حشیش، کانابیس، چرس نامیده اوالً، گروه مواد 

شوند، همگی مشتقات گیاه شاهدانه هستند که شامل برگ، ریشه، گل و ساقه است که حسب مورد بر اساس می

  الذکر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.قانون فوق 5و  4مواد 

هاي صنعتی غیر دارویی احراز شود، گردانهدانه، چنانچه قصد تولید مواد مخدر یا روانثانیاً، در مورد بذر شا

  قانون مذکور، جرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. 3نگهداري، مخفی کردن و حمل آن بر اساس ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/13    

7/99/960   

  ك  960-54-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  4و 5قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار جرایم مزبور در ماده  6با عنایت به اینکه مقنن در ماده 

هاي مندرج در این ماده تشدید نموده است و در بعضی از صور مجازات متهم به اعدام الذکر را به مجازاتفوق

قانون مجازات اسالمی  19ن موجب تغییر درجه جرم ارتکابی جدید وفق ماده تشدید یافته است آیا اقدام مقن

  باشد؟می 1392مصوب 

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی  19هاي ماده است که بر اساس شاخص» مجازات قانونی آن جرم«مالك تعیین درجه جرم، 

قانون مبارزه با مواد مخدر  6ده جا که مجازات مقرر در ماشود و از آنهاي آن مشخص میو تبصره 1392مصوب 

قانون موصوف، مجازات قانونی آن جرایم است،  5و  4براي مرتکبان تکرار جرائم مذکور در مواد  1367مصوب 

همین مجازات مالك تعیین درجه جرم و احکام و آثار ناظر به آن (صالحیت دادگاه انقالب ذیربط و کیفیت 

  و نیز لزوم یا عدم لزوم حضور وکیل در جلسه رسیدگی) است.رسیدگی به جرم با وحدت یا تعدد قاضی 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/959   

  ك  959-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند پرونده را تفکیک گردد آیا مقام تحقیق دادسرا می 7و  6زمان مرتکب چند جرم درجه چنانچه شخصی هم

تحقیقات را انجام دهد یا  6به دادگاه ارسال نماید و نسبت به بزه درجه  7نماید و پرونده را نسبت به بزه درجه 

توان پرونده را گردد نمیاینکه با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در نهایت یک مجازات اجرا می

  تفکیک نماید؟

 پاسخ:

از تعدد مادي یا معنوي) در پرونده مطرح باشد که برخی از جرایم درجه در صورتی که عناوین جزایی متعدد (اعم 

باید به طور مستقیم در دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340هفت و هشت باشد که مطابق ماده 

ا مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیري درجه شش و باالتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسر

است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري واحد نسبت به وي 

قانون یادشده، اصوًال انجام  92و  64و  22همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد   313و  218مطابق مواد 

جام این تحقیقات از سوي دادگاه تنها در موارد مصرح تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا است و ان

و به طور استثنایی از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  285و تبصره یک ماده  340، 306نظیر مواد 

قانون اخیرالذکر، رسیدگی  81پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده سوي دادگاه صورت می

در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت  به جرایم مذکور

شود به دادگاه براي تفکیک پرونده و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیري درجه هفت یا هشت محسوب می

  رسیدگی مستقیم وجود ندارد.

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد محمدي باردئی



 

1399/07/12    

7/99/958   

  ك  958-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اي تحت عنوان بزه لواط یا زناي به عنف در دادگاه کیفري یک مطرح شود و دادگاه پس از رسیدگی چنانچه پرونده

ي دو قرار عدم تواند به دادگاه کیفرباشد آیا میهاي مذکور تفخیذ و رابطه نامشروع میبه این نتیجه برسد که بزه

  که موظف به رسیدگی است؟صالحیت صادر کند و یا این

 پاسخ:

، هرگاه دادگاه 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  403و تأکید ماده  314ماده  2با عنایت به صراحت تبصره 

در  کیفري یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی، عنوان مجرمانه دیگري دارد که رسیدگی به آن

صالحیت دادگاه کیفري دو است، دادگاه کیفري یک باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و 

  تواند قرار عدم صالحیت صادر نماید¬نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/20    

7/99/957   

  ك 957-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند و این راي با اعتراض دادستان در دیوان عالی کشور نقض و اردي که دادگاه انقالب راي برائت صادر میدر مو

شود؛ لیکن مجازات قانونی اعدام بوده که با توجه به حدي بودن آن، امکان رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می

ابد، آیا دادگاه باید پرونده را جهت جلب و یباشد و متهم نیز در جلسات دادگاه حضور نمیغیابی متصور نمی

  دستگیري متهم به دادسرا ارسال کند؟

 پاسخ:

اللهی دارد، در جرایمی که فقط جنبه حق 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406ماده  3اوالً، برابر تبصره 

تواند بدون حضور ، دادگاه میهرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروري نباشد

  متهم رأي بر برائت او صادر کند.

این  302گفته بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده قانون پیش 350ثانیاً، مقررات ماده 

قانون است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی در فرض استعالم وجود ندارد و الزم 

ا جلب متهم رسیدگی انجام شود. بنابراین در فرض استعالم، ارسال پرونده به دادسرا جهت دستگیري متهم است ب

  بالمانع است.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/13    

7/99/956   

  ك 956-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

گردد دادرسی کیفري در دادسرا وکیل تسخیري تعیین می قانون آیین 302در مواردي که در جرایم موضوع ماده

قانون آیین دادرسی کیفري مجددا  384گردد آیا دادگاه باید در راستاي ماده لکن قرارداد وکالت ضمیمه پرونده نمی

ن قانو 387به متهم این موضوع را ابالغ نماید یا همان وکیل تسخیري معتبر بوده و دادگاه باید در راستاي ماده 

  آیین دادرسی کیفري اقدام نماید؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري، لزوم مداخله وکیل (اعم از تعیینی یا  6و  5در فرض استعالم با عنایت به مواد 

تسخیري) در مراحل دادرسی ناظر به کل فرایند دادرسی است و تعیین وکیل تسخیري در مرحله تحقیقات مقدماتی، 

قانون یادشده،  384باشد و رفع تکلیف مقرر در صدر ماده الذکر نمیقانون فوق 384ماده  نافی تکلیف دادگاه در

  صرفًا ناظر به مواردي است که متهم، وکیل تعیینی معرفی کرده باشد.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/955   

  ك 955-186/3-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب  40و  39ف از مقررات بهداشتی مشمول مواد تخل- 1

  ؟1346قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب  13است یا مشمول ماده  1367

  موضوع در صالحیت دادگاه است یا سازمان تعزیرات ؟- 2

 پاسخ:

با اصالحات و  1382قانون نظام صنفی مصوب  73و  72، تبصره یک ماده 68، 17، 2) با عنایت به مواد 2و  1

الحاقات بعدي، تخلف از مقررات بهداشتی واحد صنفی به استثناي صنوفی که قانون خاص دارند مشمول این قانون 

  و در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/953   

  ح 953-97-99شماره پرونده:  

  استعالم:

عالی کشور نمایندگان  هیأت عمومی دیوان1397/5/16مورخه  771رساند به موجب رأي شماره به استحضار می

حقوقی و کارمندان مؤثر در دعاوي که از سوي دولت و یا نهادهاي عمومی غیر دولتی نقش موثري در پیشرفت 

گیردخواهشمند است در خصوص شیوه هاي وصولی به آنان تعلق میالوکالهجاه درصد از حقدعاویی دارند  پن

  پرداخت و استحقاق یا عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداري نسبت به این مبالغ اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

ی و کارمندان مؤثر در پیشرفت هاي وصولی به نمایندگان قضایالوکالهاوالً، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق

هیأت  16/5/1397مورخ  771نسخ نشده و معتبر است. رأي وحدت رویه شماره  1344دعاوي دولت مصوب 

  عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. 

دعاوي مربوط به نهادها و موسسات عمومی «است و تعمیم آن به » دعاوي دولت«ثانیاً، قانون مذکور مخصوص 

  ها فاقد مجوز قانونی است.از جمله شهرداري» ولتیغیر د

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/12    

7/99/948   

  ك 948-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

از قانون آیین دادرسی کیفري در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و  24طیق ماده 

همین قانون مقرر شده است که در دادگاه  336البدل دادگاه است و در ماده ي بر عهده دادرس علیدر غیاب و

کند. در این البدل در جرایم موضوع صالحیت این دادگاه راسا رسیدگی و راي صادر میبخش رئیس یا دادرس علی

و در مورد آرایی که توسط وي  دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدید نظر از آراء بر عهده رئیس دادگاه است

هاي قضایی بخش که صرفا رئیس دادگاه البدل است.حال که در حوزهشود بر عهده دادرس علیرئیس صادر می

بخش حضور دارد و دادرسی وجود ندارد آراء رئیس دادگاه بخش از حیث تجدید نظرخواهی از راي به چه کسی 

  بایستی ابالغ شود؟

  به نزدیکترین دادرس حوزه بخش مجاور؟ دادستان مرکز استان یا 

 پاسخ:

که البدل) حضور داشته باشد و با فرض اینکه در دادگاه بخش تنها یک قاضی (رئیس یا دادرس علیدر صورتی

خواهی از آراء با توجه به لزوم رأي توسط قاضی مذکور صادر شده باشد، انجام وظیفه دادستان از حیث تجدید نظر

دستان از قاضی صادر کننده رأي، تا حضور قاضی دیگر در بخش بر عهده دادستان مرکز تفکیک جایگاه دا

  باشد. بنابراین آراء نیز باید به دادستان مذکور ابالغ شود.شهرستان می

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/12    

7/99/943   

  ك  943-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی که محکومیت به حبس با رعایت نصاب مقرر در  25ماده » پ«و » ب«با عنایت به بندهاي 

هاي مقرر در بندهاي بندهاي مذکور را از موجبات سابقه محکومیت مؤثر کیفري دانسته است، منظور از حبس

قرر در دادنامه با لحاظ تخفیف به عمل آمده و یا مذکور، مجازات مقرر قانونی براي جرم ارتکابی است یا حبس م

  صدور حکم به حداقل مجازات قانونی مالك تعیین درجه حبس است؟

 پاسخ:

محکومیت قطعی کیفري در «که مقرر داشته:  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25عنایت به تصریح ماده 

ن مقرر در این ماده محکوم را از حقوقی جرایم عمدي پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زما

، مالك اعمال و محاسبه مجازات تبعی و نیز تشخیص درجه »کنداجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می

که در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات است؛ اعم از این» همان مجازات مندرج در دادنامه«مجازات، 

  باشد یا نه.تخفیف یا تشدید اعمال شده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/938   

  ك  938-160-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شوند. اجراي حکم نسبت به یکی از محکومان شروع و دو نفر به موجب حکم قطعی به تحمل مجازات محکوم می

کند و شعبه دیوان درخواست مستدعی ي اعاده دادرسی میشود. محکوم دیگر استدعامحکوم به زندان معرفی می

شود. اگر دادگاه رسیدگی کننده مجدد عرض تجویز میاعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی مجدد به شعبه هم

تواند با نقض دادنامه گناه است، آیا میمتوجه شود که عالوه بر مستدعی اعاده دادرسی، محکوم دیگر هم بی

  مجدد، در هر دو قسمت راي برائت هر دو محکوم را صادر کند؟ موضوع رسیدگی

 پاسخ:

) اداره کل حقوقی قوه 2هاي سؤاالت خاص کیفري و آیین دادرسی کیفري (نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون 

  قضائیه:

ی کشور عرض که به تجویز دیوان عالالعاده اعتراض به احکام است و اساسًا مرجع هماعاده دادرسی از طرق فوق

قانون آیین دادرسی کیفري  480کند به استناد ماده اجازه دخل و تصرف در رأي موضوع اعاده دادرسی را پیدا می

صرفًا در حد تجویز شده از سوي دیوان مجاز به رسیدگی مجدد است. بدیهی است در فرض استعالم با توجه به 

گفته است، حسب مورد قانون پیش 474ماده » ج«د عرض از مصادیق بنکه رأي جدید صادر شده از شعبه هماین

  این قانون درخواست اعاده دادرسی کنند./ت 475توانند طبق ماده علیهم میدادستان مجري حکم یا محکوم

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/13    

7/99/932   

  ك  932-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خواهی که تجدیدنظرخواهی و فرجاممبنی بر این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  436 هبا توجه به ماد

نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی 

علیه نسبت به خواهی محکومفرجامکه بالفاصله در تبصره این ماده آمده است: تجدیدنظرخواهی یا مدنی است؛ و این

محکومیت کیفري و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توامان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و 

قانون مذکور دادخواست مطالبه ضرر و زیان  15 رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؛ و از طرفی طبق ماده

یفري تا قبل از ختم دادرسی باید تقدیم شود که نتیجتا رسیدگی توامان خواهد از  سوي مدعی خصوصی در دادگاه ک

بود و تصور تفکیک بین این دو دعوا در مرجع کیفري موضوعیت ندارد، حل تعارض بین انتهاي ماده مذکور و 

  تبصره آن به چه صورت است و منظور مقنن از انتهاي ماده چه مواردي است؟

 پاسخ:

فراز دوم ماده مذکور را در خصوص  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  436ماده  حکم مقرر در تبصره

صورت توأمان تجدیدنظرخواهی کرده علیه که نسبت به محکومیت کیفري و ضرر و زیان ناشی از جرم بهمحکوم

  وجود ندارد. و تبصره آن از قانون یادشده تعارضی 436و ماده  15است، تخصیص داده است؛ بنابراین بین ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/19    

7/99/930   

  ح  930-9/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

زوج مدعی است که همسرش باکره نبوده است و به همین دلیل درخواست فسخ نکاح را مطرح کرده است. در سند 

د از موارد فسخ نکاح است؟ چنانچه از موارد فسخ است، خیار نکاح زوجه دوشیزه معرفی شده است؛ آیا این مور

  مذکور خیار تدلیس است یا خیار تخلف از وصف؟

 پاسخ:

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که «قانون مدنی  1128اوالً، برابر ماده 

واهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خ

زوجه » دوشیزه بودن«بنابراین در فرض سؤال که در سند ازدواج به ». شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد

تواند حق فسخ خود را اعمال کند؛ تصریح شده است، زوج در صورت عدم بکارت و غیردوشیزه بودن زوجه، می

رغم اطالع زوج از غیردوشیزه بودن زوجه، موضوع در سند ازدواج به نحو دیگري د بهکه زوجه اثبات کنمگر آن

  منعکس شده است.

و صرف » تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود«قانون یاد شده  438ثانیاً، برابر ماده 

شود. از سوي مذکور تلقی نمی 438دروغ گفتن زوجه مبنی بر دوشیزه بودن در فرض سؤال عملیات موضوع ماده 

دیگر فقدان بکارت زوجه الزامًا به معناي آن نیست که وي سابقه ازدواج و یا رابطه جنسی داشته است و ممکن 

اطالع بوده است. در هر صورت است وصف بکارت به دالیل دیگري زایل شده باشد که حتی زوجه نیز از آن بی

کان آن را از جمله عملیات موجب فریب طرف مقابل را در رفتار زوجه احراز کند براي احراز تدلیس دادگاه باید ار

  کننده است.و تشخیص این موضوع امري قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی

ثالثاً، در فرض سؤال ممکن است حق فسخ زوج هم به اعتبار تخلف از وصف و هم به اعتبار تدلیس محقق شده 

تحقق هر دو جهت حق فسخ خود را اعمال کرده باشد، منعی براي پذیرش آن در  باشد و چنانچه زوج به اعتبار

  صورت اثبات در دادگاه و صدور حکم مبنی بر اعالم فسخ به اعتبار تدلیس و تخلف از وصف وجود ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/16    

7/99/929   

  ح  929-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي تشخیص  یا حل اختالف اداره کار پس از قطعیت در راستاي ماده رساند اخیراً آرایی از هیاتبه استحضار می

شودکه متضمن نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستري ارسال میو آیین 1369قانون کار مصوب  166

کند ت الزامی که این آراء براي کارفرما ایجاد میمحکومیت کارفرما به بیمه نمودن کارگر در سنوات گذشته اس

این است که کارفرما باید حق بیمه کارگر را در حق صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و به بیان دیگر این حق بیمه 

همان مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است. در راي 

گونه که مستحضرید به شود همانشود و صرفا حکم به الزام کارفرما صادر میگونه مبلغی ذکر نمیشده هیچ صادر

با اصالحات و الحاقات بعدي بر عهده سازمان تامین اجتماعی  1354قانون تامین اجتماعی مصوب  40موجب ماده 

 43ع باید در هیأت بدوي موضوع ماده است و در صورتی که کارفرما به مبلغ تعیین شده معترض باشد، موضو

قانون  مطرح شود؛ راي صادر شده از این هیأت نیز قابل اعتراض است و در نهایت در صورت قطعیت مبلغ حق 

نامه اجرایی آن سازوکاري قانون اجراي احکام قانون مذکور و آیین 50بیمه و استنکاف کارفرما مستند به ماده 

که اساساً وصول مطالبات تأمین سازمان اجتماعی سازوکار بر مراتب مذکور و اینمدنی پیش بینی شده است بنا 

ها باعث افزایش آمار ورودي اجراي احکام گونه پروندهمشخص خود را دارد و جداي از این موضوع که اجراي این

مبلغ قطعیت  رسد  مشخص نبودنشود و به نظر میها به سبب عدم وصول میدادگستري و بعضا انباشت پرونده

که نماید و با توجه به اینیافته حق بیمه، امکان اجراي راي را توسط واحد اجراي احکام دادگستري غیر ممکن می

هاي قضایی در خصوص اجراي این آرا رویه واحدي در سطح استان وجود ندارد و  اجراي احکام مدنی برخی  حوزه

از سوي کارفرما مبلغ حق بیمه را از سازمان تأمین اجتماعی  متعاقب صدور اجراییه در این خصوص و عدم اقدام

کند الذکر مبلغی را برآورد و اعالم میفوق 43استعالم و آن سازمان نیز بدون طرح موضوع در هیأت موضوع ماده 

راي هاي قضایی نیز بنا به استدالل ذکر شده اجکند و تعدادي دیگر حوزهو اجراي احکام مدنی نیزآن را وصول می

له و بال تکلبفی راي صادره از راي را از طریق اجراي احکام مدنی دادگستري این امر باعث سردرگمی محکوم

  شود در این خصوص اعالم نظر فرمایید.هیأت تشخیص با حل اختالف می

 پاسخ:

قانون کار  148اده اوالً، چنانچه رابطه کارگري و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به م

با اصالحات و الحاقات بعدي و نیز مقررات فصل  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  2و 1و مواد  1369مصوب 



سوم این قانون، مرجع صالح براي محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که براي وصول 

الذکر، قانون اخیر 50هاي مربوطه با توجه به ماده آن و جریمهمطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه 

که وجود رابطه کارگري و کارفرمایی مورد کند و در صورتیاز طریق مأمورین اجراي آن سازمان رأسًا اقدام می

یعنی هیأتهاي  1369قانون کار مصوب  157اختالف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 

ص و حل اختالف براي احراز رابطه کارگري و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداري از پوشش تشخی

اي و الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و اجراي آراي صادره از سوي بیمه

  پذیرد.ادگستري صورت میتوسط اجراي احکام د 1369قانون کار مصوب  166هاي مذکور با توجه به ماده هیأت

با اصالحات و الحاقات بعدي، محاسبه حق بیمه  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  28ثانیاً، با توجه به ماده 

پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایاي مربوط به کارگر (که متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می

نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است ،  شود) وحق بیمه براساس آن محاسبه می

ربط باید مراتب باید در رأي قطعی مرجع حل اختالف کار مشخص شود و در صورت ابهام، واحد اجراي احکام ذي

م را از مرجع حل اختالف مذکور استعالم کند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعال

  الذکر دریافت کند.قانون فوق 28کند تا حق بیمه را بر اساس ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/19    

7/99/916   

  ع  916-253-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  مقرر فرمایید نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش ذیل به این مرجع ارسال نمایند:

تاکنون در روزنامه رسمی چاپ و منتشره نشده 1399هر جداول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه سال حسب ظا

با  1399/6/10مورخ  7/99/722است آن اداره کل محترم زیر نظرات متعدد مشورتی از جمله نظریه شماره 

یابد بر اساس جدول می مقرر نموده است که قضات 1399تا  1397هاي اشاره به عدم تغییر جدول مزبور در سال

مورخ  21852روزنامه رسمی شماره  25حکم صادر کنند حال آن که در صفحه  1396پیوست قانون بودجه 

تغییرات مربوط به جرایم نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي  1399/1/5

کرده است که داللت التزامی بر اعتبار کل جدول  را چاپ و منتشر 1399پیوست  16مربوط به جدول شماره 

حکم صادر کنند حال با توجه به عدم  1396توانند با جدول پیوست سال اخیر دارد با این استدالل قضات نمی

در روزنامه  1399مربوط به تغییرات جداول قانون بودجه  30انتشار و ابالغ جدول سال جاري و درج بند 

حکم صادر کنند یا روزنامه رسمی  1396باید کماکان بر اساس جدول پیوست قانون بودجه االشاره آیا قضات فوق

  باشد و صدور راي نیز بر این مبنا انجام گیرد.می 1399مکلف به انتشار جدول پیوست 

 پاسخ:

ربوط به م 16، در جدول شماره »تغییرات متفرقه«بخش نهم جداول تغییرات بودجه تحت عنوان  30اوالً، برابر بند 

درصد  50جرایم نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي آن «ها، عبارت تعرفه

منتشر شده است. با  5/1/1399روزنامه رسمی مورخ  25در صفحه » اضافه شود 1افزایش یابد به عنوان ردیف 

ي نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به این که تشریفات الزم قانونی در خصوص افزایش جزا

االشعار رعایت شده است، لذا در تعیین جزاي نقدي مربوط به جرایم مواد مخدر، حکم انتشار روزنامه فوق

  االشعار قانونی و الزم االجرا است.فوق

در روزنامه رسمی منتشر  1399مربوط به تعرفه خدمات قضایی در سال  16که جدول شماره ثانیاً، با توجه به آن

الذکر نیز از عنوان کلی جدول تعرفه استفاده شده است، عبارت فوق 30نشده است و در عبارت مندرج در بند 

شده محمول بر االجرا شده است و لذا عبارت یادمذکور باید حمل بر عنوانی شود که برابر قانون منتشر و الزم

برابر قانون قابلیت اجرا دارد که همان جدول تعرفه خدمات قضایی آخرین جدول تعرفه خدمات قضائی است که 

  است. 1396سال 



 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/19    

7/99/903   

  ك  903-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مورخ  790در مواردي که مرتکب صدمه عمدي مادون قتل شناسایی نشده و طبق راي وحدت رویه شماره 

  المال پرداخت شود:هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه باید از بیت 1399/4/10

  تشریفات رسیدگی در دادسرا و دادگاه به چه نحو است؟ - 1

  شود؟المال دعوت میچه شخصی یا اشخاصی باید طرف دعوا قرار بگیرند و از چه فردي به عنوان نماینده بیت - 2

دستگاه مربوطه حق تجدید نظرخواهی از راي  1392ون آیین دادرسی کیفري مصوب قان 342طبق تبصره ماده  - 3

از قانون یادشده است یا شامل مطلق  427ماده » ب«دادگاه را دارد. آیا این حق تجدیدنظرخواهی با رعایت بند 

  باشد؟آراي دادگاه می

رت مثبت بودن پاسخ، تشریفات آن آیا محاکم حقوقی نیز مجوز رسیدگی به چنین مواردي را دارند و در صو- 4

  چیست؟

 پاسخ:

رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدي مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم در فرض استعالم که به - 1

شناسایی وي مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در 

با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85اجراي ماده 

شناسایی متهم ادامه یابد؛ لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفري به دستور دادستان جهت صدور حکم 

  ین امر رسیدگی کند.المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به ابه پرداخت دیه از بیت

شود، بینی میبا توجه به اینکه محل الزم براي پرداخت دیه از بیتالمال، در ردیف بودجه وزارت دادگستري پیش - 2

قانون  85که در دادگاه حقوقی یا کیفري مطرح شود و یا برابر ماده المال اعم از آنلذا دعاوي مطالبه دیه از بیت

این قانون باید به طرفیت وزارت دادگستري طرح و رسیدگی  342لحاظ تبصره ماده آیین دادرسی کیفري باشد، با 

  شود.

قانون آیین دادرسی کیفري در مقام بیان حق تجدید نظرخواهی دستگاه  342قسمت اخیر تبصره ماده  - 3

ستگاه مذکور کننده دیه یا خسارت است و در مواردیکه رأي دادگاه کیفري مبتنی بر پرداخت دیه از سوي دپرداخت

  این قانون است. 427ماده » ب«است، از حیث قابلیت تجدید نظرخواهی تابع نصاب مذکور در بند 



در فرض استعالم چنانچه اولیاي دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعواي حقوقی مطرح کنند، صدور حکم  - 4

نون است و دادخواست به طرفیت دستگاه از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قا

  شود.کننده دیه تقدیم میپرداخت

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/885   

  ح  885-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ند.ضمان انتقال اآور دانستهبرخی مراجع حاضر از جمله آقاي مکارم و علوي گرگانی انتقال ویروس را ضمان - 1

تواند از باب ضمان دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد می

اگر از باب قتل باشد،  - 2نفوس یا قتل باشد؟آیا اطالع شخص بیمار از بیماري خود تاثیري در ثبوت ضمان دارد؟ 

ها ولو بدون تکرار اي مانند دیابتیهاي زمینهد داراي بیماريآیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افرا

در انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال دهنده و  - 3تواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟ حضور ، آیا می

تقال الیه چگونه است ؟مثال اگر کسی تعمدا ویروس را به دیگري انتقال دهد و او بدون اطالع به دیگران انمنتقل

اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از  - 4بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟ 

هاي بدن آسیب رساند، آیا ارش یا دیه عضو ثابت است ؟ توجه فرمایید آیت اهللا مکارم شیرازي در مورد بافت

اند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم قال دهنده شدهانتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگري شود، قايءل به ضمان انت

در مواردي - 5اند. اند و متعرض پرداخت دیه و از نشدههاي درمانی از سوي انتقال دهنده اشاره کردهپرداخت هزینه

مانند انتقال بیماري که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادي و طبیعی خود 

اگر ویروس  - 6پذیرد؟ یین ارش بر مبناي عبدانگاري که مبناي مشهور فقهاست چگونه صورت میگردد،تعبازمی

اي شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت به ضمیمه بیماري زمینه

وس در فوت شخص است  ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کال متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویر

هاي درمان که در فتواي آیت اهللا مکارم آمده است را چگونه بحث هزینه - 7دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟ 

هاي توان هزینهتوان توجیه کرد؟ اگر االن زید سرما بخورد و بعد آقاي عمرو از او بیماري را  بگیرد آیا میمی

توان از باب قاعده اقدام شود را میضور شخص که بیماري به او منتقل میآیا ح - 8درمان را از آقاي زید گرفت؟  

اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیري در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص  - 9به تحذیر مسقط ضمان دانست؟ 

ن بیماري الیه دارد؟ به مثال اگر فردي براي تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا براي درمان همیمبتال و منتقل

ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماري از طریق او به دیگري انتقال پیدا کند، مسؤولیت انتقال دهنده در دو 

الیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر فرضی که منتقل

در فتواي اخیر آیت اهللا  - 15ولیت انتقال دهنده دارد؟ مباالتی یا به خاطر جهل به موضوع چه اثري بر مسؤبی



مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه 

وطنان و قاعده فقهی کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادي از هم

الدم در جایی که متوفی از فردي یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتال گردیده و سپس بعد  الیبطل

توان این فتوا را به طور المال است یا خیر؟ آیا میاز آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیت

انگاري کارکنان یک موسسه تحقیقی دولتی یا غیر سهلمطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به 

توان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه دولتی باشد می

اگر سرایت و انتشار ویروس  - 16انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و ... موضوعیتی  ندارد. 

ل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا به دلی

... باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات 

ز مدعیان طب سنتی یا اسالمی در مداخالت برخی ا - 17پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدالل شود. 

 - 18امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفري است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟ 

هاي واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثال: اگر کارمندان بانک، پزشکان و تاثیر بیماري

اند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداري شده پرستاران به سبب حفظ جان خودشان

خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت 

 -19یا خیر؟ توجه باشند وجهی براي فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است به این امر بی

با  - 20هاي درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوي است؟ مسؤولیت منتقل کننده بیماري نسبت به هزینه

هاي واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از توجه به خاصیت بیماري

گیري در خصوص این قبیل یماتی از این قبیل تصمیمها و اتخاذ تصمجمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه

آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و ... تاثیري بر - 21تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟  

مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی 

ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فالن فرد به دیگري منتقل شده است اثري بر فتواي ضمان وجود 

  مترتب خواهد بود؟ 

 پاسخ:

اند.ضمان انتقال آور دانستهبرخی  مراجع حاضر از جمله آقاي مکارم و علوي گرگانی انتقال ویروس را ضمان - 1

تواند از باب ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد میدهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان 

  نفوس یا قتل باشد؟آیا اطالع شخص بیمار از بیماري خود تاثیري در ثبوت ضمان دارد؟



اي مانند هاي زمینهاگر از باب قتل باشد، آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد داراي بیماري - 2

  تواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟کرار حضور ، آیا میها ولو بدون تدیابتی

که تبیین مبانی فتاوي مراجع محترم مذکور در استعالم از وظایف این اداره کل خارج است، با تذکر به این - 2و1

هر کسی عالمًا و عامدًا دیگري رابه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  493و 291، 290اوالً، مستفاد از مواد 

) مبتال کند، این جنایت عمدي است و حسب نتیجه ممکن است محکوم 19یماري خطرناك از جمله کرونا (کوید ب

به قصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص 

مد باشد که دیه یا ارش آن بر خواهد بود و چنانچه عمدي در کار نباشد، حسب مورد ممکن است جنایت شبه ع

  عهده فاعل است.

 291و 290عمد بودن قتل با توجه به تعریف و ارکان این دو نوع قتل مذکور در مواد ثانیاً، تشخیص عمد یا شبه

  کننده است.و نیز محتویات پرونده قضایی با قاضی رسیدگی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

اي در دیگري که زمینه فوت در اثر هاي زمینهتقال دهنده ویروس) به وجود بیماريثالثاً، در صورت علم مرتکب (ان

ماده » پ«تواند مصداق بند کننده میکند، اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگیویروس کرونا را تشدید می

  گفته باشد.قانون پیش 290

لیه چگونه است ؟مثال اگر کسی تعمدا ویروس را به ادر انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال دهنده و منتقل - 3

  دیگري انتقال دهد و او بدون اطالع به دیگران انتقال بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟

اي شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم اگر ویروس به ضمیمه بیماري زمینه - 6

گر ثابت است آیا ضمان کال متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در ضمان ثابت است  ؟ و ا

  فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟

تعمدًا و به عمد ویروس را به شخص » الف«در انتقال با واسطه ویروس کرونا، به این ترتیب که شخص  - 6و3

وجود ویروس در بدن خود نبوده است، ویروس را دریافت و بر  که عالم به» ب«انتقال دهد و ثالث از شخص » ب«

است و در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  492مستند به ماده » الف«اثر بیماري فوت کند، مسؤولیت 

که به نحو مباشرت باشد یا به تسبیب و یا به اعم از آن» الف«صورت استناد نتیجه حاصل شده (فوت) به رفتار 

شده، قانون یاد 291و  290ها انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد اجتماع آن

  مستوجب قصاص یا دیه و تعزیر است.

  شود.شامل فوت و نتایج کمتر از آن می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  492اوًال، اطالق ماده  - 19و7، 4



ها است، ولی با یکی از انواع مجازات» دیه« 1392جازات اسالمی مصوب قانون م 14ثانیاً، هر چند طبق ماده 

دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس براي  ایراد جنایت «این قانون  448و 17توجه به مواد 

ون مقرر غیرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قان

هاي درمان را ؛ بنابراین براي مصدوم ابتداء چیزي بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوي هزینه»شودمی

نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده الضرر با توجه به مقررات 

د هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بای 1339قانون مسؤولیت مدنی مصوب  3و  2، 1مواد 

مطابق احکام خاص قانونی آن » هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی«بدیهی است که در خصوص مطالبه 

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  35و » بند الف« 1(مواد 

  شود.) رفتار می1395مصوب 

هاي بدن آسیب رساند، آیا ارش یا دیه عضو ثابت اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافت - 4

است ؟ توجه فرمایید آیت اهللا مکارم شیرازي در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگري شود، قايءل به 

هاي درمانی از سوي انتقال دهنده اشاره ون قتل به لزوم پرداخت هزینهاند و ظاهرا در مادضمان انتقال دهنده شده

  اند.اند و متعرض پرداخت دیه و از نشدهکرده

توان توجیه کرد؟ اگر االن زید هاي درمان که در فتواي آیت اهللا مکارم آمده است را چگونه میبحث هزینه - 7

  هاي درمان را از آقاي زید گرفت؟ توان هزینهد آیا میسرما بخورد و بعد آقاي عمرو از او بیماري را  بگیر

  هاي درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوي است؟مسؤولیت منتقل کننده بیماري نسبت به هزینه - 19

  شود.شامل فوت و نتایج کمتر از آن می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  492اوًال، اطالق ماده  - 19و7، 4

ها است، ولی با یکی از انواع مجازات» دیه« 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  14چند طبق ماده  ثانیاً، هر

دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس براي  ایراد جنایت «این قانون  448و 17توجه به مواد 

قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر  غیرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی

هاي درمان را ؛ بنابراین براي مصدوم ابتداء چیزي بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوي هزینه»شودمی

نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده الضرر با توجه به مقررات 

باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند.  1339ؤولیت مدنی مصوب قانون مس 3و  2، 1مواد 

مطابق احکام خاص قانونی آن » هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی«بدیهی است که در خصوص مطالبه 

از وسایل نقلیه  قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی 35و » بند الف« 1(مواد 

  شود.) رفتار می1395مصوب 



در مواردي مانند انتقال بیماري که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادي و طبیعی خود - 5

  پذیرد؟گردد،تعیین ارش بر مبناي عبدانگاري که مبناي مشهور فقهاست چگونه صورت میبازمی

در کلیه موارد و با در نظر » ارش«، تعیین 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  449با توجه به مقررات ماده  - 5

علیه و میزان خسارت وارد شده و با گرفتن دیه مقدر و لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن در سالمت مجنی

  پذیرد.شده و با جلب نظر کارشناس صورت میقانون یاد 562رعایت ماده 

توان از باب قاعده اقدام به تحذیر مسقط ضمان شود را میري به او منتقل میآیا حضور شخص که بیما - 8

  دانست؟

دیده به لحاظ دیده و واردکننده زیان ناظر به وضعیتی است که، زیانحاکمیت قاعده اقدام در روابط میان زیان - 8

کننده که رفتار واردراین در فرضیعلم به وجود خطر و رفتار تؤام با تقصیر استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛ بناب

زیان متضمن تقصیري نباشد که موجبات انتساب زیان به وي را فراهم کند، ضمان منتقی است و به هر حال، 

  تشخیص مصداق و انطباق آن با قوانین مربوط، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

الیه دارد؟ به مثال اگر ري در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص مبتال و منتقلاضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثی - 9

فردي براي تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا براي درمان همین بیماري ناچار از حضور در درمانگاه شود و 

الیه به دلیل ضرورتی لبیماري از طریق او به دیگري انتقال پیدا کند، مسؤولیت انتقال دهنده در دو فرضی که منتق

مباالتی یا به خاطر جهل به موضوع چه بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر بی

  اثري بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟

معیار در ایجاد مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان حکم وضعی است،  - 9

  شود.موجب انتفاي ضمان نمی» ضرورت«رض پرسش، صرف وجود در ف

در فتواي اخیر آیت اهللا مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق  - 15

هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادي 

وطنان و قاعده فقهی الیبطل الدم در جایی که متوفی از فردي یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده هماز 

المال است یا خیر؟ آیا مبتال گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیت

انگاري کارکنان یک انتشار از طریق هوا مربوط به سهلتوان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر می

توان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد موسسه تحقیقی دولتی یا غیر دولتی باشد می

  ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و ... موضوعیتی  ندارد.



ین مبانی فتاوي مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در تبی - 15

فرضی که شخص عمدًا و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماري کرونا کند، موضوع تابع عمومات 

اي مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتاره

  توان تفکیک قائل شد.نمی

اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک  - 16

آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا ... باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر 

  مان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدالل شود.کادر در

مسؤولیت پزشک و کادر درمانی ناشی از تقصیر در تشخیص صحیح و به موقع بیماري که منتهی به سرایت  - 16

خش و انتشار ویروس کرونا شود، مطابق عمومات مسؤولیت مدنی و موجبات ضمان در مواد ذیل فصل ششم از ب

این  295چنین ماده و هم 497و  496، 495و به ویژه مواد  1392اول کتاب دیات قانون مجازات اسالمی مصوب 

کننده است. بدیهی است که در قانون است و تشخیص موضوع با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی

بینی ایجادشده و یا تحریم بل پیشصورت وجود نقص یا کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی ناشی از بحران غیرقا

صورت پذیرفته از سوي کشورهاي بیگانه، موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفاي رابطه علیت و در 

  نتیجه نافی مسؤولیت مدنی خواهد بود.

 مداخالت برخی از مدعیان طب سنتی یا اسالمی در امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفري - 17

  است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟

ها از جمله بیماري کرونا که طب سنتی وفق مقررات مانعی براي ورود به درمان بیمارينظر از آنصرف  - 17

کنند، ها اقدام میندارد و اطباي سنتی با مجوز وزرات بهداشت در خصوص این بیماري نیز همانند دیگر بیماري

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی « 4و  3ور در مواد مجازات مذک

براي مداخله کنندگان غیر مجاز در امور درمانی مانع از ضمان مرتکب به » با اصالحات بعدي 1334مصوب 

  جبران خسارت وارده نیست.

ا چه میزان است مثال: اگر کارمندان بانک، پزشکان هاي واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تتاثیر بیماري - 18

اند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداري شده

خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت 

  توجه باشند وجهی براي فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟امر بیبه این 



که حسب وظیفه یا قانون مکلف به کسانی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  152اوًال، مطابق تبصره ماده  - 18

  ده از وظایف قانونی خود امتناع کنند.توانند با تمسک به این ماباشند، نمیمقابله با خطر (نظیر بیماري مسري) می

، مرتکب جرم قابل 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  152ثانیاً، در صورت احراز وجود شرایط مذکور در ماده 

مجازات نیست و تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به 

  موضوع است.

قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب  8داري، در قوانین مربوطه نظیر موارد مذکور در ماده ثالثاً، موارد تخلف ا

  کننده به تخلف است.آمده است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی  1372

آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و ... تاثیري بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض - 21

ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که 

  ویروس از فالن فرد به دیگري منتقل شده است اثري بر فتواي ضمان مترتب خواهد بود؟ 

اید با رجوع به کارشناس ، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش ب»ضمان«معیار در  - 21

  (پزشک متخصص) احراز شود و کیفیت انتقال ویروس (از طریق هوا، خون، آمیزش و...) فاقد موضوعیت است.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/12    

7/99/873   

  ح  873-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی اتیان قانون آیین دادرسی دادگاه 288همان طوري که مستحضرید مطابق ماده 

سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوي انجام شود و در صورت معذوریت اداء کننده سوگند از 

ه باید حضور دادرس دادگاه در نزد او حاضر شده یا به قاضی دیگر نیابت اعطاء تا او را سوگند دهد چنانچه فردي ک

اداء سوگند نماید در خارج از کشور باشد و حسب گواهی پزشکی قادر به مسافرت نبوده و امکان حضور او در 

ایران فراهم نباشد اظهارنظر بفرمایید با توجه به امکانات برقراري ارتباط تصویري از طریق ویدئو کنفرانس 

سولگري ایران در کشور خارجی وي را سوگند داد و توان با تشکیل جلسه دادگاه در ایران و حضور فرد در کنمی

گردد یا خیر؟ یا اینکه الزم است قاضی دادگاه وفق مقررات فوق در نزد این نوع سوگند عندالحاکم محسوب  می

نامه وي حاضر شده و وي را سوگند دهد الزم به ذکر است دولت خارجی مورد نظر با دولت ایران موافقت

و در اجراي قانون تعاون قضایی نیز امکان ارسال تقاضا براي اجراي مراسم اتیان سوگند معاضدت قضایی نداشته 

  توسط محاکم آن کشور وجود ندارد.

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 288در فرض سوال با توجه به مفاد ماده 

و لحاظ  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  659ر ماده ، درصورت رعایت الزامات مقرر د1379/ 27/01

اي یا مخابراتی هاي رایانهنامه نحوه استفاده از سامانهآیین 25قانون مذکور و نیز ماده  655تبصره یک ماده 

ریاست محترم قوه قضاییه، اتیان سوگند از طریق ارتباط تصویري با دادگاه رسیدگی کننده  24/05/1395مصوب 

  شود.نوان سوگند نزد قاضی محسوب میبه ع

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/13    

7/99/850   

  ك  850-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 1367قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  7نظر به اینکه به حکم ماده 

مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق در صورتی که مرتکب از 

باشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد خواهند شد استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا می

دون دادسرا همانند رسیدگی در این دادگاه راسا و ب 1392قانون آیین دادرسی در امور کیفري مصوب  366و  299

قانون  7در صالحیت مستقیم محاکم کیفري دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده  8و  7جرایم درجه 

تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر 

  خش؟صدور راي غیر قطعی از سوي شعبه دادگاه ب

 پاسخ:

اصوًال رسیدگی کیفري داراي دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص) است که حسب قانون آیین 

هاي ) و دادرسی از سوي دادگاه92و  22، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 1392دادرسی کیفري مصوب 

که پرونده مستقیمًا در دادگاه کیفري مطرح مواردي پذیرد؛ اما دراین قانون صورت می 294کیفري مذکور در ماده 

، انجام تحقیقات مقدماتی توسط 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341شود، مطابق قسمت اخیر ماده می

 299دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده 

کند، بدوًا باید تحقیقات مقدماتی را ه تمامی جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میالذکر بقانون فوق

رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و 

ت مرتکبین ارتشاء، اختالس هاي مندرج در قانون تشدید مجازااحضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزه

و کالهبرداري که مجازات حبس براي آن مقرر شده است از سوي مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، 

دادگاه بخش مکلف است ضمن اعالم ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، 

  صالح اعالم کند.اداره یا سازمان ذيقانون اخیرالذکر را به  7مراتب اعمال ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/20    

7/99/849   

  ك  849-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شود حضوري است یا غیابی و قطعی است یا قانون مجازات اسالمی صادر می  10آرائی که در راستاي اعمال ماده 

  غیر قطعی؟ 

 پاسخ:

است و نسبت به آراء » االجراآراء قطعی و الزم«ناظر به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«بند 

که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر شود؛ با این وجود در مواردي غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی

، آراء غیابی مشمول صدر ماده 1399مصوب  شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیريتخفیف مجازات وضع 

(تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجراي احکام باید در اجراي  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10

این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند و رأي صادره با توجه به اصل قابل  10صدر ماده 

از حیث تجدیدنظر خواهی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427اده تجدیدنظر خواهی آراء مذکور در م

  ها است.تابع عمومات حاکم بر تجدیدنظر آراء دادگاه

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/848   

  ح  848-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اي بوده و به غیر منتقل شده و در حکم تلف محسوب وسیله نقلیهاي که هدیه نامزدي در خصوص اجراي دادنامه

  االدا مال تلف شده را پرداخت کند یا قیمت روز تلف را؟ علیه باید قیمت یوماست، آیا محکوم

 پاسخ:

گرچه سؤال مبهم است؛ اما با توجه به صدر آن، چنانچه سؤال ناظر به موردي باشد که دادگاه حکم به استرداد 

نقلیه (هدیه نامزدي) داده است و در مرحله اجراي حکم معلوم شده است که وسیله نقلیه تلف شده یا در حکم وسیله 

قانون اجراي  46تلف باشد، مادام که حکم مذکور به قوت خود باقی است، اجراي احکام تکلیفی جز اقدام برابر ماده 

  ندارد. 1356احکام مدنی مصوب 

 دکتر احمد رفیعی

ی قوه قضاییهمدیرکل حقوق



 

1399/07/19    

7/99/831   

  ع  831-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

داند ولیکن اداره کل راه شهرسازي، دولت را از پرداخت هرگونه مالیات بر ارزش افزوده و قدرالسهم معاف می

ي توسعه شهري، هاها و ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحشهرداري بر اخذ عوارض متعلقه قدرالسهم شهرداري

  تغییر و تعیین کاربري معتقد است.

قانون شهردراي  101ماده واحده اصالحی  2هاي مربوط به اراضی دولتی موضوع تبصره تفکیک و اخذ سرانه - 1

  گیرد؟چگونه انجام می

وند، شهاي دولتی (از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازي) تفکیک میآیا امالك و اراضی که توسط دستگاه - 2

  قانون شهرداري هستند؟ 101ماده واحده قانون اصالح ماده  3هاي موضوع تبصره مشمول سرانه

 پاسخ:

 1در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره « 1390قانون شهرداري اصالحی  101ماده  2به موجب تبصره  - 2و  1

قانون زمین شهري  11ماده  1و مطابق تبصره » اقدام خواهد شد. 1366قانون زمین شهري مصوب سال  11ماده 

هاي جامع و تفصیلی و هادي و تصویب هاي تفکیکی و شهرسازي اراضی دولتی با طرحتطبیق نقشه« 1366مصوب 

بنابراین از آنجایی که » ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازي است.قانون شهرداري 101آن، موضوع ماده 

و هادي در خصوص اراضی دولتی بر عهده وزارت مسکن رعایت ضوابط مربوط به طرحهاي جامع و تفصیلی 

(وزارت راه و شهرسازي فعلی) قرار گرفته است، همین مرجع باید در تفکیک اراضی سرانههاي شوارع و معابر را 

  نیز اعمال و اجرا کند./ت

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/19    

7/99/823   

  ك 823-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تعزیرات که در زمان حاکمیت قانون سابق محقق شده، در حال حاضر  608در خصوص جرم موضوع ماده  - 1

تواند شالق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري نمی 2ماده » ج«نظر دادگاه بر شالق است؛ لیکن چون طبق بند 

ا براي مجرم تعیین کرد یا اینکه دادگاه موظف است فقط مورد حکم قرار گیرد، آیا باید جزاي نقدي درجه شش ر

  همان یک میلیون ریال را به عنوان مجازات در نظر بگیرد؟

  قانون کاهش مورد تعدیل قرار داد؟ 5توان یک میلیون ریال را طبق ماده در فرض فوق آیا می - 2

  ه قرار گیرد؟تعدیل وظیفه اجراي احکام است یا باید در حکم دادگاه نیز مورد توج - 3

 پاسخ:

ماده یک این قانون، » ج«طبق بند » 1396قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب «االجرا شدن با الزم - 1

ضربه یا پنجاه  74شالق تا «از  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  608مجازات بزه موضوع ماده 

رجه شش تبدیل شده است؛ لذا در فرض سؤال که تاریخ به جزاي نقدي د» هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي

االجرا شدن قانون صدرالذکر است، هر چند که مجازات سابق این بزه نیز وفق ماده ارتکاب بزه توهین، قبل از الزم

هاي و تبصره 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19بر اساس ماده  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  608

نسبت به » شالق«که قانون الحق با حذف مجازات شود، ولی به لحاظ اینمحسوب می» جه ششمجازات در«آن 

نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10قانون سابق اخف است، طبق ماده 

ماده یک قانون » ج«صدور حکم قطعی قابل اعمال است. در نتیجه مجازات مرتکب در استعالم باید بر اساس بند 

  (قانون الحق) تعیین شود. 1399کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

که با توجه به پاسخ بند یک استعالم تعیین جزاي نقدي به میزان یک میلیون ریال براي صرف نظر از این - 3و  2

تعدیل جزاي  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  28منتفی است؛ لیکن برابر ماده  608جرم توهین موضوع ماده 

نقدي به هر شکل، به پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب هیأت وزیران است که تاکنون در این خصوص اقدامی 

  نشده است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/13    

7/99/820   

  ك 820-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  : 1375می (تعزیرات) مصوب قانون  مجازات اسال 570نظر به ماده 

آیا ماموران شاغل در نیروهاي مسلح (سپاه، بسیج، ارتش و ناجا) مشمول عنوان مقامات و مامورین وابسته به  - 1

  هاي حکومتی هستند؟نهادها و دستگاه

 در ذیل این ماده چیست؟ آیا محروم کردن داللت بر رفتارهایی که داراي» محروم نماید«مقصود از عبارت  - 2

ماهیت و طبع مستمر و مداوم است مانند توقیف و بازداشت یا زدن دستبند دارد یا این که شامل رفتارهایی که آنی 

  شود؟شوند مانند توهین یا ایراد ضرب عمدي نیز میدر لحظه واقع می

شخاص از قانون اساسی (مصون بودن حیثیت ، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل ا 22آیا موارد ذکر شده در اصل - 3

است در این صورت منظور از حیثیت و حقوق در این اصل  570تعرض مشمول حمایت کیفري موضوع ماده 

  چیست؟

در راستاي وظایف خود بدون تجویز قانون شهروندي را تفتیش و  570چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده  - 4

قلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا وي بازرسی کند یا وي را به کالنتري ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله ن

قانون اساسی مشمول حکم  22را مورد توهین تهدید یا ایراد ضرب عمدي قرار دهد این مصادیق با توجه به اصل 

  است؟ 570ماده 

  انفصال دایم است یا انفصال موقت به مدت یک سال؟ 570آیا انفصال از خدمت مقرر در ماده  - 5

قانون اساسی، آیا ایراد صدمه بدنی عمدي ضرب و جرح عمدي از طرف  22در اصل » جان«عبارت  با توجه به - 6

گیرد و تعرض عمدي که منجر به از بین نرفتن جان ماموران حکومتی علیه یک شهروند ذیل عنوان جان قرار می

  قانون اساسی است؟ 22شده است نیز مشمول حکم اصل 

 پاسخ:

  

مأموران شاغل در نیروهاي مسلح  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  8 و 5با عنایت به مواد  - 1

قانون مجازات  570مذکور در ماده » هاي حکومتیمقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه«مشمول عنوان 

  هستند. 1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 



محروم «دوم این قانون مشخص شده است و و هل به ویژه در اصول نوزده تا چ» حقوق مقرر در قانون اساسی« - 2

بنابر خصوصیات آن حق  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  570از این حقوق موضوع ماده » کردن

تواند به نحو مستمر باشد مانند اجبار به اقامت در محل معین بر خالف قانون یا در قالب رفتاري آنی ارتکاب می

  نیت شغلی (اخراج غیر قانونی).یابد مانند سلب ام

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  570مذکور در ماده » حقوق مقرر در قانون اساسی«عبارت  - 3

شود، بدیهی است چنانچه در خصوص برخی از این حقوق دوم این قانون می و شامل همه حقوق مقرر در اصل بیست

گفته خارج و مشمول حکم خاص قانون پیش 570شده باشد، از شمول ماده در قوانین کیفري، ضمانت اجرا تعیین 

  خواهد بود.

مشهود اوالً، چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستري در برخورد با جرایم مشهود و غیر - 4

ها اجراي طرح آمده است و اقدامات ضابطان در 1392در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  باید با رعایت موازین قانونی باشد.

و » سلب آزادي شخصی«، مشتمل بر دو رفتار 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  570ثانیاً، ماده 

است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر » محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی«

  کننده است.محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوي متهم به عهده قاضی رسیدگی آن، با توجه به

  ثالثاً، حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است.

ماده در  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  575که بر خالف موادي نظیر ماده با توجه به این - 5

استفاده » انفصال«بعد از واژه » دائم«که قانونگذار در مقام بیان بوده است، از واژه این قانون علیرغم این 570

محرومیت از یک تا «که عبارت چنین با توجه به ایننکرده است؛ و نظر به لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفري و هم

معطوف شده » انفصال از خدمت«به مجازات » واو عطف«الذکر با در ماده اخیر» پنج سال از مشاغل حکومتی

این مفهوم مجازات انفصال از خدمت در این ماده، انفصال موقت از خدمت به مدت یک تا پنج سال است، بنابر

  است.

چون ضمانت اجراي کیفري تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانین خاص تعیین شده  - 6

قانون مجازات  570ارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده است در این مو

  خارج است. 1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی



مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/819   

  ع 819-215-99شماره پرونده:  

  استعالم:

به » وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکیالت،«  89بر اساس ماده  - 1

منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی هیات مرکزي حل اختالف و رسیدگی به 

شود. ها و شوراي شهر تهران تشکیل میشکایات جهت رسیدگی به شکایات از شوراي استان و شوراي عالی استان

  ن است هیات حل اختالف و رسیدگی به شکایات استان و هیات حل اختالف و رسیدگی به شکایت شهرستان.همچنی

بعضی بر این نظرند  که براي رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی 

را به هیات حل اختالف و رسیدگی  باید گزارش خود را براي استاندار یا فرماندار ارسال و نامبردگان این گزارش

قانون تشکیل سازمان  2ماده » د«به شکایات استان ارسال نمایند. در مقابل برخی عقیده دارند که قانونگذار در بند 

در مواردي که گزارش بازرسی متضمن اعالم وقوع جرمی است چنانچه جرم «بازرسی کل کشور مقرر داشته: 

سازمان یا مقامات ماذون از طرف وي یک نسخه از گزارش را با دالیل و داراي حیثیت عمومی باشد رئیس 

مدارك مربوط براي تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی 

ه و ربط منعکس نمودپیگیري نمایند و در مورد تخلفات اداري انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذي

پیگیري الزم را به عمل آورند مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطالع سازمان 

  »بازرسی کل کشور برسانند.

ربط براي رسیدگی به جرایم و تخلفات مراجعی هستند که براي رسیدگی به موضوعات و موارد مختلف مراجع ذي

اند با این وصف صالحیت و اختیار سازمان بازرسی کل کشور در دهبینی شدر قوانین و مقررات موضوعه پیش

قانون تشکیالت و انتخابات  93انعکاس و ارسال گزارش تخلفات اعضاي شوراهاي اسالمی مبتنی بر ماده 

باشد، بلکه مبتنی بر اختیار حاصله به موجب قانون و مقررات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران نمی

سازمان است و لذا سازمان به طور خاص و منبعث از اختیارات قانونی خود صالح به انعکاس تخلفات خاص این 

هاي حل اختالف است. ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل ارتکابی از سوي اعضاي مزبور به هیات

از مصوبه مورد اختالف  جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعالم نظر نماید در صورتی که شورا در بررسی مجدد

شود. هیات مزبور مکلف ربط ارجاع میگیري نهایی به هیات حل اختالف ذيعدول ننماید موضوع براي تصمیم

  است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعالم نظر نماید.



ت شوراهاي قانون تشکیالت وظایف و انتخابا«  89ماده  1بعضی از حقوقدانان بر این نظرند که بر اساس بند 

و با توجه به شرح وظایف و اختیارات اعطایی مقنن به هیات مرکزي هیات » اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

قانون تشکیل سازمان  6اخیرالذکر و با توجه به ماده  2مرکزي حل اختالف و رسیدگی به شکایات به شرح تبصره 

الخطاب تخلفات اداري انضباطی و انتظامی را فصلهاي رسیدگی به بازرسی کل کشور که مراجع قضایی و هیات

قانون مرقوم ندانسته و لذا این هیات  6قرار داده، هیات مرکزي حل اختالف و رسیدگی به شکایات را مشمول ماده 

 80حق رسیدگی به موارد اعالمی از سازمان بازرسی را ندارد. در مقابل برخی دیگر بر این عقیده هستند که ماده 

هاي اجرایی اشاره دارد که بر آن به مسئوالن دستگاه 1ربط داشته و در تبصره وراها اشاره به مسئوالن ذيقانون ش

قانون مدیریت خدمات کشوري، سازمان بازرسی دستگاه اجرایی محسوب و لذا حق اعتراض براي آن  5اساس ماده 

مطلق آمده و لذا مشمول اشخاص ماده مذکور به صورت  2در تبصره  "اشخاص"محفوظ است و از طرفی قید 

  گردد.حقوقی دولتی نیز می

صالحیت سازمان بازرسی در ارسال مستقیم گزارش مربوط به تخلفات  - 1با توجه به مراتب فوق، در خصوص: 

  اعضاي شوراي اسالمی شهرها به هیات حل اختالف و رسیدگی به شکایات استان

قانون شوراها مبنی بر حق اعتراض و ارسال مستقیم  80اده م 2صالحیت سازمان بازرسی در اجراي تبصره  - 2

گزارش ایرادات مربوط به مصوبات شوراهاي اسالمی شهرها به هیات مرکزي حل اختالف و رسیدگی به شکایات 

  ارشاد نمایید.

 پاسخ:

انتخاب  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و 90ماده  2در تبصره » اشخاص«منظور از 

قید شده است) که به  80با اصالحات و الحاقات بعدي (که در فرض استعالم شماره ماده،  1375شهرداران مصوب 

ها مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزي حل اختالف قابل رسیدگی است، اشخاصی است که در تبصره تقاضاي آن

شود؛ دارند و شامل سازمان بازرسی کل کشور نمی ها رایک این ماده حق اعتراض به مصوبات شوراي عالی استان

تواند مراتب اعتراض خود را از طریق اشخاص یادشده در هیأت مرکزي حل بدیهی است که سازمان مذکور می

  اختالف مطرح کند.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/19    

7/99/814   

  ك 814-186/2-99شماره پرونده:  

  م:استعال

  خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعالم فرمایید.

ضبط مالی که فرد به کارشناس پرداخته است به  1375قانون تعزیرات مصوب  588با توجه به اینکه در ماده 

عنوان مجازات مودي پیش بینی شده است سوالی که مطرح است این است که در صورتی که کارشناس وجه 

هاي دریافتی را خرج کرده باشد و وجه موجود نباشد در این صورت آیا شخص کارشناس عالوه بر سایر مجازات

مقرر در ماده (حبس یا جزاي نقدي) به میزان وجهی که دریافت کرده است نیز محکوم خواهد شد یا اینکه چون 

ردن مجازات ضبط منتفی خواهد بود مجازات ضبط مجازات مودي است و با منتفی شدن اصل وجه به لحاظ خرج ک

قانون تعزیرات عالوه بر حبس و شالق ضبط مال ناشی از  592همین سوال در خصوص مجازات راشی که در ماده 

  باشد؟ارتشاء پیش بینی شده است مطرح می

 پاسخ:

دید مجازات قانون تش 3ماده  2چنین تبصره و هم 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  588طبق ماده 

، مال ناشی از جرم حسب مورد به عنوان مجازات مؤدي یا 1367مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب 

که کارشناس یا داور و یا ممیز وجه دریافتی را شود و در صورتیتعزیر رشوه دهنده (راشی) به نفع دولت ضبط می

قانون  215و  214ه شده و در دسترس نباشد، با لحاظ مواد هزینه کرده و یا مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داد

دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن، به ضبط مال، حسب مورد کارشناس یا  1392مجازات اسالمی مصوب 

کند و موجب قانونی جهت محکومیت داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می

  شده و یا راشی به پرداخت آن وجود نداردیاد 588ضوع ماده پرداخت کننده مال مو

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/13    

7/99/799   

  ك 799-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 قانون آیین دادرسی کیفري دادگاه تجدیدنظر چنانچه راي تجدیدنظر خواسته را مخالف 455ماده » پ«مطابق بند 

کند. و مطابق قانون تشخیص دهد با استدالل و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشاء راي می

قانون مذکور هر گاه از راي صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار  456ماده 

اه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء راسا یا به تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد دادگ

کند و این تصمیم قطعی است و همچنین مطابق درخواست دادستان شاکی یا مدعی و یا متهم تامین متناسب اخذ می

قانون مورد اشاره... با مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو  251قسمت اخیر ماده 

  شود.می

اي که در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده متهم در دادگاه بدوي از اتهام انتسابی تبرئه شده و طبیعتا : در پروندهسوال

گردد و با شکایت شاکی پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه اخیر نظر بر نقض تامین ماخوذه مرتفع می

تواند پرونده را جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین میدادنامه و محکومیت دارد آیا در این فرض دادگاه تجدیدنظر 

دفاع و اخذ تامین نزد دادگاه بدوي ارسال و با وصول آن بدون تعیین وقت مبادرت به نقض دادگاه بدوي و 

بایست با تعیین وقت چنین اقداماتی را انجام محکومیت متهم نماید یا اینکه لزوما دادگاه تجدیدنظر خود راسا می

  دهد؟

 پاسخ:

این است که دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  456و  454و مواد  450ماده » الف«مستفاد از بند 

تواند از دادسراي صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأي تجدید نظرخواسته، تکمیل تجدیدنظر استان می

را تقاضا کند. اما چنانچه دادگاه تجدید نظر استان نظر  تحقیقات و از جمله تفهیم اتهام به متهم و اخذ تأمین کیفري

بر محکومیت متهم (که در مرحله بدوي تبرئه شده است) داشته باشد، چون انجام دادرسی در معناي اخص، قابل 

تفویض نیست، دادگاه تجدید نظر باید جلسه رسیدگی تشکیل و به نحو ترافعی رسیدگی و اقدام به صدور رأي 

  کند.

 حمد رفیعیدکتر ا

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/19    

7/99/774   

  ع  774-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي  1334ها مصوب قانون شهرداري 96ماده  6قانون مدنی و بند  24مطابق ماده 

  شوند.اهالی کوچه محسوب می شوند؛ بلکه ملک مالکانبست به عنوان ملک عمومی محسوب نمیهاي بنکوچه

باز تعریف شده باشد؛ به طوري که به کوچه بست قدیمی، بنچنانچه در نقشه طرح تفصیلی شهري کوچه بن - 1

ها که تحت عنوان حقوق مکتسب یا هر عنوان دیگري به این امر مقابل متصل شود، آیا مالکان هر کدام از این کوچه

  بست را دارند؟صالح نقشه طرح تفصیلی مبنی بر اعاده به وضعیت بناعتراض دارند، حق طرح دعوا جهت ا

هاي عمومی درصورت مثبت بودن پاسخ، رسیدگی به  موضوع در صالحیت دیوان عدالت اداري است یا دادگاه - 2

  حقوقی؟

رداري باز تبدیل شده و عمًال به ملکیت شهرداري درآمده است، آیا شهبست به بندر فرض سؤال که کوچه بن - 3

  مکلف به پرداخت بهاي عادله روز آن به نسبت قدرالسهم به مالکان کوچه است؟

هاي عمومی، نظامی و عمرانی دولت قانون نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامه 8مطابق ماده  - 4

ق مربوط به شوراي انقالب با اصالحات و الحاقات بعدي که پیش از اجراي هر طرح باید بدوًا حقو 1358مصوب 

  بست پرداخت شود؟مالک پرداخت شود، آیا در این مورد هم بدوًا باید حقوق مالکان کوچه بن

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  96ماده  6قانون مدنی و تبصره  24مستفاد از ماده  - 1 

شود. لیکن چنانچه عمومی محسوب نمیبست ملک شخصی اهالی همان کوچه میباشد و ملک هاي بنبعدي، کوچه

باز تبدیل شود، از آنجا که طرحهاي شهري در اجراي قواعد حقوق عمومی بست به بنهاي شهري کوچه بندر طرح

شود، امکان اعاده به وضع سابق را در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه و تأمین منافع عمومی تصویب می

هاي تفصیلی، جامع و یا هادي بر اساس مقتضیات و یبات حاکم بر تصویب طرحنخواهند داشت. بدیهی است ترت

تأمین منافع و حقوق عمومی شهروندان اتخاذ شده است و باید اجراي آن محترم شمرده شود. لیکن امکان طرح 

خته دعوي در کلیه موارد حقی است که در اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به رسمیت شنا

  شده است.



چنانچه اهالی به تصویب طرح تفصیلی اعتراضی داشته باشند، شکایت از طرح مذکور را که شکایت از  - 2

شود، باید مطابق ترتیبات مقرر قانونی در دیوان عدالت تصمیمات شوراي عالی شهرسازي و معماري محسوب می

  اداري طرح کنند.

به موجب آن امالك خصوصی شهروندان به تملک شهرداري در در شهرداري اجراي نقشه طرحهاي شهري که  - 3

میآید، شهرداري مکلف به پرداخت قیمت روز مطابق قوانین و مقررات است. بدیهی است پرداخت بهاي روز مطابق 

ترتیبات مقرر قانونی پیش از اجراي طرح ضروري است و در صورت عدم پرداخت و عدم اجراي قوانین مربوطه و 

وسط شهرداري، حق طرح دعوي در دادگاههاي حقوقی براي دریافت بهاي ملک و خسارات وارده اجراي طرح ت

  براي مالکین متضرر وجود خواهد داشت./ت

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/764   

  ح  764-59-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شهرسازي ن زمین را به اشخاص حقیقی  یا حقوقی و یا  ادارات دولتی  در مواردي که دولت از طریق اداره راه و

واگذار کرده است و طرف مقابل بیش از مساحت واگذاري مبادرت به تصرف اضافی کرده باشد و این تصرف 

اصالحی قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت  148ماده  2توان به استناد تبصره روشن و آشکار باشد، آیا می

نامه اجرایی قانون زمین شهري مصوب آیین 38) و نیز ماده 1365(اصالحی 1310اسناد و امالك کشور مصوب 

، بدون تشکیل پرونده حقوقی یا کیفري و صرفاً با تقاضاي اداره راه و شهرسازي و انجام اخطار قبلی به 1371

جلسه، از قسمت مازاد رفع آثار صورت متصرفین و با حضور مأموران انتظامی یا نماینده دادستان و طی تنظیم

  که این امر منوط به طرح دعواي حقوقی یا کیفري است؟تصرف و تجاوز کرد یا این

 پاسخ:

قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت  2ماده  2اصالحی قانون ثبت اسناد و امالك (تبصره  148ماده  2تبصره 

)، در قوانین بعدي که جایگزین آن شده 31/4/1365مصوب  و اصالحات بعدي آن 1310اسناد و امالك مصوب 

با  1366قانون زمین شهري مصوب  13است، تکرار نشده است و در نتیجه محذوف است و ارجاع ذیل ماده 

که بر اساس ارجاع موصوف تدوین  1371نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 38اصالحات بعدي به آن و ماده 

ت. بنابراین در فرض سؤال از آن جا که اداره راه و شهرسازي فقط با رعایت ضوابط قانونی شده است نیز منتفی اس

مجاز به رفع تصرف و خلع ید افراد از ملک متصرفی است و رفع تصرف و خلع ید مستلزم صدور رأي مقتضی در 

انتظامی مجاز به این خصوص و دستور اجراي آن است، لذا بدون صدور رأي از مرجع صالحر، دادسرا و نیروي 

  رفع تصرف از مورد استعالم نیستند.

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/07/12    

7/99/759   

  ع 759-58-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1393هاي شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب نامه تعیین گروهبا توجه به آیین - 1

ریاست محترم قوه قضاییه، آیا خدمت نظام وظیفه جزء  1398ستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب و د

شود و در تغییر سمت و ارتقاء پایه یا گروه شغلی و افزایش سنوات قضایی سابقه خدمت قضایی معادل محسوب می

  مؤثر است؟

وقت در مراکز دانشگاهی غیر وقت یا پارهتمام توانند عضویت هیأت علمی اعم ازآیا قضات دادگستري می - 2

  دولتی یا مؤسسات و مراکز پژوهشی خصوصی را داشته باشند؟

قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  117قانون استخدام کشوري و ماده  2ماده » چ«با توجه به تبصره بند  - 3

هیأت  1390رتر در دستگاه اجرایی مصوب نامه جذب و نگهداري نیروي انسانی نخبه و استعداد ب، آیا آیین1386

قانون مدیریت خدمات کشوري  87وزیران و مزایاي مندرج در آن از جمله ساعت کاري شناور موضوع ماده 

  شود؟ شامل قضات دادگستري هم می 1386مصوب 

 پاسخ:

گروه و تغییر مقام قضات  هاي شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاينامه تعیین گروهاوًال، با توجه به ماده یک آیین - 1

  شود.، سابقه خدمت قضایی محسوب نمی»وظیفهخدمت نظام «ریاست محترم قوه قضاییه،  1393مصوب 

ریاست محترم قوه  1398دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب  16ماده » ب«ثانیاً، با توجه به بند 

ی قابل احتساب است؛ لیکن در تغییر سمت قضایی و احتساب قضاییه، سابقه خدمت نظام وظیفه در ترفیع پایه قضای

  آن به عنوان سابقه خدمت قضایی مؤثر نیست.

و  1368با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی  - 2

هاي آموزشی در ، سمت1373لحاظ تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 

ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدي بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از دانشگاه

شود. با توجه ماده واحده یاد شده منظور از شغل، وظایف مستمري است که به صورت تمام وقت انجام می 2تبصره 

ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی تمام وقت دانشگاهبه مراتب فوق، اشتغال قاضی به عنوان عضو هیأت علمی 

که در شغل اصلی که قضاوت است، باید در ساعات اداري به صورت نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن این



موظف انجام وظیفه کند، در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط مؤسسه آموزشی مربوطه امکان انجام کار 

  اعات اداري فراهم باشد، فاقد منع قانونی است.آموزشی در خارج از س

نامه جذب و نگهداري نیروي انسانی نخبه و استعداد برتر در که ضوابط تعیین شده در آییننظر به این - 3

هاي اجرایی اعم از هیأت وزیران، کًال مربوط به افراد شاغل در دستگاه 1390هاي اجرایی مصوب دستگاه

دولتی وکارمندان قوه قضاییه است و از طرفی قضات داراي مقررات خاص  مستخدمین دولت و مؤسسات

شود. بدیهی است که مفاد بند نامه مذکور شامل قضات نمیشده در آییناستخدامی خود هستند، لذا امتیازات تعیین

در  1395قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب  113ماده » ث«

  خصوص جذب استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوي در قوه قضاییه، در محل خود قابل اجرا است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/752   

  ك  752-25-99شماره پرونده:  

  استعالم:

که از طریق واو عطف  1346مراتع مصوب ها و برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 42در خصوص ماده 

    - سري اقدامات عادي را جمع یک

نموده است، لذا در موردي که اقدام کسی فقط قطع درختان  - ریشه کنی و سوزانیدن و تهیه چوب و هیزم و زغال 

  است؟که تبدیل به هیزم و تهیه زغال شود، آیا به مجرد قطع کردن، مرتکب جرم شده جنگلی بوده، بدون این

 پاسخ:

با توجه به پیشینه قانونی آن  1348ها اصالحی برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 42رفتارهاي مذکور در ماده 

)، هر یک به تنهایی جرم محسوب شده است و مشمول مجازات جزاي نقدي موضوع 1348(قبل از اصالحیه سال 

هیأت وزیران در خصوص افزایش میزان  23/8/1396- 104993ت  5447ماده مذکور است (با لحاظ مصوبه 

جزاي نقدي جرایم موضوع ماده صدرالذکر)؛ بنابراین تحقق بزه قطع درختان جنگلی، بدون مجوز قانونی منوط به 

  تهیه چوب و هیزم و ذغال نیست.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/16    

7/99/702   

  ع 702-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون شهرداري مصوب  77آیا عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی موضوع کمیسیون ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي فقط شامل امالك واقع در داخل شهر است یا امالك واقع در محدوده  1334

  شود؟استحفاظی شهر را هم شامل می

 پاسخ:

ها قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن 2و  1مواد اوالً، محدوده و حریم شهر در 

  مذکور ملغی شده است. 10طبق ماده » محدوده استحفاظی«تعریف شده و عنوان  1384مصوب 

ثانیاً، پرداخت عوارض خدمات شهري منوط به ارائه خدمات شهري است؛ بنابراین در محلی که خدمات شهري 

  شود، دریافت عوارض این خدمات خالف قانون است.ارائه نمی

نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسالمی شهر، بخش و آیین 3ثالثاً، با عنایت به ماده 

شهرك موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

نامه از اماکن، واحدهاي صنفی، عوارض موضوع این آیین«شته است هیأت وزیران که مقرر دا 7/7/1378

تولیدي، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدي دیگري قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، 

و در  1362قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب  4ماده  1محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره 

که  1362قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب  13و  6روستا، محدوده موضوع مواد  مورد بخش و

اي که به تصویب کمیسیون موضوع ماده هاي محدودهبه تصویب هیأت وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهرك

انونی و حریم شهرها نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قآیین 13

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  38و با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده » رسیده است، باشد. 1355مصوب 

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداري محل «... که تصریح کرده است  1387

شود تا واریز می 39ماده  2ب تمرکز وجوه موضوع تبصره استقرار واحد تولیدي و در خارج از حریم شهرها به حسا

، دریافت عوارض شغلی در محدوده قانونی و داخل حریم شهرها قابل »هاي همان شهرستان توزیع گرددبین دهیاري

  وصول است.

  

 دکتر احمد رفیعی



مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/19    

7/99/700   

  ع 700-66-99شماره پرونده:  

  عالم:است

هاي درمانی ها و کلینیکها درمانگاهبیمارستان 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50آیا وفق ماده 

هاي ارائه دهنده خدمات محسوب و از عوارض شغلی و همچنین عوارض بر درآمد موضوع ماده خصوصی از ارگان

  باشند یا خیر؟قانون شهرداري معاف می 77

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي موارد معافیت از پرداخت این  1387انون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ق 12در ماده 

انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) «آن آمده است  9مالیات تعیین شده و در بند 

هاي درمانی خصوصی ها و کلینیکها، درمانگاهتاناطالق بند مذکور شامل بیمارس». و خدمات توانبخشی و حمایتی

شود. بنابراین، مؤسسات نامبرده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع ماده دهنده خدمات درمانی میارائه

ن خصوص شود که سازمان امور مالیاتی کشور در ایالذکر معاف هستند. در تأیید این استنباط یادآوري میقانون فوق 38

مورخ  2895را صادر کرده است و دیوان عدالت اداري در دادنامه شماره  9/7/1390مورخ  9253بخشنامه شماره 

قانون یاد شده که برقراري هرگونه عوارض  50به عدم ابطال این بخشنامه رأي داده است. با توجه به ماده  10/10/1398

ها تعیین شده است و نیز برقراري این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنبراي انواع کاالها و همچنین ارائه خدمات که در 

عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهاي اسالمی و سایر مراجع را ممنوع کرده است، لذا شوراي 

یات و عوارض قانون مذکور از پرداخت مال 12تواند در مورد خدمات درمانی بیمارستانی که در ماده اسالمی شهر نمی

با  1334قانون شهرداري مصوب  77موضوع این قانون معاف و تعیین تکلیف شده است، عوارض وضع کند. همچنین ماده 

اصالحات و الحاقات بعدي در مقام تعیین عوارض و بهاي خدمات نیست؛ بلکه مرجع حل اختالف بین مؤدي و شهرداري 

  را در این موارد تعیین کرده است.

 رفیعیدکتر احمد 

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/12    

7/99/668   

  ك668-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که انتقال دهنده و انتقال گیرنده عالم به این که مال  2و 1با توجه به مواد 

م قرار دهد، آیا بایستی هر دو را محکوم به رد مال غیر است، اگر دادگاه بخواهد در مورد رد مال را هم مورد حک

شوند یا به صورت تضامنی؟ یا اینکه فقط کند و در این صورت هر دو به صورت مساوي محکوم به رد مال می

کند؟ یا اینکه با توجه به زمان تصویب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده را محکوم به رد مال می

  که شاکی دادخواست استرداد مال داده باشد؟کند؛ مگر ایندر مورد رد مال حکمی صادر نمی دادگاه

 پاسخ:

در فرض سؤال، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر هر دو طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 

شدید مجازات مرتکبین ارتشاء، کالهبردار محسوب و عالوه بر رد مال طبق ماده یک قانون ت 1308مصوب 

شوند. با صدور حکم به رد مال، ، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می1367اختالس و کالهبرداري مصوب 

مال موضوع جرم در صورتیکه عینًا موجود باشد و در ید انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد، به مالک آن مسترد 

که در مسؤولیت مدنی اصل بر جبران خسارت نًا موجود نباشد، با عنایت به اینشود و اگر مال موضوع جرم عیمی

در حدودي است که عامل زیان وارد کرده و تضامنی بودن مسؤولیت استثنایی و نیازمند تصریح قانون است، لذا 

امر مسؤولیت رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم به عهده کسی است که آن را تحصیل کرده است و اگر این 

مشخص نشود، مسؤولیت رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم به نسبت مساوي به عهده هر دو نفر انتقال دهنده و 

انتقال گیرنده مال غیر است. ضمنًا چنانچه رفتار متهمان از مصادیق تعاقب ایادي غاصبانه در غصب باشد، مطابق 

  شود.میقانون مدنی اتخاذ تصمیم  317مقررات مربوط و از جمله ماده 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/15    

7/99/646   

  ح  646-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

له است اعتراض نموده و با تقدیم شخص ثالث نسبت به توقیف خودرو از طرف اداره ثبت که به نام محکوم

ف، خودرو را با سند عادي به وي منتقل کرده است له قبل از توقیدادخواست به دادگاه مدعی است که محکوم

  عنوان دادخواست اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و دستور موقت جهت توقیف عملیات اجرایی است.

نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مرجع صالح جهت رسیدگی آیین 169و ماده  784الف: با توجه به راي وحدت رویه 

  ت اجرایی اداره ثبت کدام است.به اعتراض شخص ثالث به عملیا

  تواند در قالب دستور موقت عملیات اجرایی انجام شده توسط اداره ثبت را متوقف کند.ب: آیا دادگاه می

 پاسخ:

نامه آیین 169هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده  26/9/1398-784با توجه به رأي وحدت رویه شماره  -الف

ریاست قوه قضاییه،  1387الجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ااجراي مفاد اسناد رسمی الزم

رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوي معترض ثالث در صالحیت رییس اداره ثبت است؛ اما 

شده ادعاي حق مال توقیفگونه که در ذیل رأي وحدت رویه یادشده تصریح شده است، در مواردي که ثالث نسبت به همان

نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعواي مقتضی، مانند الزام به تنظیم سند رسمی براي اثبات 

  حقانیت خود نیست.

به  االجرا و طرز رسیدگینامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزمآیین 96با توجه به مراتب فوق و با عنایت به ذیل ماده  -ب

، مادام که نسبت به شکایت معترض ثالث تعیین تکلیف نهایی نشده است، عملیات 1387شکایت از عملیات اجرایی مصوب 

  شود و بنابراین صدور دستور موقت از سوي دادگاه منتفی است.اجرایی متوقف می

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/07/15    

7/99/643   

  ك  643-186/1-99ه:  شماره پروند

  استعالم:

که برخی رفتارها در سطح جامعه در حال انجام است و پلیس این گونه رفتارها را به طور اخص با عنایت به این

ها و هنجارها ها و دوچرخه سواري بانوان در سطح شهرها بر خالف ارزشسگ گردانی در سطح معابر و پارك

قانون نیروي انتظامی جمهوري اسالمی  8ماده » د«و » ج«اجا حسب بندهاي داند و با توجه به وظیفه ذاتی نمی

ایران با مرتکبان رفتارها برخورد و در مواردي راجع به توقیف سگ و دوچرخه و یا خودرو همراه افراد و بردن به 

خواهشمند است این  شدهکند نظر به ابهامات ایجادمرجع انتظامی و گرفتن تعهد از آنان براي عدم ارتکاب اقدام می

  هاي زیر ارشاد و راهنمایی فرمایید.مرجع را در مورد سؤال

شود یا دوچرخه سواري ها که به اصطالح به آن سگ گردانی گفته میآیا داشتن سگ در سطح معابر و پارك- 1

ران قیمت و هاي لوکس و گها گذاشتن شیشه دودي براي خودرو تظاهر به تفاخر با ماشینبانوان در سطح خیابان

قانون تعزیرات جرم انگاري  638آهنگ و صداي بلند موسیقی در خودرو در مقررات جاري کشور و از جمله ماده 

  شده است یا خیر؟

باشد؟ آیا اختیار قانونی در فرض جرم بودن این رفتارها وظایف ماموران ناجا در برخورد با این رفتارها چه می- 2

و بردن به کالنتري یا گرفتن تعهد کتبی از شخص براي عدم تکرار این رفتارها در توقیف خودرو دوچرخه یا سگ 

  را دارند یا خیر؟

در فرض جرم نبودن این رفتارها با توجه به فتواي مراجع عظام تقلید مبنی بر حرمت شرعی داشتن دوچرخه - 3

قیف سگ و دوچرخه همراه شخص و سواري بانوان در سطح شهر آیا پلیس اختیار برخورد با این رفتارها از جمله تو

  بردن وي به کالنتري وگرفتن تعهد براي جلوگیري از تکرار این رفتارها را دارد؟

هاي داخلی ناجا ها و طرحرا مرتکب شوند نظر به دستورالعمل 3در صورتی که ماموران پلیس رفتارهاي بند - 4

 7، و 4، 3قانون اساسی مواد  37و  22ت به اصول براي برخورد با این رفتارها و توقیف اموال ذکر شده با عنای

قانون  583و  570هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و مواد قانون آیین دادرسی کیفري قانون الزام به آزادي

  تعزیرات رفتار ارتکابی ماموران به شرح ذکر شده واجد وصف کیفري است یا خیر؟

 پاسخ:

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و  36ن جرم و مجازات که در اصل با توجه به اصل قانونی بود - 3و  2و  1

آمده است، مادام که براي رفتاري طبق قانون مجازاتی تعیین نشده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2ماده 



ابر و سواري بانوان و نیز همراه داشتن سگ در معتوان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون براي دوچرخهباشد، نمی

اي باشد که رفتارهاي مذکور به گونهبینی نشده است، لذا این رفتارها جرم نیست؛ مگر اینها مجازاتی پیشپارك

  قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) و یا دیگر قوانین کیفري باشد. 638یا   618که مشمول مواد 

و در قوانین عنوان جزایی داشته باشد، هر رفتاري که بر خالف قانون توسط مأمورین انتظامی صورت گرفته  - 4

  قابل تعقیب و مجازات است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/28    

7/99/1094   

  ك  1094-54-99شماره پرونده:  

  استعالم:

رر در آن مجازات حبس ابد که واجد شرایط مق  1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45 طبق ماده

شود. در صورتی که شخصی مرتکب جرم حمل یکصد و ماده نیست به حبس و جزاي نقدي درجه دو تبدیل می

هاي جرم پنجاه کیلوگرم تریاك شود. آیا با تبدیل مجازات حبس ابد به حبس و جزاي نقدي مذکور،  دیگر مجازات

  ند؟ماقانون باقی می 5 از جمله شالق و جریمه نقدي مقرر در ماده

 پاسخ:

مجازات مرتکبان  12/7/1396واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مقنن به موجب ماده

ابد است، در صورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور جرائمی را که در این قانون داراي مجازات اعدام یا حبس 

که در این موارد ن حبس و جزاي نقدي و نیز تصریح به اینواحده تخفیف داده است و با توجه به تعییدر این ماده

شود، به نظر می رسد مقنن در مقام گردان هم محکوم میمرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان

بیان کل محکومیت مرتکبان مذکور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل کرده است؛ بنابراین 

واحده الحاقی االجرا شدن مادهقانون یادشده پس از الزم 5ماده  6جزاي نقدي و شالق مقرر در بند تعیین 

  شوند.واحده الحاقی محکوم میهاي مقرر در مادهصدرالذکر منتفی است و مشموالن این بند صرفًا به مجازات

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/23    

7/99/1093   

  ك  1093-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند شود آیا دادگاه کیفري دو میجهت رفع نقص به دادسرا اعاده می 2در مواردي پرونده از سوي دادگاه کیفري 

  پرونده را موقتا از آمار کسر کند؟

 پاسخ:

ر رفع نقص پرونده را به دادسرا اعاده کند، با در فرض سؤال که دادگاه تحقیقات مقدماتی را ناقص بداند و به منظو

شود و دادسرا نیز توجه به این که دادگاه نسبت به پرونده تعیین تکلیف نکرده است، پرونده از آمار دادگاه کسر نمی

  کند./تپرونده را ثبت ارجاعی کرده و پس از انجام خواسته دادگاه، نسبت به اعاده آن اقدام می

  

 باردئیدکتر احمد محمدي 

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/28    

7/99/1092   

  ك  1092-192-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون حفظ کاربري اراضی  3هاي با موضوع تغییر غیر مجاز کاربري اراضی کشاورزي، طبق ماده در پرونده 

شود. آیا منظور از ارزش ش فعلی ملک صادر میها حکم به پرداخت جزاي نقدي معادل سه برابر ارززراعی و باغ

  فعلی ملک در این ماده، ارزش ملک در زمان وقوع جرم است یا زمان صدور حکم و یا زمان اجراي حکم؟

 پاسخ:

قانون حفظ کاربري  3مذکور در ماده » قیمت روز زمین با کاربري جدید مورد نظر متخلف«منظور از عبارت 

با اصالحات بعدي که مبناي تعیین جزاي نقدي براي مرتکب جرم است،  1374ب ها مصواراضی زراعی و باغ

قیمت روز زمین با کاربري جدید در زمان وقوع جرم است و لذا مالك قرار دادن بهاي زمین حین صدور حکم یا 

  هنگام اجراي آن، فاقد وجهه قانونی است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/28    

7/99/1089   

  ك  1089-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اوالً، آیا اعضاي شوراي حل اختالف کارمند دولت محسوب شده و در جرایمی مثل توهین به کارمندان دولت 

  شوند؟قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات می 609مشمول ماده 

ارمند دولت باشد، آیا اعضاي شوراي حل اختالف بایست کثانیاً، در جرائمی مثل اختالس که لزومًا مجرم می

  شوند؟توانند تحت عنوان بزه اختالس تحت تعقیب قرار گیرند یا اینکه مشمول عناوین کیفري دیگر میمی

 پاسخ:

در  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  609اوالً، با توجه به این که اشخاص و مقامات مشمول ماده 

اند و اعضاي شوراي حل اختالف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضاي شوراي حل اختالف شدهاین ماده احصاء 

قانون  40افتخاري است، و نیز مستفاد از تبصره ماده  1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  31طبق ماده 

ر خالف ماده شوند و از طرفی باخیرالذکر این است که اعضاي شوراي حل اختالف مستخدم دولت محسوب نمی

(قانون سابق) موضوع سؤال در قانون اخیرالتصویب شوراي حل  1387قانون شوراي حل اختالف مصوب  46

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  608اختالف مسکوت مانده است، لذا فرض سؤال مشمول ماده 

  است.

با  1367ن ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب قانون تشدید مجازات مرتکبی 5در ماده » شوراها«ثانیاً، عبارت 

شوراهاي اسالمی شهر و روستا بوده و منصرف از شوراي حل اختالف توجه به سال تصویب این قانون مربوط به 

 477شده و مستفاد از تبصره یک ماده در ماده یاد» گانهو به طور کلی قواي سه«است؛ لیکن با توجه به عبارت 

چه ، که شوراهاي حل اختالف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنان1392سی کیفري مصوب قانون آیین دادر

قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و  5کارکنان شوراي حل اختالف اموال موضوع ماده 

تصاحب کنند،  ها سپرده شده، به نفع خود یا دیگري برداشت ورا که حسب وظیفه به آن1367کالهبرداري مصوب 

  گفته و عنوان اختالس است.پیش 5ها مشمول ماده رفتار آن

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/21    

7/99/1079   

  ح 1079-88-99شماره پرونده:  

  استعالم:

رائیه، موضوع توقف اج   1399/4/9مورخ  197/99/7منظور از نوع تأمین مناسب در نظریه مشورتی شماره 

  چه نوع تأمینی است و آیا از نوع کیفري است یا حقوقی؟ 

 پاسخ:

  

اصالحی  23جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی مذکور در ماده » اخذ تأمین مناسب«اوالً، مقصود مقنن از 

نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقولی است که قانون صدور چک، اعم از وجه نقد، ضمانت 13/8/1397مورخ 

  به از محل آن میسر باشد؛اجراي حکم و استیفاي محکوم

مذکور در ماده موصوف اصوًال واجد جنبه مدنی است و از قلمرو مفهوم قرارهاي تأمین » تأمین مناسب«ثانیاً، 

  خروج موضوعی دارد. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  217کیفري موضوع ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

  قضاییهمدیرکل حقوقی قوه 



1399/07/23    

7/99/1075   

  ك 1075-192-99شماره پرونده:  

  استعالم:

عالی کشور تجاوز به اراضی ملی هیأت عمومی دیوان 1381/3/7ومورخ  659مطابق راي وحدت رویه شماره 

  د.ها از جرایم مستمر است و تا وقتی تصرف ادامه دارد، مشمول مرور زمان نخواهد ششده و تصرف عدوانی آن

توان گفت که جرایم مرتبط با تغییر کاربري اراضی زراعی و باغی  آیا مستفاد از رأي وحدت رویه فوق می 

  مستمر بوده و تا وقتی تغییر کاربري ادامه دارد مشمول مرور زمان نخواهد شد؟

 پاسخ:

با اصالحات  1374ب ها مصوقانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3جرم تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده 

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

تواند مشمول مرور زمان شود و در مواردي که با احراز تحقق بزه است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می

ود، با انقضاي مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی ش

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

شود؛ لیکن قلع و قمع بنا که جزء الینفک حکم مندرج در حکم موقوف می» اجراي مجازات (جزاي نقدي) تعزیري«

قانون  107چون ماهیت مجازات ندارد و امري حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده  کیفري است؛

  شود .اخیرالذکر نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/27    

7/99/1074   

  ك 1074-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

به سرقت مستخدم از مال مخدوم یا مال دیگري  1375تعزیرات) مصوب قانون مجازات اسالمی ( 656ماده  5بند 

که در منزل مخدوم خود یا منزل دیگري که به اتفاق مخدوم به آن رفته یا شاگرد یا کارگر است و یا سرقت از 

ن مذکور، قانو 674محلی که معموال محل کار وي بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار؛ و مطابق ماده 

هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته

اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد رهن یا براي وکالت یا هر کار با اجرت یا بی

ها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا ه آن اشیاء نزد او بوده آنشود یا به مصرف معینی برسد و شخصی ک

تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه شخصی شاگرد یا کاگر 

حب مغازه بوده و مسؤولیت فروش بر عهده وي گذاشته شده و پس از فروش، وجوه حاصل شده را به نفع خود تصا

  است یا خیانت در امانت؟ 656کند، آیا این اقدام مطابق با بزه سرقت مذکور در ماده 

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی  656ماده  5هر یک از مواد مورد اشاره در محل خاص خود قابلیت اعمال دارند. بند 

ارگر به واسطه کار کردن (تعزیرات) ناظر به حالتی است که اموال به کارگر سپرده نشده است و ک 1375مصوب 

نزد کارفرما به اموال دسترسی دارد و قانونگذار به اعتبار سهولت دسترسی کارگر به اموال مذکور و نیز حسن 

الذکر براي کارگر مجازات شدیدي در قانون فوق 661اعتماد کارفرما به وي، در مقایسه با سرقت موضوع ماده 

این قانون اموال مشخصًا به شخص سپرده شده است و قرار بر استرداد  674نظر گرفته است؛ در حالی که در ماده 

قانون یادشده است و صرف کارگر  674اموال مذکور یا وجه حاصل از آنها است. در مانحنفیه عمل مشمول ماده 

  یا صدق تعدد معنوي نیست. 656بودن باعث شمول حکم ماده 

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/07/28    

7/99/1070   

  ك 1070-168-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها در صالحیت دادگاه کیفري یک است قانون آیین دادرسی کیفري در جرایمی که رسیدگی به آن 415مطابق ماده 

ر، یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیري درجه شش و باالت

کند که براي او وکیل تعیین کند و در دادسرا  یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابالغ می

صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعالم عذر موجه، در مرجع قضایی براي متهم وکیل تعیین 

ها در این ذکر مانند تفخیذ و شرب خمر که مجازات آن شود. آیا طبق این ماده و به قیاس اولویت، در جرایمیمی

  نشده است، حضور وکیل جهت رسیدگی به جرایم طفل و نوجوان ضروري است؟

 پاسخ:

بین جرایم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  415در تعیین وکیل براي اطفال و نوجوانان مطابق ماده 

ها ضروري دانسته است که ه در سه مورد تعیین وکیل را براي آنتعزیري و حدي تفاوت نیست؛ زیرا صدر این ماد

تواند تعزیري یا ها در صالحیت دادگاه کیفري یک است، حسب مورد میمورد اول یعنی جرایمی که رسیدگی به آن

حدي باشد. بنابراین در جرایم حدي خارج از صالحیت دادگاه کیفري یک (مانند شرب خمر و تفخیذ مستوجب 

  شالق حدي) تعیین وکیل الزامی نیست. مجازات

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/28    

7/99/1068   

  ك 1068-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک  12ماده » الف«مطابق بند 

تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که براي تعدد جرایم ر این صورت دادگاه میشود و دمجازات تعیین می

ماده مذکور، در مورد جرایم مختلف هرگاه جرایم » ب«مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند و مطابق بند 

اکثر مجازات ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حد

زنی و هاي عمومی یا شبانه، کیفمقرر قانونی است. آیا جرایمی مثل سرقت مقرون به آزار، سرقت از مکان

 12ماده » الف«بري و یا جرایمی مثل تخریب عادي یا تخریب اموال عمومی، از نوع مشابه و مشمول بند جیب

  همین ماده هستند؟» ب«مول بند که از نوع جرایم مختلف و مششوند یا اینقانون مرقوم می

 پاسخ:

شوند؛ شناخته می» عنوان مجرمانه واحد«جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات، تحت 

شوند و ها استناد شده است، جرایم غیرمختلف محسوب میمانند انواع سرقت یا انواع تخریب که در استعالم به آن

  قانون مجازات اسالمی هستند. 1399اصالحی  134ماده » الف«مشمول بند 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/27    

7/99/1067   

  ك 1067-19-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند مجازات تعزیري یا اقدامات تأمینی قانون آیین دادرسی کیفري دادگاه تجدید نظر استان نمی 458مطابق ماده 

خواسته را تشدید کند مگر در مواردي که مجازات مقرر در حکم نخستین بر ی مقرر در حکم تجدید نظرو تربیت

خالف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظرخواهی شاکی یا 

حیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که دادستان قرار گرفته باشد در این موارد دادگاه تجدید نظر استان با تص

کند. چنانچه در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه بدوي صرفا قانون مقرر داشته است اقدام می

نسبت به جنبه عمومی جرم اتخاذ تصمیم کند و از صدور حکم به رد مال غفلت کرده و این امر مورد اعتراض 

تواند ضمن تایید راي صادره، در خصوص رد مال نیز اخذ یا دادگاه تجدید نظر میشود، آشاکی خصوصی واقع می

  تصمیم و متهم را به آن محکوم کند؟

 پاسخ:

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  458هر چند ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده » رد مال«حکم به 

بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده  خارج است، لکن در مواردي که مقنن به صدور چنین حکمی

است یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوي از صدور آن غفلت ورزیده باشد، چون 

قانون یادشده، دادگاه تجدید نظر فقط به آنچه  435اساسًا حکمی در مرحله نخستین صادر نشده و به موجب ماده 

اقع و نسبت به آن رأي صادر شده است اجازه رسیدگی دارد، بنابراین در فرض سؤال، مورد تجدید نظرخواهی و

رد «دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛ زیرا اساسًا در مرحله بدوي رأیی در خصوص 

دگاه بدوي در تواند تذکر الزم را در این خصوص به دادگاه بدوي بدهد و داصادر نشده است و در نهایت می» مال

  هر صورت مکلف به تعیین تکلیف نسبت به تقاضاي رد مال خواهد بود.

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/07/23    

7/99/1064   

  ح  1064-88-99شماره پرونده:  

  استعالم:

وجه چک، اجراییه آن در هاي واحد اجراي احکام مدنی شوراي حل اختالف با موضوع مطالبه در برخی از پرونده 

شود و در اجراي قانون نحوه اجراي صادر می 1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  23اجراي مفاد ماده 

گیرد و در ادامه به علت عدم علیه انجام میاستعالم سه گانه از اموال محکوم 1394هاي مالی مصوب محکومیت

علیه را قانون اخیرالذکر و صدور دستور بازداشت محکوم  3ه له درخواست اعمال مادشناسایی اموال،محکوم

هاي با موضوع فوق آیا امکان جلب و صدور کند خواهشمند  اعالم فرمایید در خصوص پروندهدرخواست می

  دستور بازداشت خوانده وجود دارد یا خیر؟ 

 پاسخ:

 19) و با عنایت به ماده 23/8/1397 قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی 23با توجه به تصریح ذیل ماده 

این قانون،  3؛ از جمله مقررات ماده 1394قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 

  هاي صادره در اجراي قانون اصالحی یاد شده، قابلیت اعمال دارد.نسبت به اجراییه

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/28    

7/99/1060   

  ك  1060-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري چیست و  302ماده » پ«در بند » جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی«مراد از  - 1

هاي متعدد تفنگ شکاري به دست و پاي مصدوم صدماتی متعدد از نوع حارصه که چنانچه بر اثر اصابت ساچمه

  شود؟ن بیش از نصف دیه کامل است حادث شود، آیا جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی مصوب میمجموع آ

قانون آیین  237ماده » ت«البدل دادگاه عمومی بخش مستند به بند آیا قرار بازداشت موقت که دادرس علی - 2

  کند، نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟دادرسی کیفري صادر می

 پاسخ:

  جناب آقاي مهرگان

  دادگاه تجدید نظر استان قم  8رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1060به شماره ثبت وارده  1399/7/14مورخ  9020/158/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1399/7/16

این قانون، مناط  427و  203و لحاظ مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري  302ده ما» پ«مستفاد از بند  - 1

صالحیت دادگاه کیفري یک، مجازات جرمی است که مورد رسیدگی است؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات 

ي وارد شده و علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صالحیت این دادگاه است و نه نوع آسیبهایافته به مجنیتعلق

  آلت ارتکاب جرم.

در جرایم داخل در صالحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی  - 2

هاي نماید، بنابراین آن دسته از قراردهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم میبازپرس انجام نمی

داشت موقت، نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به بازپرس که مانند قرار باز

  جرایم موضوع صالحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگري ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/28    

7/99/1059   

  ك  1059-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در جرایم کالهبرداري کمتر از یکصد میلیون  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 11مطابق ماده 

قانون مجازات اسالمی( تعزیرات)، در صورتی که مقدار مال  665و  661و 656هاي موضوع مواد تومان و سرقت

سابقه موثر کیفري باشد موضوع قابل گذشت بوده و برده شده کمتر از بیست میلیون تومان باشد و سارق فاقد 

  یابد.مجازات حبس این نوع جرایم به نصف کاهش می

هاي متعدد انجام دهد که جمع اموال برده شده بیش از هایا سرقتحال سوال اینجاست که چنانچه شخص کالهبرداري

لکن هر کدام به تنهایی کمتر از حد  یکصد میلیون تومان در کالهبرداري و بیست میلیون تومان درسرقت باشد،

که میزان نصاب باشد، آیا براي تعیین مجازات ،جمع اموال برده شده در کالهبرداري یا سرقت مالك است و یا این

  مال موضوع هر جرم به تنهایی؟ 

 پاسخ:

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

در صورت تعدد  1367موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب ،

که اعمال گیرد؛ مگر اینجرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مد نظر قرار می

هایی که نصاب مقرر در ها و کالهبرداريهر یک از سرقت ارتکابی عرفاً یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر،

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

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/21    

7/99/1054   

  ك 1054-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  است؟ 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11اي مشمول ماده کالهبرداري رایانهآیا جرم 

 پاسخ:

تحت عنوان کالهبرداري مرتبط با رایانه  1388قانون مجازات اسالمی مصوب  741که ماده با عنایت به این

شود. محسوب می» اريکالهبرد«انگاري شده است جرم موصوف از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار ¬جرم

قانون  11(ماده  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در ماده 

  کاهش مجازات حبس تعزیري) است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/27    

7/99/1050   

  ح 1050-79-99شماره پرونده:  

  الم:استع

آیا مهلت تجدیدنظر حسب مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت اعالن آگهی حکم ورشکستگی است و 

آیا اشخاص غایب حق دارند حسب مورد ظرف بیست روز یا دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت اعالن آگهی حکم 

  ورشکستگی نسبت به حکم ورشکستگی تجدیدنظرخواهی کنند؟

 پاسخ:

هیأت عموم دیوان عالی کشور، مبداء اعتراض و  3/4/1399مورخ  789برابر رأي وحدت رویه شماره  اوالً،

نفع راجع به حکم ورشکستگی، تاریخ اعالن (آگهی) اینحکم است، لذا در فرض تجدید نظرخواهی اشخاص ذي

  ورشکستگی است. سؤال مبداء مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به حکم ورشکستگی از تاریخ اعالن (آگهی) حکم

ثانیاً، چنانچه تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، برابر مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی 

چنین تواند از حکم ورشکستگی واخواهی کند و هممی 1379هاي عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

اه از تاریخ اعالن (آگهی) حکم ورشکستگی که پس از شده حسب مورد ظرف بیست روز یا دو موفق مقررات یاد

واخواهی صادر شده است نیز حق تجدید نظرخواهی دارد؛ اما دیگر اشخاص غایب در دادرسی از قبیل بستانکاران 

، صرفاً حق اعتراض ظرف مهلت یک ماه از 1311قانون تجارت مصوب  540و  537و  536مطابق مقررات مواد 

توانند نسبت به حکم ورشکستگی تجدید نظرخواهی کنند؛ حکم ورشکستگی را دارند و نمیتاریخ اعالن (آگهی) 

  چرا که تجدید نظرخواهی مختص اشخاص حاضر در دادرسی و دعوا است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/21    

7/99/1049   

  ك 1049-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي تعزیري در صورتی که دادستان در تمام  محکومیت  1392انون آیین دادرسی کیفري مصوب ق  442طبق ماده 

تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به می از حکم درخواست تجدید نظر نکرده باشد،  محکوم

مسترد و تقاضاي تخفیف دادگاه صادر کننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را 

العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق

حکم بر محکومیت شخصی » الف«کند. این حکم دادگاه قطعی است. در شهرستان مجازات تعیین شده را کسر می

کند پس از جري نسبت به آن تقاضاي تجدید نظرخواهی میدر دادگاه بدوي صادر شده است که در مهلت قانونی 

تشریفات قانونی در دادگاه بدوي و انقضاي مهلت تجدید نظر خواهی و در جهت رسیدگی به اعتراض تجدید 

شود و پس از ارجاع پرونده به شعبه معین  و ثبت پرونده در نظرخواه پرونده به مرجع م تجدید نظر ارسال می

 442د نظرخواه اقدام به استرداد درخواست تجدید نظر و طرح تقاضاي تخفیف موضوع ماده تجدیشعبه محکوم

از قانون یاد شده، قرار رد درخواست  441کند و مرجع عالی هم مستند به ماده قانون آیین دادرسی کیفري را می

دارد که بدیهی یکند و در خصوص درخواست تخفیف مجازات مطرح شده هم بیان متجدید نظرخواهی صادر می

قانون آیین دادرسی کیفري  442است دادگاه نخستین در خصوص تقاضاي تجدید نظرخواه مبنی بر اعمال ماده 

  شود:رسیدگی خواهد کرد حال دو سؤال مطرح می

پس از طرح درخواست تجدید نظر و ارسال پرونده به آن دادگاه و ارجاع و ثبت  442آیا با توجه به متن ماده  - 1

آن مرجع و پس از صدور قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی به جهت استرداد دادخواست تجدید نظر محلی در 

  ماند؟براي اعمال ماده قانون اخیرالذکر باقی می

با چند عنوان اتهامی کیفرخواست صادر شده باشد و در دادگاه در  اي در خصوص محکوماگر در پرونده - 2

تقاضاي تسلیم به  در خصوص برخی دیگر حکم محکومیت صادر کند و محکومخصوص برخی حکم به برائت و 

راي را مطرح کند؛ لیکن شاکی در خصوص عناوین اتهامی مورد تبرئهتجدید نظر خواهی کند، با توجه به احتمال 

بیشتر از وجود نقض راي برائت در دادگاه تجدید نظر و تاثیر آن بر میزان مجازات در مواردي که کمتر از سه  یا 

  قانون آیین دادرسی  کیفري را اعمال کند؟ 442تواند مقررات ماده باشد، آیا دادگاه بدوي میسه اتهام می

 پاسخ:



خود را » درخواست تجدید نظر«تواند تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم می - 1

نده به مرجع تجدید نظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب و تقاضاي تخفیف کند و پس از ارسال پرو» مسترد«

الذکر مؤید این مطلب در ماده فوق» با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم«تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت 

قانون آیین دادرسی کیفري در هر صورت منوط به تقاضاي تخفیف در مجازات از  442است. ضمنًا اعمال ماده 

  است.سوي محکوم 

با توجه به فلسفه وجودي آن که کاهش یک مرحله  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442فرض ماده  - 2

از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است، ناظر به مواردي است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید 

و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست  ، به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی از سوي دادستان¬نظرخواهی محکوم

تجدید نظر از سوي نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که شاکی 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442خصوصی از حکم صادره تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده 

  طابق مقررات رسیدگی و رأي الزم را صادر خواهد کرد.نیست و دادگاه تجدیدنظر م 1392

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/28    

7/99/1045   

  ك 1045-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها به موجب قوانین سابق حبس تعزیري درجه شش (بیش از شش ماه تا  دو سال جرایم قابل گذشتی که مجازات آن

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11س تعزیري) بوده؛ مانند ترك انفاق و اکنون طبق تبصره ماده حب

از قانون وصول برخی  3ماده  2ها به نصف تقلیل یافته، آیا مشمول بند حداقل و حداکثر مجازات حبس آن 1399

  شود؟می 1373از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

 پاسخ:

تقلیل یافته  1399در مواردي که مجازات قانونی جرمی، به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

که در واقع جایگزین مجازات سابق شده است » مجازات تقلیل یافته«االجرا شدن این قانون  است از تاریخ الزم

قانون وصول برخی از  3ماده  2بند  که این جرم از مصادیقشود و مالك اینمحسوب می» مجازات قانونی جرم«

  است.» مجازات تقلیل یافته«درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین است یا خیر، همین 

که در استعالم به آن اشاره شده است،  1391قانون حمایت خانواده مصوب  53در بزه ترك انفاق موضوع ماده 

(شش ماه تا دو سال) است و چون به تصریح همین ماده،  مجازات مرتکب وفق ماده مزبور حبس تعزیري درجه شش

شود و با توجه به تعقیب کیفري منوط به شکایت شاکی خصوصی است، لذا این جرم، قابل گذشت محسوب می

قانون مجازات اسالمی، مشمول تقلیل مجازات حبس  1399اصالحی  104در تبصره الحاقی ماده » قانون«اطالق 

االجرا شدن قانون کاهش مجازات بنابراین مجازات قانونی جرم ترك انفاق پس از الزم موضوع این تبصره است.

حبس است که با توجه به میزان » سه ماه تا یک سال«و با عنایت به تبصره مذکور،  1399حبس تعزیري مصوب 

ر موارد معین قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن د 3ماده  2آن، از مصادیق جرایم مشمول بند 

  است.

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد رفیعی



 

1399/07/28    

7/99/1044   

  ح 1044-26-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها و استنباط از ماده واحده راجع به منع ویژه شهرداريدر رابطه با اجراي احکام صادره علیه دولت و مؤسسات به

با اصالحات بعدي و قانون نحوه پرداخت  1361ها مصوب متعلق به شهرداريتوقیف اموال منقول و غیرمنقول 

، برخی در مقام اجراي احکام صادره، منشا و 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب محکوم

فراد دانند. با این توضیح که این اها را در تسري حکم قوانین مذکور موثر میعلت محکومیت دولت و شهرداري

دانند؛ اما بدهی ناشی از هاي عادي یا اتفاقی شهرداري میماهه مقرر در قانون نخست را ناظر به بدهی 18مهلت 

 1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب قانون نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه

ر این قانون مقنن تصریح کرده است که شهرداري دانند؛ چرا که دبا اصالحات بعدي را مشمول قانون خاص می

تواند اموال مردم را تملک کند که سابق بر آن بودجه مربوطه را تأمین کرده باشد و در فرجه سه ماهه زمانی می

بهاي آن را باید پرداخت کند و لذا فرض بر این است که بودجه آن قبًال تامین شده است و حال که شهرداري اموال 

تملک کرده و بهاي آن را پرداخت نکرده و با طرح دعوي و با صدور حکم قطعی محکومیت یافته است، به مردم را 

 7650/7به را پرداخت کند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره طریق اولی باید بدون فوت وقت محکوم

ه مقابل، گروهی منشأ و علت محکومیت کنند. در نقطاداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد می 1386/11/16مورخ 

هاي شهرداري را مشمول قانون منع توقیف اموال منقول و دانند و تمام محکومیتشهرداري را غیر مؤثر می

  دانند. خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید.ها میغیرمنقول متعلق به شهرداري

 پاسخ:

هاي عمومی، عمرانی و نظامی تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامهالیحه قانونی نحوه خرید و  1مطابق ماده 

همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید  8شوراي انقالب با اصالحات بعدي و ماده  1358دولت مصوب 

مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات، ممنوع است و 

 9ها باید اعتبار آن را قبًال تامین کنند. در موارد فوریت اجراي طرح نیز وفق ماده هاي دولتی و شهرداريدستگاه

ها نیز جاري است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرا طرح الیحه قانونی مذکور که در مورد شهرداري

ولت یا شهرداري بدون رعایت ضوابط قانونی بهاي ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که د

کند و مالک بهاي ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداري به موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می

نظریه  2و بند  16/11/1386مورخ  7650/7گونه که در نظریه شماره شود، همانپراخت بهاي ملک محکوم می



به موصوف اداره کل حقوقی آمده است، اجراي رأي و وصول محکوم 16/6/1398مورخ  923/98/7شماره 

و   1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب (بهاي ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم

با اصالحات و  1361ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري مصوب در مورد شهرداري

به منوط به انقضاي مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اوًال، حاقات بعدي است و استیفاي محکومال

مطابق الیحه قانونی صدرالذکر دولت یا شهرداري مکلف به تأمین بودجه بهاي ملک پیش از تصرف و تملک است 

هاي ملک پرداخت شود. ثانیًا، فلسفه و در موارد فوریت اجراي طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید ب

به پیش از قطعیت آن بینی مبلغ محکومبه، عدم قابلیت پیشاعطاي مهلت به دولت و شهرداري در پرداخت محکوم

له با توجه به تکلیف دولت و که در فرض مسأمین اعتبار آن است؛ حال آنها و تأدر ردیف بودجه و جدول بدهی

ر بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبناي شهرداري در تأمین اعتبا

  مذکور منتفی است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/21    

7/99/1039   

  ك 1039-54-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي ) شامل مجازات1399صالحیقانون مجازات اسالمی (ا 37در این خصوص که تخفیف مجازات در ماده 

  شود یا خیر؟تعزیري مندرج در قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر نیز می

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي در مورد  1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  38جا که به موجب ماده از آن

قانون مجازات  37بینی شده است؛ لذا ماده شهاي تعزیري در قانون مزبور مقررات خاصی پینحوه تخفیف مجازات

  در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال نیست. 1399اسالمی اصالحی 

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/21    

7/99/1037   

  ك 1037-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اند به روند رسیدگی اعتراضی ندارد آیا و وکیل ایشان قبل از پایان یافتن مهلت اظهار داشتهدر مواردي که متهم  

صبر نماید یا   1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  388دادگاه باید همچنان تا پایان مهلت موضوع ماده 

  تواند اقدام به تشکیل جلسه مقدماتی نماید؟می

 پاسخ:

ها طرفین مبنی بر عدم ایراد و اعتراض موضوع پرسش، مانع از طرح ایرادها یا اعتراضصرف نظر از این که اعالم 

رغم نیست و طرفین علی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  388و  387روزه موضوع مواد  10در مهلت 

در فرض سؤال با اعالم عدم ایراد تا زمانی که مهلت باقی است، حق دارند ایراد یا اعتراض خود را مطرح کنند، 

در هر حال طرح پرونده در جلسه مقدماتی «که قانون یادشده مبنی بر این 388توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 

، اعم از این که متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکالي آنان در مهلت »دادگاه پیش از اتمام مهلت ممنوع است

اي به دفتر دادگاه تسلیم کنند و یا با حضور هاي خود را طی الیحهاضده روز مذکور در مواد یادشده، ایرادها و اعتر

مجلس اعالم کنند که ایراد و اعتراض ندارند و یا اساسًا در مهلت مزبور اعتراض در دفتر دادگاه و با تنظیم صورت

آمره بودن مقررات نکنند، مضی مهلت یاد شده  به منظور امکان طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، با توجه به 

  مزبور ضروري است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/28    

7/99/1033   

  ح  1033-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون اجراي احکام  96ها و مؤسسات مالی و اعتباري بر خالف تبصره یک ماده رساند برخی بانکبه استحضار می

مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا  1356نی مصوب مد

ویژه هاي یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع بهکنند و به نصابگیرنده میوام

ل است، امري رایج است، این در ها خارج از اجراي احکام دادگستري در حال وصودر مواردي که مطالبات بانک

قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهاي قضایی ندارد؛ در  96رسد مقررات ماده حالی است که به نظر می

هاي تعیینی در ماده فوق را رعایت نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب

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

 پاسخ:

نامه اجراي مفاد اسناد رسمی آیین 90و ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96رعایت مقررات ماده 

با اصالحات بعدي، براي توقیف حقوق و  1387االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب الزم

که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در ها و مؤسسات دولتی ضروري است؛ مگر اینارکنان سازمانمزایاي ک

مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفاي 

ت بیش از نصاب فوق، مجاز برداش 1361هاي بدهکاران مصوب مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت

  باشد.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/29    

7/99/1022   

  ح 1022-97-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کند نیاز به کند ولی احساس میوکیلی وکالت مطالعه پرونده دارد به شعبه مراجعه و پرونده را اخذ و مطالعه می

دهد قاضی موافقت کرده و مدیر دفتر پرونده را دارد درخواست خود را به قاضی شعبه میاخذ وکیلی اوراقی از 

شعبه با استناد به اینکه وکالت مطالعه پرونده وکالت وکیل با استناد قانون آیین دادرسی مدنی این حق را براي خود 

لعه در بردارنده حق اخذ کپی است دادند تعیین تکلیف چیست آیا حق مطاداند مقدمه مطالعه را کپی میمحفوظ می

  و یا اینکه کپی اوراق در قلمرو اختیارات مطالعه پرونده وکیل قرار ندارد و نیاز به افزایش اختیارات دارد؟

 پاسخ:

فلسفه اعطاي وکالت براي مطالعه پرونده اطالع از جزئیات آن براي دفاع از حقوق موکل و نیز اتخاذ تصمیم از 

بول یا عدم قبول وکالت در دعواست و نیل به این اهداف مستلزم تدقیق و تعمق در جزئیات سوي وکیل مبنی بر ق

ویژه در مواردي که پرونده حجیم است، مقدمه اشراف مطرح شده در پرونده است و تهیه تصویر از اوراق پرونده به

را از گرفتن تصویر منع  نسبت به جزئیات پرونده است، بنابراین در فرض سؤال جز در مواردي که موکل وکیل

نکرده باشد، تهیه تصویر از اوراق پرونده با منع قانونی مواجه نیست و اتخاذ تصمیم در این خصوص بر عهده 

  ربط اقدام کند.قاضی دادگاه است و دفتر دادگاه مجاز نیست برخالف تصمیم قاضی ذي

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/27    

7/99/1018   

  ح 1018-122-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  دارد:مقرر می 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  84گونه که مستحضرید ماده همان

العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأي دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین در مجمع عمومی فوق«

حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که دعوت حد نصاب مذکور 

حق رأي دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده 

نموده است . ماده  العاده مقررهاي قانونی جهت تشکیل مجمع عمومی فوقباشد. از این منظر ماده مرقوم حد نصاب

هیأت مدیره سازمان بورس و  1386/6/10هاي ثبت شده نزد این سازمان مصوب اساسنامه نمونه شرکت 52

مجمع عمومی «دارد: االجرا است نیز در این خصوص مقرر میتاکنون الزم 1386اوراق بهادار که از سال 

نحالل شرکت بدهد .گزارش پیشنهادي هیأت مدیره باید تواند رأي به االعاده شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره میفوق

اند. این شامل دالیل و عواملی باشد که اعضاي هیأت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحالل شرکت را ارائه نموده

گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. 

باشد مجمع پذیر نمیگیري در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکانتصمیم

درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد  75العاده با موضوع انحالل اختیاري شرکت با حضور حداقل عمومی فوق

یري از انحالل آسان شرکت، حد ها  در محیط اقتصادي و جلوگمقرره اخیرالذکر در جهت حفظ بقاي شرکت». یافت

گردد را افزایش داده است اي که با هدف انحالل اختیاري شرکت تشکیل میالعادهنصاب تشکیل مجمع عمومی فوق

هایی که قصد پذیرش در بورس را ها اخیرًا در هنگام ثبت تغییرات اساسنامه شرکت.با وجود این مرجع ثبت شرکت

دانسته و  1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  84الف ماده داشتند، مقرره اخیرالذکر را خ

اي اساسنامه نمونه با لحاظ شرایط حرفه 52که ماده کندبه رغم آنها جلوگیري میاز ثبت تغییرات اساسنامه شرکت

نی شده است ،استنکاف بیداري و حفظ حقوق سهامداران در بازار سرمایه پیشبازار و در راستاي حمایت از بنگاه

ها در ورود به بازار ها از عدم لحاظ مفاد مورد اشاره در اساسنامه به ناکامی برخی ازشرکتمرجع ثبت شرکت

قانون احکام دائمی  36ماده » ب«سرمایه منجر شده و این امر به مانعی در اجراي تکلیف قانونی وفق بند 

ت در بازار سرمایه گردیده است لذا در خصوص ماده صدرالذکر هاي توسعه کشور در خصوص انجام معامالبرنامه

اساسنامه نمونه ابهامی به شرح ذیل وجود دارد .خواهشمند است نظر تفسیري آن مرجع  52و قابلیت استناد به ماده 

  محترم را اعالم فرمایید:



از نصاب مندرج در الیحه  تواند جهت تشکیل مجامع عمومی حد نصابی باالترهاي سهامی میآیا اساسنامه شرکت

  مقرر کند؟ 1347قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

  تفسیر توجیهی:

تنها از لحاظ رعایت  1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  84حد نصاب مقرر در ماده 

ها در قانون در اساسنامه شرکتحداقل نصاب جنبه آمره دارد. بنابراین امکان لحاظ حدي باالتر از نصاب مقرر 

دارد: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع الیحه مزبور که مقرر می 72متصور است .این ضابطه را ماده 

شود. مقررات مربوط به حضور عده الزم براي تشکیل مجمع  عمومی و آراء الزم جهت صاحبان سهام تشکیل می

، مگر در مواردي که به موجب قانون تکلیف خاص براي آن مقرر اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد

که ،دیدگاه فوق از سوي دکترین حقوقی از جمله دکتر صقري، دکتر کاویانی کند توضیح آنشده باشد نیز تأیید می

  و دکتر پاسبان نیز مورد پذیرش است.

 پاسخ:

، مقررات راجع 1347تی از قانون تجارت مصوب الیحه قانونی اصالح قسم 72و ماده  8ماده  13با عنایت به بند 

به حد نصاب الزم جهت تشکیل مجامع عمومی و آراء جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد و 

مگر در مواردي که به موجب قانون تکلیف خاص بر آن مقرر « شده با این عبارت که یاد 72استثناء مقرر در ماده 

چه حقوق سهامداران و ناظر به حداقل نصاب مجامع است. لذا تعیین نصابی باالتر از آن به منظور حفظ» شده باشد

  در قانون مقرر شده است، منافاتی با حقوق سهامداران ندارد و با منع قانونی مواجه نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/21    

7/99/1013   

  ح 1013-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

گر در پرداخت خسارت به مسئولیت بیمه 1395قانون بیمه اجباري مصوب سال  39که طبق ماده با توجه به این

باشد و بیش از آن مسئولیتی ندارد آیا پرداخت خسارت ناشی از از هاي تعمیر خودرو میدیده در حد هزینهزیان

  ا پرداخت آن بر عهده مقصر حادثه است؟باشد یگر میافت قیمت خودرو نیز بر عهده بیمه

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  1ماده » ب«با توجه به اطالق بند 

گر ¬شود، بنابراین مطالبه آن از بیمه¬که افت قیمت، عرفًا زیان تلقی میو این 20/2/1395وسایل نقلیه مصوب 

  نامه بالمانع است¬الی مندرج در بیمهتا سقف تعهدات م

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/23    

7/99/1007   

  ح  1007-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کند با مراجعه به نمایندگی بیمه ایران جهت خود و یکی از فرزندانش قرارداد بیمه عمر منعقد می» الف«شخص 

باید ماهیانه مبالغی را به شرکت بیمه پرداخت کند تا پس از سپري شدن مدت » الف«ین صورت که شخص بد

اي که تواند حق بیمهمدیون باشد، بستانکار می» الف«مشخصی حق بیمه عمر را دریافت کند. حال اگر شخص 

انداز عمر جهت بیمه پس» فال«اي  که که حق بیمهتاکنون پرداخت کرده است را توقیف کند و یا آن» الف«

که حق بیمه عمر قابل توقیف نیست و  بستانکار صرفاً پس از فرزندش پرداخت کرده است را توقیف کند؟ و یا آن

  گیرد، توقیف کند؟گذار تعلق میانداز را به بیمهتواند مبلغ حق بیمه پسسپري شدن مدت قرارداد  می

 پاسخ:

گر قرار گرفته تا در مقابل وجوه کند، وجهی است که متعلق حق بیمهپرداخت می گذار به عنوان حق بیمهآنچه بیمه

پذیر گذار) امکانعلیه (بیمهدریافتی به تعهد خود در مقابل ذینفع عمل کند. بنابراین توقیف آن به عنوان مال محکوم

قرارداد بیمه، حقوق متعلقه به  گر اعالم کند تا در صورت لغوتواند به بیمهنیست. با این حال، اجراي احکام می

  ثالث) را به حساب اعالمی از سوي اجراي احکام واریز کند.گذار (و نه شخصبیمه

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/23    

7/99/1001   

  ح  1001-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

له، به نام فرزند صغیر خود کند و حسب اعالم محکوممی به (وجه نقد) خودداريعلیه از پرداخت محکوممحکوم

کننده حساب است، وي حق برداشت از حساب که ولی قهري افتتاححساب بانکی افتتاح کرده است. توجه به این

که دهد. با توجه به اینعلیه امور مالی خود را با حساب مذکور انجام میالذکر را دارد و در واقع محکومفوق

که گردش علیه را درخواست کرده است و با عنایت به اینله توقیف حساب متعلق به فرزند صغیر محکوممحکوم

گیرد و از سوي دیگر بر اساس قرائن و علیه صورت میالذکر (به نام فرزند صغیر) توسط محکوممالی حساب فوق

به چنین اقدامی کرده است، آیا علیه به قصد فرار از پرداخت دین مبادرت شواهد مشخص شده است که محکوم

  پذیر است؟له امکانتوقیف و برداشت از حساب مذکور جهت استیفاء محکوم به به درخواست محکوم

 پاسخ:

قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله مالکیت بر  1217و  1214، 1212، 958، 956با عنایت به مواد 

دا است؛ اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود هستند. از اند و شخصیت آنان از ولی قهري ج¬اموال

این قانون، تنها اموال  51و  49از جمله مواد  1356طرفی مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

هاي اجرایی قابل توقیف است. بنابراین در فرض سؤال با توجه ¬به و هزینه¬علیه  بابت استیفاي محکوم¬م¬محکو

اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهري نیست، در قبال بدهی ولی قهري قابل توقیف نیست؛ هرچند ولی قهري  به

این قانون، هرگاه ادله و قرائنی  62حال برابر مالك ماده علیه خود را دارد. با این¬اجازه تصرف در اموال مولی

علیه له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولیوماي مانند عدم دسترسی محکارائه شود که ولی قهري با انگیزه

واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بالمانع است. بدیهی است ولی قهري حق اعتراض به این توقیف و اثبات 

  له را مطابق مقررات مربوطه دارد.خالف ادعاي محکوم

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/28    

7/99/1000   

  ك  1000-25-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات  429چنانچه شخصی به اتهام قتل عمدي محکوم به قصاص شده باشد و دادگاه در اجراي ماده 

قبل از محکومیت به قتل عمدي مرتکب جرم مستوجب  اسالمی مجازات حبس تعیین کند و از طرف دیگر محکوم

قانون  134که طبق ماده حکومیت جداگانه اخذ کرده باشد، با عنایت به اینتعزیر شده و در خصوص آن نیز م

قانون مجازات  429مجازات اسالمی مقررات تعدد جرم مشمول جرایم موجب تعزیر است آیا به لحاظ اعمال ماده 

 510اده اسالمی، قتل عمدي جرم موجب تعزیر تلقی و جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم است و باید طبق م

باشد و اقدام طبق ماده قانون آیین دادرسی کیفري اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدي جرم موجب قصاص می

  موجب تغییر ماهیت آن شود؛ جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم نیستند؟ 429

 پاسخ:

حکم این ماده شامل تعزیر  1399حی قانون مجازات اسالمی اصال 134در ماده » تعزیر«با توجه به اطالق اصطالح 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  612، ناظر به ماده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  429مقرر در ماده 

زمان با ارتکاب قتل عمد، مرتکب جرم تعزیري درجه یک چه شخصی همباشد. بنابراین چناننیز می 1375مصوب 

قانون مجازات اسالمی مصوب  429ت محکومیت به قصاص نفس یا اعمال ماده تا شش شود و متعاقبًا پس از قطعی

شده در حکم شود، تعزیر تعیین 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  612به تعزیر موضوع ماده  1392

هاي تعزیري است و در صورت فراهم بودن شرایط مندرج در مواد این خصوص تابع عمومات حاکم بر محکومیت

، حسب مورد اجراي 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510یا  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134

قانون  429صرف مجازات اشد یا صدور حکم واحد بالمانع است؛ زیرا مجازات قصاص نفس با اعمال ماده 

  کرده است. گذار براي آن تعزیر مقررمجازات اسالمی ماهیت تعزیري یافته و به همین جهت قانون

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد رفیعی



 

1399/07/22    

7/99/999   

  ك 999-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ضربه شالق تعزیري و در  74در یکی از شعب دادگاه کیفري دو تهران در خصوص توهین به  1396فردي در سال 

ده و در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجازات وي به خصوص تهدید به تحمل دو سال حبس تعزیري محکوم ش

مدت دو سال تعلیق شده است. وي در ایام تعلیق اجراي مجازات در پرند نیز مرتکب توهین و تهدید شده است و 

کیفري دو رباط کریم در این خصوص محکوم شده است و این  104نیز در این شعبه دادگاه  1399شهریور ماه 

که به دادگاه تجدیدنظر مراجعه نماید و در علیه مبنی بر اینرغم تذکر به محکومه است؛ علیرأي نیز قطعی شد

خصوص توهین و تهدید موضوع تعلیق اجراي مجازات مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

این  درخواست اصالح رأي تعلیقی نماید، ولی وي اقدامی نکرده است. حال تکلیف دادگاه در 1399/2/23

  باشد؟خصوص چه می

 پاسخ:

اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق تخفیف «، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«مطابق بند 

یابد، قاضی اجراي احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصالح 

تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا محکوم نیز می آن را طبق قانون جدید تقاضا کند،

شده قانون مزبور، محکومیت معلق 54بنابراین در فرض سؤال با لغو تعلیق اجراي مجازات به استناد ماده ». نماید...

ن بوده و محکوم این قانو 10ماده » ب«باید به مرحله اجرا درآید و چنانچه این محکومیت از موارد شمول بند 

رغم اطالع از موضوع، درخواست تخفیف مجازات نکرده باشد، قاضی اجراي احکامی که در معیت دادگاه علی

قانون مورد  10ماده » ب«کند باید به تکلیف خود عمل کرده و طبق بند صادرکننده این حکم قطعی انجام وظیفه می

  ادرکننده حکم تقاضا نماید.بحث، اصالح حکم را مطابق قانون الحق از دادگاه ص

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد رفیعی



 

1399/07/28    

7/99/997   

  ك  997-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

به موجب دادنامه قطعی  به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاي  1391شخصی در سال 

یال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب نقدي به مبلغ پانصد میلیون ر

قانون کاهش مجازات  11و تبصره ذیل ماده  2، قاضی اجراي احکام کیفري پرونده را جهت اعمال ماده 1399

 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10حبس تعزیري و ماده 

  با عنایت به تاریخ وقوع جرم، آیا دادگاه مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس است؟

 پاسخ:

، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18) به ماده 1399در تبصره الحاقی (

» ب«ي اعمال مقررات بند عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم، موجبی برا

صرفاً از این حیث (عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده 

االجرا شدن قانون کاهش هایی که پس از الزمقانونی) نیست؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده

قانون مجازات  36ه انتقال مال غیر که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده الرعایه است. بزمجازات حبس تعزیري، الزم

قانون مجازات اسالمی قابل گذشت محسوب  1399اصالحی  104بیشتر نباشد، طبق ماده  1392اسالمی مصوب 

شود و مشمول تقلیل حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است؛ لذا با اخف بودن قانون الحق نسبت به قانون می

قانون صدرالذکر است و دادگاه در اجراي بند مذکور،  10ماده » ب«بق، فرض سوال از این حیث مشمول بند سا

کند؛ یعنی مفاد این تبصره در فرض سوال نیز حکم اصالحی را با لحاظ مقررات تبصره صدرالذکر صادر می

  الرعایه است.الزم

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/21    

7/99/995   

  ك  995-113-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مجازات رفتار مجرمانه   1399/3/19از قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  104حسب تبصره ذیل ماده 

ماه کاهش یافته است آیا طبق مصوبه  6روز تا  15تصرف عدوانی امالك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به 

  رم یاد شده در صالحیت مستقیم دادگاه کیفري دو قرار گرفته است یا خیر؟مذکور رسیدگی به ج

 پاسخ:

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 

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

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

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

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

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

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

  رجه پنج) شود، در صالحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.که ممکن است منتهی به تعیین جزاي نقدي (د

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/28    

7/99/994   

  ك 994-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با رعایت  1392مصوب قانون مجازات اسالمی  37چنانچه دادگاه در تعیین مجازات با اعمال یکی از بندهاي ماده 

از قانون کاهش مجازات حبس تعزیري بر حسب مورد مبادرت به تقلیل درجه یا تبدیل مجازات نماید  6مفاد ماده 

قانون مجازات اسالمی مجددا امکان تخفیف مجازات تقلیل یا تبدیل یافته  38آیا به استناد یکی از شقوق ذیل ماده 

  وجود دارد یا خیر؟

 پاسخ:

)، 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  6(ماده  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی   37در ماده 

معین شده است و » یک یا چند جهت از جهات تخفیف«کیفیت و میزان تخفیف مجازات تعزیري در صورت وجود 

همین ماده  1تصریح شده است و تبصره  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38به جهات تخفیف نیز در ماده 

را در حکم خود قید کند؛ بنابراین مواد مذکور، توأمان در اعمال » جهات تخفیف«کند که دادگاه را مکلف می

گیرند و مکمل یکدیگر هستند. به همین علت پاسخ استعالم منفی است و امکان تخفیف مستند حکم دادگاه قرار می

  ر تصریح شده است، جایز نیست.ماده اخیرالذک 2تخفیف مجدد همانطور که در تبصره 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/22    

7/99/993   

  ح 993-93-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که حسب مورد خواهان در پاسخ به اخطار رفع نقص دفتر دادگاه از حیث پرداخت هزینه دادرسی، 

  شود ؟مطرح کند، آیا اقدام خواهان رفع نقص تلقی می دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 پاسخ:

اقدام به طرح دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی متعاقب اخطار به خواهان مبنی بر رفع نقص از دادخواست 

تواند با تمسک به عدم رفع نقص شود؛ اما دفتر دادگاه نمیتقدیمی با پرداخت هزینه مربوط، رفع نقص تلقی نمی

اتخاذ تصمیم کند؛ بلکه اتخاذ تصمیم در این خصوص باید متعاقب رسیدگی به دادخواست اعسار انجام پذیرد و از 

زمان با تقدیم دادخواست از پرداخت هزینه دادرسی ادعاي اعسار کرده باشد و این حیث تفاوتی ندارد که خواهان هم

  یا متعاقب اخطار رفع نقص نسبت به این امر اقدام کند.

 کتر احمد رفیعید

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/28    

7/99/990   

  ك 990-235-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی، به  50چنانچه دادگاه بدوي به عنوان شعبه صادرکننده حکم قطعی در اجراي ماده 

عدم تبعیت محکوم از دستورهاي دادگاه درخواست دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري مدت تعلیق را به جهت 

  باشد؟افزایش دهد یا لغو کند، آیا رأي صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی می

 پاسخ:

به علت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  50افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق در اجراي مقررات ماده 

ر موجه در مدت تعلیق، صرفًا یک تصمیم قضایی در حوزه اجراي عدم تبعیت محکوم از دستورهاي دادگاه بدون عذ

شود؛ لذا موضوع تجدید نظرخواهی نسبت به آن نیز منتفی است آراء است و رأي به مفهوم اصطالحی آن تلقی نمی

نیز از جمله قرارهاي قابل تجدید نظر ذکر نشده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427ماده  2و در تبصره 

  ست.ا

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/23    

7/99/974   

  ك  974-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اي فردي به صورت غیابی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدي و قتل غیر عمدي با عنایت به اینکه در پرونده

سال حبس تعزیري محکوم گردیده است و در زمان  2تحمل احتیاطی در حین رانندگی به پرداخت دیه و ناشی از بی

هاي صادره از ثبت احوال درخواست فوت رسیدگی به دادخواست واخواهی محکوم از دادنامه غیابی با ارائه گواهی

هاي محکوم قرار موقوفی تعقیب متهم صادرگردیده است و در حال حاضر پس از مراجعه شکات پرونده و بررسی

باشد و مشخص گردید که مشخصات دقیق محکوم متفاوت از مشخصات قید شده در دادنامه میبه عمل آمده 

باشد و فوت ننموده است لذا خواهشمند است با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به ایشان در قید حیات نیز می

رار موقوفی صادره سالبه انتفاع توان استنباط نمود که قاینکه زندن بودن متهم محرز شده است اعالم فرمایید آیا می

  موضوع است یا پرونده باید توسط اجراي احکام ثبت مجدد گردد و دادنامه اجرا شود؟

 پاسخ:

دستورالعمل نحوه « 3شده، موردي و ناظر به مصداق یا پرونده خاص است و با توجه به ماده سؤال به نحو مطرح

ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از » 19/9/1398ب قضاییه مصواستعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه 

هاي مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع گویی به سؤالپاسخ

  کننده است.رسیدگی

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/21    

7/99/970   

  ك  970-25-99شماره پرونده:  

  الم:استع

و تحقیقات جامع و مانع و  هاي موجود در اجراي احکام کیفري، دادنامه غیابی بوده و با بررسیدر برخی از پرونده 

شود که چنین نام و مشخصاتی وجود خارجی ندارد و در واقع استعالم از اداره ثبت احوال در نهایت معلوم می

ونه موارد تکلیف اجراي احکام کیفري چیست؛ آیا باید  گچه شخصی بوده است. در این معلوم نیست که محکوم

قانون آیین دادرسی کیفري به طور موقت  104توان با وحدت مالك از ماده منتظر قاعده مرور زمان شود یا امی

  پرونده را بایگانی کرد؟

موجود باشد و با  در پرونده در پرونده  اجراي احکام کیفري مرأي غیابی و فقط نام و نام خانوادگی محکوم - 2

مورد شناسایی قرار نگیرد و  با استعالم از اداره ثبت احوال نیز تعداد زیادي اشخاص  تحقیقات جامع و مانع محکوم

علیه از بین آنان له نیز قادر به معرفی یا شناسایی محکومبا همان نام و نام خانوادگی  استخراج شود و محکوم

  نباشد، تکلیف چیست؟

 پاسخ:

، احراز هویت متهم به عهده بازپرس است و چنانچه متهم با 1392قانون آیین دادرسی کیفري  193، طبق ماده اوالً

هویتی که شاکی خصوصی اعالم کرده و با همان هویت مورد شکایت و تعقیب واقع شود و به لحاظ عدم حضور و 

اشد، در صورتی که در مرحله عدم دسترسی به وي، منتهی به رسیدگی و صدور حکم محکومیت غیابی شده ب

اجراي حکم، محکوم با اعالم هویت واقعی خود، به حکم غیابی اعتراضی نداشته باشد، پرونده با استفاده از مالك 

شود؛ لیکن اگر قانون مذکور براي تصحیح مشخصات محکوم به دادگاه صارکننده حکم غیابی ارسال می 381ماده 

الحفظ به قانون یادشده، اجراي رأي متوقف و متهم تحت 406ماده  2ناد تبصره به حکم غیابی اعتراض کند، به است

شود تا دادگاه ضمن رسیدگی به اصل اعتراض در مورد همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم غیابی اعزام می

لوم نیست تصحیح مشخصات متهم نیز تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در مواردي که متهم وجود خارجی نداشته و مع

محکوم غیابی چه فردي است، حکم با کیفیت موصوف قابلیت اجراء ندارد و قاضی اجراي احکام مراتب را از دادگاه 

  کند.استعالم و کسب تکلیف می

، عملیات اجراي رأي با دستور قاضی اجراي 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  494ثانیاً، به موجب ماده 

شود، مگر در مواردي که قانون مقرر کرده باشد؛ لذا توقف ود و به هیچ وجه متوقف نمیشاحکام کیفري شروع می

قانون فوقالذکر، منوط به تجویز قانون است و  541االجرا نظیر مورد مذکور در ماده اجراي آراي کیفري الزم



حقیقات موضوع ماده ، از قلمرو شمول قرار توقف ت»مرحله اجرا است«فرض سؤال که ناظر به احکام غیابی در 

  که ناظر به تحقیقات مقدماتی است خارج است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  104

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/21    

7/99/965   

  ك  965-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مختص جرم کالهبرداري است یا در مورد بزه انتقال اصالحی قانون مجازات اسالمی  104آیا نصاب مقرر در ماده 

  باشد؟مال غیر نیز الزم می

 پاسخ:

، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کالهبرداري و 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104اوالً، با توجه به ماده 

شود، مشروط به وب میها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري محسجرایمی که مجازات کالهبرداري درباره آن

  نصاب خاصی نیست.

در حکم کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري «ثانیاً، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم 

نیز مشروط به نصاب خاصی نیست و در صورت » شودها مقرر شده یا طبق قانون کالهبردار محسوب میدرباره آن

  تند.دیده قابل گذشت هسداشتن بزه

، جرایمی که در حکم کالهبرداري هستند یا 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104ثالثاً، با توجه به ماده 

دیده قابل گذشت و در غیر این صورت ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزهمجازات کالهبرداري درباره آن

مذکور را انجام و در صورت انتساب اتهام به متهم، هاي باشند. دادسرا باید تحقیقات مقدماتی بزهقابل گذشت نمی

  کیفرخواست صادر نماید.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/22    

7/99/954   

  ح 954-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

یده قبل عدول نموده و با امحاء آن نماید قبل از ثبت دادنامه از عققاضی پس از رسیدگی اقدام به انشاء راي می

پذیرد آیا کند و تشریفات ثبت دادنامه جدید و ابالغ آن به اصحاب دعوي صورت میاقدام به صدور راي جدید می

  راي قبل از ثبت دادنامه نشده داراي اعتبار است بر اساس کدام راي دادگاه و دفتر آن باید اقدام صورت دهند؟

 پاسخ:

قاضی  1379و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  295 با عنایت به مواد

قانون یادشده ندارد؛ بنابراین  309دادگاه پس از امضاي رأي حق تغییر مندرجات آن را جز در موارد مشمول ماده 

عدول و با امحاي آن اقدام به در فرض سؤال که قاضی رأي را انشاء کرده و پیش از ثبت دادنامه از عقیده خود 

کند و تشریفات ثبت دادنامه جدید و ابالغ آن به اصحاب دعوا انجام شده است، صرف نظر از صدور رأي جدید می

که در صورت اثبات اقدامات خالف قانون قاضی، وي قابل تعقیب انتظامی و حتی کیفري خواهد بود، با توجه به آن

در حال حاضر وجود ندارد که مالك عمل قرار گیرد و رأي دوم تشریفات مربوط به  که رأي اولیه امحاء شده واین

ثبت دادنامه و ابالغ به اصحاب دعوا را طی کرده است، همین رأي (رأي دوم) مالك اقدامات بعدي مانند تجدید 

  نظرخواهی است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/29    

7/99/950   

  ك 950-168-99پرونده:   شماره

  استعالم:

گردد و مرجع تعقیب دادستان است که باید در که تعلیق تعقیب به عبارتی جانشین تعقیب محسوب مینظر به این

خصوص تعقیب متهم تصمیم بگیرد و این مرجع تعقیب دادستان است که باید با متهم توافق کند و نه مقام تحقیق 

تصمیم به تعلیق تعقیب توسط دادستان ارجاع پرونده به مقام تحقیق بازپرس داراي  (بازپرس). و به نظر در صورت

هاي صدور قرار تعلیق تعقیب جلوگیري از ورود متهم به مرحله تحقیق ااست؛ اشکال است و اساسا یکی از فلسفه

  حال:

تواند اقدام به توافق با متهم میاوال، مرجع توافق کننده با متهم دادستان است  یا آن که دادیار هم در صورت ارجاع 

  تواند قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟کند. به عبارتی آیا دادیار هم می

  ثانیا، آیا مرجع اجراي قرار تعلیق تعقیب واحد اجراي احکام کیفري است؟

  تواند با وکیل متهم توافق کند یا آن که این توافق قائم  به شخص متهم است؟ثالثا، آیا دادستان می

مندي از تعلیق تعقیب  نزد رابعا: در صورت توافق دادستان با متهم یا در صورت  درخواست متهم مبنی بر بهره

  شعبه بازپرسی مرجع صادر کننده قرار تامین کیفري در صورت لزوم چه کسی است؟

حانیت از حیث مدت که هاي ویژه رونامه دادسراها و دادگاهآیین 26ماده » و«خامسا، آیا تعلیق تعقیب موضوع بند 

  آن است؟ 81و ماده  1392فاقد مدت است و شرایط تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92اوالً، با توجه به اصل تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب مقرر در ماده 

دار ار با ارجاع دادستان امر تحقیقات مقدماتی را عهده، در مواردي که بر اساس ذیل ماده یادشده دادی1392

تواند همانند قانون را فراهم بداند، می 81شود، چنانچه دادیار شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده می

بازپرس، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند و در صورت موافقت و ارجاع دادستان در اجراي 

  قانون یادشده، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوي دادیار بالمانع خواهد بود. 88 ماده

این   81ماده  6و به ویژه تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537و  88، 81ثانیاً، مستفاد از مواد 

سراي مربوط است که قانون، اجراي مقررات مربوط به قرار تعلیق تعقیب به عهده معاونت اجراي احکام کیفري داد

  کند.تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می



ثالثاً، در مواردي که وکیل متهم نیز اختیار الزم در خصوص موافقت با صدور قرار تعلیق تعقیب و دستورهاي 

  موضوع ماده مذکور را از طرف موکل داشته باشد اعمال آن بالمانع است.

صدور قرار تأمین  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  81در ماده  رابعًا، در مواردي که مطابق شرایط مقرر

  کیفري ضرورت دارد، صدور این قرار با دادستان است.

نامه جا که آیینو از آن 1369هاي ویژه روحانیت مصوب نامه دادسراها و دادگاهآیین 52خامساً، با عنایت به ماده 

ساکت است و تصریحی ندارد؛  26ماده » و«موضوع بند » بشرایط تعلیق تعقی«و » مدت«موصوف در خصوص 

 1392لذا از حیث مدت و شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفري مصوب 

  است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/22    

7/99/947   

  ك 947-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، چنانچه در دادگاه بخش دو نفر قاضی یکی به عنوان رئیس  36وجه به ماده با ت - 1

شعبه اول و دیگري به عنوان رئیس شعبه دوم ( نه دادرس) مشغول به کار باشند، آیا  آراء صادره از سوي رئیس 

شود و از سوي این مقام قابل اعتراض  دادگاه بخش از جهت تجدید نظرخواهی یا بایستی به رئیس شعبه دوم ابالغ

  است؟

شود آیا آراء صادر شده  از هایی که به صورت مستقیم در دادگاه اعم از کیفري یک و دو  مطرح میدر پرونده- 2

  ناحیه دادستان قابل اعتراض است؟

 پاسخ:

مبنی بر  1392صوب قانون آیین دادرسی کیفري م 336با عنایت به هدف مقنن از حکم مذکور در ذیل ماده  - 1

» البدلدادرس علی«نظارت دادستان بر اجراي صحیح قانون در محاکم است؛ ضمن الغاء خصوصیت از عبارت 

البدل مذکور در این ماده، در مواردي نظیر فرض سؤال که دادگاه بخش داراي دو رئیس شعبه و فاقد دادرس علی

یس حوزه قضایی بخش با رئیس شعبه دیگر است و آراء است؛ تجدید نظرخواهی نسبت به آراء صادره از سوي رئ

  صادره باید به وي ابالغ شود.

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  433ماده » پ«طرح مستقیم پرونده در دادگاه با توجه به اطالق بند  - 2

  ، منافی حق تجدید نظرخواهی دادستان نیست.1392

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/23    

7/99/946   

  ك  946-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی که به اعتبار شخص مستند به ماده  308ي اشخاص مصرح در ماده درباره

  اخیرالذکر از دادسراي عمومی و انقالب شهرستان به دادسراي مرکز استان قرار عدم صالحیت صادر شود.

قانون یاد شده » ب«و » الف«تواند به استناد بندهاي دسراي اخیر با وجود پذیرش صالحیت خود میآیا دا- 1

 308درخواست احاله به دادسراي شهرستان یا محل وقوع جرم نماید؟ به عبارتی آیا احاله درباره اشخاص ماده 

  پذیر است؟قانون مذکور از دادسراي مرکز استان به دادسراي شهرستان امکان

درفرضی که درخواست احاله مورد موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قرار گیرد تکلیف دادسراي محل  - 2

  وقوع جرم که صالحیت ذاتی براي تعقیب و تحقیق ندارد چیست؟

 پاسخ:

استثنایی  بر اصل صالحیت دادگاه محل وقوع  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  308اوًال، مفاد ماده  - 1

  جرم است؛ بنابراین ناظر به صالحیت محلی است نه ذاتی.

قانون آیین دادرسی کیفري از شهرستان مرکز استان به  308ثانیاً، احاله پرونده مقامات و اشخاص مذکور در ماده 

  دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم با فلسفه وضع ماده یادشده منافات دارد و نقض غرض است؛ بنابراین موجه نیست.

هرچند با توجه به پاسخ ارائه شده براي سؤال اول، پاسخ به این سوال منتفی است، با این وصف در فرض  - 2

استعالم، مرجع تالی (دادسرا) مکلف به تبعیت از تصمیم دادگاه عالی (دادگاه تجدید نظر استان) در امر صالحیت 

  است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/29    

7/99/945   

  ح  945-16/10-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  32ماده  3مطابق تبصره 

هاي باشد لیکن گاهی اوقات و مخصوصا در اواخر سال شرکتقطعی شدن میزان خسارت قطعیت حکم دادگاه می

ظور جلوگیري از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد قبل از قطعیت دادنامه و یا حتی قبل از بیمه به من

نماید حال با توجه به اینکه حکم صدور حکم توسط دادگاه اقدام به واریز مبلغ دیه به حساب سپرده دادگستري می

باشد یا شرکت بیمه به منزله اجراي حکم می در سال جدید صادر یا قطعیت یافته است آیا واریز دیه به نرخ سال قبل

  باید مازاد دیه را به نرخ سال جدید نیز واریز نماید؟

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  32ماده  3هرچند وفق تبصره 

م دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم ، مالك قطعی شدن خسارت موضوع این ماده قطعیت حک1395نقلیه مصوب 

ماد  2هیأت وزیران و تبصره  28/4/1396قانون یادشده مصوب  3نامه اجرایی ماده آیین 10ماده  4مخالف تبصره 

صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختالف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر  32

تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می و یا صرف تجدیدنظرخواهی از

از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستري واریز کند. هرچند این پرداخت در روزهاي پایانی 

  سال و با هدف جلوگیري از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد

   دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/22    

7/99/936   

  ع 936-58-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تعیین محل خدمت کارکنان رسمی بر  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  45ماده  4به موجب تبصره 

دیوان  1391/9/29مورخ  615ربط است. همچنین حسب رأي وحدت رویه شماره عهده دستگاه اجرایی ذي

عدالت اداري تعیین محل خدمت منصرف از تغییر محل جغرافیایی دانسته شده است. مستفاد و مستنبط از رأي 

وحدت رویه مذکور تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم منوط به اخذ تمایل او یا حکم بر محکومیت بابت 

سال  15تواند حداقل تا که اداره متبوع وي میتخلفات اداري است. چنانچه فردي پیش از استخدام تعهد ثبتی بدهد 

  محل خدمت وي را در هر نقطه از کشور تغییر دهد:

آیا تعهد داده شده پیش از استخدام توجیه قانونی دارد؟ (اصول بیست و دوم و چهلم قانون اساسی جمهوري  - 1

  اسالمی ایران)

  آیا تعهد مذکور قابلیت ابطال دارد؟ - 2

تعهد ثبتی مرقوم قابل طرح و رسیدگی در محاکم عمومی است؟ ( اصل یکصد و پنجاه و نهم آیا دعواي ابطال  - 3

  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران).

 پاسخ:

قانون مدیریت خدمات کشوري  45ماده  4و مستفاد از تبصره » قانونی بودن استخدام«با توجه به اصل  - 2و  1

ربط و ن محل خدمت کارمندان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذيبا اصالحات و الحاقات بعدي تعیی 1386مصوب 

با رعایت موازین قانونی مربوطه است و لذا چنانچه اخذ تعهد از مستخدم در بدو استخدام بر مبناي اقتضائات و 

طال مصالح اداري با تجویز قانون باشد، صحیح است. بدیهی است چنانچه تعهد مأخوذه مغایر قانون باشد، قابلیت اب

  ربط را خواهد داشت.در مرجع قضایی ذي

مطلق شکایت  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  10ماده  3با توجه به بند  - 3

ماده یادشده در صالحیت دیوان عدالت اداري است؛  3نسبت به تضییع حقوق استخدامی مستخدمان موضوع بند 

موجب تضییع حقوق استخدامی شود، رسیدگی به دعواي » اخذ تعهد ثبتی مذکور«نچه بنابراین در فرض استعالم چنا

  مربوط در صالحیت دیوان عدالت اداري است.

 دکتر احمد رفیعی



مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/22    

7/99/917   

  ك  917-9/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ل و نوجوانان، آیا رفتارهایی مانند ایراد ضرب و جرح عمدي، آسیب با عنایت به تصویب قانون جدید حمایت از اطفا

  روانی و شکنجه روحی ، محبوس کردن کودك داراي وصف کیفري و تعزیر قانونی مشخص است؟ 

 پاسخ:

رفتارهاي واجد وصف کیفري ارتکابی علیه طفل و نوجوان؛ ذیل فصل سوم از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 

جا که رفتارهاي موضوع استعالم (ایراد ضرب و عنوان قانون خاص مشخص شده است و از آن به 1399مصوب 

جرح به نحو عمدي، دادن شکنجه روحی و یا محبوس کردن فرد داراي سن کمتر از هیجده سال تمام شمسی) از 

مجازات براي هر  شده نیست، تشخیص وصف مجرمانه و تعیینجمله رفتارهاي مجرمانه ذیل این فصل از قانون یاد

با اصالحات بعدي و  1392یک از موارد پیشگفته بر اساس قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسالمی مصوب 

  خواهد بود. 1375کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/22    

7/99/900   

  ع  900-100-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  26ماده  3که حسب قسمت اخیر تبصره نظر به این

کارشناسان رسمی دادگستري که به علت سه بار محکومیت انتظامی ظرف سه سال پروانه آنان تمدید نشده است، 

که به ي تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند؛ مگر اینتوانند پس از دو سال از تاریخ لغو پروانه مجددًا تقاضامی

مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی محکوم شده باشند. خواهشمند است در پاسخ 

اعالم فرمایید آیا کارشناسان رسمی که به مجازات انتظامی محرومیت موقت از اشتغال به امر کارشناسی محکوم 

که توانند تقاضاي تمدید پروانه کارشناسی نمایند یا ایند، صرفًا در مدت اجراي حکم محکومیت موقت نمیانشده

  توانند تمدید پروانه را درخواست کنند؟براي همیشه و به طور دائم نمی

 پاسخ:

بعی است از نوع آثار ت 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  26ماده  3حکم مذکور در تبصره 

شود، در هر صورت هاي انتظامی محکوم میکه نسبت به کارشناس رسمی که سه بار ظرف سه سال به مجازات

قابل اعمال است؛ اما در خصوص کارشناس رسمی که داراي مجازات انتظامی محرومیت موقت از اشتغال به امر 

یابد و کارشناس الذکر تداوم میبعی فوقکارشناسی است، چنانچه مدت محرومیت وي بیش از دو سال باشد، اثر ت

  تواند تمدید پروانه را درخواست کند.مذکور پس از اتمام مدت محرومیت موقت می

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/23    

7/99/898   

  ح  898-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه عادي اقدام به خرید سهم مشاعی یکی یکی از افراد با مبایعه  الف: چنانچه در خصوص ملکی داراي سابقه ثبتی

  تواند تقاضاي صدور دستور فروش را نماید یا خیر؟آیا به استناد قولنامه عادي می- 1از مالکین را نموده باشد 

صدور تواند به استناد مبایعه نامه عادي دادخواست در صورت عدم امکان تقاضاي دستور فروش نامبرده می- 2

تواند در این خصوص به استناد مبایعه نامه عادي در صورتی که حکم فروش ملک مشاع را ارائه دهد و دادگاه می

  سایر مالکین وقوع بیع را پذیرفته باشند حکم به فروش مال مشاع صادر نماید؟

رائه دادخواست اثبات وقوع بیع هاي عادي اقدام به اها افراد به استناد مبایعه نامهب: مطابق رویه موجود در دادگاه

هاي عادي حکایت از تعهد نماید حال سوال اینجاست اوال: آیا مبایعه نامهو تنظیم سند رسمی یا تسلیم مبیع را می

  نماید؟به انجام بیع دارد یا حکایت از وقوع بیع می

عادي تقاضاي محکومیت اشخاص  تواند به استناد سندقانون مدنی خواهان می 1305ثانیا: با توجه به مالك ماده 

  ثالث را به اثبات وقوع بیع و تنظیم سند رسمی نماید؟

 پاسخ:

اي که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده، شدهنسبت به امالك ثبت - الف

ه مالکیت رسمی منوط ب 1357قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب  4صدور دستور فروش موضوع ماده 

شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادي خرید، کافی براي پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده 

باشد. همچنین درخواست خریدار عادي مذکور بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز سند عادي نمی

  نیافته، قابل پذیرش نبوده و غیر قابل استماع است.شده رسمًا به وي انتقال نیز مادامی که سهم مشاع خریداري

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سند عادي تاب  1351سال  43اگرچه مطابق رأي وحدت رویه شماره  - ب

هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 62معارضه با سند رسمی را ندارد، ولی با توجه به ماده 

ایی دیگر وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود، دعواي ، چنانچه به ادله قض1395

دارنده سند عادي که اعتبار شرعی آن در محکمه احراز شده، بر ابطال سند رسمی معامله رسمی معارض مؤخر 

  تواند قابل پذیرش باشد.می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/23    

7/99/897   

  ح  897-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند صدور در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادي ملکی را خریداري کنند، آیا یکی از شرکاء ملک می- 1

دستور فروش را از دادگاه درخواست کند. در صورتی که دستور فروش را نتوان صادر کرد، آیا یکی از شرکاء 

  به سند عادي، صدور حکم مبنی بر فروش مال مشاع را درخواست کند؟ تواند با استنادمی

کند و پس از سپري شدن چند به موجب یک فقره سند عادي قطعه زمینی را واگذار می 1387فردي در سال - 2

تواند به استناد کند. آیا دارنده سند عادي میسال مجددًا همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگري منتقل می

باصالحات و الحاقات بعدي و  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  48و  47بایعه نامه عادي با لحاظ مواد م

  قانون مدنی ابطال سند رسمی را درخواست کند و آیا چنین دعویی  مسموع است؟ 1305ماده 

 پاسخ:

بل افراز تشخیص داده شده است، اي که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قاشدهنسبت به امالك ثبت -الف

منوط به مالکیت رسمی شریک  1357قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب  4صدور دستور فروش موضوع ماده 

متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادي خرید، براي پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادي کافی 

ر مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم نیست. همچنین درخواست خریدار عادي مذکو

  شده رسمًا به وي انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست.مشاع خریداري

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سند عادي تاب  10/08/1351مورخ  43اگرچه مطابق رأي وحدت رویه شماره  -ب

، چنانچه 1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 62ارد؛ اما با توجه به ماده معارضه با سند رسمی را ند

به ادله قضایی دیگر وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود، دعواي دارنده سند عادي که 

  تواند قابل پذیرش باشد.امله معارض مؤخر میاعتبار شرعی آن در محکمه احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی مع

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد رفیعی



 

1399/07/22    

7/99/891   

  ح  891-100-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که انجام معامالت  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19به موجب تبصره ماده 

باشد. همچنین باشد، نظریه کارشناس حداکثر شش ماه از تاریخ صدور معتبر مییمت عادله روز میمستلزم تعیین ق

ها نظریه کارشناس در باب تعیین قیمت هاي غیر ضرور بانکنامه نحوه واگذار داراییآیین 5ماده  4مطابق تبصره 

حترم را در خصوص سواالت ذیل ماه معتبر است.خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل م 6روز به مدت 

  اعالم بفرمایید:

دادگاه بدوي با نظر کارشناس قیمت روز ملک را تعیین و خوانده را به پرداخت مبلغ مندرج در کارشناسی محکوم 

کند و خواهان با این استدالل که قیمت روز تعیین شده منطبق بر قیمت متعارف بوده است، نسبت به رأي بدوي می

شود و بیش از یک سال از تاریخ د ولیکن پرونده با اعتراض خوانده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال میکناعتراض می

گیرد. از طرفی در طی مدت مذکور قیمت روز امالك دچار اختالف نظریه کارشناس در وقت نظارت قرار می

ن خواسته در مراحل بدوي و که خواسته خواهان تعیین قیمت روز بوده است که ایشود. با توجه به اینفاحش می

الذکر قیمت روز را مجددًا استعالم و مورد تواند به استناد موارد فوقتجدیدنظر ثابت است، آیا مرجع تجدیدنظر می

  حکم قرار دهد؟

تواند با احراز اسباب و مبانی استحقاق خواهان بدون تعیین قیمت، حکم بر پرداخت قیمت روز آیا اصوًال دادگاه می

به جهت حفظ  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39ند؛ اما تعیین و وصول آن را با مالك ماده صادر ک

  ها) به زمان وصول واگذار کند؟حقوق طرفین (اعم از کاهش یا افزایش قیمت

 پاسخ:

تن ، همانگونه که در م1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19اوالً، مقررات تبصره ذیل ماده 

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

کنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت رسمی دادگستري است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر می

تجدید نظر براي ارجاع موضوع به کارشناس در  عادله روز، تعیین و حکم بدوي به پرداخت آن صادر شده، دادگاه

  قانون کانون کارشناسان دادگستري تکلیفی ندارد. 19اجراي تبصره ذیل ماده 

االصول حکم دادگاه در تعیین بهاي ملک در فرض عدم توافق باید براساس ارزیابی کارشناس مشخص و ثانیاً، علی

جهت کشف بهاي ملک بر مبناي خواسته حکم صادر می کند.  معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در



تواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز (اجرا) حکم صادر االصول نمیبنابراین در فرض سؤال دادگاه علی

  کند و تعیین آن را به زمان وصول موکول نماید.

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/22    

7/99/878   

  ك  878-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در خصوص تعدد جرم در صورتی که شکات سه نفر باشند و یک نفر از آنها رضایت دهد، در راستاي اصالح حکم 

  چگونه باید عمل نمود؟ آیا باید از قواعد تعدد عدول نمود؟

 پاسخ:

غیر مختلف) شده است، گذشت یکی از شکات  در فرض سؤال که فردي مرتکب سه جرم متعدد (اعم از مختلف یا

قانون مجازات  134شده که بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده بعد از صدور حکم قطعی، در مجازات تعیین

  صادر شده است، تأثیر ندارد. 1399اسالمی اصالحی 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/22    

7/99/872   

  ك 872-152-99ده:  شماره پرون

  استعالم:

آیا با توجه به مقررات جاري و توجها به وجود نظرات مختلف در مورد شمول مرور زمان یا عدم آن بر بزه استفاده 

از سند مجعول با لحاظ اینکه برخی آن را جرم مستمر دانسته و جرم مذکور را با این استدالل مشمول مرور زمان 

دانند خواهشمند است نظر آن اداره کل را پیرامون موضوع مطروحه ازات اسالمی نمیقانون مج 105با لحاظ ماده 

  اعالم فرمایید.

 پاسخ:

بزه استفاده از سند مجعول از جرایم آنی است زیرا عنصر مادي جرم در هر زمان که کسی سند مجعول را با علم به 

قانون  105. لذا با حصول شرایط مقرر در ماده یابدکند، تحقق میمجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز می

  تواند مشمول مرور زمان موضوع این ماده باشد.می 1392مجازات  اسالمی 

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/22    

7/99/847   

  ح 847-100-99شماره پرونده:  

  استعالم:

العاده جذب کارشناسان ختلف نسبت به نحوه اعمال مزایاي فوقهاي مرساند بنا به استنباطبه استحضار عالی می

نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهاي مسلح مصوب آیین 13حقوقی موضوع ماده 

هیات عمومی دیوان عدالت اداري، خواهشمند است نظریه مشورتی  449- 450هیأت وزیران و راي شماره  1379

  برداري به این شهرداري اعالم فرمایید؛هاي زیر جهت بهرهل را در خصوص پرسشآن اداره ک

نامه العاده جذب براي کارشناسان حقوقی موضوع آیینفوق %40بینی شده حداکثر آیا شرط اعمال مزایاي پیش - 1

  کند؟ورد کفایت مینامه است یا صرف انجام یک ماین آیین 8گانه مذکور در ماده مستلزم انجام کلیه خدمات پنج

براي جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجراي «... دارد: نامه که مقرر میآیین 13در ماده  - 2

العاده جذب کارشناسان العاده جذب بیشتر از فوقفوق %40کنند حداکثرنامه خدمات حقوقی ارائه میمقررات آیین

شود یا در ردیف جداگانه العاده جذب اعمال میا مزایاي مذکور در ردیف فوق، آی...»شود همان دستگاه پرداخت می

  العاده کارشناسان حقوقی؟تحت عنوان فوق

 پاسخ:

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و قانون برنامه پنج 113ماده » خ«نظر از مقررات مذکور در بند صرف

  مل مربوطه:و دستورالع 1395فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و آیین 8گانه مذکور در ماده که موارد پنجبا توجه به این - 1

هیأت وزیران، به عنوان خدمات حقوقی شناخته شده است، انجام هر  16/6/1379پرسنل نیروهاي مسلح مصوب

این  13العاده جذب مذکور در ماده خورداري آنان از فوقیک از این خدمات از جانب کارشناسان مربوط، براي بر

  کند. نامه کفایت میآیین

العاده پرداختی به کارشناسان حقوقی نامه اجرایی یاد شده، فوقآیین 13که به تصریح ماده با توجه به این - 2

، بنابراین »دستگاه است العاده جذب کارشناسان همانالعاده جذب بیشتر از فوقحداکثر چهل درصد فوق«ربط ذي

  قابل پرداخت است.» العاده جذبفوق«العاده یاد شده تحت عنوان ردیف فوق

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/23    

7/99/835   

  ح  835-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

بدوي با احراز نیاز شخصی ضمن تعیین حق دادخواست تخلیه مغازه تجاري به جهت نیاز شخصی تقدیم شده دادگاه 

کسب و پیشه و تجارت براي مستاجر، حکم بر تخلیه صادر کرده است. این رأي در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته 

له داده علیه با دریافت مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت مدلول حکم را اجرا و مغازه را تحویل محکومو محکوم

اند. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش اعتراض ثالث به حکم صادره اعتراض ثالث حکمی نمودهاست. اشخاص ثالث نسبت 

عنه را نقض و نسبت به حکم بدوي به جهت دارا نبودن شرایط دادخواست که معترضین ثالث را در دادنامه معترض

علیه اولیه با ال محکوماند، قرار عدم استماع دعواي بدوي را صادر کرده است. حبدو امر طرف دعوا قرار نداده

حضور در واحد اجراي احکام اظهار داشته حاضر است مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را اعاده دهد و حکم به 

حالت اولیه بازگردد: یعنی مجدداً مل را متصرف شود. لذا اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق و تحویل مجدد مغازه 

قانون اجراي  39جایی که در ماده خواهشمند است اعالم فرمایید از آنتجاري به خود را درخواست کرده است. 

یکی از شرایط اعاده عملیات اجرایی فسخ رأي به موجب حکم نهایی است، این در  1356احکام مدنی مصوب 

حالی است که نتیجه اقدام دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعواي اولیه بوده وحکم نیست، آیا فرض سؤال 

  شود تا عملیات به حالت سابق اعاده شود؟ول ماده مذکور میمشم

 پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه تجدید نظر با پذیرش اعتراض ثالث محاکماتی، حکم صادره را لغو و قرار عدم استماع صادر کرده است، 

کرده است و در قسمت دوم قرار  رأي مذکور شامل دو قسمت است. در قسمت اول، دادگاه تجدید نظر حکم مورد اعتراض را الغاء

 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39عدم استماع صادر کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت اول، رأي مذکور مشمول ماده 

  است./ت

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/22    

7/99/818   

  ك 818-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم درجه هفت الزامی  66 به حکم ماده مستحضرید

  ماده مرقوم باشد.» ب«و » الف«محکومیت به شرح بندهاي  است مگر در مواردي که مرتکب داراي سابقه

مخیر است یا ممنوع. در صورت وجود سابقه محکومیت مورد نظر مقنن، دادگاه در اعمال مجازات جایگزین حبس 

 66از قید به ترتیب ممنوع و اختیاري استفاده کرده، لکن در ماده  68و  67گذار در مواد که قانونبا لحاظ این

  مسکوت گذاشته است.

 پاسخ:

، داشتن سابقه محکومیت کیفري 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  66با توجه به نحوه نگارش قسمت آخر ماده 

این ماده مانع اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده مذکور است؛ » ب«و » الف«به شرح بندهاي 

شود و داشتن سوابق محکومیت کیفري به شرحی که یک نهاد ارفاقی محسوب می» مجازات جایگزین حبس«زیرا 

ز این نهاد ارفاقی آمده است، مانع استفاده مرتکب جرایم مشمول این ماده ا 66ماده » ب«و » الف«در بندهاي 

  شود.می

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/22    

7/99/802   

  ك 802-54-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در جایی که متهم مقدار زیادي مشروبات الکلی در حال ساخت یعنی با تفاله که داراي درصد الکل باال نیز 

شود ظاهرا اصل عمل ارتکابی شروع به جرم شکر جهت تهیه عرق کشف میباشند و یا مخمر مخلوط با آب و می

توان با توجه به وسایل ساخت و نیز ظروف نگهداري آنها مطابق ماده درجه شش و فاقد مجازات است اما آیا می

ین امر قانون تعزیرات با عنوان اتهامی ساخت و تهیه وسایل ارتکابی جرم، حکم بر مجازات آنها صادر کرد؟ ا 664

هزار لیتر مشروب در  9یکی از خالء هاي قانونی در حوزه تهیه و توزیع مشروبات الکلی است مثال در یک مورد 

  حال ساخت کشف گردیده که عدم مجازات مرتکبین موجب تجري آنها و دیگران خواهد بود.

 پاسخ:

، صرف تهیه 1392ت اسالمی مصوب قانون مجازا 2با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده 

وسایلی که عرفًا قابلیت استفاده مشروع دارد ولو به قصد ارتکاب جرم بکار گرفته شود مادام که در قوانین جاري 

  خارج است. 1375تعزیرات مصوب  664انگاري نشده باشد از شمول ماد به صراحت جرم

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/22    

7/99/781   

  ح  781-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا تخریب وسیله نقلیه متعلق به نیروي انتظامی در مقام ضابطین دادگستري و حین انجام وظیفه توسط متهمان  

  است؟ 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 687مشمول ماده 

 پاسخ:

ناظر به تخریب یا ایجاد حریق و یا از کار انداختن یا هر  1375ت) مصوب قانون مجازات اسالمی (تعزیرا 678ماده 

هاي آب و فاضالب و... است که با هزینه نوع خرابکاري در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه

ابراین دولتی یا توسط بخش عمومی ایجاد شده باشد؛ بنیا سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیر

قانون  677تخریب عمدي وسیله نقلیه متعلق به نیروهاي انتظامی از شمول ماده مزبور خارج و مرتکب مطابق ماده 

  الذکر قابل مجازات است.فوق

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/28    

7/99/713   

  ك 713-169-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه در برخی از موارد دس

هایی چون دوچرخه سواري بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی اشخاص در موضوع

یس صادر نامتعارف، مزاحمت براي نوامیس، رفتار خالف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواري به ماموران پل

شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می

  هاي پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید.ها و سوالکنند با توجه به ابهاممی

د دوچرخه سواري بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی قطع نظر از این که برخی از رفتارهاي ذکر شده در باال مانن- 1

قانون آیین دادرسی کیفري  147درصدر ماده  "آالت و ادوات جرم"نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت 

قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه  1394/10/26آیین اجرایی شیوه نگهداري اموال توقیف شده مصوب  10و ماده 

تورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور مانند خودرو، مو

  قضایی صادر شده قانونی است؟

در فرضی که دستور مقام قضایی بر خالف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن - 2

قانون مجازات اسالمی و ماده  159زیرات ماده قانون تع 570مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 

  قانون آیین دادرسی کیفري مرتکب جرم شده است؟ 7

در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صالحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی - 3

اند که با توجه ر این عقیدهبودن دستور قضایی در صالحیت دادسراي عمومی است یا دادسراي نظامی؟ چون برخی ب

چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خالف قوانین است و یا در  597ماده  4به تبصره 

راستاي دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستري باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم 

از نیروهاي مسلح باشد در صالحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان ارتکابی توسط ضابط دادگستري چنانچه 

  کند.دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستري ایجاد صالحیت نمی

 پاسخ:

 2با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مبنی بر مصونیت اموال از تعرض و ماده  - 1

مبنی بر قانونی بودن دادرسی، در صورتی که رفتار ارتکابی جرم نباشد،  1392یین دادرسی کیفري مصوب قانون آ

موجب قانونی جهت توقیف اموال اشخاص وجود ندارد. بدیهی است در مواردي که به موجب قوانین خاص و در 



تجویز شده باشد (نظیر توقیف  جهت انتظام امور، توقیف خودرو و سایر اشیاء از سوي مقامات اداري و انتظامی

قانون بیمه اجباري  42و ماده  1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  10و  9وسیله نقلیه موضوع مواد 

  گردد.خسارات وارد شده به اشخاص ثالث) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می

شود، ضابطان دادگستري مکلف به اجراي میکه اصوالً دستورات قضایی مطابق قانون صادر با توجه به این - 2

دستور هستند و لذا در مواردي که مأموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستري به اجراي دستورات قضایی اقدام 

کنند، رفتار مأمور جرم نیست؛ مگر اینکه با توجه به دالیل و قراین مسلم، مأمور به غیر قانونی بودن دستور می

قانون مجازات اسالمی مصوب  159نی در اجراي آن آگاه باشد، که در این صورت با لحاظ ماده قضایی و منع قانو

  حسب مورد آمر و مأمور به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. 1392

قانون آیین دادرسی کیفري  597ماده  4قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و تبصره  172مستفاد از اصل  - 3

قانون اخیرالذکر از  28ردي که مأموران انتظامی در اجراي وظایف محوله موضوع ماده ، در موا1392مصوب 

شود و قانونی یا ها در مراجع قضایی عمومی رسیدگی مینمایند، به جرایم ارتکابی آنسوي مقام قضایی اقدام می

  کننده ندارد.غیر قانونی بودن دستور قضایی تأثیري در صالحیت مراجع قضایی رسیدگی

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/23    

7/99/626   

  ح626-194-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مستأجري با اذن موجر در زمین موضوع اجاره احداث بنا کرده و پس از انقضاي مدت اجاره، تخلیه مستأجر و قلع 

  و قمع بنا را درخواست کرده است:

ه احداث بنا با اذن موجر بوده است، قیمت بنا به چه نحو باید محاسبه شود؟ آیا قیمت بنا بر کاوالً، با توجه به این

اساس صرف مصالح به کار رفته در ملک و هزینه ساخت باید محاسبه شود یا بر اساس ملک ساخته شده؟ چرا که 

  این دو قیمت از نظر کارشناسی متفاوت هستند.

و قمع قیمت توسط موجر پرداخت شود، آیا موجر حق عدول از درخواست قلع  ثانیاً، چنانچه پس از درخواست قلع

  شود؟و قمع و استفاده از بنا را دارد؟ به عبارتی دیگر آیا موجر با پرداخت مبلغ مالک اعیانی می

ثالثاً، چنانچه موجر قیمت مصالح و دستمزد ساخت را پرداخت کند و سپس از درخواست قلع وقمع منصرف شود و 

التفاوت قیمت پرداخت شده و قیمت بنا بر اساس ملک ساخته شده ملک استفاده کند، آیا مستأجر حق مطالبه مابه از

  را دارد؟

 پاسخ:

 504در فرض سؤال که مستأجر با اذن موجر اقدام به احداث بنا در ملک موضوع اجاره کرده است؛ با توجه به حکم مقرر در ماده 

تواند مستأجر را به خراب هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی: «داردقانون مدنی که مقرر می

المثل کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند، موجر حق مطالبه اجرت

، بناي احداثی »المثل بنا یا درخت را خواهد داشتر حق مطالبه اجرتزمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد، مستأج

هاي متعلق به مستأجر مأذون در ایجاد آن است و لذا صدور حکم به قلع و قمع آن فاقد وجاهت قانونی است. بر این اساس، پرسش

  وعًا منتفی است./تمطروحه دیگر در باب چگونگی محاسبه قیمت بنا و عدول از درخواست قلع و قمع و ... موض

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/23    

7/99/528   

  ع528-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود که پس از انعقاد قرارداد جواز کاربري تجاري در عقد بیعی فروشنده ملک در قالب شرط ضمن عقد ملتزم می

نجام تعهد از تاریخ مشخصی مبالغی را به عنوان خسارت و وجه را براي ملک دریافت کند و در صورت عدم ا

التزام پرداخت کند. حال با گذشت مدتی مشخص شود که انجام این شرط غیر مقدور بوده است و شهرداري 

له مستحق دریافت خسارت و وجه التزام تعیین مربوطه این موضوع را به صراحت اعالم کرده است. آیا مشروط

  شده است؟

 :پاسخ

در فرض سؤال که بایع ضمن عقد بیع در قالب شرط ضمن عقد ملتزم شده است که براي ملک موضوع عقد بیع 

پروانه ساخت با کاربري تجاري اخذ کند و در صورت عدم انجام تعهد، از تاریخ مشخصی مبالغی را به عنوان 

ي به ملک مخالفت کرده است؛ خسارت و وجه التزام پرداخت کند؛ حال که شهرداري با اعطاي کاربري تجار

چنانچه در نتیجه رسیدگی به موضوع، شرط از نوع تعهد به وسیله تشخیص داده شود و احراز شود که متعهد، براي 

حصول نتیجه تالش متعارف کرده است، وي مسئولیتی از باب پرداخت خسارت و وجه التزام ندارد؛ اما در صورتی 

ص داده شود، تعهد متعهد به پرداخت خسارت و وجه التزام به قوت خود باقی که شرط از نوع تعهد به نتیجه تشخی

  کننده است.است. در هر صورت احراز موضوع بر عهده مرجع رسیدگی

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/23    

7/99/504   

  ع504-79-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام  1399/3/27 – 788آیا رأي وحدت رویه شماره  - 1

  یابد؟ورشکستگی که سابق بر این راي صادر شده است، تسري می

حکم  1398گذارد، در سال فردي ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردي تاجر در رهن بانک می - 2

شود. پیش از صدور حکم ورشکستگی یین میتع  1391گیرنده  (تاجر) صادر و تاریخ توقف سال ورشکستگی وام

سند ملکی ضامن را به  با فرآیند مقررات ثبتی تملک خویش  1395اي در سال تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه

آورد. ضامن نیز  با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطالن عملیات اجرایی نقل درمی

  شود؟رفیت بانک شده است؛ آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن میو انتقال ملک خودبه ط

  

  

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، رأي وحدت رویه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  471برابر ماده  - 1

بنابراین در فرض سؤال، رأي  اثر است.عالی کشور نسبت به رأي قطعی که قبًال صادر شده، بیهیأت عمومی دیوان 

عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که هیأت عمومی دیوان  27/3/1399مورخ  788وحدت رویه شماره 

  یابد.سابق بر آن صادر شده است، تسري نمی

در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیالت دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک  - 2

 788آورده است، با توجه به رأي وحدت رویه شماره یش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک دروي را پ

عالی کشور، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن  هیأت عمومی دیوان 27/3/1399مورخ 

؛ چون ضامن در هر حال شود. به هر حال، این امر لزومًا موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیستورشکسته نمی

تواند مبلغ کند. اما ضامن مینسبت به اصل دین بدهکار است و این امر  به اصل دستور اجرا خدشه اي وارد نمی

  مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

  

 دکتر احمد رفیعی



همدیرکل حقوقی قوه قضایی



 

1399/07/30    

7/99/1084   

  ح 1084-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نماید با دستور علیه تقاضاي خود را مبنی بر اخذ مرخصی به قاضی اجراي احکام حقوقی تقدیم میشخص محکوم

خصی علیه از مرشود به لحاظ غیبت محکومقضایی پس از صدور قرار وثیقه و تودیع آن مرخصی به وي اعطاء می

گذار با وصف ابالغ واقعی به ایشان مراتب به دادستان و عدم برگشت به زندان و عدم معرفی وي از سوي وثیقه

گردد و هم زمان عملیات اجرایی ادامه یافته و دو نوبت مزایده براي الوثاقه اعالم میحوزه قضایی جهت ضبط وجه

شود با توجه به اینکه تقاضاي ضبط صرفا ازجهت نمیملک غیر منقول موضوع وثیقه برگزار ولی خریداري پیدا 

 132گذار بوده است و نه از جهت استیفاي محکوم به موضوع مشمول ماده علیه از سوي وثیقهعدم معرفی محکوم

  شود یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ استدعاي ارشاد دارد.قانون اجراي احکام مدنی می

 پاسخ:

حسب «، به ویژه عبارت 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده اوالً، از مفاد تبصره یک 

بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره و پیش» مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی

دور دستور هاي حقوقی که اجرا تحت نظر دادرس اجراي احکام مدنی است، صشود که در پروندهاستنباط می

  موضوع این تبصره نیز بر  عهده همین دادرس است.

ثانیاً، در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداري نداشته و به فروش نرفته است، از مال 

هاي به و هزینهشود؛ زیرا فروش این مال در راستاي اجراي دستور قطعی مبنی بر استیفاي محکومرفع توقیف نمی

قانون اجراي  132شود و از شمول مقررات ماده اجرایی از محل وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می

له و رسد آن است که در صورت تقاضاي محکومخارج است و راهکاري که به نظر می 1356احکام مدنی مصوب 

توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با 

له آورده شود و مابقی همچنان در مالکیت به، به تملک محکومکل این مال، سهم مشاعی از کل آن تا مبلغ محکوم

  وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و امالك یا دیگر مراجع مربوط اعالم شود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/30    

7/99/1010   

  ع  1010-58-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

التحصیالن حوزوي رساند مرکز استخدام، جذب و اعزام روحانیون کل سپاه در شهر قم از بین فارغبه استحضار می

اند، ضمن تشکیل پرونده با صالحیت گردیدهکه موفق به کسب قبولی در آزمون علمی و مراحل گزینش و تأیید 

روزي و اداري به شبانهروزي یا حسب مورد نیمهحکم مأموریت رسمی سپاه، روحانیون تبلیغی را به صورت شبانه

هاي ابالغی نمایندگی ولی فقیه در هاي مختلف کشور خصوصًا مناطق مرزي و عملیاتی جهت اجراي برنامهیگان

شودبرخی از مبلغین چندین سال ن هر ماه نیز به آنان حقوق پرداخت می کند. بعضًا مشاهده میسپاه اعزام و در پایا

که این اشخاص در استخدام رسمی یا پیمانی سپاه نیستند و به صورت مستمر مشغول به کارند؛ حال با توجه به این

  د:ها نیز مشخص نیست، خواهشمند است اعالم فرماییاز طرفی عنوان استخدامی آن

  عنوان استخدامی این افراد چیست؟ - 1

  آیا سپاه پاسداران به عنوان کارفرما مکلف به بیمه کردن این اشخاص است؟ - 2

ها در قالب در صورتی که این افراد بعدًا به استخدام رسمی سپاه پاسداران درآیند، آیا مدت فعالیت تبلیغی آن - 3

  سنوات مثبت قابل اعمال است؟

هاي سپاه دچار حوادثی از قبیل ها در مأموریتپاه پاسداران این افراد را بیمه نکند و آندر صورتی که س - 4

  ها کیست؟شهادت، فوت، نقص عضو و ... شوند، مرجع تأمین و جبران خسارت آن

 پاسخ:

  ها و مورد خاص بودن آن، نظریه کمیسیون در قالب کلی به شرح ذیل است:نظر از ابهامات موجود در پرسشصرف

با اصالحات و  1370قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب  3با عنایت به ماده  - 1

مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه «الحاقات بعدي مبنی بر اطالق سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 

هاي دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمان در سپاه، سازمان حفاظت اطالعات سپاه، ،نیروهاي زمینی، هوایی،

که افراد مذکور در سؤال (روحانیون اعزامی براي تبلیغ)، مشمول اقسام وضعیت ؛ درصورتی»هاوابسته به آن

قانون مزبور نباشند، با توجه به ذکر دریافت حقوق ماهیانه در سؤال،  6استخدامی کارکنان سپاه پاسداران در ماده 

  است: دو حالت متصور



 37نامه اجرایی ماده قانون مزبور، ارجاعی به آیین 24نخست، افراد یادشده به عنوان خرید خدمت موضوع ماده 

نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت آیین«با عنوان  1366قانون ارتش جمهوري اسالمی ایران مصوب 

ص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات خرید خدمت و براي خدمت مشخص، معین، محدود متناسب با تخص

هیأت  30/10/1369مصوب » پذیر نباشدامکان 1366مشموالن قانون ارتش جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  نامه هستند؛ اند و مشمول این آیینوزیران به کارگرفته شده

ل نباشند، مشمول قانون کار که افراد مذکور شرایط خرید خدمت را نداشته و به این عنوان شاغدوم، در صورتی

قانون مقررات استخدامی سپاه  26بوده و کارگر هستند؛ زیرا منعی در این خصوص نیست و ممنوعیت ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي نیز ناظر به ممنوعیت استخدام به عنوان  1370پاسداران انقالب اسالمی مصوب 

حقوق «و » کار تابع«توان متصور بود فردي که نمیندارد. ضمن اینکارمند است و ارتباطی با مشموالن قانون کار 

  دارد؛ اما کارمند اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادي و یا کارگر هم نباشد.» ماهیانه

الذکر نامه فوقآیین 11با عنایت به پاسخ بند یک، چنانچه افراد موضوع سؤال، خرید خدمت باشند؛ وفق ماده  - 2

نامه یادشده مصوب اصالحی آیین 11هستند و مطابق ماده  1354ات قانون تأمین اجتماعی مصوب مشمول مقرر

هیأت وزیران، مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی هستند و سپاه  1392

قانون کار مصوب  148که کارگر محسوب شوند، وفق ماده هاست؛ اما در صورتیپاسداران مکلف به بیمه کردن آن

موظف به بیمه کردن آنان مطابق قانون تأمین اجتماعی است و در هر صورت، افراد موضوع استعالم باید  1369

  بیمه شوند.

که این افراد خرید خدمت باشند و حق بیمه آنان به حساب تأمین اجتماعی با توجه به پاسخ بند یک، در صورتی - 3

 11نیازي به انتقال بیمه نیست؛ اما اگر کارگر یا خرید خدمتی پیش از اصالح ماده نیروهاي مسلح واریز شده باشد، 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  28ماده » ب«نامه یادشده باشند، به موجب بند آیین

و  1365وب ، قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مص1389فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

توان حق بیمه یا بازنشستگی آنان را از صندوق نامه یادشده میاصالحی آیین 11مقررات آن و نیز تبصره ماده 

  تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح انتقال داد.

د، پرداخت خسارت که خرید خدمت یا کارگر باشنبا توجه به ضرورت بیمه افراد مذکور در استعالم اعم از آن - 4

یا مستمري و دیگر عناوین حمایتی حسب مورد، مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح یا تأمین 

  اجتماعی خواهد بود.

  



 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/30    

7/99/967   

  ك  967-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها مبادرت به اخذ تسهیالت از بانک کند مدارك مربوط به ضامنین را جعل وبا استفاده از آن در صورتی که متهم

  آیا بزه کالهبرداري نسبت به بانک محقق شده است؟

 پاسخ:

که کالهبرداري  1367مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب 

تعریف کرده است، » ردن مال دیگري از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانهتحصیل و ب«را به عنوان 

جا که دریافت وام چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیالت دریافت کند، از آن

تواند جعل و حسب مورد میشود و از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کالهبرداري محسوب نمی

استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با 

  قاضی رسیدگی کننده است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/30    

7/99/966   

  ح  966-11-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  تقاضاي ضم امین به ولی قهري باید با تقدیم دادخواست انجام شود؟  - 1

  صورت ضرورت  تقدیم دادخواست، آیا دادستان نیز باید طرف دعوا قرار گیرد؟  - 2

 پاسخ:

این قانون، تقاضاي ضم امین  8و با لحاظ ماده  1391قانون حمایت خانواده مصوب  4ماده  13با توجه به بند - 1

  قانون مدنی باید با تقدیم دادخواست مطرح شود. 1184ع قسمت پایانی ماده به ولی قهري موضو

دادستان رأسًا شخصی را  1319قانون امور حسبی مصوب  108قانون مدنی و  1184چنانچه در اجراي مواد  - 2

اموال  دهد، به دادگاه معرفی کند؛ خوانده آن، ولی قهري ناتوان از ادارهکه براي سمت امانت مناسب تشخیص می

رسد موجب و است؛ اما در صورتی که این امر به درخواست هر یک از اقارب یا خود ولی قهري باشد، به نظر می

قانون امور  20گذار به موجب ماده محمل قانونی براي طرح دعوا به طرفیت دادستان نیست. زیرا اوًال، قانون

قانون یاد  119انونی دانسته است؛ ثانیًا، مقنن در ماده حسبی، اقدام و دخالت دادستان را صرفًا در موارد مصرح ق

 123و  118شده، وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم را صرفًا شامل امین غایب و جنین دانسته و به موجب مواد 

همین قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی قهري ناتوان را به منزله وکیل عاجز تلقی کرده 

، تقدیم دادخواست کتبی یا زبانی (شفاهی) در امور 1319قانون امور حسبی مصوب  13است. ثالثًا، وفق ماده 

حسبی به رسمیت شناخته شده است و در فرض سؤال، تقدیم دادخواست صرفًا به لحاظ الزام قانونی مذکور در ماده 

  است. 1391قانون حمایت خانواده مصوب  8

 دکتر احمد رفیعی

حقوقی قوه قضاییه مدیرکل



 

1399/07/30    

7/99/952   

  ع 952-100-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کانون کارشناسان رسمی دادگستري استان اصفهان را  1399/4/2/س مورخ  99332/228تصویرنامه شماره 

برداري و بهره هاي حقوقی زیر نظریه آن اداره کل را براي استفادهدارد خواهشمند است در مورد پرسشایفاد می

  الزم به این شورا اعالم فرمایید:

قانون کانون کارشناسان رسمی  26شده در ردیف یک بند یک ماده  همنظور از مراجع صالحه به کار برد - 1

چه مرجعی است؟ به عبارتی آیا به دیگر مراجع رسمی که برابر قانون تکلیف به استفاده  1381دادگستري مصوب 

  قضایی است؟دارند، تسري دارد یا منظور مقنن از واژگان فوق صرفًا مراجع قضایی و شبهاز خدمات کارشناسی 

چنانچه کانون کارشناسان رسمی دادگستري در جهت توزیع امور کارشناسی مورد تقاضاي اشخاص حقیقی و  - 2

ورت استنکاف حقوقی مبادرت به انتخاب کارشناس کند و کارشناس را به ارائه خدمات مکلف نماید، آیا در ص

کارشناس از ارائه خدمات کارشناسی، کارشناس مستنکف قابل تعقیب انتظامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، 

  قانون مذکور قابل تعقیب است؟ 26منطبق با کدام یک از فرازهاي ماده 

شده، سه بار متوالی قانون یاد 26ماده  3منظور قانونگذار از سه بار مجازات انتظامی به کار رفته در تبصره  - 3

  است یا متناوب؟ مالك تاریخ وقوع تخلف است یا تاریخ قطعیت آراء انتظامی؟

 پاسخ:

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري  26ماده » الف«در بند یک قسمت » مراجع صالحه«منظور از  - 1

ب وظایف قانونی خود مجاز قضایی، اداري یا دیگر مراجعی است که حس کلیه مراجع قضایی یا شبه 1381مصوب 

  به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري و دعوت یا احضار کارشناس براي انجام کارشناسی هستند.

که در قانون یادشده، توزیع امور کارشناسی از وظایف کانون کارشناسان رسمی شناخته نشده با توجه به این - 2

  است، پاسخ به این سؤال منتفی است.

هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار «به عبارت با توجه - 3

، و عدم نص دیگري در این خصوص در »هاي انتظامی محکوم میشوند، خودداري کندظرف سه سال به مجازات

متوالی و متناوب در سه  ، سه دفعه محکومیت اعم از»سه بار ظرف سه سال«قانون و آییننامه اجرایی آن؛ منظور از 

سال متوالی است و نظر به اینکه تا حکمی قطعی نباشد، محکومیت محسوب نمیشود و قابل اجرا نیست؛ مالك سه 

چنان که ماده بار یادشده، سه محکومیت قطعی و الزماالجراست. لذا مالك، تاریخ قطعیت آراي انتظامی است. هم



نیز به مسئولیت رییس هیأت مدیره هر کانون  1381ري مصوب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگست 28

  تصریح کرده است.» اجراي احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدید نظر کارشناسان«در

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/30    

7/99/928   

  ح  928-97-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي و قانون آیین دادرسی   1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103با توجه به ماده 

المشاوره و هزینه سفر الوکاله، حقنامه تعرفه حقو آیین  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

از یک خواسته قید  ریاست قوه قضاییه، چنانچه در دادخواست بیش 28/12/1397وکالي دادگستري مصوب 

الوکاله نیز باید تفکیک و بر اساس هر خواسته تعیین شود؟ در دعاوي مالی و غیر مالی شود، آیا در این مورد حق

  چگونه است؟

 پاسخ:

شود؛ در فرض سؤال تجمیع چند خواسته در یک ها (دعواها) محاسبه میابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعداد خواسته

یشود تا تمبر مالیاتی وکیل به یکی از دعاوي محدود شود و وکیل موظف است وفق مقررات دادخواست موجب نم

  ها تمبر مالیاتی مربوط را ابطال کند.و در خصوص تمامی خواسته

  

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/30    

7/99/918   

  ك  918-9/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ایراد صدمه بدنی عمدي نسبت به  - 1آیا  1399/2/31ون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب با توجه به قان

کودك آزاري با ایراد صدمه بدنی توسط پدر  - 3مورد صدمه قرار گرفتن کودك و  - 2کودك توسط پدر و مادر 

  و مادر مشمول قانون مذکور است؟

 پاسخ:

نوجوان ذیل فصل سوم از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  هاي واجد وصف کیفري ارتکابی علیه طفل ورفتار - 1

جا که رفتار موضوع استعالم (ایراد صدمه بدنی به عنوان قانون خاص مشخص شده است و از آن 1399مصوب 

شده هاي مجرمانه ذیل این فصل از قانون یادعمدي یا غیر عمدي توسط والدین یا غیر آنان) از جمله رفتار

شخیص وصف مجرمانه و تعیین مجازات براي این رفتار بر اساس قوانین عام و از جمله قانون مجازات باشد، تنمی

  با اصالحات بعدي خواهد بود. 1392و قانون مجازات اسالمی مصوب  1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

) یا دیگر 9صره ماده والدین (تب» انگاريتوجهی و سهلبی«چنانچه ناشی از » مورد صدمه قرار گرفتن کودك«  - 2

تا » الف«انگاري (حسب بندهاي توجهی و سهل) باشد، با توجه به آثار و نتایج ناشی از بی9اشخاص (صدر ماده 

قانون حمایت از اطفال و  9این ماده)، مستوجب محکومیت مقصر به پرداخت دیه و تعزیر موضوع ماده » ث«

  نوجوانان خواهد بود.

قانون حمایت  51وفق بند یک ماده  1381قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب با توجه به نسخ صریح  - 3

فاقد موضوعیت است؛ لیکن هر یک از جرایم » کودك آزاري«، عنوان مجرمانه 1399از اطفال و نوجوانان مصوب 

ا ترك تحصیل گفته از قبیل فریب کودك با هدف فرار وي از خانه یا مدرسه یعمدي ذیل فصل سوم از قانون پیش

)، قاچاق کودك (ماده 11)، معامله نسبت به کودك (ماده 10استفاده جنسی از کودك (ماده)، آزار و سوء 8(ماده 

تواند ذیل عنوان کودك آزاري قرار گیرد و مطابق این مواد ) و ... می13)، قاچاق اعضاء و جوارح کودك (ماده 12

  یا غیر آن باشد، مجازات تعیین شود.تواند والدین از قانون، براي مرتکب که می

به هر حال تعیین و تشخیص عناوین مجرمانه و انطباق آن با مصادیق، با توجه به محتویات هر پرونده با قاضی 

  رسیدگی کننده است.

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/30    

7/99/876   

  ك  876-186/3-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس  6ي ماده در خصوص تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین موضوع تبصره

تعزیري، زمانی که مجازات قانونی با هیچ یک از مقررات جایگزین حبس منطبق نشود تکلیف چیست؟ (براي مثال 

  حداکثر مجازات یک جرم عمدي بیش از یک سال حبس باشد).

 پاسخ:

چنانچه در «که به موجب آن  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37) ماده 23/2/1399اقی (اوالً، تبصره الح

یابد، حکم به حبس کمتر از نود و اجراي مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می

منوعیت تعیین مجازات ، به عنوان قانون الحق، م»شودیک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می

قانون مجازات  73سال حبس مذکور در ماده جایگزین حبس براي جرایم عمدي با مجازات قانونی بیش از یک

سال که مرتکب جرم عمدي با مجازات قانونی بیش از یکاسالمی را نسخ ضمنی کرده است و بنابراین در صورتی

زیري درجه هشت محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تع

  ملزم به تعیین جایگزین حبس است. 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  6

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  67 و 66تواند مشمول مواد موضوع می

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

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

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

 دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/07/30    

7/99/827   

  ح 827-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شده علیه که در مزایده به زوجه منتقل چنانچه زوجین توافق کنند در صورت انتقال رسمی امالك موروثی محکوم

که فاقد سند مالکیت و در است، زوجه مابقی مهریه خود را بذل کند؛ اما لیکن زوج نتواند این امالك را به دلیل این

المالک است، به زوجه به صورت رسمی مرحله جریان ثبتی است یا اظهارنامه ثبتی ملک پذیرفته نشده و مجهول

شده) به دلیل عدم انتقال رسمی سند، آیا اجراي احکام باید  منتقل کند، در صورت مطالبه مابقی مهریه (مهریه بذل

  عملیات اجراییرا ادامه دهد؟

 پاسخ:

که بذل در مقابل چه امري محقق شده که پرسش از جهات مختلف داراي ابهام است، از جمله اینبا توجه به این

یا تعهد به بذل در معناي خاص  که آیا بذل قطعی شده است یا خیر به عبارت دیگر مشخص نیست بذلاست و این

شده بر چه موضوعی اي در جریان یک پرونده محقق شده است. و نیز تعلیق انجامحکم محقق شده است یا مصالحه

گویی به پرسش تا رفع ابهام میسر استوار شده و مزایده نسبت به چه چیزي برگزار شده است و ...، لذا امکان پاسخ

  نیست.

 دکتر احمد رفیعی

  رکل حقوقی قوه قضاییهمدی


