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  ۹۲ـ  ۱۱۵ـ  ۱۷۶۲شماره پرونده  

  :سؤال

قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی  ۳۱۸ باتوجه به ماده

گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را می

 باشد یا خیر؟ می نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت

  ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ـ  ۲۲۳۱/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه  ۱۳۱۱قانون تجارت مصوب  ۳۱۸شمول مرور زمان موضوع ماده 

ارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد باشد. به عبها براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمیوجه آن

ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از لین پرداخت آنئونتوان وجه اسناد تجاری را از مستجاری 

ر صورت ه باشد و بهمدنی نمی مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون

نماید و دارنده چنین اسنادی حق از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمیها را ویژگی تجاری اسناد موصوف آن

ً با توجه به ماده یاد شده که در دعـاوی راجع به باشد. ضـمناها را دارا میمراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آن

مورخ  ۵۳۶امه را بـه کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض ن

هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً  ۱۳۶۹/۷/۱۰

 .باشنداعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می

  ۹۲ـ  ۵۹ـ  ۱۷۱۳شماره پرونده 

  سؤال

هیأت حل اختالف اداره ثبت اسناد و امالک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای  آراء صادره از ـ آیا۱

خیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت  باشد یاقابل اعتراض در محاکم عمومی می ۱۳۹۰/۹/۲۰فاقد سند رسمی مصوب 

 ت حق اعتراض چقدر است؟ تکلیف دارد در ذیل رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مد

توان را برای صدور سند مستقل ندارد میآیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب الزم 

 همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟  ۱ در راستای ماده

  ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ـ  ۲۲۲۹/۹۲/۷نظریه شماره
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  قضائیه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه

های فاقد سند رسمی مصوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان ۳ـ با عنایت به مقررات ماده ۱

این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ  ۱، آراء صادره از هیأت موضوع ماده ۱۳۹۰/۹/۲۰

ت و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، نفع اسالصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی

توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج می

زامی نمودن انتشار آگهی رسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الموارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می

نفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعالم دارند، بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت  آن است که اشخاص ذی

 .آید، درج شودآن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می

مستلزم فراهم  ۱۳۵۷ـ صدور سند مفروزی نسبت به امالک مشاعی با رعایت قانون افراز امالک مشاع مصوب آذرماه ۲

بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی بودن سایر شرایط قانونی پیش

قانون تعیین  ۱ها باشد، وفق ماده د مستقل و مفروز برای آنبایست دارای حد نصاب مساحت الزم برای صدور سنکه می

 وجود علت به لکن. …»قانون موصوف آمده است  ۱تکلیف وضعیت ثبتی امالک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده 

 تنها ینبنابرا «…باشدر نمیها میسرای آنب جاری قوانین طریق از مفروزی مالکیت سند صدور زیر، موارد از یکی حداقل

 بوده جاری قوانین طریق از مفروزی مالکیت سند صدور مانع که ماده این ذیل ت تا الف دهایبن در شده احصاء موارد

هیأت مکلف است  ۱ تبصره برابر آنکه ضمن است؛ الرعایهالزم دیگر قوانین ولی نشود، اعمال قوانین آن شودمی باعث

ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق ربط استعالم و یا از نمایندگان آنهای ذیمورد از دستگاه حسب

  .رأی، دعوت کند

  ۹۲ـ  ۸۳ـ  ۱۴۹۵شماره پرونده 

  :سؤال

و نظر به اینکه فلسفه  ۱۳۸۹وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره ۹ماده  ۱ با توجه به فحوای تبصره

توان وگیری از تزلزل این مالکیت را میذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جل ۱ که تبصره  ۹وضع ماده

از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در 

 :لیف گرددتعیین تک ای قطعی ونقطه

دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح میـ آیا می۱

ای که بدین منظور در مرکز از ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه

شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می

ذینفعی است که قبالً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصالح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا 

حق کلیه اشخاص اعم از اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به 

اینکه قبالً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی برطرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته ونتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و 
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بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و 

 شناسایی نمود؟ 

نمایند پس ازصدور رأی قاضی آن هیأت  ی که ظرف یک سال مورد نظر در هیأت ماده واحده طرح دعوی میـ آیا افراد۲

السابق دارند یا این حق صرفاً مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را  حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را کمافی

طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر  در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون و در هیأت ماده واحده

اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفاً شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی 

 خواهد بود؟ 

ه لحاظ وقوع ـ آیا کسانیکه سابقاً یا ظرف یک سال مورد نظر اعتراض خویش را در هیأت ماده واحده طرح ننموده اما ب۳

نظر درشهرها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختالفی از سوی قاضی هیأت رأی بر  اراضی مورد

مذکور در شعب  ۹ماده  ۱تبصره دوم قسمت استناد به توانندمی است شده صادر اعتراضشان به ماهوی  عدم رسیدگی

 ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟ 

کننده که قاعدتاً در تعیین آنها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رأی این شعب ویژه بودن شعبه رسیدگیبا توجه به 

نظر باید برای  ای نیز در دادگاه تجدیدیا شعب ویژهیا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آباشد قابل تجدید نظر می

 رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟ 

  ۱۳۹۲/۱۱/۲۰۲ـ  ۲۲۲۰/۹۲/۷رهنظریه شما

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نفع به رسیدگی به اعتراض ذی ۱۳۸۹وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ـ در قانون افزایش بهره۱

مهلت یک ساله  تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه، که قبالً در مراجع قضائی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در

شده نیز در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی  قانون یاد ۹ماده  ۱مذکور در صدر تبصره 

  .ها ثبت نشده، مقیّد به مهلت نگردیده استبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره ۵۶موضوع ماده 

وری بخش کشاورزی و منابع قانون افزایش بهره ۹ماده  ۱، در اجرای تبصره ۵۶ـ رأی قاضی هیأت کمیسیون ماده۲

های عمومی حقوقی نفع در دادگاه طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذی ۱۳۸۹طبیعی مصوب 

 .است

 به لحاظ عدم وقوع اراضی مورد ۵۶ـ کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیأت موضوع ماده ۳

ها رسیدگی ننموده باشد، با توجه به ر محدوده شهرها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتاً به اعتراض آننظر د

های عمومی اطالق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رأی قاضی هیأت نیز در صالحیت دادگاه

 .حقوقی است
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  ۹۳ـ  ۱/۲ـ  ۲۵۴شماره پرونده  

  سؤال

قضایی  بندهای ذیل از درآمداحتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص 

  :اعالم فرمایید ۱۳۹۳کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال  ۲۴/۱۰/۱۳۹۲موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ 

ای نشده است  به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره ۱۲ـ با توجه به اینکه در بند ۱

 ؟رددهزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گ

در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است،  ۱۳ـ با عنایت به این که معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند ۲

  نمود؟ عمل باید چگونه دعاوی گونه این دادرسی هزینه مقطوع میزان و دعوی  برای تشخیص نوع

 باشد؟  می میزان چه …ـ هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و ۳

ـ آیا مجوزی برای دریافت ]هزینه برای[ اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصاً قرارمنع تعقیب درمرحله دادسرا ۴

 وجود دارد یا خیر؟ 

  ۲۷/۳/۱۳۹۳ـ  ۷۰۱/۹۳/۷نظریه شماره 

  اداره کل حقوقی قوه قضائیهنظریه مشورتی 

در خصوص درآمد  ۱۳۹۳های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال جدول تعرفه ۱۲ـ همان گونه که در بند ۱

آمده است، موارد اعالم شده در  ۱۳۷۳ مصوب …قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ۳خدمات قضائی ناظر به بند 

بنابراین مطابق شد. بااعتراض ثالث( بدون تغییر می فرض استعالم )هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و

 .باید اخذ گرددمقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می

هیچ گونه مالک و  ۱۳۹۳های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال  جدول تعرفه ۱۳ـ با توجه به اینکه در بند ۲

باشد. به این امر در رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه میمعیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می

  .جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است ۲۲بند 

است که به  قانون امور حسبی ۱۷/۳/۱۳۴۵اصالحی  ۳۷۵مورد ذیل ماده  ۹امور حسبی منحصر به ـ هزینه دادرسی در ۳

ریال( افزایش یافته است  ۵۰۰به پانصد ریال ) ۲۶/۱۲/۱۳۶۱قانون بودجه کل کشور مصوب  ۹۱تبصره  ۱۰استناد بند 

به مبلغ  ۲۶/۱۲/۱۳۸۷کل کشور مصوب  ۱۳۸۸بخش سوم قانون بودجه سال  ۱۴۰۱۰۱این مبلغ در طبقه بندی شماره 

بخش تغییرات متفرقه  ۳۶افزایش یافته است اما در بند  ۱۳۸۸ریال( برای اجراء در سال  ۵۰/۰۰۰پنجاه هزار ریال )
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کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون  ۱۳۸۹ده در قانون بودجه سال اعمال ش

که طی بخشنامه  ۶/۱۲/۱۳۹۲کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب  ۱۳۹۳بودجه سال 

زینه دادرسی امور رئیس قوه قضائیه هم ابالغ شده است، اثری از افزایش ه ۱۷/۱/۱۳۹۳مورخ  ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰شماره

شود و حتی در مواد شود از طرف دیگر اوالً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمیحسبی دیده نمی

آن اصطالح درخواست بکار رفته است نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی  ۱۳مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده 

شود مگر به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی ۵۱بق اصل غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً ط

رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات موجب قانون. بنابراین به نظر می

ند اختالف در مالکیت مطرح شود قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مان

  .باشدرسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می

برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا  ۱۳۷۳ مصوب …قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ۳ـ در مقررات ماده ۴

گیرد، آنچه بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت میای پیشهزینه

آمـده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر  ۱۳۹۳های مصوب خدمـات قضائی برای اجـراء در سالجدول تعرفه ۱۶در بند 

ست که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزائی است که در دادگاه و دیوانعالی کشور ا

باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می

  .ندارد

  ۹۲ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۶۵۰شماره پرونده 

  :سؤال

 گذار( قرار تأمین ملغی گذار قبل از ابالغ احضاریه به متهم یا قبل از ابالغ اخطاریه به وی )وثیقه آیا درصورت فوت وثیقه

 گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم االثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه

 علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟ 

  ۲۶/۳/۱۳۹۳ـ  ۶۹۸/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می

مزبور نیز حق مالی مستقیماً  کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطالعات الزم راجع به مکفول دارد و تعهد

گذار کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقهله ایجاد نمیبرای مکفولٌ

 ۷۱۸۴مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 

گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص ن اداره کل بیان شده است تعهد وثیقهای ۳۰/۱/۱۳۸۲مورخ 

شود، به همین جهت ورثه را شناخته و اطالعات الزم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمیاوست که متهم را می

های قانون آئین دادرسی دادگاه ۱۴۰از اعمال ماده  گذار قبلتوان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقهنمی
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و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه  * ۱۳۷۸عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 

گذار نبوده و تعهد ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه

شود. ه فک میوی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده )چون قائم به شخص وی بوده است( لذا وثیق

  .های قبلی مغایر عدول شده استاز کلیه نظریهضمناً 

  ۹۳ـ  ۱/۲ـ  ۳۴۶شماره پرونده 

 : سؤال

و  های دادرسی و درآمد خدمات قضاییتغییراتی در هزینه وتصویب  ۱۳۹۳احتراماً با عنایت به ابالغ قانون بودجه سال 

و  ۱۳۹۳ها از آغاز سال ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعمال تعرفه  ۱۷/۱/۱۳۹۳ـ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰مفاد بخشنامه

نظر به برخی ابهامات مستدعی است دستور فرمائید درخصوص سؤاالت ذیل نظر آن مرجع محترم را اعالم و نتیجه را 

  .قضایی امر به ابالغ فرمایندجهت ایجاد وحدت رویه 

های صادره از دفاتر مرجع قضایی با وصف ذکر آن در  جدول و عدم ذکر هزینه برای گواهی ۱۷ـ با توجه به مفاد بند ۱

آیا گواهی های صادره مذکور دارای هزینه است یا خیر در  ۱۳۷۰قانون وصول مصوب سال  ۳متن بند هفدهم ماده 

 بلغ هزینه چقدر است؟ صورت دارای هزینه بودن م

های دادرسی اعالمی، هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی غیرمالی درمرجع  جدول هزینه ۳ـ با توجه به مفاد بند ۲

 تجدیدنظر چه مقدار خواهد بود؟ 

  ۲۶/۳/۱۳۹۳ـ  ۶۹۳/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شود مگر به موجب قانون لذا با عنایت به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی ۵۱ـ اصل ۱

ذکری از گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع  ۱۳۹۳های مصوب خدمات قضائی برای سال جدول تعرفه ۱۷اینکه در بند 

ل تغییری نکرده است و به قوت خود باقی است و شامل ریا ۰۰۰/۲مذکور به عمل نیامده است بنابراین در این مورد مبلغ 

  .شودریال نمی ۰۰۰/۵افزایش 

، هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی را در کلیه ۱۳۹۳های مصوب خدمات قضائی برای سال جدول تعرفه ۱۳ـ در بند ۲

ض استعالم مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین نموده است بنابراین در فر

 .نظر خواهی از احکام و آرای غیرمالی به همین مبنا وصول خواهد شد هزینه تجدید
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  ۹۳ـ  ۱/۳ـ  ۹۵۷شماره پرونده  

  :سؤال

های خارجی به صورت  پارچهها و علیه که قاچاق است )مثل تلویزیونـ آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم ۱

 انبوه( و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟ 

  ۱۴/۷/۱۳۹۳ـ  ۱۶۵۸/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا محکومٌ، ۱۳۵۶مصوب  قانون اجرای احکام مدنی ۳۴ـ طبق ماده ۲و ۱

جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت کاالی قاچاق و از . به از آن میسر باشداجرای حکم و استیفاء محکومٌ

  .ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آنها را توقیف کند

  ۹۳ـ  ۱۳۳ـ  ۱۱۵۵شماره پرونده 

  :سؤال

ی دانست توان جعل کیفررا زمانی می … اصوالً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و» 

با این پیش فرض خواهشمند است نظر « که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد

و کلمه « تعهد»به  «درخواست»مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه 

سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و  کنندهتغییر یافته است لیکن تنظیم« گردد»بـه « گردیده»

بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می

 جعل محقق شده است؟ 

  ۱۴/۷/۱۳۹۳ـ  ۱۶۳۷/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی مصوب  ۵۲۳مطابق ماده 

اگر تغییر عبارات تزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین،  کردن نوشته به سند، در صورتی جعل و

نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به مذکور در سند در مقام رفع اشکال امالئی و در جهت تصحیح سند و رسا 

باشـد، از شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمیصورتی که اگر این تغییرات انجام نمی

 .کننده است با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی .مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزائی است
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  ۹۳ـ  ۱/۳ـ  ۱۰۴۹ماره پرونده ش

  :سؤال

به است عرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌله دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت مـ چنانچه محکوم۱ٌ

شود و یا اینکه آزادی مال اول ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد میآیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم

له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم به رضایت محکوممنوط 

 توان دو مال را به مزایده گذاشت؟ می

علیه را کرده است و  له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم ـ چنانچه محکوم۲

علیه )خودرو( دست یابد و معرفی کند، بر  ٌله به مال دیگر از محکوممانده محکوم حقوق شده و برای باقیچندین ماه کسر

-علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم  آیا معرفی محکوم [قانون اجرای احکام مدنی] ق.ا.ا.م ۹۸اساس ماده 

بایست کسر  له اصرار به توقیف و کسر حقوق نداشته باشد واال مییا اینکه این در فرضی است که محکومشود و  علیه می

به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ

 فروختـه شده استیفاء شود؟ 

  ۱۲/۷/۱۳۹۳ـ  ۱۶۲۴/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ـ درفرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی ۱

مال اوّل، مال  له ضمن انصراف از توقیف مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن، مگر اینکه محکومٌ

  .دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که با توجه به این پاسخ، جواب بقیه استعالم منتفی است

به کافی باشد، توقیف حقوق له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ علیه یا محکومٌـ چنانچه مالی از سوی محکوم۲ٌ

تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین  ۱/۸/۱۳۵۶مصوب  قانون اجرای احکام مدنی ۹۸همان طور که در ماده 

  .تله نیسخصوص نیازی به اعالم انصراف محکومٌ 
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  ۹۳ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۸۱شماره پرونده  

  :سؤال

بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه که  قانون حمایت خانواده ۴۵با توجه به مفاد ماده 

تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است که عالوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای 

 باشد یا خیر؟ سال قابل استماع و رسیدگی می ۱۸مالقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 

  ۲۴/۲/۱۳۹۳ـ  ۳۹۹/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رویه دیوان و رأی وحدت  قانون مدنی ۱۲۱۰، مستنداً به ماده «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»اوالًـ در خصـوص 

، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در ۳/۱۰/۱۳۶۴مورخ  ۳۰عالی کشور به شماره 

تواند با هر دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت )امر غیر مالی( منتفی است و فرد بالغ )پس از بلوغ شرعی( می

 .د، زندگی نمایدیک از والدین یا اجداد خود که بخواه

، ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده  ۴۵، با عنایت به منطوق ماده «مالقات فرزند بالغ کـمتر از هجـده سال»ثانیاً ـ در مورد 

چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم مالقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه 

  .امر با دادگاه استالزامات آن توسط طرف دیگر بالاشکال است و احراز این 

  ۹۳ـ  ۱۵۵ـ  ۷۹شماره پرونده 

  :سؤال

مادر می تواند به نام فرزند صغیر  ۲۱/۱/۱۳۵۷انداز برای اطفال مصوب قانون اجازه افتتاح حساب پس بر اساس تبصره

سال تمام فقط با مادر است به  ۱۸ساب تا رسیدن صغیر به سن انداز باز کند و حق برداشت از این حخود حساب پس

اعتبار این قانون به قوت خود باقی است و با  اداره حقوقی قوه قضائیه ۱۸/۱۲/۱۳۵۸مورخ  ۷۰۶۷/۷استناد نظریه شماره 
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انواع  ۸/۶/۱۳۶۲وب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصفصل دوم  ۳والیت پدر یا وصی منافات ندارد. نظر به این که ماده 

گذاری تعریف های سرمایه ـ سپرده ۲انداز الحسنه شامل جاری و پس های قرض ـ سپرده۱ها را به دو دسته کلی حساب 

شود که آیا دایره اقدام مادر در افتتاح حساب به نام صغیر منحصر به نوع اول یعنی نموده است، این سؤال ایجاد می

باشد؟ در  گذاری نمیهای سرمایه انداز بوده و قابل تسری به دسته دوم یعنی سپرده پس الحسنه وهای قرض سپرده 

زمان وضع قانون اساساً تعریف فوق موضوعیت نداشته است تا تفسیر فوق مبنی بر این که محدود کردن مادر به افتتاح 

  .نوعی خاص از حساب بانکی مد نظر بوده است، قابل قبول باشد

انداز برای اطفال صرفاً ختیار قانونی مادر در افتتاح حساب برای کودک به استناد قانون اجازه افتتاح حساب پس آیا دامنه ا

باشد و یا می توان با استفاده از متن قانون و  انداز میمحدود به نوعی خاص از حساب های بانکی تحت عنوان پس 

 دار را نیز مشمول قانون موردنظر دانست؟ گذاری مدت  مستندات مورد اشاره حساب سپرده سرمایه

  ۲۲/۲/۱۳۹۳ـ  ۳۸۳/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد تسهیالت بانکی به منظور تأمین هدف مقنن از تجویز افتتاح حساب پس

قانون مزبور در جهت حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور  الً:آتیه فرزند صغیر است. بنابراین او

انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ مقررات کنونی اعطای امتیازی به مادران. ثانیاً: حساب پس

و حفظ و ارتقاء وضعیت و حقوق مالی آن ها ای برای آینده صغار بانکداری و عرف معمول، به منزله اندوخته و ذخیره

  .شودباشد، شامل می

  :اداره حقوقی قوه قضائیه ۱۸/۱۲/۱۳۵۸مورخ  ۷۰۶۷/۷نظریه مشورتی شماره 

آیا الیحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به والیت و قیمومت، قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز  -سوال

 کرده است یا خیر؟  برای اطفال را نسخ

با توجه به صراحت تبصره ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب  -نظر مشورتی اداره حقوقی

درصورتیکه مادر به نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز باز کند حق برداشت از این حساب را تا  ۱۳۵۷اردیبهشت ماه 

مام دارد و اختیار مذکور مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی سال ت ۱۸رسیدن صغیر به سن 
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قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم  ۱۰راجع به والیت و قیمومت ندارد و در این تبصره قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده 

تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت رالیها میقرارداد مالی مشروط بین مادر و طفل و بانک را تجویز کرده است و مشا

های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب

است تفویض گردیده و نظر به والیت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا وصی منصوب از 

رف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده ط

اعتبار قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به والیت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال 

ها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام اب پس انداز در بانکتوانند به نام خود حستمام رسیده باشند می

  .توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایندهم می

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۹۷شماره پرونده 

  :سؤال

رساند، بدین می  مصالحه  درحین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به

نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود 

کند. حال، آیا در صورت استنکاف کند و دادیـار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر میرا اعالم می

شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه و سازش نامه مذکور در دادسرا  متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور

 دارد یا خیر؟ 

  ۲۱/۲/۱۳۹۳ـ  ۳۷۱/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مل به ع« مرجع کیفری»کننده نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعالم در محضر آقای دادیار رسیدگی

ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد عنه، ذینفع چارهآمده، جهت اجـرای تعهد مشـتکی

نامه تنظیم شـده در نزد آقـای دادیار دادسرای مربوطه ندارد. در ضمن دادسرا عنه بر اساس و به اسـتناد توافقمشتکی

  .باشدنمی مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجرائیه

  ۹۳ـ  ۵۳ـ  ۱۷۶شماره پرونده 
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  :سؤال

و با توجه به این که قاچاق سالح و  ۷/۱۲/۱۳۹۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز االجرا شدن  احتراماً با توجه به الزم

باشند آیا برای قاچاق و حمل ونگهداری اقالم مذکور  مهمات و مواد منفجره و محترقه از جمله کاالهای ممنوعه می

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز عمل شود یا مطابق  ۲۲بایستی مطابق ماده 

 ؟ ۱۳۹۰دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب

  ۱۷/۲/۱۳۹۳ـ  ۳۶۲/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

، قانون خاص بوده و از ۷/۶/۱۳۹۰چاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصّوب قانون مجازات قا

  .خارج است ۳/۱۰/۱۳۹۲انون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب شمول احکام مقّرر در ق

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۳۶شماره پرونده 

 :سؤال

یا هر جرم دیگری گردیده است. بر  قانون کار ۱۸۰مدیرعامل یکی از شرکت های سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده 

 کیفری تأمین قرار مدیرعامل برای چنانچه. است دارا را اسالمی عقود کلیه انعقاد  اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق

و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه  وثیقه عنوان به را شرکت ملکی سند است مجاز ایشان آیا گردد، صادر وثیقه

 نماید یا خیر؟ 

  ۱۷/۲/۱۳۹۳ـ  ۳۵۲/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مدیره ، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت*باشد با توجه به این که دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می

  .های کیفری ندارندوثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده شرکت سهامی حق
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باید توجه داشت که این تعبیر دقیقی در مورد دارایی شرکتهای تجاری نیست، در حقیقت دارائی شرکت تضمین طلب 

ز سودی که از و شرکا یا سهامداران به ج( ۲۹طلبکاران شرکت است )اسکینی، شرکت های تجاری جلد اول، صفحه 

  .طریق قانونی تقسیم می شود فقط پس از تصفیه اگر چیزی از اموال شرکت باقی بماند می توانند مالک بشوند

  ۹۳ـ  ۵/۳ـ  ۱۶شماره پرونده 

 :سؤال

باشد داده شده است. ملک توقیفی فعالً  ملکی توقیـف شده و درخـواست رفع توقیـف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می

باشد قبالً منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو  مسطح و زمین می به صورت

 باشد یا خیر؟  مستثنیات می

  ۱۷/۲/۱۳۹۳ـ  ۳۴۹/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب  علیه )مدیون( مسکنی را که جزء مستثنیات دین است چنانچه محکومٌ

 .گرددخروج مسکن مزبور )که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده( از دائره مستثنیات دین نمی
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  ۹۲ـ  ۵۹ـ  ۱۸۰۹شماره پرونده  

  :سؤال

صورت مجلس افرازی اداره ثبت اسناد و امالک حسب تقاضای یکی از مالکان مشاعی ملک و پس از طی مراحل قانونی 

ملک را تنظیم و با توجه به اظهارات متقاضی افراز که دسترسی به سایر مالکین ملک میسور نبوده مراتب به منظور ابالغ 

شود که با انقضای مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی  های کثیراالنتشار محل منتشر میبه نامبردگان در یکی از روزنامه

ازی متقاضی به دادگستری محل مراجعه و گواهی عدم طرح دعوای اعتراض به تصـمیم واحد ابالغ صورت مجلس افر

صـورت مجلس افرازی( در مدت مـذکور اخـذ و به اداره ثبت محل تسلیم و اداره اخیر با احراز قطعیت صورت )ثبتی 

چند ماه )حدوداً سه ماه( از نماید پس از  مجلس افراز ملک و به تقاضای متقاضی مبادرت به صدور سند مفروضی می

تاریخ انتشار آگهی صورت مجلس مذکور چند نفر از مالکین مشاعی از صورت مجلس افرازی اداره ثبت و صدور سند 

مفروضی مطلع و با تقدیم دادخواست نسبت به تصمیم واحد ثبتی دائر بر تنظیم صورت مجلس افرازی و صدور سند 

طرح دعوا خارج از مهلت مقرر ده روز قانونی را عدم اطالع از انتشار آگهی ابالغ مالکیت مفروض اعتراض نموده و عذر 

اند متقاضی افراز از آدرس و اقامتگاه آنان مطلع بوده و صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیراالنتشار اعالم و اظهار داشته 

و مراتب از طریق درج آگهی در روزنامه ابالغ المکان اعالم  جهت تضییع حقوق سایر مالکین مشاعی مشارالیهم را مجهول

آیین نامه قانون  ۶و ماده  ۱۳۵۷قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب  ۵و ۲شده است حال با توجه به مقررات مواد 

 :اخیر سئواالت مطرح این است که

روز اعتراض از تاریخ درج صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیراالنتشار و با التفات به ۱۰ـ با توجه به انقضای مدت ۱

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  ۸۳ادعای عدم اطالع معترضین از درج آگهی مذکور در روزنامه آیا مقررات ماده 

باشد تا در این صورت دادگاه ادعای مذکور را موجه تشخیص و اعتراض را در  حاکم بر موضوع می یو انقالب در امور مدن

مهلت قلمداد نماید؟ یا این که باید گفت تصمیم واحد ثبتی راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور  ۸۴ماده  ۱۱بایست برابر بند  قطعی شده محسوب و دادگاه می

 قرار رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صادر نماید؟  مدنی

ـ در فرضی که اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج از مهلت قانونی تشخیص و به این لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود ۲

تواند به خواسته دیگر معترضین تحت عنوان ابطال اسناد مفروضی که بر مبنای صورت مجلس افرازی دادگاه می  آیا

صادر شده ماهیتاً رسیدگی و چنانچه تشخیص دهد افراز خالف قانون صورت پذیرفته نسبت به ابطال آن ها مبادرت به 

 باشد؟ لس افراز قابل استماع نمیای به جهت قطعیت صورت مجصدورحکم نماید؟ یا چنین خواسته 

  ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۵۳۹/۹۲/۷نظریه شماره
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  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باشد با عنایت به این با توجه به حاکمیت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر ابالغ در مواردی که قانون ساکت می

در کلیه مواردی که به موجب مقررات ابالغ اوراق به غیر شخص مخاطب انجام »دارد مقرر می قانون یاد شده ۸۳که ماده 

، دادگاه در صورت «شود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطالع مخاطب رسیده است

تواند ابالغ را ابطال و اعتراض به واحد ثبتی را پذیرفته و صورت مجلس افرازی، می احراز عدم ابالغ تصمیم واحد ثبتی و

المکان اعالم و موفق به ها را مجهولمبادرت به رسیدگی کند. زیرا ممکن است افراد به قصد تضییع حقوق دیگران، آن

قانون  ۳۲۶همچنین، ماده  .ها استسوءاستفادهفلسفه وضع ماده یاد شده نیز جلوگیری از این گونه  .شوند …اخذ رأی یا

مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به »امور حسبی به این شرح 

این قانون مبنی بر  ۳۱۲با لحاظ ماده « تقسیم که در این قانون جاری است در مورد تقسیم سایر اموال جاری است

غایب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت یا عدم رضایت خود  هرگاه شخص»

  .باشدمؤید این نظر می« نمایدرا اعالم نماید دادگاه وقت جدیدی را برای او تعیین می

  ۹۲ـ  ۸۴ـ  ۱۷۸۱شماره پرونده 

  :سؤال

اعیانی  ۱۳۴۶برداری از جنگلها و مراتع مصوب  قانون حفاظت و بهره ۵۵از آنجایی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 

توان  شود حال آیا این حکم را میکه درعرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه و به نفع دولت ضبط می

یا خیر؟ آیا اعمال این قاعده در دعاوی حقوقی نیز متصور است یا صرفاً  های مغروسه نیز دانست شامل درختان و نهال

 باشد؟  های کیفری میمختص پرونده

  ۲۸/۱۲/۱۳۹ـ  ۲۵۳۷/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به  برداری از جنگلها و مراتعقانون اصالح قانون حفاظت و بهره ۵۵اعیانی موجود در ذیل تبصره ماده 

 مال، ضبط کلی طور به و شودنمی مغروسه هاینهال و درختان شامل و  ناظر فقط به اعیانی است« احداث شود»کلمه

  .حکم به مجازات وجود دارد صدور امکان کیفری پرونده در و است مجازات

  ۹۲ـ  ۶۲ـ  ۱۹۹۰شماره پرونده 

  :سؤال

اختالف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد  قانون آیین دادرسی مدنی ۵۲۲احتراماً نظر به اینکه در تفسیر ماده 

دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر  بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در

گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در تادیه تعلق می

رشناس میزان خواسته مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثالً با ارجاع امر به کا
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شود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تعیین گردد درچنین مواردی خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی

گیرد بوده وخسارت تأخیر به آن تعلق می ۵۲۲تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده

  .برداری به این دادگاه اعالم نمائیدع به موضوع جهت بهرهخواهشمند است نظریه آن اداره را راج

  ۲۵۳۳/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باشد که با این وصف رسد خسارت موضوع استعالم، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری میبه نظر می

ه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری تواند ابتدا به ساکن مطالبخواهان نمی

است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به  قانون آیین دادرسی مدنی ۵۲۲جدای از دین موضوع ماده 

ع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده اینست که دین موضوع دعوا از نو

)مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع( قابل طرح است. ولی موضوع استعالم مطالبه خسارت وارد شده به اموال 

بنابراین در فرض سؤال خواهان باشد و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. می (…خواهان )ملک یا خودرو یا

تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند. ولی پس از صدور نمی

علیه از اجرای حکم، مطالبه حکم و قطعیت آن )مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت( و امتناع محکومٌ

  .اریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال استخسارت تأخیر تأدیه از ت
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  ۹۲ـ  ۱/۳ـ  ۱۸۷۶شماره پرونده 

  :سؤال

لیزینگ و اقساطی  دارد همان طورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکت های تولید خودرو به صورت احتراماً معروض می

 پایان در تا نموده واگذار سند صدور و پالک نصب بدون خود مشتریان به …اتومبیل هایی اعم از سواری و کامیون و

طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لکن علی رغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن  از اقساط پرداخت

نمایندگی ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکت های مذکور 

مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم گذاری و انتقال اسناد اتومبیل ها فراهم نیست. با توجه به مراتب  امکان پالک

 اختالف راجع به الزام شرکت های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری )محکومعمومی و شوراهای حل

 له( و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟ 

  ۱۳۹۳/۵/۴ـ  ۱۰۵۳/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کنند و متعهد اصلی،  کننده اقدام به انعقاد قرارداد می ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولیدنمایندگی

کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر این که  شرکت تولید

خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت نمایندگی یا عاملیت فروش بر خالف اخـتیارات 

تشخیص به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال 

اتومبیل به لحاظ و اگر اصوالً پالک گذاری  کننده است متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی

تواند  نفع میرسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی نداشتن استانداردهای الزم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می

  .اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید

  ۹۳ـ  ۱۰۸ـ  ۶۶۶شماره پرونده 

  :سؤال

متوقف و از آن جا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود 

در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده 

ن که تعدادی از طلبکاران به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به ای

قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت  ۱۲اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده مطالبات خود را وصول نکرده
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اند وصول نمایند یا توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کردهباشند میمی

 خیر؟ 

  ۱۳۹۳/۵/۴ـ  ۱۰۵۵/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون  قانون کار، خریداران جدید، ۱۲در فرض استعالم به موجب ماده 

شده است، شامل هر و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع « اصل تداوم کارگاه»، زیرا این ماده که متأثر از باشندمی

  .گرددنوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می

  ۹۳ـ  ۱۶۴ـ  ۴۳۳شماره پرونده 

  :سؤال

شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف  های استان نگهداری می خودروها و موتورسیکلت های زیادی در پارکینگ

باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب این گونه وسایط نقلیه که مستلزم شده یا فاقد مالک مشخص می

های قانونی نسبت به برگزاری  وفق گزاره (باشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره های گزاف نگهداری نیز می هزینه

ور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراج های عمومی در زمان نماید، پلیس راهمزایده و فروش آن ها اقدام می

های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از  نقل و انتقال اسـناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه

م معظم رهبری از پرداخت از آن جا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به استناد فرمان مقا. نماید مشارالیهم می

نماید و رانندگان  نمی تحصیل اموال گونه این رهگذر از نیز ومنافعی بوده معاف …هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و

اند، خواهشمند است اعالم خودروها و موتورسیکلت های مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیده 

های مربوط به تخلفات سابق که  برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به پرداخت جریمه نظر فرمایید آیا الزام

 باشد وجاهت قانونی دارد یا خیر؟  توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی

  ۱۳۹۳/۵/۶ـ  ۱۰۷۸/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

های متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی و جریمه باشد اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان میا عنایت به این که ب

صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه 

  .ره( واریز گردد)حضرت امام  پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۷۸۸شماره پرونده 

  :سؤال
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های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعالم نموده یکی از شرایط اجرای مجازات ۱۳۹۲قانون مجازات مصوب  ۶۴در ماده 

سه ماه حبس و بیش مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا  ۱۳۹۲قانون مجازات مصوب  ۶۶و ۶۵  است و در مواد

از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر 

  .تواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید شاکی گذشت ننماید قاضی نمی

  ۱۳۹۳/۵/۱۴ـ  ۱۱۲۸/۹۳/۷نظریه شماره 

  ضائیهنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه ق

در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۶۴باتوجه به ماده 

  .اعمال مجازات جایگزین حبس است

  ۹۳ـ  ۲۲۵ـ  ۶۵۸شماره پرونده 

  :سؤال

آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار 

می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام )با محتوای متفاوت( نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری 

 است تا این حمایت صورت گیرد؟ 

  ۱۳۹۳/۵/۱۵ـ  ۱۱۳۳/۹۳/۷ه شماره نظری

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تکالیف پدید آورندگان ناظر به ۱۳۴۸/۱۰/۱۱قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب  ۲۱ماده 

عنوان »و صرف تشابه در باشد )مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان( جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می

کند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت  در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی« اثر

  .باشندمی« محتوای متفاوت»دارای « عنوان واحد»انتشار یافته که علیرغم داشتن « حقوق مدنی»عنوان 

  ۹۳ـ  ۱۶/۹ـ  ۷۲۸شماره پرونده 

  :سؤال

 :اعالم فرمایید ۱۳۹۱/۱۲/۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۲۹ا عنایت به ماده ب

 العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟ ـ آیا شرط ضمن۱

هر یک  المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا العقد تنصیف و اجرتـ آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن ۲

 اند؟  از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی
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ـ عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب مجمع واقع شده است که قابل ۳

آیا  باشد یا خیر؟ به عبارت دیگرمؤثر در آن می  ۱۳۹۱جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده 

باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال  توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طالق میمی

 المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟  العقد و همچنین اجرتموضوع شرط ضمن

 دارایی تنصیف شرط ذکر زوجه، عدم ـ آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طالق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن ۴

 ی در موضوع دارد یا خیر؟ تأثیر زوج،

  ۱۳۹۳/۵/۱۸ـ  ۱۱۴۰/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت ـ اعمال شرط ضمن۲و۱

 در عقدنامه« الف»باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند دارای مبنا و منشاء علی حده میاست و هریک 

های چاپی جمهوری اسالمی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همان گونه که اشاره شد، به عنوان شرط 

قانون  ۳۳۶به ماده  ۱۳۸۵ه الحاقی مصوب المثل زوجه براساس تبصر اجرتگردد، در حالی که ضمن عقد محسوب می

  .گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم نداردمدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می

المثل، بین ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق و قانون ـ از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت ۳

  .وجود ندارد مغایرتی ۱۳۹۱حمایت خانواده 

ها، این است که طالق به مندرج در متن چاپی عقدنامه« الف»ـ شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند ۴

عیوب جسمانی زوجه که درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است 

  .باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیستغیرارادی  تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی ومی

  ۹۳ـ  ۱۶/۹ـ  ۷۲۴شماره پرونده 

  :سؤال

 مجلس شورای اسالمی  ۱۳۹۱/۱۲/۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۴۲با توجه به ماده 

 پذیرد؟  ای صورت می اوالً: اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه پرونده

مینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و ثانیاً: چه نوع تأ

 مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟ 

  ۱۱۵۹/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از ۱۳۹۱قـانون حمایـت خانواده  ۴۲اوالً: با توجـه به ماده 

گیرد که قبالً نسبت به ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار میدر پروندهجمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده 

  .حضانت و به تبعیت آن، مالقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است

تواند هر مالی اعم از می« تأمین»رسد ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می

  .منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد

 ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و

شده توسط  در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین

  .احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است دادگاه،

  ۹۳ـ  ۱۸۲ـ  ۴۵۷شماره پرونده 

  :سؤال

درخصوص کالهبرداری مرتبط با رایانه قید  ۵/۳/۱۳۸۸انون مجازات اسالمی الحاقی ق ۷۴۱ـ نظر به آن که مطابق ماده  ۱

وجه  … ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر وهای رایانه شده هر کس به طور غیرمجاز از سامانه 

آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، 

ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کالهبردار داده 

دن ناظر به باشد یا صرفاً عمل وارد کر ها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین یا افعالی آن ها را وارد کند، میداده 

های ها را در اختیار نداشته و با توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش آن است که کالهبردار اطالعات و داده

 دیگر آنها را تحصیل ]و[ وارد نماید؟ 

ه ـ در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باج۲

خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان 

 گردد؟  باشد یا این که سرقت توأم با کالهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می که همان سرقت است، می

  ۱۳۹۳/۵/۱۸ـ  ۱۱۶۱/۹۳/۷نظریه شماره 

  اداره کل حقوقی قوه قضائیهنظریه مشورتی 

قانون مجازات اسالمی در فصل مربوط به جرائم  ۵/۳/۱۳۸۸الحاقی مصوب  ۷۴۱ـ منظور از فعل وارد کردن، در ماده ۱

ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی ای، وارد کردن داده رایـانه

ها را در اختیار داشته یا به اص دیگر باشـد، اعم از این که شخص مذکور قبالً اطالعات مربوط به دادهبرای خود یا اشخ

  .وسائل متقلّبانه، اطالعات مورد نظر خود را کسب نماید

های ای یا مخابراتی یا حامل های رایانه ای، استفاده از سامانهـ چون مالک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه۲

ای و وارد نمودن رمز های رایانه به لحاظ این که سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از دادهداده است و در فرض سؤال 
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 ۱۳الحاقی به قانون مجازات اسالمی )موضوع ماده  ۷۴۱کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده

  ت.سا( ۱۳۸۸/۳/۵ای مصوبقانون جرایم رایانه

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۷۸۷شماره پرونده 

  :سؤال

در خصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۹۴آیا ماده 

 باشد یا خیر؟ می ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۷۰۳ماده  ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره 

  ۱۳۹۳/۵/۲۰ـ  ۱۱۸۰/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع  ۱۳۹۲گذار در فصل دهم قانون مجازات اسالمی قانون 

ه به اطالق ماده نموده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست. لذا با توج

تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسـط که در فصل مذکور آمده، دادگاه می  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۹۴

نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند، بنابراین مقررات اشاره شده در استعالم شامل 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۷۱های مقرر در ماده چنین ممنوعیتگردد و هم متهمان نوجوان نمی

درخصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل  ۱۳۹۲قـانون مجازات اسـالمی  ۹۴، با توجـه به ماده ۱۳۹۲/۱۰/۳

  .گردد متهمان نوجوان نمی
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  ۹۳ـ  ۱/۳ـ  ۱۲۱۶شماره پرونده  

  :سؤال

اعسار و تقسیط و اجرای شود. آیا با صدور حکم الخروج می شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع

 گردد یا خیر؟  الخروجی ایشان رفع اثر می آن توسط بدهکار، از ممنوع

  ۱۳۹۳/۸/۱۷۳ـ  ۱۹۳۷/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نامه اجرای مفاد رسمی الزم آیینصدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس 

 .باشدصادرگردیده، نمی االجراء

  ۹۲ـ  ۸۸ـ  ۱۹۳۷شماره پرونده 

  :سؤال

توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می۱

 است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟ 

است و پس کند، درحالی که وجه چک موجود بوده  ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی۲

سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی در سال دهم  ۹کند. حسب استعالم بانک تا  از ده سال مراجعه می

خورد. حال، موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده به صورت ناگهانی چک برگشت می 

سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ 

حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده 

 گیرد؟  صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی
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  ۱۳۹۳/۸/۱۷ـ  ۱۹۲۸/۹۳/۷نظریه شماره 

  مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهنظریه 

قانون  ۲۷۱و  ۲۷۰پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ـ ۱

با این حال، بدیهی است هر  .پذیر نیست آید و با صرف ظهرنویسی امکان شده است، به عمل می بینیپیش تجارت

آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن  امضائی که در سند به عمل می

 .کننده استبا مرجع قضائی رسیدگی

ک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ ـ در فرض سؤال که در سررسید چ۲

باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به  وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بال محل در این مورد صادق نمی

دت مزبور )نه سال( که رسد خسارت تأخیر تأدیه م مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می

  .گیرد، زیرا تأخیر تأدیه اصوالً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی

  ۹۳ـ  ۴/۱۶ـ  ۱۰۵۸شماره پرونده 

 :سؤال

ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع ، هر رانندهنندگیقانون رسیدگی به تخلفات را ۱۰برابر بند د ماده 

 ۳شود. با توجه به اینکه بند ساعت توقیف می ۷۲گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت  ۱۰و ۵و  ۴و  ۳و  ۲و  ۱بندهای 

بقت غیرمجاز باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سراجع به تجاوز به چپ می ۱۰فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند 

اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شدهدر راه های دو طرفه می

صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف ( ۷بند ) ۷ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده  ۷۲مدت 

  .همزمان شود

  ۸/۱۳۹۳/  ـ  ۱۹۱۰/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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ماده « د»مذکور در بند  ۱۰جدول ماده  ۱۰و ۵،۴،۳،۲،۱منظور از ارتکاب هم زمان دو تخلّف از تخلّفات موضوع بندهای 

باشد و شامل  ، تعدّد مادّی هر یک از تخلّفات مذکور می۱۳۸۹قانون رسیـدگی به تخلّفـات رانندگی مصـوب سال  ۱۰

موارد تعدّد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از تخلفّات از حیث رکن مادّی تخلّف قابل انطباق با تخلّف دیگر باشد، 

و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدّده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد گردد  نمی

گذار و تضییع حقوق افراد و برخالف اصل تفسیر محدود مـقررات از اراده قطعی قانونمشکوک و مردّد که به نوعی خروج 

باشـد. بنـابراین و با لحاظ متـفاوت بودن شرایط و تمامی تخلّفات تجاوز به چپ از محور راه کیفری و انتـظامی است، می 

 ۳یرمجاز درراههای دو طرفه مذکور در بند الذکر و نیز سبقت غقانون فوق  ۷جدول مذکور در ذیل ماده  ۱۰موضوع بند 

های منـفی متفاوت را نیز در پـی داشته است، در فـرض سؤال جدول یاد شده در بسیاری از موارد که مآالً تعیین نمره 

الذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلّف به مدت هفتاد و قانون فـوق  ۱۰ماده « د»مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند 

قانون  ۱۷۱باشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل دو سـاعت نمی 

  .اساسی، دیوان عدالت اداری است

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۲۲۲شماره پرونده 

  سؤال

چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی  ۱۳۹۲نون مجازات اسالمی قا ۱۱۴در ماده مذکور « قبل از اثبات جرم»منظور از 

 است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟ 

  ۱۳۹۳/۸/۱۱ـ  ۱۹۰۷/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دادگاه این است که  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۱۴در ماده « ز اثبات جرم توبه کندمتهم قبل ا» منظور از عبارت 

 احراز را متهم توبه( قطعی حکم ازصدور قبل)  کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی

دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار  و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصالح وی نیز برای قاضی نماید

  .شودمتهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدید نظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی

  ۹۳ـ  ۵۸ـ  ۱۲۶۲شماره پرونده 
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  سؤال

تغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ ماده واحده قانون حالت اشبرابر 

ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت  ۳/۶/۱۳۷۲تحمیلی مصوب 

د رسمی و کانون قانون دفاتر اسنا ۱۵کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاههای دولتی طبق ماده 

نظر منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است، اعالم ۱۳۵۴سردفتران و دفتریاران مصوب 

فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه 

 ها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟ همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آن

  ۷/۸/۱۳۹۳ـ  ۱۸۷۲/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

این که  مبنی بر ۳/۷/۱۳۹۲رسانی به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات ۳۹ماده  ۲با عنایت به قانون اصالح تبصره 

و با توجه به استنباط از « گردد نمی  این قانون قطع ۲حقوق حالت اشتغال در دستگاههای موضوع بند الف ماده »

کانون »، از جمله عبارت ۱۴/۱۲/۱۳۹۲رسانی به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات ۲مشاغل مصـّرح در بند الف ماده 

توانند با باشند، می رسد جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می به نظر می  «وکالی دادگستری

  .رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند

  ۹۲ـ  ۷۹ـ  ۱۵۸۴شماره پرونده 

  :سؤال

 ـ آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟ ۱

 ا صحیح باشد؟ ـ شیوه ابالغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد ت۲

 .، کدام مهلت استقانون تجارت ۵۳۸ـ مقصود از مهلت مندرج در ماده ۳

  ۱۳۹۳/۸/۴ـ  ۱۸۳۸/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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ـ رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول ۱

حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده،  ۵۲۷و  ۵۳۶مواد 

 .باشد طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می

و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به  آئین دادرسی مدنیغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات ابالـ ۲

 .آید عمل می

این قانون است که حسب مورد، ناظر به  ۴۱۲قانون تجارت، مدت مقرر در ماده  ۵۳۸ـ مقصـود از مهلت مذکور در ماده ۳

قانون  ۲۴ماده  ۲که تصویر آن پیوست است( و یا بند ) ۳/۱۱/۱۳۱۱مورخ  ۷۰۶۸به شماره  نظام نامه وزارت عدلیه ۴ماده 

 .باشد می اداره تصفیه امور ورشکستگی
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۲ـ  ۱۱۳ـ  ۱۵۵۱شماره پرونده  

  :سؤال

باشد دارای حیثیت عمومی با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنان چه جرم 

قانون مجازات اسـالمی و سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد و مدارک  ۶۹۰مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده

در این صورت آیا می  ۵۶ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رأی کمیسیون ماده واحده یا آگهی اعمال ماده 

 و از طریق قانون تشکیـل سازمان بازرسـی رأساً ۲ماده  ۱جمله بند د وتبصره من توان در اجرای مقررات سازمان

قانون مجازات اسالمی طرح چنین شکایتی صرفاً از  ۷۲۷تان عمومی و انقالب اعالم جرم نماید یا با عنایت به مادهدادس

  پذیرد؟ صورت باید …طریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی، شهرداری یا اوقاف و

  ۸/۱۱/۱۳۹۲ـ  ۲۱۲۶/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

از جرایم  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی سال  ۱۰۴قانون مجازات اسالمی با توجه به تصریح ماده  ۶۹۰اوالً بزه موضوع ماده 

تعقیـب منوط به شکایت شاکـی است و این قانون در این گونه جرائم شروع  ۱۰۰ماده  ۱قابل گذشت است و برابر تبصره 

قانون  ۲ماده  ۱و تبصره  ۲شود. ثانیاً فرض سؤال از شمول بند سازمان بازرسی کل کشور در فرض سؤال شاکی تلّقی نمی

تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز خارج است. بنابراین سازمان بازرسی در صورت احراز تجاوز افراد به اراضی ملّی و 

می و سوء جریانات مالی و اداری باید مراتب را به وزارتخانه یا سازمان مربوط اعالم نماید تا سازمان یا وزارتخانه اموال عمو

  .ربط طبق وظایف خود نسبت به طرح شکایت الزم در مراجع قضائی اقدام نمایدذی

ام شده باشد، موضوع مشمول تعدد اگر موضوع رشوه یا اختالس واحد باشد و دریافت رشوه یا برداشت وجه به دفعات انج

 جرم نخواهد بود

 با حصول علم قاضی به طریق دیگر، شهادت شرعی خالف آن برای قاضی معتبر نیست

  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۶۰۹شماره پرونده 

  :سؤال
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قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و  ۵ماده ۴و تبصره ۳ماده ۱ـ با عنایت به این که برابر مقررات تبصره۱

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختالس و ارتشاء جمع مبالغ مبنای  ۱۲۱کالهبرداری و ماده

قانون مجازات اسالمی نسبت به جرایم ارتشاء و  ۱۳۴باشد، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده تعیین مجازات می

ختالس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنان چه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در ا

دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند 

قانون  ۱۳۴تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم مادهقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  ۱۱۸ج ماده

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد  ۱۱۸مجازات اسالمی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده

 شد؟ 

 قانون مجازات اسالمی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟  ۲۱۲و ۱۷۵آیا بین مواد 

  ۵/۱۱/۱۳۹۲ـ  ۲۰۹۸/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری و ماده  ۵ماده ۴و تبصره  ۳ماده  ۱ـ آنچه در تبصره ۱

است، یعنی موضوعی که از بابت  مسلح آمده است شامل یک جرم اختالس یا ارتشاء قانون مجازات جرایم نیروهای ۱۲۱

 مشخصی صندوق از مختلس یا گرفته صورت دفعات به …است و پرداخت وجه یا مال« واحد»شود آن رشوه دریافت می

 قاعده و است صالحیت و مجازات تعیین مالک مبالغ، مجموع صورت این در که کندمی برداشت دفعات به را وجوهی

های متعدد وجوهی اخذ کند، اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی )از افراد مختلف( برای موضوع .نیست جاری جرم تعدد

درباره او قابل اعمال ( ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۳۴الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم )ماده مشمول مقررات فوق

  .است

شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای حجیّت  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۷۵ـ برابر ماده ۲

اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی »این قانون  ۲۱۲باشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده می

ابراین الزم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضـی شود، بلکه موضـوعیت ؛ بن«بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست

دارد. اما اگر قاضی برخالف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستـندات علـم خـود و 

  .تعارضی وجود نداردنماید؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه جهـات رّد مفـاد شـهادت شهـود، رأی صـادر می

صدور ابالغ رسیدگی به پرونده های دادگاه انقالب برای دادرس دادگاه عمومی شهرستان، به مفهوم تشکیل دادگاه انقالب 

 در شهرتان نیست

  ۹۲ـ  ۱۹/۱ـ  ۱۵۲۳شماره پرونده 
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  :سؤال

با حفظ سمت و به موجب ابالغ  با توجه به این که اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

های در صالحیت دادگاه انقالب شهرستان را قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پرونده

شود و با حفظ سمت به عنوان  باشد به موجب این ابالغ به شما اجازه داده می دارم و متن ابالغ صادره نیز بدین شرح می

.. …های در صالحیت دادگاه انقالب اسالمی حوزه قضائی شهرستان البدل دادگاه انقالب اسالمی به پرونده  دادرس علی 

  :متن ابالغ خواهشمند است اعالم فرمائید در رسیدگی اجازه اعطاء عبارت به توجه با نمایید رسیدگی

 باشد یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده   ـ آیا اعطاء ابالغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه انقالب در شهرستان می۱

ای دایر نگردیده است یا با توجه  های دادگاه انقالب در دفتر شعبه اول عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه 

 تحت  باشد دادرس دادگاه انقالب در شهرستان  به تشکیل دادگاه انقالب در مرکز استان که صالحیت آن استانی می

  .نماید  می شهرستان در مستقر استان مرکز انقالب دادگاه دادرس عنوان

های دادگاه انقالب که منتهی به صدورکیفرخواست گردیده و در زمان تصدی رئیس سابق شعبه  ـ تعدادی از پرونده ۲

یده و احیاناً جلسه یا اول دادگاه عمومی انقالب به شرح فوق صادر گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرد

جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی توسط اینجانب و به جهت عدم صدور ابالغ 

قضائی درخصوص دادگاه انقالب برای اینجانب به دادگاه انقالب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقالب مرکز 

های  این استدالل که ابالغ قضایی برای دادرس دادگاه انقالب در شهرستان صادرشده است پرونده استان بعد ازمدتی با 

  :مذکور را به شهرستان اعاده نموده است حال اعالم فرمائید

 الف ـ اقدام دادگاه انقالب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شهرستان آیا وجاهت قانونی دارد یاخیر؟ 

ب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقالب مرکز استان و صالحیت استانی آن دادگاه و ابالغ ب ـ اینجان

باشد و این  های در صالحیت دادگاه انقالب می  قضائی صادره برای اینجانب که تحت عنوان اجازه رسیدگی به پرونده 

هایی که قـبل از تاریخ ابالغ قضائی مذکور  باشـد نسبت به پرونـده  اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می 

های مذکور به دادگاه انقالب مرکز  منـتهی به صدور کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده 

ف حادث شده به چه باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه انقالب مرکز استان به نظریه خود اختال استان موجه می 

 نحوی حل خواهد شد؟ 

  ۵/۱۱/۱۳۹۲ـ  ۲۰۹۰/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
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اوالً، ابالغ مذکور )دادرس دادگاه انقالب اسالمی( برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله  -۱

های داخل در صالحیّت دادگاه انقـالب بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده تشکیل دادگاه انقالب در آن شهرستان نیست،

های دادگاه انقالب در کند، ثانیاً، ثبت پروندهالبدل همان دادگاه رسیدگی میاست که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی

  .شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد

البدل دادگاه انقالب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صالحیّت دادگاه اوالً، صدور ابالغ دادرس علی -۲

  .باشدانقالب مربوط )در فرض سؤال مرکز استان( نمی

که  تواند به این دلیلالبدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمیثانیاً، دادرس علی

 .باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کندپرونده مربوط به قبل از صدور ابالغ وی می
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۴۶۶شماره پرونده  

  :سؤال

قرار داده است. آیا با اقرار رییس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش 

رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است و یا این که چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از 

 باشد؟  اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می

  ۱۳۹۳/۳/۲۶ـ  ۶۸۵/۹۳/۷نظریه شماره 

  قی قوه قضائیهنظریه مشورتی اداره کل حقو

قانون  ۱۲۷۸بینی گردیده و به موجب ماده اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش

اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قـانونی او "ی آمده: در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوق مدنی

بنابراین و با توجه به  "نافذ است و در حق دیـگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار نموده باشد.

و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس  قانون مدنی ۱۲۵۹تعریف قانونی اقرار در ماده 

که اقرار  ۱۳۷۹قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  ۲۰۵و  ۳۲اداره و با لحاظ مواد 

موضوع تبصره ماده « اقرار»گردد که وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می

منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی )نماینده قانونی خوانده( دائر بر پذیرش دعوی خواهان است. قانون اخیرالذکر  ۳۳۱

 خوانده قانونی نماینده نقش تنها و گرددنمی محسوب(  وی قانونی اممق قائم  یا)   زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده

  .باشدمی تجدیدنظرخواهی قابل قانونی شرایط سایر رعایت با سؤال فرض در صادره رأی بنابراین نمایدمی ایفاء را

  ۹۳ـ  ۲۱۱ـ  ۱۵۰شماره پرونده 

  :سؤال
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قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج  ۱۲۶در ماده 

برای مقاصد »در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به 

گیری را برای باشد که تصمیم مصداق دارای ابهام میکرده است و این قید از نظر مفهوم و « غیرقانونی استفاده نماید

  .نماید مرجع قضایی واقعاً دشوار می

چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا « برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید»لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله 

باشد ولو موفق به ارتکاب  مرتکب نقض آن می ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف

 شود؟ ها اعم از آن که جزایی باشد یا نباشد، مینامه ها و آیینآن نباشد یا این که شامل کلیه مقررات دستورالعمل

  ۱۳۹۳/۳/۲۵ـ  ۶۶۸/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آن است که  ۱۳۸۲قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب  ۱۲۶در ماده « برای مقاصد غیرقانونی»منظور از عبارت 

ای خود سوءاستفاده نماید و اموری که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه

مثال مأمور انتظامی به لحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون این خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد. و به طور 

عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و که مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی

موقعیت شغلی و کارت  وی را دستگیر و به کالنتری اعزام نماید. آن چه طبق این ماده مهم است، سوء استفاده از لباس و

شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است، اعم از این که اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد 

  .باشدو مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر می

  ۹۳ـ  ۱۶/۹ـ  ۴۱۵شماره پرونده 

  :سؤال

در صالحیت دادگاه خانواده است، آیا دادگاه  ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب [ رسیدگی به مقررات کیفری مندرج ]در

 رأساً به این امور رسیدگی می نماید یا با کیفرخواست دادسرا؟ 

  ۱۳۹۳/۳/۲۵ـ  ۶۶۴/۹۳/۷نظریه شماره 
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  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عمومی و ، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه های قانون حمایت خانوادهبه بعد  ۴۹جرائم کیفری مذکور در مواد 

شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب انقالب در امور کیفری رسیدگی می

گر چه هنوز تشکیل نشده اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صالحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده  ۱/۱۲/۱۳۹۱

  .همان قانون، صالحیت رسیدگی دارند ۴

  ۹۳ـ  ۹/۳ـ  ۲۶۸شماره پرونده 

  :سؤال

ماه از تاریخ صدورحکم  ۱۸چنانچه با انقضاء مدت   باشند،احتراماً نظر به این که ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می

 پذیر می باشد؟  قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان

  ۱۳۹۳/۳/۲۴ـ  ۶۵۷/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

و اصالحـات بعدی و بـاتوجه بـه  ۱۳۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری مـصوب  باتوجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک

باشند و وزیر مسؤول کلیه امور اداری،  ایـن که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد می

رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی  نظر میباشد، بنابراین، به  می وزارتخانه …مالی، استخدامی و تشکیالت و

  .باشدوزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می

  ۹۳ـ  ۲۵۰ـ  ۱۶۵شماره پرونده 

  :سؤال

ها. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به داده  ایقانون جرایم رایانه ۱ـ درماده ۱

تواند از طریق فیزیکی و باشد یا میای می های رایانهصورت مجازی را از طریق رهگذر سامانه چیست؟ و این دسترسی به 

اسنادی نیز صورت پذیرد، توضیحاً این که برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون 
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ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و های رایانهها و سیستمای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و دادهجرایم رایانه

  .باشدها در محیط مجازی مینرم افزاری و از طریق کنش روی داده 

ـ اگر فـردی از طریق فیزیـکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را به دست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ۲

  شود؟می  ایقانون جرایم رایانه ۱ایمیل، آیا مشمول ماده 

  ۱۳۹۳/۳/۲۴ـ  ۶۵۶/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ای یا مخابراتی های رایانهها یا سامانه، صرف دسترسی غیرمجاز به دادهایقانون جرائم رایانهـ با توجه به اطالق ماده یک ۱

باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم مقررات ماده مذکور می که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول

  .)فیزیکی( یا با واسطه )از طریق شبکه( تأثیری در قضیه ندارد

ـ در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به ۲

قانون تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک سترسی پیدا کند، میدست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه د

  .کننده استباشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی ایجرائم رایانه

  ۹۲ـ  ۹۳ـ  ۱۵۷۳شماره پرونده 

  :سؤال

که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر  قانون اعسار ۲۹ـ با توجه به مفاد ماده ۱

ادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد، بیان فرمایید خالف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس ت

شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خالف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید 

وان ت تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی

ای؟ یا از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید، با چه عنوانی و چه خواسته 

 این که دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟ 
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له با ارائه مدارکی اعالم داشته محکوم  .وه اقساط صادر شده استعلیه به نحای حکم به اعسار محکوم  ـ درپرونده۲

کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای علیه در قرعه محکوم 

رمایید مدعی رفع علیه را نموده است. بیان فقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب محکوم  ۲تجویز اعمال ماده 

 ۳۱ای؟ آیا با توجه به ماده له چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواسته عسرت محکوم 

قانون مدنی سوریه صدور  ۲۶۱قانون مدنی عراق و ماده  ۷۲قانون مدنی مصر و ماده  ۲۶۳و  ۲۶۱و مواد قانون اعسار 

علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست  حکم به زوال اعسار محکوم

 باشد یا خیر؟ و رسیدگی و صدور حکم می

  ۱۳۹۳/۳/۲۴ـ  ۶۴۴/۹۳/۷اره نظریه شم

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ـ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخالف واقع خود را معسر ۱

تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید له میبوده و محکومٌ قانون اعسار ۲۹قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده 

عی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مد

تواند شکایت کیفری را مطرح می لهٌشود و محکوممی همان قانون ۳۱استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده 

  .کند

شود که وجود اضافه می .اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی استلذا با توجه به مراتب فوق، 

  .باشدعلیه برای اجرای حکم نمیحکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکومٌ

تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه ٌعلیه است، ولی نمیله مدعی رفع عسرت از محکومـ درفرضی که محکوم۲ٌ

قانون نحوه  ۲به، نگردیده است، اعمال ماده له حکم اعسار از پرداخت محکومٌدار اثبات رفع عسرت از محکومٌصالحیت

له له ممکن نیست و محکومٌست محکومٌتوسط دادگاه مجری حکم به درخوا ۱۳۷۷های مالی مصوب اجرای محکومیت

ه طرح دعوی اثبات رفع اقدام نماید یا مبادرت ب ۱۳۱۳قانون اعسار مصوب  ۳۱تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده می

  .له حکم اعسار از محکوم به نمایدعسرت از محکوم

  ٭٭٭٭٭
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  ۹۳ـ  ۱/۳ـ  ۳۶۵شماره پرونده 

  :سؤال

علیه نیم عشر قابل  شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم در اجرای احکام مدنی دیده می

توان گفت پس از آیا می قانون اجرای احکام مدنی ۱۶۸وصول نیست و سال های سال گذشته است. براساس مالک ماده 

سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده  ۵انقضاء 

 شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طوالنی شدن وصول نیم عشر ممکن است یا خیر؟  بایگانی می

  ۱۳۹۳/۳/۱۹ـ  ۶۱۲/۹۳/۷نظریه شماره 

  اداره کل حقوقی قوه قضائیهنظریه مشورتی 

های اجرائی که به لحاظ عدم امکان وصول در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده

االجراء پیش بینی نشده نیم عشر اجرائی( مفتوح مانده، بدون اخذ حق)قانون یاد شده  ۱۵۸االجرای موضوع ماده حق

علیه وصول شود و هزینه داشتن ، حق االجراء در هر حال باید از محکومٌهمان قانون ۱۶۱تا  ۱۵۸است و با عنایت به مواد 

  .شودوصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی

  ۹۳ـ  ۱/۲ـ  ۳۷۶شماره پرونده 

  :سؤال

پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهان ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا  قانون آئین دادرسی مدنیبه موجب 

از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر  ۵۲۹خاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده غیردولتی و اش

قانون تشکیالت و اختیارات سازمان  ۹التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده  مقدم

اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است  که ۱۰/۲/۱۳۶۳حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 

و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم )ع( و حضرت 

و اوقاف و  قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج ۹علیها السالم( و موقوفات آن ها در تبصره ذیل ماده )معصومه 

بعد از تصویب   ۱۳/۶/۱۳۷۹امورخیریه از مجلس شورای اسالمی استفسار گردیده و مجلس شورای اسالمی به تاریخ 
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قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از 

قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه  ۹اده های دادرسی تبصره ذیل م معافیت از پرداخت هزینه

توان گفت مجلس شورای اسالمی در بعد از تصویب قانون آئین است. حال، با این اوصاف آیا می ۲/۱۰/۱۳۶۳مصوب 

نسوخ شدن قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا این که با م ۹دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده 

باشد و یا این که آنچه به موجب استفساریه مورد  قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می ۹تبصره ذیل ماده 

علیها السالم( و موقوفات آن هاست که ) حضرت عبدالعظیم)ع( و حضرت معصومهپذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه 

 قانون یاد شده که قبالً منسوخ گردیده نمی ۹ارد در تبصره ذیل ماده این قسمت احیاء شده وقابل تسری به سایر مو

 باشد؟ 

  ۱۳۹۳/۳/۱۹ـ  ۶۱۱/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باشد، با قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می ۹با توجه به این که تبصره ماده 

که قانون عام است، نسخ نشده و  ۱۳۷۹قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی تصویب مقررات 

ید این به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا)ع( و حضرت معصومه)س( نیز مؤ

الذکر از پرداخت هزینه دادرسی  معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق

  .معاف است

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۲۸۵شماره پرونده 

  :سؤال

  .باشد شامل قصاص عضو نیز می ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴۱۸آیا اطـالق ماده 

  ۱۳۹۳/۳/۱۳ـ  ۵۷۹/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص  ۴۱۷کند و اطالق ماده شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می

استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای نیز داللت بر این امر دارد. بنابراین  ۱۳۹۲می قانون مجازات اسال ۴۱۹و ماده 

  .اجرای قصاص عضو الزم است

  ۹۳ـ  ۵۱ـ  ۳۲۴شماره پرونده 

  :سؤال

رسیدگی به جرایم قاچاق کاالهای ممنوعه درصالحیت دادگاه انقالب است یا تعزیرات  قانون قاچاق کاال و ارزبا توجه به 

 ه ]و[ مواد محترقه در زمره کاالی ممنوع است یا نه؟ حکومتی؟ آیا شوکر، افشان

  ۱۳۹۳/۳/۱۲ـ  ۵۶۳/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رسیدگی به جرایم قاچاق کاالی  ۳/۱۰/۱۳۹۲اال و ارز مصوب قانون مبارزه با قاچاق ک ۴۴ـ با توجه به تصریح ماده ۱

  .ممنوعه در صالحیت دادگاه انقالب است

الذکر خارج بوده و مشمول قانون فوق ۲۲ـ اشیای مذکور در استعالم )شوکر، افشانه و مواد محترقه( از شمول ماده ۲

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب شهریور ماه (  طون مربوقان)

 .باشدمی۱۳۹۰
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 ۹۲ـ  ۳/۱۸۷ـ  ۱۸۵۴شماره پرونده  

 :سؤال

حاظ عدم تأمین بوده به ل یش که کارگر اداره برقاحتراماً چنانچه فردی علیه اداره برق شکایت نماید که بیست سال پ

دیده با توجه به اینکه جنبه عمومی مشمول مرور زمان گردیده آیا باز هم وسایل ایمنی از ناحیه ستون فقرات آسیب

موضوع در دادسرا و دادگاه کیفری قابل رسیدگی است )با توجه به اینکه دیه یکی از مجازاتهاست( یا اینکه بایستی جهت 

 .حقوقی مراجعه نماید مطالبه دیه به دادگاه

 ۵/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۳۱۴/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

که به عنوان یکی از اقسام  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۱۴مطالبه دیه ناشی از حادثه باتوجه به ماده 

از طریق طرح شکایت کیفری بالاشکال است، ولی در  گردد،ها آمده است و با لحاظ اینکه مشمول مرور زمان نمیمجازات

االجراء شدن قانون مجازات اسالمی مورد طرح شکایت علیه اشخاص حقوقی چنانچه ارتکاب بزه، مربوط به قبل از الزم

االجراء بینی مسئولیت کیفری نسبت به شخص حقوقی در زمان ما قبل از الزمباشد، به لحاظ عدم پیش ۱۳۹۲مصوب

 .باشدپذیر نمیالذکر، جز از طریق طرح دعوای حقوقی امکانون فوقشدن قان
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۳۸۸شماره پرونده  

  :سؤال

 ۷۱۷آن آیا رأی وحدت رویه به شماره ۵۳۷تا  ۵۲۶شدن قانون مجازات اسالمی جدید به خصوص مواد  با الزم االجراء

هنوز قابلیت استناد و اجرا دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان  ۶/۲/۱۳۹0مورخ 

درجه تقصیر ) تأثیر رفتار (  یا اینکه بر حسب دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسوولیت میان رانندگان حاکم است

 واهند داشت؟ مسئولیت خ

  ۱۳۹۲/۱0/۸ـ  ۱۹۴۹/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ۶/۲/۱۳۹0 مورخ ۷۱۷تعارضی با رأی وحدت رویه شماره  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی سال  ۵۳۷تا  ۵۲۶مقررات مواد 

یله نقلیه، یک یا چند نفر از هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وس

سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسوول شناخته 

قانون یادشده مؤید تساوی مسوولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا  ۵۲۸ شوند. مقررات مادهمی

  .باشدسرنشینان می

  ۹۲ـ  ۸۸ـ  ۱۴۷۶شماره پرونده 

  :سؤال

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح 

باشد. آیا این نوع حساب  حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می

 گیرد؟ قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می ۱۹مشترک مشمول ماده 

  ۱۳۹۲/۱0/۷ـ  ۱۹۴۱/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون صدور  ۱۹اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 

  .چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود

  ۹۲ـ  ۷/۱ـ  ۱۴۸۹شماره پرونده 
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  :سؤال

با توجه به صالحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق 

که در  ۱۳۹0قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  ۱0مادهبند ب  ۳استخدامی مذکور در جزء

نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی  ۱۳۸۵قانون سابق دیوان مصوب  ۱۳بند ب ماده ۳جزء

عب دیوان است یا کارمندان دستگاه های اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صالحیت ش

اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری درصالحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصالحیت 

 محاکم عمومی دادگستری است؟ 

  ۱۳۹۲/۱0/۷ـ  ۱۹۳۹/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

که قبالً موضوع )  ۱۳۹0قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  ۱0ماده « ب»شق  ۳به موجب بند 

بوده (، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق  ۱۳۸۵قانون دیوان عدالت اداری مصوب  ۱۳ماده « ب»شق  ۳بند 

« قوق استخدامی ح»استخدامی در صالحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعالم، با توجه به اطالق عبارت 

مکلّف  شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت،شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می

 ۱ضمناً تبصره (.به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود ) مثالً مبلغ مربوط به حق مأموریت 

هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین  ۹0سی دیوان عدالت اداری مصوب قانون تشکیالت و آیین دادر ۱0ماده

این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی  ۲و ۱میزان خسارت وارده موضوع بندهای 

  .گذارده است

  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۳۶۲شماره پرونده 

  :سؤال

 ی حصری دارد؟  قانون مجازات اسالمی جنبه ۱۶0ع مادهـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضو۱

قانون مجازات اسالمی  ۲۱۱ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲ 

 موضوعیت دارد یا طریقیت؟ 

  ۱۳۹۲/۱0/۷ـ  ۱۹۳0/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۶0ه اثبات جرم در ماده ـ ادل۱

 قاضی علم حصول موجب عادتاً که. …شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس،

  .و تبصره یک آن ) از همین قانون ( قابل استناد نباشد ۲۱۱ ماده به عنایت با شودمی
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 ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۶۱شهادت و اقرار با توجه به ماده  ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است،۲

  .موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خالف آن داشته باشد

  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۴۶۴شماره پرونده 

  :سؤال

در باب تعیین مجازات مرتکبین  ۱۳۹۲با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسالمی مصوب 

ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعالم جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات

  :گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائیدمی

ـ آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر )در جرایم ارتکابی تا سه جرم( یا بیش از حداکثر مجازات مقرر ) در جرایم ۱

 ارتکابی بیش ازسه جرم ( ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟ 

نونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ـ درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قا۲

 ی این مرجع چیست؟  ارسال گردد وظیفه

 ماده قسمت این از منظور.. …است اجراء قابل اشد مجازات فقط فوق موارد از هریک در.. …ـ در این ماده گفته شده که ۳

 سال دو و سال سه سال، پنج به حکم مثالً دادگاه چنانچه که ماده از درک این آیا چیست است احکام اجرای وظیفه که

بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات  جرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را میا باشد داده

 علیه را آزاد نماید درست است؟  سه سال و دو سال محکوم

  ۱۳۹۲/۱0/۷ـ  ۱۹۲۸/۹۲/۷نظریه شماره

  قضائیه نظریه اداره کل حقوقی قوه

بینی شده، در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۳۴ـ رعایت آنچه در ماده ۱

  .الزامی است

ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای ۲

  .قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد ای جز اجرای حکماحکام وظیفه

قانون مجازات اسالمی  ۱۳۴ای بر اساس مقررات ماده  ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه۳

های دیگر منتفی ازاتاست و با اجرای آن، اجرای مج کند و فقط مجازات اشد قابل اجراءتعیین می ۱۳۹۲مصوب 

 گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراءمی

  .گرددمی

  ۹۲ـ  ۲۳۹ـ  ۱۳۳۴شماره پرونده 

  :سؤال
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 قانون حمایت ازحقوق مصرف ۲۲ماده  ۱۳۹۲اصالح قانون نظام صنفی الحق مصوب شهریور  ۵۹نظربه اینکه ماده 

قانون حمایت  ۴نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده قانون حمایت و آیین ۲۱کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده 

درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از ( ۱۹و  ۱۸و  ۸الی  ۳و ۲شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون )مواد

 می رسیدگی به مجاز و صالح …کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و از حقوق مصرفجمله انجمن حمایت 

 باشند یا خیر؟ 

  ۴/۱0/۱۳۹۲ـ  ۱۹۲۱/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به قانون نظام  ۲مکرر ۹۵و الحاق ماده  ۱۲/۶/۱۳۹۲قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب  ۵۸با توجه به ماده 

رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود » ۲۴/۱۲/۱۳۸۲صنفی کشور مصوب 

قانون اصالحی فوق الذکر و جایگزین شدن  ۴۸ ماده به توجه با و بنابراین «شودمی  و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو

موصوف  ۷۲کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده جدید در قانون نظام صنفی  ۷۲ماده 

 تعزیرات شعب در طرح قابل آن ادامه در و  به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول

 کنندگانمصرف حقوق از حمایت قانون در مذکور تخلفات میان تفاوتی حیث این از. مستقیم طور به نه و است حکومتی

 .باشدو قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی ۱۵/۷/۱۳۸۸مصوب
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 ۹۲ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۹۳۱شماره پرونده  

 :سؤال

نظر قبلی خود عدول کند و تواند از  آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می

 نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟

 ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۵۲۴/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

و  کارشناس پس از اعالم نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق

 .معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد

 ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۶۱۶شماره پرونده 

 :سؤال

قانون مجازات اسالمی( که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد  ۶۹۰ماده)آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی 

 انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۳۶ماده  میلیون تومان است بر اساس قسمت )ز( تبصره

 توان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟شود و می های شهرستانی کثیراالنتشار محسوب می نامه آیا هفته

 احکام کیفری و طبق دستور دادستان؟این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای 

 ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۴۵۰/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

تعریف شده و قابل انطباق با  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۵۹۸جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده 

همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره  ۶۹۰جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 

 .باشدنیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی ۱۳۹۲ قانون مجازات اسالمی ۳۶ذیل ماده 
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قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه  ۳۶ینه صدر ماده گردد و به قرمضافاً براین که هفته نامه، روزنامه محسوب نمی

 .گرددکثیراالنتشار محسوب نمی

صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیراالنتشار برعهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان 

 .مجری حکم است

 ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۷۴۱شماره پرونده 

 :سؤال

قانون  ۹مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده  احتراماً همانگونه که

محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده  ۱۴ماده  ۷مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 

داند که حکم  را ناظر به موردی میمنع محاکمه مجدد  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۷است. از سوی دیگر، ماده 

محکومیت درمحل وقوع جرم کالً یا بعضاً اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد 

رسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم  ولی حکم در مورد وی کالً یا بعضاً اجراء نگردیده باشد به نظر می

باشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با  کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی می ۱۴ماده  ۷ند تعزیری نقض ب

قانون مجازات اسالمی کدام یک بایستی مالک عمل  ۷ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده  ۷توجه به تعارض بین بند 

 قرار گیرد؟

 ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۴۳۶/۹۲/۷نظریه شماره

 اره کل حقوقی قوه قضائیهنظریه مشورتی اد 

 ۷کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده  ۱۴ماده  ۷آنچه در بند 

 .رسدنیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی 

 ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۸۵۰شماره پرونده 

 :سؤال

قانون  ۱۵۰ماده ۱شود حسب ذیل تبصره ر مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه میالف ـ آیا د

تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر  ۱۳۹۲مجازات 

 شود؟
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مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه ]مجنون[ یا  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۴۶۷به ماده  ب ـ با توجه

قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله  ۴۷۰صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده

 .نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند

 ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۴۲۵/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۴۹و  ۱۴۰الف: به تصریح مواد 

همان قانون، جنایت  ۲۹۲بند ب ماده  باشد و به موجبمسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می

حسب مورد به عهده عاقله یا  ۴۶۷و   ۴۶۶گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد مجنون خطایی محسوب می

قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون  ۱۵۰مجنون است. تبصره یک ماده 

که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم  متهم پس از ارتکاب جرم است

 .باشدقصاص و دیه نمی

های کمتر از موضحه وارده از مسئول دیه جنایت ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴۶۷و   ۴۶۲ب: با توجه به مواد 

 .شودها پرداخت میبالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آنسوی نا

 ۹۲ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۷۷۴شماره پرونده 

 :سؤال

در اجرای بند ب قانون مذکور  ۱۱/۸/۱۳۷۶نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 

بین قضات اختالف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف 

لم یکن تلقی شود و گواهی صادره کان نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طالق جاری نمی

قانون  ۳۴نظر نموده است اکنون با توجه به ماده این خصوص قبالً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعالمگردد که در می

همان قانون این اختالف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که  ۳۵اخیر و تبصره ذیل آن و ماده  حمایت خانواده

صرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است چنانچه زوجه نیز در طالق توافقی از طالق من

معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود  همین قانون ۳۵و بعضی دیگر به استناد ماده 

قانون در خصوص  ۳۵که ماده  شود و اما گروه اول معتقدند سردفتر اخطار می نماید و سپس صیغه طالق جاری می

باشد نه طالق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده  گواهی عدم امکان سازش در مورد طالق به درخواست زوج می

امکان  درخصوص تعریف گواهی عدم ۲۶اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و ماده  قانون حمایت خانواده ۳۴

رد طالق زوج و هم در مورد طالق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعالم نظر فرمایند چنانچه سازش هم در مو
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تواند باستناد ماده درطالق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج می

 .م به اجرای صیغه طالق نمایدقانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدا ۳۵

 ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۴۲۰/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد  ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۳۵در خصوص چگونگی اعمال ماده 

 :زیر قابل ذکر است

، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع الذکرقانون فوق ۳۵اوالًـ با توجه به اطالق ماده 

توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طالق از ناحیه زوج باشد. به عالوه توافق در باشد، خواه ناشی از طالق منشائی می

باشند و دادگاه با رعایت اند هر دو متقاضی طالق میتواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعالم داشتهطالق نمی

 .کندکلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می

در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر  ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۳۵ثانیاًـ وفق نص ماده 

کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند، در صورت عدم نشود، سردفتر به زوجین اخطار می

 .رسدمراتب به اطالع زوجه میحضور زوجه، صیغه طالق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، 

ثالثاًـ در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طالق، با عنایت به ماده 

، از آنجائی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طالق زوجین ]که شامل حکم و ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۲۹

مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید، بنابراین  ،[گرددمی  هر دوگواهی عدم امکان سازش، 

ثبت طالق در فرض موردنظر )عدم حضور زوجه در دفترخانه( منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، 

گردد و در صورت صدور حکم توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعالم می

 .شودمطابق آن اقدام می تقسیط یا اعسار زوج،

 ۹۲ـ  ۷۸ـ  ۱۸۶۹شماره پرونده 

 سؤال

باشد که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت درخصوص اینکه ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می

 ا اعالم فرمایند.؟باشد رشده و یا این که یارانه هر عضو حق همان عضو می

 ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۴۱۲/۹۲/۷نظریه شماره
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

های انرژی برابر دولت مکلف شده است قیمت حامل ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ها مصوب قانون هدفمند کردن یارانه ۱برابر ماده 

نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی،  ۴مقررات این قانون اصالح و نیز برابر ماده 

آوری نیز مجاز به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع ۳خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی )مسافری( اقدام کند و برابر ماده 

 ۷اجرای این قانون برابر ماده  و دفع فاضالب با رعایت این قانون شده است. در ازاء این اقدامات و از محل وجوه حاصل از

یابد. درصدی از آن، به پرداخت نقدی و غیرنقدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف اختصاص می

برابر بند الف همین ماده یارانه نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به 

 .شوداخت میسرپرست خانوار پرد

شود که بر اساس رابطه خویشاوندی یاد شده، خانوار از افرادی تشکیل می ۷نامه اجرایی ماده آیین ۱برابر بند ت ماده 

اند و برابر تبصره ذیل آن کنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کردهدرجه یک با یکدیگر زندگی می

میل کرده است درصورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب ای را تکفردی که پرسشنامه جداگانه

شود. و برابر بند چ کند و از لحاظ درآمد و هزینه، زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی میناپذیر به تنهایی زندگی می

های است که برای دریافت یارانهکننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی نامه یاد شده دریافتآیین ۱ماده 

های نقدی و غیرنقدی موضوع این نامه، کمکهمین آیین ۸شود. همچنین برابر ماده نامه تعیین میموضوع این آیین

 ۹های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده نامه به خانوار تعلق می گیرد. کمکآیین

نامه را در مواردی مانند های موضوع این آییننیز پرداخت کمک ۹شود. ماده شود، پرداخت میتعیین مینامه این آیین

اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور )مثل زندگی در خارج از کشور( و یا عدم صالحیت وی به 

 .کرده است بینیها به سرپرست دیگری پیشتشخیص سازمان هدفمندی یارانه

والً یارانه نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در توان گفت ابنابراین و با توجه به مجموع مقررات یادشده می

های مشترک یک خانوار های انرژی و برخی اقالم مصرح در این قانون برای جبران افزایش هزینهازاء افزایش قیمت حامل

توانند شوند، نمیشود، بنابراین اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب میبه سرپرست آن خانوار پرداخت می

یارانه »یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ و نابالغ نیز وجود ندارد. درحقیقت وضعیت و ماهیت 

 .ید از خلط این دو مبحث جداً خودداری کرداست و با« والیت»و  «نفقه»متفاوت از وضعیت « خانوار»و نیز « نقدی

شود، با مراجعه به سازمان دهد و عمالً از یک خانوار خارج میثانیاً در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل می

عه کند و نیازی به مراجهای مربوط، یارانه خود را جداگانه دریافت مینامه و دستورالعملها و مطابق آیینهدفمندی یارانه

باشد مگر آنکه این سازمان من غیرحق، از پذیرش درخواست متقاضی خودداری کند که وی به دادگاه و صدور حکم نمی

 .تواند به مراجع صالحه مراجعه کندبرای الزام سازمان می
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مان بینی کرده است، به تشخیص سازقانون مورد بحث پیش ۷نامه اجرایی ماده آیین ۹همچنین در مواردی که ماده 

ها امکان پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان مشترکی که با وی زندگی هدفمندی یارانه

 .کنند وجود داردمی

 ۹۲ـ  ۱۱۶ـ  ۱۷۷۸شماره پرونده 

 :سؤال

ایرانی منحل  دار سهامداران شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صالحیت

باشد باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت  شود آیا با توجه به این که در حال تصفیه می

 باشد؟ایران؟ نقش اساسنامه شرکت مربوطه چه می

 ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۳۹۳/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

وجود دارد، با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون گرچه در سؤال ابهام 

ها، کتباشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحالل شرخارجی بر امر تصفیه نمی

 .درج شرط خالف این قوانین در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود

 ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۲۳۱شماره پرونده 

 :سؤال

مشمول تکرار است یا  ۱۳۷آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده 

این که منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان 

مجدداً مرتکب سرقت مقرون به  ۱۳۹۲داشته و سال  ۱۳۹۰ربایی در سال شوند فرض مثال: فردی آدممحسوب میسابقه 

که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این  ۱۳۹۰آزارشده آیا سابقه سال 

 .شودحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمیسابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به ل

 ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۳۹۱/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

بینی شده بود. تکرار جرم نیز پیش ۱۳۷۰تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسالمی  مقررات

وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع ، ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۳۷موضوع ماده 
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قانون مذکور را  ۱۳۷شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده 

جرم  داشته باشد، )اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون الحق( در این صورت مجازات

گردد. اجرای این مقررات قانون مذکور تعیین می ۱۳۷جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده 

خالف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و 

اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که  این است که قانون الحق« قبح عقاب بالبیان»قاعده 

واقع شده است و متهم با علم به  ۱۳۹۲االجراءشدن قانون مجازات اسالمی  پس از الزم« جرم دیگر»در فرض سؤال 

رایط مقرر در احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه ش

 .قانون مذکور بالمانع است ۱۳۷ماده 

 ۹۲ـ  ۸۸ـ  ۱۷۲۰شماره پرونده 

 :سؤال

یا پس از مهلت مذکور مراجعه نماید آیا جهت صدور قرار تأمین  ۳۱۵ی   ی چک در مواعد مذکور در مادهاگر دارنده 

 خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر؟

 ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۳۶۵/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

 ۱۳۷۹های عمومی و انقالب در امور مدنی سال قانون آیین دادرسی دادگاه ۱۱۰و صدر ماده  ۱۰۸مستنبط از بند ج ماده 

چک واخواست شده )گواهی عدم پرداخت اخذ شده( نیازی به تودیع این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه 

نیز منصرف  ۱۳۱۱قانون تجارت مصوب  ۳۱۵روزه( مذکور در ماده  ۴۵روزه )و یا  ۱۵باشد و مهلت خسارت احتمالی نمی

قانون  ۳۱۵از صدور قرار تأمین خواسته بر علیه صادرکننده است ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 

اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا برعلیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود در 

 .آیداین صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می

 ۹۲ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۷۸۲شماره پرونده 

 :سؤال

در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به مالقات به  قانون حمایت خانواده ۴۱از آنجا که به موجب ماده 

حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل می تواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سؤال این 

این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در  نامه راجع به این ماده آیا احکاماست با توجه به عدم تصویب آیین

 .بایست به چه نحوی باشد اموری همچون مالقات اتخاذ تصمیم می 
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 ۷/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۳۳۵/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

یی آن نیست مگر این که در خود قانون تصریح نامه اجرااوالً ـ اصوالً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین

 .شده باشد

قانون حمایت  ۴۱ثانیاً ـ مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سالمت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده 

یت اجراء نامه نیز قابلنامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیینقابلیت تعطیلی تا تصویب آیین ۱۳۹۱خانواده مصوب 

 .دارد

 ۹۲ـ  ۵۴ـ  ۱۸۳۰شماره پرونده 

 سؤال

قانون مبارزه با مواد  ۲۶قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب شامل جرم موضوع ماده  ۲۷۷آیا ماده 

 شود؟ می  مخدر یا اصالحات و الحاقات بعدی آن

 ۱۸/۱/۱۳۹۳ـ  ۴۳/۹۳/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدی که در واقع وضعیت خاصی از  ۲۶با توجه به بزه مذکور در ماده 

ارگیری باشد با این تفاوت که به لحاظ بکمی ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶۹۹بزه افترای عملی موضوع ماده 

که جرم قابل  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶۹۹مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی برخالف بزه ماده 

های قانون آیین دادرسی دادگاه ۲۷۷و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است لذا مقررات ماده گذشت است

 .شودقانون مبارزه با موادمخدر هم می ۲۶عمومی و انقالب شامل موضوع ماده 

 ۹۲ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۹۵۲شماره پرونده 

 :سؤال

علیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چنانچه محکوم 

 .چیست؟ با قید این که حکم صادره ابالغ قانونی شده است

 ۱۸/۱/۱۳۹۳ـ  ۲۶/۹۳/۷نظریه شماره
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

قاضی  ،۱۳۷۸های عمومی وانقالب در امور کیفری مصوب سال قانون آیین دادرسی دادگاه ۲۱۷ماده ۱با توجه به تبصره 

ه علیه بتواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌاجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی

دادگاه به  .گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نمایدرأی غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعالم می

نماید، بنابراین اجرای قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می ۲۱۷استناد ماده 

شود چون اخذ تأمین از متهم نماید. اضافه میواخواهی وی به دادگاه اعزام می علیه غیابی را همراه بااحکام، محکومٌ

تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، 

 .مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد

 ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۸۸۴پرونده شماره 

 :سؤال

باشند و در صورت ارتکاب  افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۴۶مطابق ماده 

قانون مذکور  ۱۴۷به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده  ۱۴۸بزه به تصریح ماده 

قانون مذکور   ۸۸ماده  ۲الوصف در تبصره  باشد مع سال تمام قمری می ۱۵سال تمام قمری و در پسران  ۹در دختران 

سال قمری سن ۱۵تا  ۱۲مقرر گـردیده هرگاه نابالغ مرتکـب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که 

 ۲شدند حال سؤال این است که: آیا تبصرهم میمحکو ۸۸داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث مـاده 

سال تمام  ۹گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران  باشد یا دختران را نیز شامل می ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می

س سال است به عبارت دیگر بر اسا ۱۵تا  ۱۲الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بینقمری است اما در ابتدای تبصره فوق 

گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر  سال قمری نابالغ محسوب می۱۲ظاهر ماده افراد زیر 

سال افراد مؤنث به سن بلوغ  ۱۵تا  ۱۲باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن  صادق است و شامل افراد مونث نمی

 اند؟شرعی رسیده 

 ۱۶/۱/۱۳۹۳ـ  ۱۱/۹۳/۷نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

 ۸۸ماده  ۲سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است، بنابراین تبصره  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۴۷طبق ماده 

 .سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است ۱۵تا  ۱۲قانون مذکور که اشاره به نابالغ 

 ۹۲ـ  ۱۸۲ـ  ۲۰۴۳شماره پرونده 

 :سؤال
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قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار  ۵۶۰احتراماً با توجه به این که ذیل ماده 

همان قانون مکلف به  ۶۹۰فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده 

باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص جنبه ن رأی کیفری میتصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضم

بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت می 

 برداری قضایی به این مرجع اعالم فرمایید؟ ارشادی خود را جهت بهره

 ۳۱/۱/۱۳۹۳ـ  ۱۲۸/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۵۶۰با توجه به این که ماده 

دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم 

است ضمن صدور حکم محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب  موظف

باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی

رکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیدر این ماده می

بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طی  ۱۳۷۸قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۱۱ماده 

 .تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است
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  ۹۲ـ  ۷۶ـ  ۱۵۱۲شماره پرونده  

  :سؤال

تا  ۱۳۹۰المثل ایام تصرف از ابتدای سال و پس از آن اجرت ۱۳۸۹ای خواهان اجور معوقه مربوط به سال  ـ در پرونده۱

تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال 

المثل سال المثل را تعیین نموده و اجرتقیمت امالک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت ۱۳۹۲و  ۱۳۹۱  و۱۳۹۰

 ۳۱۱باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده کمتر می ۱۳۹۲از سال  ۱۳۹۱المثل کمتر و اجرت ۱۳۹۱از سال  ۱۳۹۰

المثل در طول که بیشترین مبلغ اجرت ۱۳۹۲المثل سال تو قاعده الغاصب یوخذ باشق االحوال آیا باید اجر قانون مدنی

های المثل هرسال بر اساس قیمتباشد برای کل زمان تصرف مدنظر و مالک قرار گیرد یا اینکه اجرتمدت تصرف می

 همان سال تعیین گردد؟ 

المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک ای خواهان اجرتـ در پرونده۲

بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در  ۲۰۶دستگاه خودروی پژو 

گردد. تاریخ وقوع دف شده و در حریق می سوزد و تلف میتعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصا

به  ۱۳۹۲تا سال  ۱۳۸۹ها از سال باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرومی ۱۳۸۹سرقت و تلف خودرو سال 

 ۱۳۸۹المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت

بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت مالک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید 

 بپردازد؟ 

  ۱۱/۳/۱۳۹۳ـ  ۵۵۱/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خوـ در صورتی که وصول اجرت۱

المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده کند و کارشناسان نیز میزان اجرت نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می

با توجه به افزایش ساالنه تعیین و اعالم می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده 

غاصب یوخذ باشق االحوال منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت ال

  .المثل را پرداخت نمایدتصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت

می باید مثل  قانون مدنی ۳۱۱ـ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده ۲

همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود،  ۳۱۲یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده 

و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس  غاصب باید قیمت حین االدا را پرداخت کند
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المثل نیز دادگاه با جلب نظر در خصوص اجرت .کنداست و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی طرفین تعیین می

  .نمایدکارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می

  ۹۳ـ  ۳/۴۸ـ  ۳۱۰شماره پرونده 

  :سؤال

 آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواهند نمود یاخیر؟ 

  ۱۰/۳/۱۳۹۳ـ  ۵۴۰/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در  ۱۳۸۹با توجه به وجود موافقت نامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دو کشور ایران و ترکیه مصوب 

نامه مذکور شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین دو کشور پذیرفته شده لذا امکان موافقت ۴بخش 

  .ور مدنی و بازرگانی بین طرفین قرارداد وجود دارداعطای نیابت قضایی و شناسایی و اجرای تصمیمات در ام

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۲۱۲شماره پرونده 

  :سؤال

تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته و  ۱۳۹۲قانون ]مجازات اسالمی[ سال چنانچه در

و زمان مهیا شدن پرونده  ۲۰/۳/۱۳۹۲و تعیین قبل از  ۷۰زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون ]مجازات اسالمی[ 

 باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟  ۱۳۹۳در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال 

  ۷/۳/۱۳۹۳ـ  ۵۲۰/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

زایی آمده ناظر به مقررات و نشدن قوانین جماسبقبهراجع به عطف ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۰آنچه در ماده 

است و شامل مقررات مربوط به  «تربیتی و تأمینی اقدام و شرعی منصوص تعزیرات  تعزیرات به استثنای»نظامات دولتی 

مقررات شرعی مربوط به  ۱۳۹۲شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسالمی قصاص و دیات نمی

 .دیات یا قصاص را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده است
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۶۷۷شماره پرونده  

  :سؤال

 باشند داشته اقدام حق منفرد طور به کدام هر که باشد وکیل دو دارای بدوی رسیدگی مرحله در نظرخواه تجدید اگر  ـ۱

 می شروع ابالغ کدام تاریخ از نظرخواهی تجدید مهلت شود، ابالغ ای جداگانه تاریخ در وکال از یک هر به بدوی دادنامه و

 شود؟ 

قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگ های چاپی مخصوص  ۵۱ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۲

شود در روی برگ های چاپی مخصوص  نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می

ون ماده قان ۶و  ۵دار وکال نوشته شده باشد با عنایت به بندهای نوشته نشده باشد مثالً در اوراق عادی یا برگ های آرم 

شود، آیا چنین دادخواستی صدرالذکر که معموالً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل ذکر می

 مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟  ۵۱مشمول دادخواست تعریف شده در ماده 

  ۲۱/۵/۱۳۹۳ـ  ۱۱۹۴/۹۳/۷نظریه شماره 

  ل حقوقی قوه قضائیهنظریه مشورتی اداره ک

ـ در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، ۱

خواهی از رأی هر کدام از وکالء به صورت انفرادی، تاریخ ابالغ رأی به خود آن نظر یا فرجام مبداء احتساب مهلت تجدید

در مورد وکالئی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دارند، مالک، تاریخ آخرین وکیل خواهد بود. ولی 

  .ابالغ خواهد بود

قانون آئین دادرسی  ۵۱های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده ـ دادخواست باید روی برگ۲

ست نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست تواند دهای عمومی و انقالب در امور مدنی باشد، یعنی نمیدادگاه

دار وکال فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر های آرمهای معمولی و از جمله در برگدر برگ

 .صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات قانونی است

  ۹۳ـ  ۱۰۸ـ  ۸۰۷شماره پرونده 

  :سؤال

اختالف کار عی هیأت حلجرای رأی قطآن قانون از ا ۱۵۹قانون کار چنانچه کارفرما بر خالف مفاد ماده  ۱۸۰طبق ماده 

اختالف شود، حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حلخودداری کند مجازات می

 این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟ نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای 
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  ۵/۱۳۹۳/  ـ  ۱۱۹۷/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باشد، بنابراین در مانحن اختالف به طور عام میقانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل ۱۸۰با توجه به اطالق ماده 

اختالف اداره مذکور، مشمول فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیـأت حل

 .ماده یاد شده قرار می گیرد
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۲ـ  ۶۲ـ  ۱۵۸۵شماره پرونده  

  :سؤال

قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت  ۵۲۲آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده 

 گیرد؟ اند، تعلق میناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده

  ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ـ  ۲۰۶۵/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس  در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس

دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به 

شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابالغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم علیه اجراء می

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی  ۵۲۲حیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده به از نامحکوم

و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابالغ حکم  ۱۳۷۹مصوب سال 

  .پذیر استقطعی اولیه امکان

 شودمشمول مقررات مرور زمان می ۱۳۷۵ازات اسالمی قانون مج ۶۹۴مجازات بزه موضوع ماده 

  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۵۵۹شماره پرونده 

 :سؤال

 گردد یا خیر؟ باشد و مشمول مرور زمان میقانون مجازات اسالمی بازدارنده می ۶۹۴آیا مجازات مندرج در ماده 

 ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ـ  ۲۰۵۲/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده در بخش مجازات ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب در 

 هماد موضوع بزه مجازات بنابراین «…تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست»قانون مذکور  ۱۸
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از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۶۹۴

 .شودنیز می
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۸۸۳شماره پرونده  

  :سؤال

توانند درجرائم آیا ضابطان می ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری  ۴۹و  ۴۷ـ با توجه به مهلت تعیین شده در مواد ۱

تا بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی  ۴۶هود مطابق ذیل ماده مش

  .کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود

ـ در پاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا ۲

به چه صورت  ۴۹و  ۴۷ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد ۲۴کنندگان در نزاع دسته جمعی را  رکتش

 (.خواهد بود؟ )به خصوص در زمستان

  ۷/۷/۱۳۹۳ـ  ۱۵۹۲/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باید بالفاصله موضوع اتهام و  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری  ۴۶ـ ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۱

ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابالغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطالع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری 

ید متهم را به قاضی ساعت نگهدارند و دراین فاصله با ۲۴متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا 

  .کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند

قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد،  ۴۷ـ مطابق ماده ۲

ستان یا قاضی کشیک اعالم نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به داد

درصورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد 

 ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک ۲۴باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف 

  .معرفی کنند

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۸۱۷شماره پرونده 

  :سؤال

 آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟  قانون مجازات اسالمی ۴۷و  ۴۶، ۱۰۹با توجه به مواد 

  ۷/۷/۱۳۹۳ـ  ۱۵۹۱/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعالم ندارد، اصوالً در مواردی که طبق قانون  ۱۰۹نظر از این که ماده صرف

قانون  ۴۶و  ۴۰مجازات اسالمی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرردر مواد 

 تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این قابل تعلیق خواهد بود، مگر این که طبق قانون، ۱۳۹۲مجازات اسالمی مصوب 

  .خصوص منع شده باشد

  ۹۳ـ  ۸۳ـ  ۹۳۸شماره پرونده 

  :سؤال

پروانه چرا( به مرتع داران اراضی ملی اقدام )داری اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع

رای پروانه چرا )پروانه مرتعداری( با وارد کردن دام به مرتع و نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دامی

تعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری )پروانه چرا( 

فری تعلیف کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کی علیه وارد

  : غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعالم فرمایید

 ـ دارنده پروانه مرتعداری )پروانه چرا( چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟ ۱

داری( حق شکایت کیفری مرتعـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا )پروانه ۲

پروانه چرا( )مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری 

 صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟ 

داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعحق بهرهـ آیا ماهیت ۳

نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می

  .فویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را داردمرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ت

  ۵/۷/۱۳۹۳ـ  ۱۵۶۳/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برداری مراتع(، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج در پروانه )تعیین  ـ با صدور پروانه چرا )پروانه بهره۱

  .شودبرداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام(، دارا میبهرهمحدوده اراضی موضوع 

ـ اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این ۲

چرای بدون پروانه  ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب قانون تن ۴۷ماده  ۲اراضی دارد. طبق تبصره 

یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب 

نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۶۹۰منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده 

نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از راین موارد به عنوان شاکی اقدام میطبیعی د
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، شاکی خصوصی، شخصی است که ۱۳۷۸قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  ۹ماده 

  .تواند آن را مطالبه نمایداز وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می

باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای بنابراین درفرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می

تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق غیرمجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می

جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع ناً باشد. ضمشکایت اداره منابع طبیعی )و یا بالعکس( نمی

  .واجد جنبه عمومی است ۱۳۸۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ۴۷ماده  ۲تبصره 

باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی ـ دارنده پروانه چرا، مالک مرتع ومنابع طبیعی نمی۳

اقع و رشد یافته در این اراضی باشد، لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره و

نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به « مالکیت»باشد که ماهیت این حق، می

لیف نمایند، از باب تسبیب )و نه اتالف( خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تع

چرای دام نماید، به گونه ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی )ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت( وجود داشته باشد 

ی پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را )برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد(، در این صورت دامدار دارا

باشد و لکن درهر صورت خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می

 در دادگاه لذا باشد،می وجاهت فاقد دوخسارت پرداخت است، داشته پی در را واحد خسارت که واحد عمل بابت  چون

، این امر را می باید لحاظ ۱۳۳۹قانون مسئولیت مدنی مصوب  ۳ ماده به باتوجه پرداختی، های خسارت میزان تعیین

  .نماید
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 ۹۲ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۵۱۱شماره پرونده  

 :سؤال

درخواست زوجه به جهت باشد یا حکم طالق که دادگاه با  ـ آیا مقصود از حکم طالق گواهی عدم امکان سازش می۱

منتفی  ۳۳نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طالق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده  جرح و عسر صادر می

 .است و اساساً قابل اجراء نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می رسد

صدور حکم طالق یا گواهی عدم ـ در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج در سند ازدواج تقاضای ۲

نماید بیان فرمائید پس از این که دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش  امکان سازش می

 صادر نماید یا حکم به طالق بدهد؟ توضیح این که در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فی

کند  باشد و اصول دادرسی حکم می انده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طالق و ثبت واقعه طالق میالواقع الزام خو

الواقع زوجه به وکالت از زوج درجهت اعمال گردد از طرف دیگر با تحقق شرط فی  که نهایتاً خوانده محکوم به امر می

 واهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طالق؟حق طالق بر آمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گ

 ۳۱/۱/۱۳۹۳ـ  ۱۲۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ۳۴و  ۳۳و  ۲۶با توجه به مواد  ۱/۱۲/۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۳۳مذکور درماده « حکم طالق»ـ منظور از ۱

و سایر  ۲۶گذار در ماده شود زیرا قانونحکم الزام زوج به طالق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی این قانون

مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان  ۳۴اطالق نکرده است. و در ماده  «حکم طالق»گاه به گواهی مزبور، مواد، هیچ

مبداء مدت اعتبار حکم طالق را، از تاریخ  ۳۳شدن رأی دانسته ولی در ماده عیسازش را تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قط

 .خواهی قرار داده استابالغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام

ـ در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طالق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم ۲

 .ه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نمایدطالق است و دادگاه عالو

 ۹۲ـ  ۱۸۲ـ  ۱۶۴۲شماره پرونده 

 :سؤال

احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کالهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون 

 خیانت در امانت یا سرقت سالح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره(؟ کند )مانندممنوع و جرم است صدق می

 ۳۰/۱/۱۳۹۳ـ  ۱۲۱/۹۳/۷نظریه شماره 
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است، چون اشیاء مورد استعالم عرفاً مالیت 

ها ها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آنصرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست، لذا سرقت آندارند و 

ها را به مقامات صالحیتدار قانونی صادر کند. و دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آنعمل سارق را توجیه نمی

 .نمایدمی

 ۹۲ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۴۱۶شماره پرونده 

 :سؤال

 ، چنانچه وثیقهقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری ۱۴۰که قبل از اعمال ماده در صورتی 

با علیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر درصورت عدم ضبط آیا گذار فوت نماید و دسترسی به محکوم 

 تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر؟

 ۳۰/۱/۱۳۹۳ـ  ۱۱۴/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می

است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطالعات الزم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً  کفیل

گذار  له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقهبرای مکفولٌ

 ۷۱۸۴تعهد کفیل است. ولی همان طور که در صدر نظریه مشورتی  مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه

گذار مبنی بر معرفی متـهم به مرجع قضائی قائم به شخص این اداره کـل بیان شده است تعهد وثیقه ۳۰/۱/۱۳۸۲مورخ 

جهت ورثه را شود به همین شناخته و اطالعات الزم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمیاوست که متهم را می

های قانون آیین دادرسی دادگاه ۱۴۰گذار قبل از اعمال ماده لذا چنانچه فوت وثیقه .توان به معرفی متهم مکلف نمودنمی

شده باشد، با توجه به این که و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع  ۱۳۷۸عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 

گذار نبوده و تعهد ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه

وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده )چون قائم به شخص وی بوده است( لذا وثیقه فک می شود. 

 .ای قبلی مغایر عدول شده استضمناً از کلیه نظریه ه

 ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۷۰۹شماره پرونده 

 :سؤال

چنانچه قاتل مردی از اقیلت های دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد  ۵۵۴و  ۳۸۲با عنایت به مواد 

 فاضل دیه الزم است؟

 ۲۶/۱/۱۳۹۳ـ  ۸۳/۹۳/۷نظریه شماره 
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 قضائیهنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه 

های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین که دیه اقلیت ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۵۵۴با توجه به ماده 

 .گیردکرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می

 ۹۲ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۹۶۶شماره پرونده 

 :سؤال

نماید آیا تقاضای ورثه آن هم  قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می

 پس از کشف دالیل جدید می توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر؟

 ۲۴/۱/۱۳۹۳ـ  ۷۳/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

، حق شکایت یا گذشت و نیز این قانون ۱۰۶و نیز ماده  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۰۲تبصره ماده مستنبط از 

شود و تقاضای ورثه شاکی رثه شاکی منتقل میاالصول پس از فوت شاکی به وتقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی

های عمومی و قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه ۳در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده 

الذکر منوط قانون فوق ۳بالمانع است، اما باید توجه نمود که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده  ۱۳۸۱انقالب مصوب 

 سوی از( …شرایط قانونی )صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دالیل جدید به احراز

 .است مجدد رسیدگی تجویز و دادگاه سوی از شرایط احراز متعاقباً و دادگاه از آن درخواست و دادستان

 ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۲۰۰۹شماره پرونده 

 :سؤال

مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث ای با موضوع احتراماً پرونده 

اند در محضر دادگاه نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده  ۵۰تشخیص داده شده است

اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطالع اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده مراسم قسامه اجراء نموده 

شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع  از موضوع با این استدالل که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می

 :اند حال سئوالی که مطرح است این است کهاند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده نموده 

بازداشت  برد تکلیف متهم چیست؟ آیا قرار ر قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر میـ چون احد ازمتهمان با صدو۱

 نامبرده ابقاء گردد ویا این که به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد؟

ـ باتوجـه به این که در خصـوص عـدول حالـفین از قسامه نـظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وجـود دارد و عده ۲

اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف  را قابل استـماع و عده ای مسموع ندانستهای عدول 

 گیری مناسب یاری نماید؟ دادگاه چیست؟ خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم
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 ۲۳/۱/۱۳۹۳ـ  ۶۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 ه قضائیهنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قو

کنندگان سوگند قبل از صدور عدول برخی از اداء ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۳۴۶و  ۳۴۴با توجه به مواد : ۲ـ۱

حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد 

دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست 

 .شودقانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می ۳۱۸ و طبق ماده

 ۹۲ـ  ۷۶ـ  ۱۹۸۶شماره پرونده 

 :سؤال

قانون مدنی قبض شرط صحت وقوع عقد هبه است، در هبه سهام با نام شرکت سهامی  ۷۹۸نظربه اینکـه مطابق ماده 

کند و  حضور واهب درشرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می

 آید.؟ دلیل قبض به شمار می

 ۲۰/۱/۱۳۹۳ـ  ۵۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 قی قوه قضائیهنظریه مشورتی اداره کل حقو

باشد، بنابراین در فرض پرسش نظر به این که قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می

دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب  رسد حضور واهب در شرکت و امضاءبه نظر می

توان گفت که قبض صورت متهب ولو این که اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمیشود، زیرا بدون انتقال سهام به نام می

 .پذیرفته است

 ۹۲ـ  ۶۲ـ  ۱۹۵۸شماره پرونده 

 :سؤال

شخص الف ضامن تسهیالت دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به 

طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و عالوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت )جریمه( 

است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم  تأخیر تأدیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده

پرداخت از ناحیه وام گیرنده و جهت پرداخت توسط وی )ضامن( ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت 

اصل و سود تسهیالت اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطالع از وضعیت تخلف متعهد 

ام گیرنده( در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر تأدیه تسهیالت دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده اصلی )و

بانک در  استناد نموده است، الزم به توضیح این که در قرارداد اعطایی تسهیالت از سوی قانون آیین دادرسی مدنی ۵۲۲

خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطالع از سوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است 

 :بفرمایید
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گیرنده در موعد مقرر تکلیف به  ـ آیا بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام ۱

 باشند یا خیر؟ ریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط میاطالع به ضامن از طریق ارسال اخطا

باشد تا در این صورت  گیرنده در پرداخت اقساط مؤثر در مقام می ـ اصوالً علم و اطالع و آگاهی ضامن از تأخیر وام۲

 نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟

 ۲۰/۱/۱۳۹۳ـ  ۵۴/۹۳/۷نظریه شماره 

 حقوقی قوه قضائیهنظریه مشورتی اداره کل 

ها و مؤسسات باشد بنابراین بانکعنه است و جدای از آن نمیـ با توجه به این که ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون۲و۱

اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابالغ اخطاریه به 

 .رند. مگر این که در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشدضامن، جدای از مدیون اصلی ندا

 ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۲۰۶۰شماره پرونده 

 :سؤال

مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی تعزیرات مصوب  ۷۰۳و  ۷۰۲نظر به مقررات ماده 

قانون مجازات اسالمی مصوب  ۹۴و ده برابر ارزش عرفی تجاری کاالی مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده 

تواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق مبنی بر این که دادگاه می ۱۳۹۲

قانون مرقومه را دارد یا  ۹۴اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید؟ آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده 

تواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید و دادگاه می خیر؟

 .برداری قضایی به این دادگاه اعالم گرددمستدعی است مراتب جهت بهره

 ۲۴/۱/۱۳۹۳ـ  ۶۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون  ۹۴علیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطالق ماده تعویق صدور حکم یا ت

قانون مجازات اسالمی  ۷۰۳و  ۷۰۲شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد  ۱۳۹۲مجازات اسالمی 

با  ۳/۱۰/۱۳۹۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۷۱های مقرر در ماده شود و ممنوعیتنیز می( ۱۳۸۷)اصالحی

در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان  (۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی ) ۹۴توجّه به ماده 

 .گرددنمی

 ۹۲ـ  ۱/۳ـ  ۱۹۴۲شماره پرونده 

 :سؤال
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 :کند علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی میله سهام محکوم درموردی که محکو م 

بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر ـ نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می ۱

ها نامه صادر و توقیف سهام صورت گیرد؟ و بایست خطاب به اداره ثبت شرکت سهام شرکت توقیف کند و یا این که می

 .یا هر دو نامه باید صادر شود

ـ درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف ۲

اریخ صدور نامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا اجرای احکام چیست؟ مالک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ ت

 تاریخ دیگر؟

علیه استنکاف  ـ چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم۳

شرکت را قانون اجرای احکام مدنی  ۸۷توان در چارچوب ماده کند چه مسئولیتی وی و شرکت مذکور دارد؟ آیا می  می

علیه )سهام  علیه( نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکومشخص ثالث دانست که مال )سهام محکوم 

 علیه در صورت انتقال سهام دانست؟ شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است( ضمان جبران خسارت محکوم

از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت  ـ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت۴

شود؟ آیا بر مبنای خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می 

تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه  انتقال مذکور خریدار سهام می

 دعوت از وی اقدام کند؟به جهت عدم 

 ۲۰/۱/۱۳۹۳ـ  ۵۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شود، گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال میـ مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعالم می۱

م از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعالم ها پس از اعالم مراتب توقیف سهاکما این که اداره ثبت شرکت

 .کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شودمی

ـ صرف نظر از این که شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت ۲

 .باشدزمان وصول دستور توقیف می رسد تاریخ توقیف سهام،باشد، به نظر میباشند، متصور نمی

گردد که مال موضوع توقیف نزد آن ـ با توجـه به این که در فرض سؤاالت، شـرکت شخص ثالث محسوب می۴و۳

قانون اجرای  ۸۸و  ۸۷ مواد مقررات فرض، دو هر در بنابراین گردد،می اعالم …باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یامی

احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات 

 .وارده خواهد بود

 

 

 

  93 



w 

 

www.dad-man.ir 
 

 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 ۹۲ـ  ۳/۹ـ  ۲۰۲۰شماره پرونده  

 :سؤال

دادخواستی  الفشود، برادر و مادر  نگهداری می برساند فرزند مشترک توسط مادر زوجه را به قتل می(ب. زوج(الفـ ۱

نمایند در پاسخ اعالم فرمائید حضانت با  به خواسته استرداد طفل و حضانت تسلیم دادگاه می الفو  ببه طرفیت مادر 

 چه کسی است؟

 و بدادخواستی به طرفیت  الفکنند  در یک آپارتمان ساکن و از کنتور گاز مشترک استفاده می دالو  جو  بو  الفـ ۲

و شرکت گاز به خواسته الزام به تفکیک امـتیاز کنتور گاز مشـترک تقدیم نموده است آیا چنین دعوایی قابلیت  ج

 استماع دارد یا خیر؟

 ۱۸/۱/۱۳۹۳ـ  ۴۱/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

، با رسیدن ۳/۱۰/۱۳۶۴  مورخ ۳۰و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره  قانون مدنی ۱۲۱۰اوالًـ مستنداً به ماده 

سال تمام قمری است، موضوع حضانت )امر  طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه

تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی پس از بلوغ شرعی( می)غیر مالی( منتفی است و فرد بالغ 

 .نماید

اصالحی سال  قانون مدنی ۱۱۷۳ثانیاًـ در فرض استعالم، بالحاظ قتل مادر طفل از سوی پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده 

تواند از طرق مختلفی از جمله تواند هر تصمیمی را برای حضانت طفل اتخاذ نماید، تشخیص دادگاه می، دادگاه می۱۳۷۶

رشناس، تحقیقات محلّی، ارجاع امر به مددکاری و با لحاظ مدارک و مستندات طرفین از جمله مفاد حکم ارجاع امر به کا

 .محکومیت کیفری زوج، صورت پذیرد

 ۹۲ـ  ۲۱۸ـ  ۲۰۸۳شماره پرونده 

 :سؤال

دارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین که اشعار می انون شوراهای حل اختالفق ۱۱ماده  ۲با توجه به بند 

باشد، آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستأجره در صالحیت شورا می

ئی است شود با توجه به این که از متفرعات دعوا مستأجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیه به موقع اجاره مطرح می

که اصـل آن در صالحیـت شورای حل اختالف است، باید در شورای حل اختالف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن 

 درصالحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟
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 ۱۸/۱/۱۳۹۳ـ  ۳۲/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صالحیت شوراهای ، فققانون شوراهای حل اختالف ۱۱ماده  ۲با توّجه به صراحت بند 

مذکور بوده و سایر دعاوی با منشاء عقد اجاره نظیر دعاوی بطالن و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صالحیت 

 .شوراهای مذکور خارج است

 ۹۲ـ  ۱/۳ـ  ۲۰۶۳شماره پرونده 

 :سؤال

در فرضی که موضوع  قانون اجرای احکام مدنی ۱۴۶ی  مادهمرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق 

 (.اه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است ؟ )دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابتاعتراض توسط دادگ

 ۱۶/۱/۱۳۹۳ـ  ۱۲/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وضوع علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی ماگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ 

عنی دادگاه مجری نیابت است. ولی اگر موضوع کننده مال ی، دادگاه توقیفقانون اجرای احکام مدنی ۱۴۷و  ۱۴۶مواد 

به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه مـحکومٌ 

 .شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است
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 ۹۳ ـ ۱/۱۸۶ـ  ۸۸۴شماره پرونده  

 :سؤال

 :شود یعنی در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی سال  ۱۲۳احتراماً، آیا ماده 

 ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبالً فوت کرده۱

 .ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبالً فوت کرده است۲

 ۱۱/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۳۶۸/۹۳/۷نظریه شماره 

 قضائیه قوه حقوقی کل اداره مشورتی نظریه

 در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم ۱۳۹۲قانون مجـازات اسـالمی  ۱۲۲ن طبق تبصـره ماده ـ مقن۱

 .محال را در حکم شروع به جرم دانسته است

 محال جرم ارتکاب برای مادی عملیات انجام به شروع صرف سوال[ در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا] ۲ـ در بند ۲

باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده و عملیات مادی جرم )محال( می نبوده کافی

 .گردد ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۲۲

 ۹۳ـ  ۵۹ـ  ۹۷۰شماره پرونده 

 :سؤال

 مالک به صورت عادی خریداری نماید،چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از 

های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای  لیکن مالک مغازه

 تواند دعوای آنها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می

 تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟ تفکیک و الزام به

 ۹/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۳۴۳/۹۳/۷نظریه شماره 

 قضائیه قوه حقوقی کل اداره مشورتی نظریه

 نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی

 تقاضای باشد، زیرایداری نموده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمیخر

لکن  .است اجاره مورد ملک منافع مالک که مستأجر نه باشد،می طرح قابل عین مالک ناحیه از تفکیکی اسناد صدور

قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که  ۲۲۰درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به ماده 

در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و همچنـین نتایجی که به موجـب عرف و عـادت و یا 
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و لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره  نمایدگردد، ملزم میقـانون از عقد حاصل می

 .باشدمسموع می

 ۹۳ـ  ۱/۷ـ  ۵۸۴شماره پرونده 

 :سؤال

 قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد، لکن یک یا دو برادر هـم ۸۹۲اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده 

 شود و مادر فاقد حاجب است؟باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمیمازاد بر حد نصاب مقرر داشته 

 ۹/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۳۴۲/۹۳/۷نظریه شماره 

 قضائیه قوه حقوقی کل اداره مشورتی نظریه

 قانون مدنی و شروط ذکر شده در بند مذکور )شرط چهارم( با وجود برادر ابوینی یا ابی،  ۸۹۲باتوجه به بند ب از ماده 

 رادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته، بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یاوجود یک ب

 .گرددابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس از ما ترک محروم می

 ۹۳ـ  ۱/۲۹ـ  ۹۷۱شماره پرونده 

 :سؤال

ها بدون دایر کردن محل کسب رها نموده باشد و در سال چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه ملک مورد اجاره را

اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل 

 تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟مستأجر می

 ۹/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۳۳۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 قضائیه قوه حقوقی کل هادار مشورتی نظریه

قانون  ۹۵۳قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده  ۹۵۲و  ۹۵۱باتوجه به تعاریف به عمل آمده در مواد 

رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره به نظر می« تقصیر اعم است از تعدی و تفریط»مدنی 

ری آن و رها نمودن آن را می توان از مصادیق تفریط )ترک عملی که به موجب قرارداد یا و کوتاهی وی در حفظ و نگهدا

کننده به متعارف برای حفظ مال غیر الزم است( دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر به عهده قاضی رسیدگی

 .باشدپرونده می

 ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۶۰۷شماره پرونده 

 :سؤال

 ۶۸چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری  ۶۸ـ ماده ۱

 را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟

 ۸/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۳۲۴/۹۳/۷نظریه شماره 
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 قضائیه قوه حقوقی کل اداره مشورتی نظریه

 دادسرا، تحقیقات متهم، تعقیب برای که است مواردی  ،۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری   ۶۸موارد ذکر شده در ماده 

 دارد امکان که آنجا تا باید شکایت، کنندهدریافت مراجع لذا و است ضروری کشور دیوانعالی حتی و دادگاهها رسیدگی

 نیز دریله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس وس به را مذکور موارد

عنه برطرف توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکیجریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را مالحظه کنند، همواره می

 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا به وسیله ۶۹در ماده  .نمایند

 قانونگذار را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت ۶۸کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده 

 از مورد چند یا یک تکمیل عدم علت به توان نمی و نکرده ذکر ۶۸ ماده نواقص کردن برطرف برای نیز اجرائی ضمانت

 .گرفت نادیده یا کرد بایگانی را شکوائیه ماده، این در مذکور موارد

 ۹۳ـ  ۶۶ـ  ۷۵۶شماره پرونده 

 :سؤال

 ـ آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در۱

 باشد یا خیر؟ و به عبارت دیگر اختیار دادستان بهها می سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه

 باشد؟صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می

 ـ بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مأمورین انتظامی۲

 دستور بودن قانونی فرض بر دولت مأمورین از تمرد فرض  مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با همکاری شهرداری و آیا

 گردد؟می محسوب تمرد نباشد یا و بوده قانونی دستور اینکه از اعم تمرد هرگونه و است مطلق صورت به یا و است

 ۸/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۳۲۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 قضائیه قوه حقوقی کل اداره مشورتی نظریه

 را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است.« مأمورین شهرداری»ها قانون شهرداری ۱۰۰ـ ماده۱

باشد، ولی این حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بالاشکال می 

 ساختمانی عملیات از جلوگیری دستور هرداری،ش مأمورین حضور بدون رأساً دادستان که نیست مفهوم این به امر

 .نماید صادر را غیرمجاز

 مأموریت حین در غیرمجاز ساختمانی عملیات از جلوگیری در شهرداری مأمورین همراه به انتظامی مأمورین چنانچه ـ۲

 محسوب مأمورین هب نسبت تمّرد باب در اسالمی مجازات قانون مقررات مشمول ها آن به تمّرد باشند، وظیفه انجام و

 .شد خواهد

 ۹۳ـ  ۸۸ـ  ۷۴۶شماره پرونده 

 :سؤال

آیا حواله صادره ازسوی مؤسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در 

 (قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است ۷۲۴تواند طرح دعوا نماید؟ )با عنایت به ماده بازار می
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 ۵/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۲۹۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 قضائیه قوه حقوقی کل اداره مشورتی نظریه

 حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد، بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و

گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح شامل آن نمی مقررات اسناد تجاری )از جمله ظهرنویسی(

قانون  ۷۲۴های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده دعوی به استناد حواله

 صدور له ایجاد شود. ولیعلیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حوامدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال

باشد و از چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می .است متفاوت حواله عقد با ماهیت در موصوف هایحواله

 .شودعلیه منتقل میدارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محالمؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می
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  ۹۲ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۷۸۷شماره پرونده  

  :سؤال

مبحث  ی عمومی و انقالب در امور مدنیآیین دادرسی دادگاه هابا احترام مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم 

واخواهی بین دادگاه های بدوی و محاکم تجدید نظر در خصوص این که اگر در مهلت واخواهی، واخواه بدون اشاره به 

واخواهی و اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدید نظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست خود را خطاب به 

نظر تحریر و از ناحیه دادگاه های تجدید نظر به واسطه این که مهلت واخواهی منقضی نشـده و حق  دادگاه های تجدید

ای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به  واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشاره

آمده تقاضا دارد در این خصوص نظریه مشورتی  محاکم بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟ با توجه به اختالف نظر پیش

 .ارائه فرمایید

  ۱۳۹۳/۴/۳۱ـ  ۱۰۲۳/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آن که خالف آن احراز 

ؤال بالفاصله پس از تقـدیم دادخواست تجدید نظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به شود. بنابراین در فرض س

شود. اگر دادگاه تجدید نظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه تجدید نظر اقدام می

  .دادگاه بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند

  ۹۳ـ  ۲۲۴ـ  ۶۷۶شماره پرونده 

  :سؤال

در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا 

 باشد یا خیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟  جرم می

  ۱۳۹۳/۴/۲۵ـ  ۹۷۴/۹۳/۷نظریه شماره 

  قوه قضائیهنظریه مشورتی اداره کل حقوقی 

و از حیث مصداق غیرمحصور است « مکتوب»بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع 

ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی ، مکتوب هستند و لذا «عرایض»و از جمله  ۶۹۸و تمامی وسایل ذکر شده در ماده 

  .های معنونه در قالب کتابت استقوانین جزائی نیز انحصاراً ارتکاب بزهبه هر صورت اقتضای تفسیر مضیّق  .است
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  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۶۱۶شماره پرونده 

  :سؤال

تواند ورود مأموران را درخواست کند یا فقط بزه دیده می قانون آیین دادرسی کیفری جدید ۴۵آیا در اجرای بند ث ماده 

 ها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟  افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایه

  ۱۳۹۳/۴/۲۳ـ  ۹۶۳/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کلیه افرادی است که در محل   ۱۳۹۲انون آیین دادرسی کیفری مصوب ق ۴۵منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده 

مورد نظردر ماده )منزل یا محل سکنای افراد( به صورت دائم یا موقت سکونت دارند، اعم از این که بزه دیده واقع شده 

گردد و فرض قضیه در اینجا های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمیباشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع

ربط دارد. اما بدیهی است که چنان چه  گردد که اختصاص به سکونت افراد ذیتنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می

کن به اعتبار جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اما

 ۴۵باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می

  .باشندقانون یادشده می

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۳۹۷شماره پرونده 

  :سؤال

درغیر موارد فوق مراتب "دارد: آن که مقرر می ۱و تبصره  ۱۳۹۲می مصوب قانون مجازات اسال ۲۵با عنایت به ماده 

گردد مگر  ربط منعکس نمی های صادره از مراجع ذی شود لکن در گواهیمحکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می

خصی دارای یکی از ، خواهشمند است بفرمائید چنانچه ش"به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق  ۲۵محکومیت های بندهای سه گانه ماده 

ماده مزبور گردد، سپس سوابق  ۱اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری گردد و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره 

فاقد سابقه »های صادره مجاز به ذکر عبارت  ، آیا مرجع قضایی در گواهیکیفری آن ها از دادگستری استعالم شود

 ای به سابقه کیفری غیرمؤثر محکوم اشاره  هست یا این که لزوماً عبارت باید طوری تنظیم گردد که« باشد کیفری می

 علیه داشته باشد؟ 

  ۱۳۹۳/۴/۲۳ـ  ۹۶۱/۹۳/۷نظریه شماره 

  وه قضائیهنظریه مشورتی اداره کل حقوقی ق

 ۱۳۹۲می قانون مجازات اسال ۲۵ـ با توجه به این که صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی ]عمدی[ طبق ماده ۱

نماید و با انقضای این مواعد، همان طور های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم میعلیه را در مدتمحکومٌ

  93 

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
https://www.ekhtebar.com/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7/
https://www.ekhtebar.com/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7/


 
  

 

www.dad-man.ir 

نماید و آثار تبعی محکومیت وی نیز  تصریح شده، شخص اعاده حیثیت حاصل می قانون مذکور ۲۶ماده  ۲که در تبصره 

  .نع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیستصدور گواهی عدم سوءپیشینه بالماگردد لذا زائل می

شوند و فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۲۵ماده  ۱ـ محکومین موضوع تبصره ۲

کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت مگر آن که استعالمشود های صادره درج نمیمحکومیت آنان در گواهی

  .شودنیز به مرجع مذکور منعکس می محکومیت غیرمؤثر آنان

  ۹۳ـ  ۹۸ـ  ۴۶۱شماره پرونده 

  :سؤال

فند به تقاضای کارمندان خود دستگاه های اجرایی مکل ۱۳۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸۸به موجب ماده 

های قانونی آن ها با استفاده از کارشناس حقوقی خود و یا  برای دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسوولیت

گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران  گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می

گیرند استدعا دارد بررسی و  خود پاسخگوی دستگاه های نظارتی و یا محاکم قضایی قرار می درحوزه کاری گذشته

  :اظهارنظر فرمایند

 از و آورد عمل به قضایی حمایت مربوط مدیران و مسئولین از نیز بازنشستگی از پس و  توان در حالت اشتغالـ آیا می۱

 ه پرداخت حق الوکاله اقدام نمود؟ ب نسبت عمرانی هایطرح یا و جاری بودجه محل

ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات ۲

 باشد یا خیر؟  پذیر می سازمان بازرسی کل کشور یا سایر مراجع قانونی امکان

  ۱۳۹۳/۴/۲۲ـ  ۹۴۳/۹۳/۷نظریه شماره 

  تی اداره کل حقوقی قوه قضائیهنظریه مشور

های قانونی در رسد درصورتی که شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی، مربوط به وظایف و مسوولیتـ به نظر می۱

زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرائی باشد، ولو این که بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضائی 

نیز مؤید  ۱۳۷۶ارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب قرارخواهند گرفت و ماده واحده قانون حمایت قضائی از ک

های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین این نظریه است. ضمناً هزینه

  .گردد

دربرابر »نظیر  ۱۳۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸۸ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۲

اینست که « گرفتن وکیل»و « برای دفاع ازانجام وظایف آنها»، «تقاضای کارمندان»، «مورد حمایت قضائی»، «شاکیان

های محوله مورد منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسوولیت

ئی( تعقیب کیفری و یا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذی نفع در مراجع قضاوتی )قضائی و شبه قضا

اند و دستگاه متبوع آن ها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن قرار گرفته
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که باید با تقاضا و تمایل کارمند ) وکیل اخذ یا حقوقی  کارشناس معرفی  باید باها و ایجاد امنیت قضائی کارکنان می

بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی  .باشد( اقدام حمایتی الزم را معمول دارد

پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی

  .اقامه ندارد

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۵۶۸شماره پرونده 

  ل:سؤا

مقرر گردیده است تا شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و  نون مبارزه با پولشوئیقا ۱۱فق ماده احتراماً نظر به اینکه و

درصورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشوئی و جرائم مرتبط اختصاص یابد چنانچه در مراکز استان 

تواند برخالف اصول صالحیت که جزء میها شعبی برای این امر اختصاص داده نشده باشد، ارشاد فرمایند آیا این امر 

 باشد ایجاد صالحیت برای دادسرا ودادگاه های کیفری تهران نماید یا خیر؟  قواعد شکلی و آمره می

  ۱۳۹۳/۴/۲۲ـ  ۹۴۲/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نافی صالحیت دادگاه های جزائی محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم  ۱۳۸۶پولشوئی مصوب  قانون مبارزه با ۱۱ماده 

باشد. پولشویی نیسـت، بلکه ناظر به تشـکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می

 ۲و مواد  ۱۳۷۸قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۵۱ماده )بنابراین با توجه به اصل صالحیت دادگاه محل وقوع جرم 

با اصالحات بعدی( دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در  ۱۳۷۳قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصـوب  ۱۳و

تصاصی بودن شعب مانع از رسیدگی به سایر جرائم اخ»باشد و ذکر عبارت رسیدگی می حوزه آن واقع شده، صالح به

 .های ذاتی و محلی داردیز داللت بر عدم نفی صالحیتن قانون یاد شده ۱۱در قسمت اخیر ماده « باشدنمی

  ۹۳ـ  ۷/۱ـ  ۶۰۹شماره پرونده 

  :سؤال

هیأت ۱۹۹و رأی شماره  ۱۳۹۰مصوب  قانون تشکیالت آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۱و  ۱۰احتراماً با نظر به مواد 

دولتی و شهرداری ها عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای 

های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم  در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح

 :استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است

ی ها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف ـ آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی و شهردار۱

اند و مالک  نموده.…خانه آب و فاضالب، ایستگاه برق واراضی و امالک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه

 ؟ نظر به مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند
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ـ آیا دادگـاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و ۲

 باشد؟ صدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض آن می

اند مثالً  دهـ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران که متحمل خسارت ش۳

شود یا این گونه  می شامل نیز را …خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب ساختمان یا خسارت به آن و 

 دعاوی مستقیماً قابل طرح در دادگستری است؟ 

  ۱۳۹۳/۴/۲۲ـ  ۹۳۸/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

که تعیین میزان  ۲۲/۹/۱۳۹۰مصوب  آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قانون تشکیالت و ۱۰ماده  ۱ـ تبصره ۳و۲و۱

این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع  ۲و  ۱خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 

ری مزبور تخلف در صالحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات ادا

یا  و آید وارد خسارتی قرارداد طرف به دولتی اداره قراردادی تخلف اثر در چنانچه مثال، عنوان به گرنه و شود،می  ایجاد

در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با 

همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک ملک خود  .کننده است دادگاه عمومی رسیدگی

نماید، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه های اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می

  .باشدباشد و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمیعمومی می

  ۹۳ـ  ۶۸ـ  ۳۴۳ه شماره پروند

  :سؤال

ماده تنظیم و ابالغ نموده است. در  ۲۹را در  ۷۵نامه شماره های بیمه آیین شورای عالی بیمه جهت اداره امور نمایندگی

نامه مزبور رسیدگی به اختالفات نماینده و شرکت بیمه به هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، آیین ۲۰ماده 

 ۲گران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است. رأی هیأت مزبور طبق تبصره  سندیکای بیمه

نامه مزبور چگونگی اجراء پس از صدور رأی مشخص نشده و برای  االجراست. متأسفانه در آئین قطعی و الزم ۲۰ماده 

ه عنوان رأی داوری و صدور اجرائیه و نهایتاً عملیات دادگاه عمومی به عنوان مرجع صدور اجرائیه درخصوص تلقی رأی ب

 اجرائی ابهام وجود دارد 

 تواند رأی مزبور را رأی داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتتناع نماید؟ اوال: آیا دادگاه می

تواند مراتب را د دارد میثانیاً: در صورت صدور اجرائیه به علت این که در رأی قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابهام وجو

 از مرجع صدور رأی استعالم نماید؟ 

  ۱۳۹۳/۴/۲۱ـ  ۹۲۸/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده آیین ۲۰اوالً: در فرض سؤال، اگر مفاد ماده 

وی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رأی هیأت مزبور، همان ماهیت رأی داور بوده منعکس و یا به نح

  .باشدو احکام آن را دارا می

 ۲۷این اداره کل آمده است با توجه به مالک ماده  ۲۹/۳/۱۳۹۰مورخ  ۲۰۳۱/۷ثانیاً : همان گونه که در نظریه شماره 

 .کننده رأی استرفع ابهام از رأی با داور یا هیأت داوری صادر ۱/۸/۱۳۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان
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  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۵۰۷شماره پرونده  

  :سؤال

قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال  ۱۰و[ ماده ] ۱۳۹۲مصوب  مجازات اسالمیقانون  ۲۱۵با توجه به ماده 

نماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به  درمواردی که دادگاه حکم صادرمی

 اظهارنظر نماید؟ اتخاذ تصمیم بوده یا این که نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقاً باید 

  ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ـ  ۲۰۱۳/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان ۱۳۹۲ی مصوب قانون مجازات اسالم ۲۱۵اوالً: ماده 

تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف  است که باتوجه به

دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا 

ء کشف شده وکشف نشده است و اگر در باشد که مطلق و اعم از اشیابرای استعمال اختصاص یافته است، می

  .کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید

 ۱۵/۴/۱۳۷۳قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  ۳ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده 

 محلی صالحیت درخصوص دادستان و بازپرس بین اختالف حدوث درصورت» …تصریح شده که ۲۸/۷/۱۳۸۱اصالحی 

 قانوناً دادگاه بنابراین «…ب محل استانقال یا عمومی دادگاه با اختالف حل مورد حسب جرم نوع چنین وهم وذاتی

 حکم و داده تطبیق قانونی مواد از دیگر یکی با را کیفرخواست در مقید اتهام خود قضائی نظر و تشخیص طبق مجازاست

 انشای در کیفرخواست در استنادی وماده دادستان نظر از تبعیت به تکلیفی دادگاه درنتیجه. نماید صادر را موضوع قانونی

دارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصالح کیفرخواست یا ن رأی

  .عدول دادسرا از آن نیست

  ۹۲ـ  ۷۵ـ  ۱۵۱۰شماره پرونده 

  :سؤال

های خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره آیا قبل از تنظیم صورتمجلس به فرض که یکی از خواسته 

توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایانکار از شهرداری و اخذ صورتمجلس تفکیکی از ثبت اسناد و امالک باشد آیا می

 د به نام خواهان نمود؟ اداره ثبت و سپس تنظیم سن

  ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ـ  ۲۰۱۰/۹۲/۷نظریه شماره
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  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به اینست که آپارتمان مذکور 

باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده 

اید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان ب دادگاه باشد، شهرداری کار پایان اخذ و تفکیکی مجلس صورت  اخذ

  .کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید

  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۴۵۸شماره پرونده 

  :سؤال

بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه  ۱۳۹۲مصوب  قانون مجازات اسالمی ۴۶۷با توجه به ماده 

عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا 

ا پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا مالک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به بایستی عاقله دیه ر

 دیه موضحه برسد یا مالک جرح موضحه است؟ 

  ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ـ  ۲۰۰۶/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هرگاه در اثر یک یا چنـد ضربه خطائی صدمات متعددی به هر  ۱۳۹۲ قانون مجازات اسالمی ۴۶۷با توجه به تبصره ماده 

یک یا چند عضو وارد آید، مالک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه 

د شده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب قانون یا ۲۹۲به بند ب ماده 

  .شودمی

  ۹۲ـ  ۷/۱ـ  ۱۰۵۵شماره پرونده 

  :سؤال

قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در  ۱۰خواهشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده 

 کور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟ صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذ

  ۹/۱۰/۱۳۹۲ـ  ۱۹۶۸/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

که تعیین میزان خسارات  ۲۲/۹/۱۳۹۰مصوب  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۰ماده  ۱ـ تبصره ۱

این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در  ۲و۱وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 

شود صالحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می
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مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی وگرنه به عنوان 

  .باشدکننده میبا دادگاه رسیدگی

رده از ناحیه مؤسسات و اشخاص ، تعیین میزان خسارت واقانون صدرالذکر ۱۰ـ با توجه به این که در تبصره یک ماده ۲

این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از  ۲و۱مذکور در بندهای 

صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع 

  .باشدنمی

  ۹۲ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۴۱۱رونده شماره پ

  :سؤال

سالگی آیا کماکان  ۱۸در خصوص اشخاص باالتر از سن بلوغ تا سن قانون حمایت از خانواده  ۴۲ـ با توجه به ماده ۱

 قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟ 

یاد شده حق  ۴۲ـ درصورتی که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۲

   الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟ ممنوع

  ۹/۱۰/۱۳۹۲ـ  ۱۹۶۷/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات قانون  اند،اند ولی هنوز به سن رشد )هجده سالگی( نرسیدهرسیدهـ در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی ۱

  .گذرنامه حاکمیت دارد

الخروجی فرزند اقدام  تواند نسبت به ممنوعدار حضانت فرزند است، میـ مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده۲

 ند اقدام نمایدکند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرز
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 ۹۳ـ  ۶۲ـ  ۳شماره پرونده  

  :سؤال

منعقده فی مابین خود و الحسنه در قراردادهای های قرض با توجه به اینکه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق

اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده عالوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و عالوه بر 

نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه آن وجه التزام تعیین می

 .التزام وجاهت قانونی دارد

 ۲۷/۱/۱۳۹۳ـ  ۱۰۹/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اوالً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و 

، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی قانون مدنی ۱۰جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 

سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل 

 .به است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آن ها نیز محکوم به بطالن استمطال

، ماده ۱۳۸۱ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ثانیاً: با توجه به 

های آن استثناء نگردیده به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره های آنبدون ربا و تبصره قانون عملیات بانکی ۱۵

 .است

 ۹۲ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۷۰۵شماره پرونده 

  :سؤال

 اگر تاجر دادخواست اعسارتقدیم نماید دادگاه باید قرارعدم استماع صادرکند یا رد دعوی؟

 ۱۶/۱/۱۳۹۳ـ  ۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 اداره کل حقوقی قوه قضائیهنظریه مشورتی 

رسد، با این حال با توجه به این که برابر گرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی

اصوالً دادخواست اعسار از تاجر قابل پذیرش و  قانون آیین دادرسی مدنی ۵۱۲و ماده  ۱۳۱۳قانون اعسار مصوب  ۳۳ماده 

 .رسد در فرض سؤال صدور قرار عدم استماع دعوا موجه استاستماع نیست، بنابراین به نظر می
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 ۹۲ـ  ۱/۲۹ـ  ۲۰۵۵شماره پرونده 

  :سؤال

بدون ذکر مدت و در  ۱۳۷۶قانون روابط موجر و مستأجر سال اد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول چنانچه در قرارد

 :نظر گرفتن اجاره بها ماهانه قرارداد منعقد گردد

 تواند تقاضای تخلیه نماید؟ ـ در چه زمانی مالک می۱

همچون نیاز شخصی و یا تغییر شغل و یا ]غیره[  ۱۳۵۶قانون اجاره سال ـ آیا برای تخلیه ملک جهات مورد نظر در ۲

 الزامی است؟

 ۱۳۷۶ـ آیا اقداماتی همچون انتقال به غیر بدون اجازه مالک و یا تغییر و یا سایر تخلفات در قراردادهای اجاره سال ۳

 به نرخ روز دارد؟ تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی

ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت ]اجاره[ بها ماهانه باشد، آیا با انقضاء عقد اجاره  ۴

 دارد یا خیر؟ ۱۳۷۶قانون سالمستأجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز را در

وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون  ،۴ـ درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند  ۵

 باشد؟روابط موجر و مستأجر می ۱۳۷۶سال

 ۱۶/۱/۱۳۹۳ـ  ۳/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باشد که ناظر بر موضوع استعالم می ۱۳۷۶قانون موجر و مستأجر سال  ۲قانون مدنی و ماده  ۵۰۱و  ۴۶۸ـ طبق مواد ۱

 تواندمی مالک و اسـت باطل اجاره عقد باشد نشده مشخص …چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و 

 مسترد باید دریافتی وجه صورت این در که بخواهد نیز را ید تخلیه درخواست نامهاجاره بطالن دعـوای طرح ضـمن

 .گردد

باشد، در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید  ۱۳۵۶قانون روابط موجر و مستاجر سال ـ چنانچه مورد اجاره تابع ۲

 .باشد ذکر جهت منتفی است ۱۳۷۶در دادخواست تقدیمی قید شود ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 

کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد در زمان  ۱۳۷۶أجر مصوب قانون موجر و مست ۶ماده  ۲ـ طبق تبصره  ۵و  ۴و  ۳

 .نفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشتتخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فی

 ۹۲ـ  ۱/۳ـ  ۱۹۷۶شماره پرونده 

  :سؤال
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های اجرایی به صورت تمثیلی بیان  مصادیق هزینه قانون اجرای احکام مدنی ۱۵۸ماده  ۲احتراماً نظر به اینکه در بند 

 های زیر نیز از مصادیق هزینه ه است خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینهشد

 :باشد یا خیر اعالم فرمایید های یاد شده می

ـ درصورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعالم ۱

تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در  آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی مینموده باشد، 

تواند اعالم موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از دفترخانه مطالبه نماید؟ عالوه بر آن آیا مالک می 

 یافتی بر چه مبنایی خواهد بود؟مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان در

هایی است که مستند آن سند  هزینه قانون اجرای احکام مدنی ۱۵۸ماده  ۲های مندرج در بند  ـ آیا منظور از هزینه۲

ها از مبلغ معامله باشد؟ به طور مثال اگر  تواند مبنای کسر این هزینهرسمی است و یا آن که اسناد غیر رسمی نیز می

 احکام اجرای آیا نماید را …صاحبان مغازه و مسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و 

 به مطالبات دست این که آن یا و نماید پرداخت و کسر آن از را شده یاد مطالبات عادی اسناد این به استناد با تواندمی

 دگی قضایی و صدورحکم نیاز دارد؟رسی

 ۱۶/۱/۱۳۹۳ـ  ۱۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

های اجرائی موضوع ـ وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه۱

 .قانون اجرای احکام مدنی خارج است ۱۵۸ماده  ۲بند 

شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این قانون اجرای احکام مدنی می ۱۵۸ماده  ۲هایی مشمول بند ـ هزینه۲

باشد یا غیررسمی، از شمول بند بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از این که مستند به سند رسمی  هاست،هزینه

 .کننده استیادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی

 

 

 

  93 

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/


w 

 

www.dad-man.ir 
 

 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۵۷۷شماره پرونده  

  :سؤال

باشد و چه تعریف مشخصی از اماکن  چه اماکنی می۱۳۷۵ق.م.ا مصوب  ۶۱۹منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 

توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطالعات و یا زندان مشمول عمومی می

 گردند یا خیر؟ عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می

  ۱۷/۴/۱۳۹۳ـ  ۹۲۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 ی قوه قضائیه نظریه مشورتی اداره کل حقوق

قانون مبارزه با قاچاق  ۴۲ماده  ۲و یا تبصره  ۱۳۷۵ اسالمی مجازات قانون  ۶۱۹منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 

هائی اسـت که معّد برای ورود عـموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، ، محل۱۳۹۲کاال و ارز 

مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر مانند ادارات، اماکن مذهبی، و 

  .گرددباشد، شامل اماکن عمومی نمیاداره اطالعات و زندان ها که مهّیا برای ورود عموم نمی

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۴۴۸شماره پرونده 

  :سؤال

باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط نون مجازات اسالمی قا ۵۷۶چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده 

الکترونیکی با سامانه ساها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت 

 مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟ 

  ۱۸/۴/۱۳۹۳ـ  ۹۱۲/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

باشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی مورد نظر مقنن می ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۵۷۶ب ـ آنچه در ماده 

افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری که از 

، بنابراین عدم اقدام «ترک فعل»است نه، « فعل»عنصر مادی این جرم به صورت  .ف مقامات قانونی صادر شده استطر
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)ترک فعل( مدیران بانک ها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعالم آمده از مصادیق جرم موضوع ماده 

  .باشدقانون یاد شده نمی ۵۷۶

  ۹۳ـ  ۴/۱۶ـ  ۵۶۰شماره پرونده 

  :سؤال

، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه ۱۳۹۰قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۹با توجه ماده 

باشد، نکته مورد سؤال این است که آیا خودروهای سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راه ها اجباری می

شوند؟ به طـور کلی منظور از خودروی در دروی درحال حـرکت محسوب میمتوقف شده در پشت چراغ قرمز نیز خـو

 حال حرکت با توجه به قانون صدراالشاره چیست؟ 

  ۱۷/۴/۱۳۹۳ـ  ۸۹۳/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

های متوقف در اتومبیل خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال طی مسیر است و شامل

گردد. ولی خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خارج از مسیر عادی حرکت و عبور نمی

  .گرددخودروی در حال حرکت تلقی می

  ۹۳ـ  ۸۸ـ  ۴۳شماره پرونده 

  :سؤال

را امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک 

مابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج شده فی

صادر و سررسید  ۱۵/۵/۱۳۹۲باشد، آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ  درچک می

اند که تاریخ کارسازی وجه چک  مجلس قید کرده تاریخ قید شده است، اما طرفین درصورت چک نیز بر روی چک همین

  .باشد یاد شده دو ماه بعد می

  ۱۷/۴/۱۳۹۳ـ  ۸۹۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ررسید، چک را امضاء نموده، اما در در فرض استعالم که سررسید چک تعیین و دارنـده با حق امضاء در همان تاریخ س

صورت مجلس تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از 
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گردد و از طرفی تاریخ توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی باشد،می  سررسید مندرج در چک

یعنی در همان تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است  .تمقید در چک تاریخ واقعی چک اس

قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری  ۱۳و چون با سایر بندهای ماده 

  .است

  ۹۳ـ  ۶۸ـ  ۵۸۷شماره پرونده 

  :سؤال

شدگان مبلغـی بابت غرامت ضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از بیمهبرابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه ق

گیرد. در یکی از  فوت به افـراد تعیین شـده در فرم و در غـیر این صـورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق می

است. خواهشمند است موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده 

  .دستور فرمائید بررسی و نحوه عملکرد در این گونه موارد جهت اقدامات بعدی به این اداره اعالم فرمایند

  ۱۷/۴/۱۳۹۳ـ  ۸۸۸/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ز وراث خـود یا شخـص ثالث بیمه شود و غرامت تواند به نفع یک یا چند نفر ابا توجه به این که در بیمه عمر، شخص می

مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی 

  .باشدمتوفی نمی

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۴۸۵شماره پرونده 

  :سؤال

در ادله اثبات دیه عالوه بر قسامه ادله اثبات دیون و  ۱۳۹۲ب قانون مجازات اسالمی مصو ۴۵۴با توجه به اینکه در ماده 

ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور همـان ادله ذکر شـده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت 

 مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی

 ۲۷۰مدعی خصوصی( از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده )خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده 

به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یا 

 خیر؟ 

  ۱۵/۴/۱۳۹۳ـ  ۸۵۸/۹۳/۷نظریه شماره 
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

شوند، لکن قصاص، دیه، ، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۲۰۸اوالًـ طبق ماده 

  .گرددارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می

ادله اثبات دیه، عالوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. قانون مذکور،  ۴۵۴ثانیاًـ با توجه به ماده 

بنابراین دیه مربوط به ضرب و جرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات 

  .است ۲۷۹الی  ۲۷۰اسالمی و آئین دادرسی مدنی از مواد 

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۵۴۳شماره پرونده  

  :سؤال

جدید نظر خواهی[ خارج از مهلت داده ]قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست  ۳۳۹ماده  ۲مطابق تبصره 

شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع رای[ بدوی رد می]شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده 

ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صالحیت رسیدگی به آن را باشد. چنانچه اعتراض به این قرار تجدیدنظر می

 دارد )دادگاه تجدیدنظر یا بدوی(؟ 

با تـوجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیـدنظرخواه موجبات ایجـاد 

  .گرددجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده میگردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موتسلسل و دور فراهم می

  ۱۴/۴/۱۳۹۳ـ  ۸۴۹/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعالم، 

دوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه ب

قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست 

  .تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است

  ۹۳ـ  ۳/۱۸۷ـ  ۴۵۴شماره پرونده 

  :سؤال

ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر  درپرونده

خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون روی گفت میتاکسی از راننده پرسیدم کجا می
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و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته  پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن

است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی 

 توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟ محرز است و می

  ۱۱/۴/۱۳۹۳ـ  ۸۳۷/۹۳/۷ره نظریه شما

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۵۰۱و  ۴۹۹اوالً مطابق مواد 

مدی یا غیرعمدی اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات ع

الک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننـده به پرداخت باشد. ثانیاً مترساننده مسئول می

دیه، احراز استناد نتیجه حاصله )صدمات وارده به زن( به فعل مرتکب )ترساندن توسط راننده( است که یک امر موضوعی 

 ۵۲۹و  ۵۰۶و  ۴۹۹باید با در نظر گرفتن مواد کننده است. و دادگاه میگاه رسیدگیاست و احراز آن در صالحیت داد

ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری  .الذکر حکم قضیه را صادر نمایدقانون فوق

گذار دارد و از فرض یاز به تصریح قانونکه ن« احسان»در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر 

تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و شود که در مسئولیت کیفری انگیزه میباشد. ضمناً یادآوری میحاضر نیز خارج می

  .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۳۸از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده 

  ۹۳ـ  ۵/۳ـ  ۵۳۰شماره پرونده 

  :سؤال

الی  ۱۰ـ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً ۱

توان به عنوان اموال و دارایی وی میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر می برد آیا می ۲۰

 گردد؟  پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب می درخصوص موضوع مذکور توقیف و به دائن

  ۸/۴/۱۳۹۳ـ  ۸۰۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی  ۵۲۴اختیارش قرار گرفته، جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده 

  .به نیستتوقیف برای استیفاء محکومٌ باشد و قابلمی ۱۳۷۹و انقالب در امور مدنی مصوب 

  ۹۳ـ  ۸۸ـ  ۵۱۰شماره پرونده 
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  :سؤال

با یک توافق مجزا برای ادای « ب»فروشد و پس از یک ماه از آن تاریخ می « ب»ای زمینی را به طبق بیع نامه « الف»

د از بانک گرفته است به دین خود و پرداخت ثمن یک فقره چک خودش کـه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدی

شود. پس از سر رسید تاریخ چک و  منتقل می« د»و نهایتاً به « ج»نیز چک را به « الف»دهد. پس از آن  می« الف»

 مشمول جرم کالهبرداری هست یا خیر؟ « ب»برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام 

  ۱۰/۴/۱۳۹۳ـ  ۸۲۸/۹۳/۷نظریه شماره 

 ل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی اداره ک

زیان مبادرت به  کنندهوارد علیه دیده زیان که نیست آن از مانع …طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطالن و -اوالً

  .طرح شکایت کیفری نماید

است و یکی از درفرض استعالم باتوجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته  -ثانیاً

رسد موضوع از شمول عنوان باشد، لذا به نظر میشروط تحقق کالهبرداری اقـدامات متقـلبانه قبل از تحصیل مال می

  .کننده استکالهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی

  ۹۲ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۷۰۲شماره پرونده 

  :سؤال

نظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از  از زمان ثبت دادخواست تجدیدـ آغاز مرحله تجدیدنظر ۱

 باشد؟ زمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می 

برای هر ـ جهت برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفاتر دادگاه ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر الصاق و ابطال شود یا ۲

تصویر  A۳ برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثالً اگر در برگ

 شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟ 

  ۱۰/۴/۱۳۹۳ـ  ۸۲۳/۹۳/۷نظریه شماره 

 ی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورت

از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر  ۱۳۷۹قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب  ۳۳۹ـ باتوجه به ماده ۱

دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است 
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دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر در صورتی که 

  .شود)تجدیدنظرخواهی( شروع می

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر  ۱۳۷۳ مصوب …قانون وصول برخی از درآمدهای دولت  ۳ماده  ۱۷بند ـ برابر ۲

در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارائه شده است، در گردد. بنابراین اگر سه مدرک دادگاهها در هر مورد وصول می

  .اید هزینه تطبیق اخذ شودب مورد هر برای که دارد الزم  حقیقت سه مورد تطبیق

  ۹۳ـ  ۱۶/۹ـ  ۵۰۱شماره پرونده 

  :سؤال

توسط در خصوص طالق توافقی پس از صدور رأی و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج مراجعه ننموده است و دوبار نیز 

دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواهشمند است در خصوص اجراء 

  .یا عدم اجرای صیغه طالق این مرجع را ارشاد فرمائید، ضمناً مدت گواهی هنوز منقضی نگردیده است

  ۸/۴/۱۳۹۳ـ  ۸۰۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 قوه قضائیه  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی

با توجه به فرض استعالم مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طالق توافقی از سوی زوجین و 

  :متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طالق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است

درکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی )از جمله سند ـ در صورتی که زوجه بنا بر اعالم دادگاه صا۱

قانون حمایت خانواده مصوب  ۳۶نکاحیه رسمی(، در اجرای صیغه طالق وکالت بالعزل داشته باشد، با توجه به ماده 

  .، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طالق و ثبت آن نیست۱۳۹۱

وی زوج جهت اجرای طالق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی ـ در صورتی که زوجه فاقد وکالت از س۲

تواند نماینده به دفترخانه معرفی نـماید و در توان زوج را مجبور به طالق نمود و به عالوه دادگاه هم نمیصدرالذکر، نمی

  .ساقط استاین صـورت چنیـن گواهـی عدم امکان سازشی با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار 

  ۹۳ـ  ۱۶/۹ـ  ۳۳۴شماره پرونده 

  :سؤال
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های قانونی اعتبار گواهی، زوج پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مهلت 

 ماه رأی اعسار صادر می ۷از پس و کندمی مطرح( …های مالی )مهریه و دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیت

  :شود آیا

 ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش هست یاخیر؟  ۳های  ـ طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت۱

ماهه مذکور رأی صادر شد، آیا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری  ۳ـ چنانچه پس از ۲

 بر آن گواهی مترتب است یا خیر؟ 

ق.آ.د.م به  ۵۵توان به اعتبار مالک قانونی درتعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده ـ آیا می۳

 جهت طرح ادعای اعسار، در این وضعیت هم به تعلیق مدت مزبور قائل شویم؟ 

  ۷/۴/۱۳۹۳ـ  ۷۸۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ی اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت ـ طرح دعوا۱

  .شودنمی

ـ حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی ۲

  .شودشده، نمی

  .، پاسخ سؤال سوم روشن بوده و منفی استهای اول و دومـ با توجه به پاسخ سؤال۳

 

 

 

  93 



w 

 

www.dad-man.ir 
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  ۹۳ـ  ۱/۳ـ  ۸۷۵شماره پرونده  

  :سؤال

آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت  ۲۶/۶/۱۳۶۷-۳۴۶۸/۷با توجـه به نظـریه شـماره 

قانون اجرای احکام  ۹۶نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده 

 محکوم به توقیف نمود؟  علیه را بابت توان تمام حقوق ماهیانه محکوم مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می

  ۳۱/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۵۳۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

 اشخاص سایر یا زن درخواست صورت در دادگاه…»دارد: مقرر می ۱/۱۲/۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۴۷ماده 

هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده،  بنابراین ؛«…کندمی تعیین را آنان نفقه پرداخت ترتیب و میزان النفقه،واجب

صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول 

  .قانون اجرای احکام مدنی خارج است ۹۶ماده 

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۶۶۲شماره پرونده  

  :سؤال

  :اعالم فرمایید ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲۷ماده با عنایت به مقررات

علیه پرونده در زمان قطعیت و اجرای حکم اعالم نماید آمادگی اجرای مجازات شالق را دارد تا ایام چنانچه محکوم 

توان با توجه به اینکه محاسبه ایام بازداشتی ش گردد، آیا میبازداشت سابق بابت جزای نقدی محاسبه تا منجر به آزادی

 علیه مناسب باشد با تقاضای وی موافقت کرد؟ بابت جزای نقدی به حال محکوم 

  ۲۹/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۵۱۱/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
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مدت بازداشت قبلی، چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۲۷مطابق قسمت آخر ماده 

علیه بر خالف ترتیب مذکور قابل پذیرش  درخواست محکومٌ .گردد نسبت به حبس، شالق و جزای نقدی محاسبه می

ز علیه به تحمل شالق و جزای نقدی محکوم شده است، ابتدا به ازاء هر روبنابراین در فرض سؤال که محـکومٌ  .نیست

شود و مازاد آن نسبت به جزای نقدی محاسبه  بازداشت قبلی، سه ضربه از محکومیت شالق او کسر و محاسبه می

  .شودمی

  ۹۳ـ  ۱/۹ـ  ۱۰۹۷شماره پرونده  

  :سؤال

سال پیش  ۱۰عدد سکه بهار آزادی را نموده است و مدعی است که همسرش  X اش مطالبه تعدادخانمی بابت مهریه 

ست. خواندگان دعوی وراث مرحوم همسرش هستند. با توجه به اینکه نرخ سکه بهار آزادی متغیر است، فوت کرده ا

تر از نرخ موقع اجراء و یا صدور دادنامه است. لذا خواهشمند است اعالم  سال پیش مسلما پایین ۱۰قیمت سکه در

رداخت شود یا اجراء دادنامه؟ یا تاریخ تقدیم فرمائید آیا مالک پرداخت مهریه سکه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پ

 دادخواست؟ 

  ۲۶/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۵۰۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ها صادر گردد و نه بهاء آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد. چنانچه مهریه زوجه سکه باشد، اجرائیه باید نسبت به سکه

 ها باید به نرخ یومصورت قیمت سکهوصول نباشد، قیمت آن باید پرداخت شود. دراینها قابلحال چنانچه عین سکه

مدنی مصوب قانون ۱۰۸۲االداء تعیین و بر آن اساس، محاسبه وپرداخت گردد. الزم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده

  .باشد بوده رایج وجه ابتدا از مهریه که است موردی به ناظر  ۲۹/۴/۱۳۷۶

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۰۹۲شماره پرونده 

  :سؤال

 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظرخواهی می ۲۷ـ آیا قرار عدم صالحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده ۱

 باشد یا خیر؟ 

بادل لوایح، قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام ت ۳۴۶ـ با توجه به اینکه در ماده ۲

های آن را برای طرف دعوی ارسال نماید. حال چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف  دادخواست و پیوست

دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثالً فالنی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در 
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ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است ارسال  این وصف دادخواست و پیوست

 و ابالغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابالغ گردد؟ 

  ۲۶/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۵۰۳/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

تواند  ت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است، ولی تجدیدنظرخواه میـ قرار عدم صالحی۱

ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، نسبت به صالحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. 

نی، اگر دادگاه صادرکننده رأی را فاقد قانون آئین دارسی در امور مد ۳۵۲نظر طبق ماده  در این صورت دادگاه تجدید

  .کند صالحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می

در مرحله باالتر را نیز داشته باشد و ( ـ چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل )تجدیدنظرخوانده۲

  .خواسـت تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شودتمبر قانونی را ابطال نموده باشـد، داد

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۰۰۸شماره پرونده 

  :سؤال

درطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد و خواهان دعوی 

قانون آیین دادرسی  ۱۱اید؟ آیا دادگاه باید طبق ماده مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح نم

مدنی قرار عدم صالحیت به صالحیت دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان الف صادر نماید یا موضوع مشمول مفاد ماده 

تواند در شهرستان ب به دعوی قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظیم عقد دادگاه می ۱۳

  .طروحه رسیدگی و صدورحکم نمایدم

  ۲۶/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۵۰۲/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام  ۱۳و  ۱۱با توجه به مواد 

 ۹اقامت خوانده و یا وقوع عقد مطرح نماید، رأی وحدت رویه شماره  فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل

دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنا است. بنابراین درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن  ۲۸/۳/۱۳۵۹مورخ 

  .طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، رأی مقتضی صادر نماید

  ۹۳ـ  ۲۶ـ  ۹۵۵شماره پرونده  
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  :سؤال

چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد وسپس حکم ورشکستگی وی صادر گردد، 

  :بفرمایید

 های مالی دارد یا خیر؟  ی اجرای محکومیت قانون نحوه ۱ـ آیا صدورحکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده ۱

توان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به میـ آیا اصوالً پرداخت جزای نقدی را ۲

ی  اعالم ورشکستگی محکوم مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به اداره

 ورشکستگی اعالم نمود؟ 

ی نقدی توسط اداره ورشکستگی آیا مبنایی و در فرض پرداخت قسمتی از جزا ۲ـ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال ۳

 قانون مزبور و آزادی محکوم خواهد بود؟  ۱جهت رفع اثر از اعمال ماده 

  ۲۵/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۴۸۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

باشد، دولت هم مانند سایر  هر چند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته

تواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای  طلبکاران می

و اصالحات و الحاقات بعدی مجازات می  ۱۳۷۷نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 

علیه به هر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از د و لذا چنانچه محکومٌباشد، گر چه جنبه مالی دار

قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲۷اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده 

علیه موجب ٌدور حکم ورشکستگی محکوم در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور، ص ۱/۲/۱۳۹۲

شود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف  قانون مورد اشاره نمی ۱رفع اثر از اعمال ماده 

  .شود باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمی

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۸۶۵شماره پرونده  

  :سؤال

است که طرفین پرونده در حین   قانون آیین دادرسی ]مدنی[ جلب شخص ثالث ناظر به موردی۱۳۵آیا وفق ماده 

رسیدگی متوجه می شوند که باید شخصی ثالثی را جلب نمایند یا اینکه شامل مواردی هم می شود که خواهان قبل از 

از طرف دعوا قرار دادن وی خودداری نموده و سپس تقدیم دادخواست باید مجلوب را هم طرف دعوا قرار می دادند که 

 در حین رسیدگی درخواست جلب ثالث مطرح نموده است؟ 
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  ۲۳/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۴۷۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

عنوان شخص ثالث به تواند کسی را که در واقع باید خوانده دعوای اصلی باشد )مانند برخی از شرکاء( به خواهان نمی

قانون آئین دادرسی در  ۱۰۳بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده  .دادرسی جلب نماید

امور مدنی، تقاضای رسیدگی توأم نماید، زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق 

های عمومی و انقالب در امور مدنی، حتی در مرحله قانون آئین دادرسی دادگاه ۱۳۵ مثالً طبق ماده .باشددفاعی وی می

حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه  .توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کردتجدیدنظر نیز می

ود و دادگاه حق ندارد یک شدر مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله از دادرسی از وی سلب می

  .مرحله از دادرسی را از کسی سلب نماید

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۰۱۷شماره پرونده 

  :سؤال

منشی اطالعات ایشان را ثبت می کند  … که بیان نموده ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۲۰۷در اجرای ماده 

 منشی توسط باید الزاماً اطالعات ثبت آیا خیر؟ یا باشد می اعتبار دارای آیا نماید، ثبت را خود اطالعات شاهد اگرخود …

  شود؟ انجام

  ۲۳/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۴۶۸/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

، به نظر می رسد ثبت ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری  ۳۶۸با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده 

الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطالعات توسط قانون فوق ۲۰۷ت شهود و مطلّعان از سوی منشی مذکور در ماده اطالعا

  .خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۰۱۸شماره پرونده  

  :سؤال

قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد.  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۲۱۷ی در اجرای ماده 

بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟ آیا در جرایمی 

 مانند تخریب یا خیانت در امانت، باید به کارشناس ارجاع نماید؟ 
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  ۲۲/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۴۵۹/۹۳/۷نظریه شماره 

 ورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مش

قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۲۵۰مطابق ماده 

جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت 

الذکر، مبلغ وجه قانون فوق ۲۱۹سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده  روحی و جسمی،

التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده است 

ن باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبرا

کیفری  الذکر مبادرت به صدور قرار تأمینباید با درنظر گرفتن جهات فوقبنابراین بازپرس می .متناسب باید صادر شود

مورد باتوجه به تواند حسبکننده به پرونده است که مینماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی

محتویات پرونده و تحقـیقات معموله و عنداالقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید 

نماید و در  و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیاندیده )شاکی( نیز کفایت نمی

  .ده قرار تأمین استهرحال تشخیص آن با مقام صادرکنن

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۶۸۲شماره پرونده  

  :سؤال

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۲۴۲ـ درخصوص عدم تجاوز بازداشت موقت از دوسال و یک سال مذکور در ماده ۱

های مذکور منقضی شود، آیا تکلیف برای فک قرار بازداشت موقت وجود چنانچه پس از صدور رأی مهلت ۴/۱۲/۱۳۹۲

 دارد یا خیر؟ 

ـ در صورت وجود چنین تکلیفی با توجه به فراغت دادسرا و دادگاه از دادرسی، این امر وظیفه چه مرجعی است؟ یا ۲

 اینکه پس از صدور رأی بازداشت موقت تا رسیدگی پرونده در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ادامه خواهد یافت؟ 

  ۲۲/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۴۵۳/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

تا زمانی که حکم صادره، قطعی و  ۱۳۹۲آئین دادرسی کیفری  ۲۴۲ـ تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۱

  .االجراء نشده باشد، به قوت خود باقی استالزم

با توجه به اطالق موجود و مفاد تبصره یک  ۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری  ۲۴۲ـ تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲

الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد، ولو آنکه منتهی به صدور حکم ماده فوق
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ها غیرقطعی( شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن)

االجراء در خصوص وی وجود باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و الزممطرح 

گردد. بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری ندارد، نمی

  .کندقابلیت تسری و اعمال نداشته و در فرض سؤال موضوعیت پیدا نمی

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۰۳۹شماره پرونده 

  :سؤال

صادره، هم تواند نسبت به یک موضوع اتهامی، درخصوص متهم واحد همزمان در دادنامه آیا دادگاه عمومی جزایی می

 کیفیات مشدده و هم کیفیات مخففه را اعمال کند؟ 

  ۱۹/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۴۴۴/۹۳/۷نظریه شماره 

 قی قوه قضائیه نظریه مشورتی اداره کل حقو

اوالً در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق 

  .تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید با لحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد

و  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۳۹، مقنن به شرح ماده ثانیاً در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف

  .تبصره ذیل آن، تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود

  ۹۳ـ  ۹۳ـ  ۱۰۶۰شماره پرونده  

  :سؤال

ارد و احتراماً فردی پس از گذراندن دوره محکومیت خود و مستهلک شدن جزای نقدی در مورد رد مال که مبلغ یک میلی

باشد، دادخواست اعسار ارائه نموده و رأی بر اعسار وی به صورت مطلق صادر گردیده است. آیا  دویست میلیون تومان می

  .توان آزاد کرد؟ لطفا ارشاد فرمائیداین شخص را قبل از قطعیت حکم می

  ۱۸/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۴۲۹/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

  .با صدور حکم اعسار محکومٌ علیه، زندانی بالفاصله باید از زندان آزاد شود، هرچند که حکم غیرقطعی باشد
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  ۹۳ـ  ۱۶/۹ـ  ۶۴۰شماره پرونده 

  :سؤال

ضروری است، آیا در طالق وکالتی و  ۱۳۹۱قانون حمایت خانوده   ۲۷در دعاوی طالق که تعیین داور در آن حسب ماده 

طالق عسر و حرج آیا در هر صورت تعیین داور ضروری و الزامی است و یا اینکه ضرورت تعیین داور در مواردی است که 

جهات و اسباب موجه باشد؟ مثالً چنانچه طالق وکالتی موردنظر خواهان است و هیچ مبنای صحیح برای شرط وکالت 

 باشد؟ دادگاه بر بطالن دعوا یا قرار رد است، آیا نیازمند طی کردن فرایند داوری می وجود ندارد و تصمیم

  ۱۸/۶/۱۳۹۳ـ  ۱۴۲۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

جز در کلیه موارد درخواست طالق به » :با این عبارت ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۲۷با توجه به صراحت ماده 

، ارجاع امر به داوری الزامی است «طالق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند

و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طالق توافقی موضوع را به داوری ارجاع 

 .نماید
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  ۹۲ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۵۵۲شماره پرونده  

  :سؤال

کند و عذر موجـه وی مورد  علیه واخواهی می پس از صدور حکـم محکومیت و صدور اجرائیه، خارج از مهـلت محکوم

گیرد و پس از صدور قرار توقـف عملیات اجرایی و رسـیدگی ماهـیتی دادگاه بدوی حکم نهایی را صـادر  قبول قرار می

 شود آیا  علیه میکند و نهایـتاً منجر به تأیید محکومیت محکوم  می

 ـ نیاز به صدور اجرائیه مجدد است یا خیر؟ ۱

 یابد؟  بخشی ازمحکومیت را کاهش داده باشد آیا اجرائیه مجدد الزم است یا همان اجرائیه ادامه میـ چنانچه حکم دوم ۲

شود  می یکن لم کان …آیا اقدامات قبلی درمرحله اجرا مثل توقیف مال و ـ چنانچه معتقد به لزوم اجرائیه جدید باشیم ۳

 یا اعتبار دارد؟ 

شود آیا رسیدگی مجدد ونقض بخشی ازحکم چه  اجرا می منجر به توقف عملیات در مورد سایر موارد شکایت از آراء که

 تأثیری بر عملیات اجراء دارد؟ 

  ۲/۱۱/۱۳۹۲ـ  ۲۰۷۹/۹۲/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حکم غیابی اجرائیه صادر  ـ در فرض این بند از استعالم که پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت۱

علیه واخواهی نموده و با صدور قرار قبولی واخواهی اجراء هم متوقف شده، سپس حکم غیابی شده، در این مرحله محکومٌ

مذکور عیناً پس از رسیدگی تأیید و قطعیت یافته است، با توجه به این که قبالً اجرائیه صادر و ابالغ شده در این مرحله 

اجرائیه مجدد نیست و پس از ابالغ دادنامه قطعی، عملیات اجرائی که قبالً متوقف شده مجدداً ادامه پیدا  نیازی به صدور

  .کندمی

ـ عملیات اجرائی فقط نسبت به آن قسمت از دادنامه که تأیید شده، ادامه پـیدا خواهد کـرد و نیازی به صدور اجرائیه ۲

  .شودفـته، عملیـات اجرائی قبـلی ملغی میجدید نیست و نسـبت به آن قسمـت که کاهش یا

  .شودـ آن قسمت از حکم که نقض شده، اقدامات اجرائی مربوط به آن نیز کان لم یکن می۴و  ۳

  ۹۲ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۱۳۸شماره پرونده 

  :سؤال
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دادخواست جلب ثالث  آیین دادرسی مدنی ۱۳۵در یک دعوای حقوقی خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به استناد ماده 

د یا اینکه صرفاً نماید. سوال این است که آیا این دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردتقدیم می

الث بدون طرف دعوا قرار دادن اصحاب خوانده دعوای جلب ثالث همان مجلوب ثالث است؟ آیا طرح دادخواست جلب ث

 دعوای اصلی جایز است؟ 

  ۲/۱۱/۱۳۹۲ـ  ۲۰۷۸/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دارد مقرر می ۱۳۷۹های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه ۱۳۷با توجه به اینکه ماده 

در نتیجه باید  ،دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به عالوه یک نسخه باشد

و ضمائم آن برای کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود، اما قید نام ایشان به عنوان خوانده  نسخه ای از این دادخواست

در دادخواست گرچه ممکن است، ولی ضرورت ندارد. زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، 

برابر این اقدام )جلب ثالث( دارای حق دفاع ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند، بنابراین سایر اصحاب دعوا در 

شود. بنابراین چه جالب ثالث نام ایشان را در ستون خوانده قید هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می

  .بنماید یا ننماید، حق دفاع آنان در برابر این اقدام محفوظ است

  ۹۲ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۵۶۲شماره پرونده 

  :سؤال

است ولی محاسبه  ۱/۱/۱۳۶۰ـ درمواردی که خواسته مطالبه مهریه به مبلغ هزارتومان به نرخ روز طبق قرارداد نکاح ۱

ق.آ.د.م برای تعیین  ۵۱۵دهد که معادل بیست میلیون تومان است آیا با توجه به ماده  اولیه به نرخ روز نشان می

عادل هزار تومان اقدام شود یا برمبنای مالک برآورد واقعی یعنی صالحیت نسبی و نیز ابطال تمبر هزینه دادرسی باید م

 تمبر اولیه بر اساس بیست میلیون تومان است؟ 

حال چنانچه عقیده برآن باشد که هزارتومان مالک محاسبه و شروع رسیدگی است قاضی وظیفه دارد که کسری مبلغ 

 هزارتومان تا بیست تومان را وصول کند یا خیر؟ 

در چه زمانی باید صورت گیرد؟ پس از برآورد و قبل از صدور رأی؟ در حین نگارش رأی؟ قبل از صدور  این وظیفه

 اجرائیه؟ 

التفاوت است درصورت عدم انجام این تکلیف از سوی خواهان در در صورتی که معتقد باشیم تکلیف بر وصـول مابه 

 جرائیه ضمانت اجرای آن چیست؟ مرحله مورد نظر حین دادرسی حین انشاء رأی و قبل ازصدور ا

درموردی که خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی است که مبلغ آن شناور است مثالً دو درصد ثمن معامله ازتاریخ 

آیا چه مبلغی را باید به  ۲۶/۹/۱۳۹۲و درحال حاضر بخواهد به عنوان یک خواسته آن را مطالبه کند تاریخ  ۱/۱/۱۳۹۲

تا  ۱/۱/۱۳۹۲مطالبه کرد؟ رویه قضایی مختلف است برخی معتقدند که با توجه به ثبوت مبلغ از عنوان هزینه دادرسی 
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تاریخ تقدیم دادخواست باید معادل دو درصد ثمن معامله محاسبه و آن را به عنوان خسارت مقدر شده به عنوان خواسته 

پس از تقدیم نیازی به ابطال تمبر نیست و در  در نظرگرفته و هزینه دادرسی بر مبنای آن محاسبه شود و نسبت به تاریخ

 شود علیه وصول می مرحله اجراء و پس از صدور حکم محاسبه و از خواهان مطالبه و سپس ازاموال محکوم

برخی هم معتقدند چون خواسته در همان ابتدا قابل تعیین نیست حداقل مبلغ ده هزار تومان طبق مقررات تعیین 

شود نظـر سوم هم این است  علیه وصول می حکم و در مرحله اجراء مبلغ محاسبه و از محکوم شود و پس از صدور می

ق.آ.د.م نیاز به ابطال تمبر بیش از ده هزارتومان نیست و ماهیتاً همان  ۵۱۵که چون از متفرعات است بر اساس ماده 

 شود نظر صحیح کدام است؟  خسارت تأخیر تلقی می

  ۱/۱۱/۱۳۹۲ـ  ۲۰۷۳/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ـ چنانچه زوجه مهریه خود را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه نماید هزینه دادرسی آن باید بر ۱

اساس مبلغ خواسته محاسبه و وصول شود لذا در فرض سؤال که مهریه طبق نرخ روز بیست میلیون تومان است هزینه 

یز باید به میزان بیست میلیون تومان محاسبه و پرداخت گردد با این توضیح پاسخ به شقوق دیگر سؤال اول منتفی ن

  .است

قانون  ۳ماده  ۱۴محلی برای اعمال شق  زمان تقدیم دادخواست میسور نباشدـ اوالً مادام که تقویم مبلغ خواسته در ۲

باشد زیرا تعیین و تقویم نمی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳در موارد معین مصوب نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن 

قانون آیین دادرسی مدنی از وظایف خواهان است که عدم انجام آن و عدم رفع نقص پس از  ۵۱ماده  ۳خواسته طبق بند 

نسبت به زمان  این قانون را در پی خواهد داشت و اینکه تعیین میزان خواسته ۵۴اخطار، قرار رد دادخواست موضوع ماده 

پذیر نباشد رافع مسئولیت و تکلیف اصلی خواهان در تقویم خواسته در زمان تقدیم ما بعد بر تقدیم دادخواست امکان

 خالف و استثنایی امری …قانون یاد شده ۳ماده  ۱۴باشد و در هر صورت اعمال شق دادخواست نسبت به این زمان نمی

  .است شده تقدیم آنجا به دادخواست که است دادگاهی نیز، مصداق تشخیص مرجع و است اصل

قانون یاد شده است دادگاه در هر حال باید قبل از صدور حکم  ۳ماده  ۱۴ثانیاً: در مواردی که موضوع منطبق با شق 

قیمت خواسته را معین نماید، اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به 

رداخت هزینه دادرسی بالفاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست زیرا ممکن است پ

  .هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید

  ۹۲ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۷۸۶شماره پرونده  

  :سؤال

بایست تأمین  برای خارج کردن اطفال و مجانین از کشور دادگاه میقانون حمایت خانواده  ۴۲با توجه به اینکه وفق ماده 

 :مناسبی اخذ کند به نظر آن اداره محترم
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برای طفل یا  بایست چه چیزی باشد؟ مخصوصاً با توجه به این امر که احتمال عدم بازگشت اوالًـ تأمین مناسب می

  .مجنون وجود دارد

 ثانیاً ـ ضمانت و نحوه به اجراء گذاشتن تأمین مأخوذه در صورت عدم بازگشت طفل یا مجنون چگونه باید باشد؟ 

 بایست مدتی برای بازگشت طفل یا مجنون از سوی دادگاه تعیین شود؟  ثالثاً ـ آیا درصورت اذن در خروج می

 باید قیمومت یا مالقات یا حضانت پرونده در  ای مستقل تشکیل شود یا اینکهباید پرونده رابعاً ـ برای اذن به خروج 

 ها اقدام به اخذ تأمین شود؟  پرونده از کدامیک در باشد داشته وجود پرونده سه هر اگر و شود؟ اخذ تأمین

  ۲۳۰۶/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

و به ویژه عبارت:  ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۴۲اوالً: با توجه به سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده 

غیرمنقول تواند هر مالی اعم از منقول یا رسد تأمین می، به نظر می«کندتأمین مناسبی اخذ می»و « نفعدرخواست ذی»

  .یا وجه نقد باشد

، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و «ضمانت و نحوه اجرای آن»ثانیاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث 

نفع و اثبات مراتب در احراز تخلف متعهد و مسـئولیت وی و پرداخـت خسارات، نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی

، رسیدگی دادگاه خانواده فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی الذکرقانون فوق ۸است. ضمناً با توجه به ماده  ربطدادگاه ذی

  .است

و در « حقحق مالقات اشخاص ذی»الذکر عنوان شده که دادگاه با در نظر گرفتن فوق ۴۲ثالثاً: از آنجائی که در ماده 

رسد باید دهد، بنابراین در صورت اذن در خروج، به نظر میصورت صالحدید، اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون را می

  .مدتی برای آن از سوی دادگاه تعیین شود

گیرد و نیاز به نفع صـورت میمورد بحث اذن خروج صغیر یا مجنون بنا به درخواست ذی ۴۲رابعاً: با توجه به ماده 

  .قدیـم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداری و مالقات نیز به عمل آید، با منعی مواجه نیستت

  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۱۰۱شماره پرونده 

  :سؤال

 ۲۸/۴/۱۳۸۰مورخ ۷۵۵۹/۸۰/۱ی و بخشنامه شماره  قانون مجازات اسالمی ۳۵۶توجهاً به سکوت قانونگذار درماده 

ای که ولی قهری اولیاءدم صغیر ریاست محترم قوه قضائیه خواهشمند است پاسخ فرمائید چگونه خواهد بود حکم مسئله 

به لحاظ مباشرت، مشارکت، معاونت و یا دلیلی دیگر صالحیت اعمال والیت را ندارد به طور مثال شوهر همسر خود را به 

تل رسانده و اولیاء دم مقتوله نیز صرفاً دو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیاء دم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر ق

  .مقتوله هستند
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  ۳/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۲۹۴/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

زیرا ماده مذکور برای تعقیب امری است که تعقیب  قانون آیین دادرسی کیفری است ۷۲موضوع سؤال منصرف از ماده 

آن منوط به شکایت شاکی خصـوصی است و تا تعیین قیم قانونی موجب ضرر محجور خواهد شد لکن در تقاضای 

باشد و چنانچه قصاص، قیم چنین اختیاری ندارد و تقاضای قصاص از ناحیه محجور تنها توسط ولی وی امکان پذیر می

گردد و با والیت وی زایل می ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۳۵۸مورث محجور گردد طبق ماده ولی مرتکب قتل 

  .گرددقانون مجازات اسالمی اقدام می ۳۵۶زوال والیت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده 

  ۹۲ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۴۱۵شماره پرونده 

  :سؤال

که به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در  ۱/۱۲/۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۲۱با عنایت به مفاد ماده 

توانند به استناد ماده  باشند میی( که دارای همسر دائمی می یاعالم کرده آیا زوج هائی )مردها گانه الزامیبندهای سه 

مذکور رأساً با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج واقعه ازدواج موقت را به ثبت برسانند و یا اینکه نیاز به حکم دادگاه 

 دارد؟ 

  ۳/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۲۹۳/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه  ۲۱الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذکور در ماده 

واده قانون حمایت خان ۱۶، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده ۱۳۹۱

  .باشد بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد متأهل در موارد یادشده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه استنمی ۱۳۵۳مصوب 
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۲۴شماره پرونده 

  :سؤال

باتوجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا وکیل وی در مرحله دادسرا جایز 

 است؟ 

  ۱۵/۲/۱۳۹۳ـ  ۳۰۴/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از صورت جلسه  تواند، شاکی میهای عمومی و انقالب در امور کیفریقانون آئین دادرسی دادگاه ۷۳بر اساس ماده 

تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد، پس به طریق اولی 

توانند پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است. ضمناً شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می

ده است که پس راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نمو ۱۰۰ماده  ۱در تبصره  ۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 

  .از الزم االجراءشدن آن قانون قابل اعمال است

  ۹۳ـ  ۶/۹ـ  ۱۳۳شماره پرونده 

  :سؤال

متعاقباً از هم طالق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و . انداحتراماً زن و مردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده

اند. حال، از حیث والیت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نموده 

 معامالت و احوال شخصیه اوالد سابق، سؤال این است که والیت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟ 

  ۱۴/۲/۱۳۹۳ـ  ۲۹۷/۹۳/۷شماره نظریه 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باید به منابع اسالمی یا فتاوی معتبر  قانون اساسی ۱۶۷موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل 

چند »از باب  ۶راجعه نمود. شایان ذکر است که بنا بر فتوای امام خمینی )ره( در جلد چهارم تحریرالوسیله، مسئله م

  .شود، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، والیت او بر صغیرهایش ساقط می«فرع

  ۹۳ـ  ۵۸ـ  ۱۴شماره پرونده 

  :سؤال
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ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که تصریح نموده است که به دولت  ۲ـ با توجه به تبصره ۱

شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد وهمسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری اجازه داده می

توانند از دو هفته مرخصی مورد اشاره تشویقی( برخوردار شوند، آیا کارکنانی که همسر آنان کارمند دولت نباشند، می)

 مند گردند؟  بهره

  .گردد می نیز …ـ آیا مقررات مطروحه شامل کارکنان خرید خدمت قراردادی و۲

  ۱۴/۲/۱۳۹۳ـ  ۲۹۶/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب  ماده واحده ۲مندرج در تبصره « مرخصی زایمان»اوالً عبارت  -۱

معنا است. ثانیاً مرجع ناظر به بانوانی است که شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیرشاغل بی ۲۰/۳/۱۳۹۲

ماده واحده یاد شده، بانوانی است که از مرخصی زایمان برخوردار  ۲در تبصره « همسر آنان»در عبارت « آنان»ضمیر 

باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار گردند. بنابراین آن دسته از کارکنان مرد که همسر آنان شاغل نمیمی

  .گیرندنمی

ر به کلیه بانوان اعم از رسمی، در ماده واحده مارالذکر، شاغلین قانون مذکو« والدین شاغل»با توجه به اطالق عبارت  -۲

  .پیمانی و قراردادی تسری دارد

  ۹۲ـ  ۷/۹ـ  ۱۶۵۸شماره پرونده 

  :سؤال

سرپرست و بدسرپرست  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی ۱۱و ۱۲احتراماً همان طور که مستحضرید در مواد 

همان قانون خروج  ۲۳ماه اعالم نموده و در تبصره یک ماده  ۶طول دوره سرپرستی آزمایشی را  ۳۱/۶/۱۳۹۲مصوب 

بینی شده، حال نظر به این که برابر مقررات حاکم کودک از کشور در دوران آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیش 

باشد و اداره ثبت احوال نیز صدور  شناسنامه و کد ملی می صدور گذرنامه عالوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن

شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از 

  :داند، لطفاً در صورت امکان اعالم بفرماییدجانب دادگاه می

طفل از کشور را جهت سفر )زیارتی ـ تفریحی( داشته باشند و هنوز  آیا اگرسرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج

ماهه سپری نشده باشد، در صورت موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی  ۶مدت آزمایشی 

 باشد یا خیر؟  طفل می

  ۳/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۲۲۹۵/۹۲/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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 ۳۱/۶/۱۳۹۲سرپرست یا بد سرپرست مصوب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی ۱۳و  ۱۲و  ۱۱باتوجه به مواد 

ماهه مزبور حکم  ۶تواند پیش از مهلت تعیین دوره شش ماهه و لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی

ستی صادر نماید و موافقت بهزیستی نیز پیش ازموعد یاد شده مؤثر در مقام نیست. اما در خصوص خروج کودک یا سرپر

  .باشدقانون یاد شده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی ۲۳ماده  ۱نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره 

  ۹۳ـ  ۱۱۷ـ  ۱۰۳شماره پرونده 

  :سؤال

آید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد  قراردادی اشخاص به کرات پیش میدر روابط مالی تجاری و 

آیند و این  تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصالح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی

عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی نمایند. به نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می اراده را با حاشیه

نماید ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصالح قسمتی چک شامل درج نام و تاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می 

یا افزایش گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصالح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش  از متن چک می

نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئواالت ذیل می

  :ارشاد فرمائید

ـ با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصالح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن ۱

 قانون مدنی ۱۳۰۲نویسی یا ظهرنویسی اصالح کرد ویا اطالق ماده توان با حاشیهاسناد را نمی قرار گرفته است که این

اری نموده و این امر تابع اراده افراد نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجحکایت از ایجاد امکان حاشیه

 باشد؟ می

ـ چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهر چک شخصاً توضیح ۲

بایست اختالف در دو رقم تلقی و چک دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا امضاء نماید آیا این امر را می 

تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک  قانون مدنی ۱۳۰۲با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده  را

 را مالک پرداخت قرارداد؟ 

اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً مبنی بر بی قانون مدنی ۱۳۰۲ـ آیا عبارت مندرج درماده ۳

اعتبار ی که بخشی از متن یک سند را بیناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد و سند است یا به مفهوم اعم هر اصالح

گردد؟ به عبارت بهتر ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی مینماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه 

به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند « زید»اگر درمتن سند به عنوان مثال از 

قانون   ۱۳۰۲اعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده  را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی« عمرو»رت عبا

بایست اصالح و ظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم  گردد یا لزوماً می مدنی می

 اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟ تا اطالق بی

  ۱۴/۲/۱۳۹۳ـ  ۲۹۳/۹۳/۷نظریه شماره 
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  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون یاد شده،  ۱۳۰۲ارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده ـ با توجه به حاکمیت قانون مدنی در مو۱

  .باشدنویسی یا ظهرنویسی اصالح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی میتوان با حاشیهاسناد تجاری را نیز می

خارج است. زیرا ماده  قانون تجارت ۲۲۵قانون مدنی است و از شمول ماده  ۱۳۰۲ـ فرض سؤال نیز مشمول ماده ۲

اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختالف باشد، نه اینکـه 

به منظور اصالح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر 

  .قانون یاد شده است ۱۳۰۲مشمول ماده 

قانون  ۱۳۰۲کند و ماده ـ اصالح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می۳

  .شودمدنی در مورد آن اجراء می

  ۹۲ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۳۶۱شماره پرونده 

  :سؤال

مجلس شورای اسالمی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم  ۱/۱۲/۱۳۹۱وب قانون حمایت خانواده مص ۸براساس ماده 

  .شوددادرسی مدنی انجام می دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین

[ مدنی دادرسی آیین قانون]. …و  ۲۶۰،۲۵۹،۷۳،۶۴آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد 

  خیر؟ یا باشدمی

  ۱۴/۲/۱۳۹۳ـ  ۲۸۸/۹۳/۷نظریه شماره 

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

گذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است از اصول دادرسی است و رعایت مواعد قانونی که قانون

وم باشد. نتیجتاً پاسخ به سؤال دمی ۱/۱۲/۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۸منصرف از تشریفات مذکور در ماده 

 .موضوعاً منتفی است
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان
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 ۹۳ ـ ۱/۱۸۶ـ  ۱۰۵۵شماره پرونده  

 :سؤال

پذیر  قصاص، آیا امکانوقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است، همانند 

اند موضوع شهادت آنها را بیان کند و یا اینکه از طرف است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده

پذیر است که دو نفر شاهد شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کند و یا اینکه امکان

 صل شهادت دهند؟ازطرف هر دو نفر شاهد ا

 ۲۸/۷/۱۳۹۳ـ  ۱۷۵۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 قضائیه قوه حقوقی کل اداره مشورتی نظریه

قانون  ۱۹۹و  ۱۸۹و تبصره یک آن،  ۱۸۸و  ۱۸۵، ۱۸۲مربوط به شهادت از جمله مواد  مستفاد از مجموع مواد قانونی

این است  ۱۳۷۹آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  ۲۳۱و ماده  ۱۳۹۲مجازات اسالمی 

 جنسیت که مواردی کلیه در همچنین و است شده احصاء دعوی، اثبات برای شرعی شهود تعداد که مواردی کلیه در که

 .گیرد قرار ترعای مورد بایدمی شاهد جنسیت نیز و مذکور نصاب نیز شهادت بر شهادت در دارد، موضوعیت شاهد

، اثبات جرم با شهادت دو مرد است ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۹۹بنابراین، چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده 

باید برای شهادت بر شهادت، دو نفرمرد باشند و با یک نفر شاهد فرعی یا یک نفر شاهد اصلی یا شهود فرعی نیز می

 .باشدابل اثبات نمیشهادت شهود فرعی یا اصلی زن، موضوع ق

 ۹۳ـ  ۲/۲۹ـ  ۱۲۰۳شماره پرونده 

 :سؤال

کنند سه سال اول سالی فالن گیرد و طرفین قرارداد میسرقفلی مغازه مثالً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می

تعیین خواهد شد. مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره 

حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله 

 باطل است، تقاضای صدورحکم به بطالن معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است ؟

 ۲۷/۷/۱۳۹۳ـ  ۱۷۳۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 قضائیه قوه حقوقی کل اداره مشورتی نظریه

االجاره هم از قرار روز یا ماه یا قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده و مال ۵۰۱اوالً برابر ماده 

 .سالی فالن مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود
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قانون  ۴۹۶به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریـخ تنظیم قرارداد )ماده ثانیاً در فرض سؤال، نظر 

باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فالن مبلغ باشد مدنی( می

 قید با اوّلیه توافق لکن باشد، نیامده عمل به بعدی توافق که ندهرچ اند،و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده

و با عنایت به اینکه  ندارد وجود مذکور قرارداد بطالن جهت موجبی و بوده باقی خود قوت به بهاء اجاره میزان و مدّت

اجاره مقید به زمان  اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد

باشد، لکن در مورد اسـتعالم باتوجه به توضیـحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، ومبلغ اجاره نباشد، باطل می

 .کننده استشود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگیهیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی 
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 ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۲۰۲۶شماره پرونده  

  :سؤال

نفر  ۵۰بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن  ۱۳۸۱در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال 

اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و  ۱۳۹۲، ۱۳۸۸، ۱۳۸۳، ۱۳۸۱از خویشان نسبی مقتول در سال های 

 ۱۰یا  ۸قتل اطالع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعالم نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان 

 .اند اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده  ساله و صغیر بوده 

 :سوال

اند با قسم آن ها می توان  ـ آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده ۱

 حکم به قصاص صادر و اجرا نمود یا خیر؟

، ۱۳۸۳، ۱۳۸۱باشد و یا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر )در سال های قسم باید در یک مجلس  ۵۰ـ اجرای ۲

 .باشد بالمانع می( ۱۳۹۲، ۱۳۸۸

 ۲۶/۱/۱۳۹۳ـ  ۸۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رندگان در ـ چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خو۱

ادا کننده سوگند در زمان ادای سوگند باید  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۲۰۲زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده 

قانون  ۳۴۲بالغ، قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده عاقل، 

ند از کسانی باشند که احتمال اطالع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنا بر این مذکور الزم است ادا کنندگان سوگ

چنانچه برخی از قسم خـورندگان در زمان جنـایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است 

 .کننده استاطمینان الزم بر صحت اطالع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی

خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت ـ در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم۲

به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی 

 .د منع قانونی و بالاشکال استگردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاق

 ۹۲ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۹۶۴شماره پرونده 

  :سؤال
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گردد که تقاضای بررسی و اعالم نظر مشورتی  درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سوالی مطرح می

 :دارم

« ب»فروشد و شخص  می« ب»باشد با فروشنامه عادی به آقای  خودرویی را که سند آن به نام خود وی می« الف»آقای 

فروشد. حال، شخص  می« د»با فروشنامه عادی به « ج»کند و  واگذار می« ج»نامه عادی به همین خودرو را با مبایعه

« ج»جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت « د»

 کفایت می کند؟« الف»و 

 ۲۷/۱/۱۳۹۳ـ  ۱۰۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است امّا در دعوای الزام به انتقال سند رسمی می

به نسبی بودن اثر احکام،  اند با توجهخصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته

ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آن ها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قراردادن آنها برای 

جلب ثالث( در حین رسیدگی )خود حقی قایل و از آن استفاده نماید. بدیهی است که طرح دادخواست دعوای طاری 

 . اشکال استبارعایت شرایط قانونی بال

 ۹۲ـ  ۱۶/۹ـ  ۲۰۴۱شماره پرونده 

 :سؤال

یت شوهر اقامتگاه زن شوهر دارد به صورت دقیق و کامل بیان شده است، زنی بدون رضا قانون مدنی ۱۰۰۵وفق ماده 

خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر و یا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثالً در تهران بوده ترک و به 

باشد آمده است و طی دادخواست دعوای مطالبه مهریه یا نفقه و یا سایر دعاوی را در  منزل پدری خود که مثالً در قم می

مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعالم داشته، حال ت خانواده قانون حمای ۱۲محاکم خانواده قم به اعتبار ماده 

محاکم خانواده قم در فرض سئوال  از اقامتگاه زن شوهردار آیا قانون مدنی ۱۰۰۵سوال این است با توجه به تعریف ماده 

 باشند یا خیر؟ صالح به رسیدگی می

 ۲۶/۱/۱۳۹۳ـ  ۹۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

زوجه است نه « محل سکونـت»باشد، می ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده  ۱۲آن چه مالک صالحیت دادگاه برابر مادّه 

 .وی و این دو اصطالح باهم مترادف نیستند« متمحل اقا»

 ۹۲ـ  ۱/۳ـ  ۱۹۳۰شماره پرونده 

 :سؤال
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الف ـ آیا امتیاز ـ مثالً امتیاز داروخانه ـ حق مالی است یا خیر؟ الزم به ذکر است که حسب اطالعات واصله بعضی از 

 .گیرند غ را هم می دارندگان داروخانه امتیاز داروخانه را به افراد واجد شرایط واگذار و مبال

تواند در اجرای احکام توقیف و به واجدین شرایط واگذار و وجه آن را  له می  ب ـ چنانچه حق مالی باشد آیا محکوم 

 .به دریافت کند بابت محکوم 

 ۲۶/۱/۱۳۹۳ـ  ۸۸/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

است که جنبه مالی هم دارد، اگرچه قانونًا امکان توقیف آن وجود دارد امّا واگذاری آن ای امتیاز داروخانه حق ویژه

 .ربط استمستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی

 ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۵۱۴شماره پرونده 

 :سؤال

در  [قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر] فوققانون  ۱۷الخروجی موضوع ماده ـ مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع ۱

نمایند از چه نوع  مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می

 تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟ باشند؟ مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟ و چنانچه تکمیلی است مجازاتی می

 ـ با توجه به پاسخ سؤال قبل آیا امکان تعلیق و تخفیف و تبدیل آن ها وجود دارد یا خیر؟۲

از چه نوع مجازاتی است؟ مجازات  قانون مرقوم ۱۰مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده 

 اصلی یا تکمیلی؟ تکمیلی اختیاری یا الزامی؟ یا اینکه ماهیت دیگری دارد؟

 ۱۸/۱/۱۳۹۳ـ  ۳۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی انون پیشـ مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در ق۲و۱

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد  ۱۷شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده محسوب می

زات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و در زمره مجازات اصلی نیست و مجا (۱۳۸۹مخدر )اصالحی

الخروج شدن باید توسط دادگاه گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوعقابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می

 .معین گردد

از جمله مجازاتهای تکمیلی  (۱۳۸۹بارزه با مواد مخدر )اصالحی قانون اصالح قانون م ۳۰ـ ضبط خودرو موضوع مادّه ۲

است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲۳موضوع ماده 

 .اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است
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 ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۶۱۸شماره پرونده 

 :سؤال

کند، پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران  های خود را به پیمانکار واگذار میآمیز سقف سوله  شرکتی کار نقاش و رنگ 

نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی  نقاش به اجرای پیمان مباشرت می

های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم معرض پدیده  سقف سوله که در اثر قرارگیری در

شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه 

 مقصر اعالم می %۲۰و کارگر را به میزان  %۴۰، کارفرما را به میزان %۴۰شود، کارشناس بدوی شرکت را به میزان  می

نفره با طرح این استدالل که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست، کارفرما  ۳نماید. هیأت 

کند. الزم به ذکر است که مسئول  مقصر اعالم می %۴۰توجهی به شرایط موجود به میزان  و کارگر را به جهت بی %۶۰را 

نفره معتقدند که  ۵ها باشد. هیأت  سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و هـشدار داده که مواظب شیشـه

نمود و با توجه به هشدارهای ارائه شده از ناحیه مسئول  بایست رعایت احتیاطات الزم را می در هر صورت کارگر می

 ۷داند، هیأت  تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می %۱۰۰خل سالن ها از زیر دا سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه

دیده است. علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره درصدی کارگر حادثه ۲۰کارفرمای پیمانکاری و  %۸۰نفره قائل به تقصیر 

اظهار عقیده فرمایید  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب از  ۵۳۳و  ۵۲۶فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد 

چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون 

ساس درصد و نسبت بایست اظهارنظر شود، اساساً در فرض سؤال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه برا سابق می

 باید عمل کرد؟ ۸۰ـ۲۰اعالمی از ناحیه کارشناس 

 ۳۱/۱/۱۳۹۳ـ  ۱۳۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی ۵۲۶فرض سؤال با ماده 

باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان االصول به طور مساوی ضامن میدر استعالم است علی

کارشناسان )مرتکبان( متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند، تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه 

کننده است، ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از مالک به عهده قاضی رسیدگی

 .بر اساس میزان تأثیر جاری بود (۱۳۳۹اردیبهشت ماه  ۷قانون مسئولیت مدنی )مصوب  ۱۴ذیل ماده 
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  ۹۲ـ  ۱۱۸ـ  ۵۵۴شماره پرونده  

  :سؤال

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین  ۲المنفعه که در ماده ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام ۱

در کنار عناوین مؤسسات و  ۹/۶/۱3۹۱مورخ  ۱۹۶۵۸منتشره در روزنامه رسمی شماره  ۱/۵/۱3۹۱نیازهای کشور مصوب 

 آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟  نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی

به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام  مذکور ۲تبصره ماده ـ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در ۲

 است؟ 

انون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با ق ۱ـ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده 3

روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام  ۵/۱/۱3۹0مورخ  ۱۹۴۶۲منتشره در شماره  ۲۹/۲/۱3۹0فساد مصوب 

 است؟ 

قانون خدمات کشوری مصوب  ۱۴و ماده  ۱3، ماده ۸ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۴

 چیست؟   مجلس شورای اسالمی  ۸/7/۱3۸۶

قانون فهرست  ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرستـ آیا برای اینکه مؤسسه ۵

درج شود یا بدون مجلس شورای اسالمی با اصالحات بعدی  ۱۹/3/۱373نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 

 تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟ درج در آن نیز می

وضعیت سازمانهایی که به تفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات  منفی باشد ۵ـ اگرپاسـخ سوال  ۶

عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه 

 اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟ عمومی بوده

چیست؟ و مصادیق آن  قانون برنامه پنجم ۲3۱ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده 7

 شود یا خیر؟ کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می

چیست و مصادیق آن که به موجب  قانون برنامه پنجم 7۱ادهای عمومی غیردولتی در ماده ـ منظوراز مؤسسات و یا نه ۸

باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات  ماده مذکور ۱تبصره 
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شود و ساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز میغیردولتی است یا شامل مؤس

 شود یا خیر؟ باالخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می

قانون برنامه  ۸۴بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده  ۴شق  ۱ـ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه و تبصره ۹

 چیست؟  پنجم

 ـ منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟ ۱0

 چیست؟  ۱3۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲۶ـ منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند چ ماده ۱۱

  ۲۸/۱۲/۱3۹۲ـ  ۲۵۴۴/۹۲/7نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در » ۲مذکور در ماده ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه ۱

آمده است، « مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»ر کنار اصطالح که د ۱/۵/۱3۹۱مصوب « تأمین نیازهای کشور

باشد، مانند دانشگاه آزاد دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمیالمنفعه ارائه میای است که خدماتی عامهرگونه مؤسسه

  .ده استقانون برنامه توسعه پنجم ذکر ش ۸۴بند یای ماده  ۴شق  ۱اسالمی و نیز مثال هایی که در تبصره 

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی  ۱7و  ۲گردد که بر اساس مادتین ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطالق می۲

سهم های دولتی در آن فاقد رسد و اساساً شرکت، تشکیل و به ثبت می با اصالحات بعدی ۱3/۶/۱370ایران مصوب 

گری فعالیت باشند. همچنین مؤسسه بخش خصوصی، مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدیمی

  .باشدنمی   کند و در قالب شرکت تعاونیمی

باشند که مطابق قوانین و مقررات، دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی میای عهدهـ مؤسسات خصوصی حرفه3

حاکمیتی را بر عهده دارند، نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان بخشی از وظایف 

  .نظام مهندسی، کانون وکال

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۱۴و ۱3، مواد ۸ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۴

 ۱3۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  3است که در ماده ، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ۱3۸۶

  .تعریف شده اند

قانون محاسبات »وارد بر قوانین قبلی از جمله  ۸/7/۱3۸۶ـ باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۵

وانین و مقررات عام کلیه ق»آن  ۱۲7با اصالحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده  ۱/۶/۱3۶۶مصوب « عمومی کشور

االجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در و خاص مغایر با این قانون از تاریخ الزم
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با اصالحات و الحاقات  ۱۹/۴/۱373مصوب « قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی»باشند، گرچه در  3ماده 

 بر( …تلقی خواهند شد، زیرا قانون اخیرالذکر )فهرست نهادها« یا نهاد عمومی غیردولتی مؤسسه»بعدی آن نیامده باشند، 

قانون مدیریت  3قانون محاسبات عمومی کشور تصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده  ۵ ماده تبصره اساس

  .خدمات کشوری اصوالً لزوم تصویب فهرست منتفی است

  .، پاسخ این سؤال نیز روشن است۵و ۱های ده شده در پاسخ سؤالـ با توجه به توضیحات دا ۶

دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه7

باشند که مشمول ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی میگیرند، مانند شهرداریمی

  .می شوند ۱۵/۱0/۱3۸۹جمهوری اسالمی ایران مصوب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه  ۲3۱بند ب ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوری  3همان است که در ماده « مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی»ـ منظور از  ۸

  .بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند

  .، پاسخ این سؤال نیز روشن است۱ـ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۹

قانون برنامه پنجساله  ۸۴بند ی ذیل ماده ۴شق  ۱در قسمت اخیر تبصره « نهادهای عمومی غیردولتی» ـ منظور از۱0

  .است ۱3۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  3 ماده در مذکور تعریف همان …پنجم توسعه اقتصادی

دار یک یا چند امر عمومی ای است که تحت نظارت دولت عهدهعمومی، مؤسسهـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت ۱۱ 

  .بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد

  ۹۲ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۶۲3شماره پرونده 

  :سؤال

اند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت توزوجه می ۱/۱۲/۱3۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۱۲ـ برابر ماده ۱

های این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه ۱3زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 

قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صالحیت رسیدگی دارد 

  :ندلطفا بفرمای

 شود؟ های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان های کشور را شامل میالف ـ آیا مراد از حوزه

 شود یا خیر؟ ب ـ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می

 شود یا خیر؟ االجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل میج ـ چنانچه دعاوئی قبل از الزم

  93 

https://www.ekhtebar.com/?p=2725


 
  

 

www.dad-man.ir 

اند انچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صالحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شدهد ـ چن

 همچنان باقی است یا خیر؟ 

 ۲0ه ـ چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده

مایت خانواده؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح قانون ح ۱3قانون اعسار مجری است یا 

نسبت به آن رأی صادر  ۱3شده است و دعوی مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده 

هم مهریه و هم اعسار  نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی

  .مؤخر است

قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند  7ـ چنانچه برابر ماده۲

 توان بالاثر نمود و بر اساس چه قانونی؟ نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک را می

ـ نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال 3

بایست جرائم ای از محاکم عمومی است میشود آیا در دادگاه خانواده که شعبهاعم از عمومی و انقالب رسیدگی می

و آیا صدور کیفرخواست با  قانون حمایت خانوادهبه بعد  ۴۹و  ۴و  ۱مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد 

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت  3توجه به عمومات ماده 

واده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خان

  .دعاوی مربوط به خانواده را در صالحیت دادگاه خانواده دانسته است

  ۲۸/۱۲/۱3۹۲ـ  ۲۵۴۱/۹۲/7نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه های ـ الف( مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوزه۱

  .خارج از یک استان

ت اس متعدد قضایی هایحوزه  که فقط ناظر بر ۱3۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۱3ب ـ خیر، با توجه به نص ماده 

  .شودمحاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی

ناظـر به  ۱3۹۱قانون حمـایت خانواده مصوب  ۱3ف بماسبق می شوند ماده ج( بله با توجه به اینکه قوانین شکلی عط

  .باشداند میدعاوی که قبل از الزم االجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده

های جریانی ، ماده مزبور صرفاً ناظر به پرونده۱3۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۱3د( با توجه به قسمت اخیر ماده 

  .باشدمی
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با اصالحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. به  ۲0/۹/۱3۱3قانون اعسار مصوب  ۲0هـ ـ درفرض استعالم ماده 

لی ای است که بدایتاً به دعوای اصموجب ماده قانونی مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ به محکمه

  .رسیدگی کرده است

توانند به هردو دادگاه صادرکننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین ـ ضابطین )مأمورین اجرا( می۲

که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به  ۱3۹۱قانون حمایت خانواده مصوب   7های موضوع ماده تکلیف نمایند. دستور موقت

شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم میتأیید رئیس حوزه قضایی صادر 

نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل الذکر دستور موقت صادر میدرخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق

قانون آیین  ۸۴ماده  ۲دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند 

  .قانون اخیرالذکر دارد ۸۹و ماده  دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی

د، های متفاوت باشهای صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخضمناً اگر دستور موقت

االجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون دستور موقتی الزم

  .توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و الزم االجرا نیست

هایی تاناز زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرس» ۱3۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۱ماده  ۱ـ طبق تبصره 3

که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات 

بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده « کندمربوط و مقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می

قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر  ۱ماده  ۱ست و طبق تبصره موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده ا

  .شودکند و هم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل میدر آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می

شود و صایی میگانه احقانون صدراالشاره صالحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده ۴طبق ماده 

به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های  ۴۹دعاوی کیفری موضوع ماده 

شود. شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صالحیت دادگاه خانواده در عمومی و انقالب رسیدگی می

امری است استثنایی. چنانچه بخواهیم صالحیت دادگاه خانواده را افزایش  ۱3۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۴ماده 

بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می

  .کند خودداری نمودمی
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۳۶۴شماره پرونده  

  :سؤال

ابتدا دو انگشت دست راست  احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او

  .او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید

  شود؟  می داخل مچ قطع قصاص در راست دست  ـ آیا قصاص انگشتان۱

تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص  نظر نماید آیا می  ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف۲

  .آید شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می   اص مچ داخل میانگشتان در قص

  ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ـ  ۱۹۹۳/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون مجازات  ۲۹۹در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده 

 ۳۹۰شود و با توجه به ماده علیه ثابت می قصاص مچ( برای مجنیٌ)و تبصره آن فقط یک حق قصاص  ۱۳۹۲اسالمی 

 .تواند به قصاص انگشتان بسنده کند علیه با رضایت مرتکب می قانون یاد شده مجنیٌ

  ۹۲ـ  ۲۱۸ـ  ۱۴۷۰شماره پرونده 

  :سؤال

 به  واهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده همـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختالف مطرح شده باشد و خ۱

وده آیا دادگاه نب صالح شورا که شود اعتراض رأی به و نماید صادر رأی و رسیدگی شورا و ننماید اعتراض شورا صالحیت

 تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟ می 

المثل  چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختالف اعالم نماید نسبت به خواسته اجرتـ ۲

نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا  که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعالم رضایت می

 سقوط دعوی؟ 

رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختالف صالح نبوده چه تصمیمی ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به ۳

 باید اتخاذ نماید؟ 

  ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ـ ۱۹۸۷/۹۲/۷نظریه شماره
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  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باشد، در شورای ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاه های عمومی به موجب دادخواست مطرح می۱

قانون شوراهای حل اختالف که این شوراها را از تشریفات  ۲۱حل اختالف موضوعیت ندارد، بنابراین با توجه به ماده 

خطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعالم فاقد دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است ا

قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاه های تجدید نظر استان  ۳۵۰وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده 

ر( برای است در دادگاه های عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی )مرجع تجدیدنظ

  .تعیین ارزش واقعی خواسته که مالک صالحیت شوراهای حل اختالف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید

ـ در فرض این بند از استعالم که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صالحیت شورای ۲

نداشتن صالحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضایی صالحه حل اختالف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ 

  .هدایت نماید

ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختالف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به ۳

س از نقض رأی، نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پرسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می

  .نمایدپرونده را به مرجع صالحه ارسال می

  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۳۷۹شماره پرونده 

  :سؤال

قانون  ۱۹آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازات های درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده 

  .شود یا خیر می ۱/۲/۱۳۹۲مجازات اسالمی مصوب 

  ۱۳۹۲/۱۰/۸ـ  ۱۹۵۳/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ۱سال مجازات تعزیری درجه  ۲۵قانون مجازات اسالمی که حبس بیش از  ۱۹مجازات حبس ابد با توجه به ماده 

  .شودبینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب میپیش

  ۹۲ـ  ۲/۹ـ  ۱۴۵۵شماره پرونده 

  :سؤال

کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی )ره( و اینکه رفتار موجب  ۱۵و۱۴و۱۳با توجه به مسأله 

کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به 

ر طالق خلع و مبارات عالوه بر بذل، کراهت شود طالق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا دموجب آن می

  .هم شرط است
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  ۱۳۹۲/۱۰/۷ـ  ۱۹۳۱/۹۲/۷نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در روابط فی مابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه 

کننده است  وجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگیباعث کراهت از زوج وی گردد و در مورد ز

توان به مواردی از قبیل بد خلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره امّا به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، می

 ه( در این مورد روشن و گویاستکتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله امام خمینی)ر  ۱۴و  ۱۳های  نمود. ضمناً مسأله
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۶۰۴شماره پرونده  

  :سؤال

و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه  ۲۵ناظر به ماده  ۱۳۹۲از قانون مجازات اسالمی  ۱۳۷با عنایت به محتوای ماده 

شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار 

 دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟ 

  ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ـ  ۲۰۴۱/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

نچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش چنا

، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۳۷دیگری شود با توجه به ماده 

کم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی مرور زمان اجرای ح

فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات  ۶قانون مرقوم که برای جرم درجه  ۲۵اجراء شده باشد با توجه به ماده 

  .شودتکرار جرم نمی

  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۳۲۲شماره پرونده 

  :سؤال

اشخاصی که در  ۱۳۳۴قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب  ۱۸حسب ماده 

تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن 

را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضـه بدارند و 

  :رویی را به جـای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شدیا به فروش برسـاند و یا دا

کننده اعدام است و در صورتی که یکی از الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه

  :مقرره این به عنایت با …کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بودعلل فوت باشد مجازات تهیه

های آن کماکان به عنوان اساساً ماده فوق و بندها و تبصره ۱۳۷۹آن قانون اصالحی  ۳ماده  ۱ـ آیا با وجود تبصره ۱

 باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟ ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی میمقرره

ـ بر فرض اعتبار ساخت اقالم دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط ۲

 باشد؟ ای قابل مجازات میاشخاص فاقد صالحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره

  93 

https://www.ekhtebar.com/?p=3692
https://www.ekhtebar.com/?p=8811


 
  

 

www.dad-man.ir 

ساز تقلبی که قادر به به فروشنده اقالم دارویی دستکننده در ماده مورد سؤال چه شخصی است و آیا ـ مقصود از تهیه۳

ای قابل کننده قابل اطالق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقررهمعرفی سازنده نیست تهیه

 باشد؟ مجازات می

مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی  ۱۸ماده  ۳ـ در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۴

 بعدی نسخ شده است یا خیر؟ 

قانون مربوط به مقررات  ۳به موجب قانون اصالح ماده  ۱۳۷۴قانون صدرالذکر الحاقی  ۳ماده  ۶ـ با عنایت به تبصره  ۵

صالحیت چه دادگاهی  آن در ۱۸امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده 

 است؟ 

  ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ـ  ۲۰۳۳/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

با اصالحات و  ۱۳۳۴قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب  ۱۸ـ ماده ۱

اصالحی  ۳ماده ۱ر این ماده اسـت در حالیکه تبصرهالحاقات بعدی راجع به تقـلب در تهیه مواد دارویی به شـرح مندرج د

این قانون مربوط به واردات و خرید و فـروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات 

  .مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند

قانون مربوط به  ۱۵حیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ـ ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صال۲

  .جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است ۱۳۳۴مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 

قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به  ۱۸کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ـ منظور از تهیه۳

  .ی مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شدمجازات ها

قانون آئین  ۳۵قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده  ۱۸ماده  ۲ـ قـرار بازداشت )قرار توقیف( مقرر در تبصره ۴

  .های عمومی و انقالب در امور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده استدادرسی دادگاه

قانون مـربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و  ۳مـاده  ۲۹/۱/۱۳۷۴حـاقی ال ۶ـ طبـق تبـصره  ۵

  .این قانون در صالحیت دادگاه انقالب اسالمی است ۱۸آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده 

  ۹۲ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۵۴۵شماره پرونده 

  :سؤال

قانون مجازات اسالمی و محدودیت زمانی شاکی در اعالم شکایت در جرایم  ۱۰۶ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱

 االجراءشدن این قانون واقع شده است جاری است؟ قابل گذشتی که قبل از الزم
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بینی شده است آیا مهلت ـ باتوجه به اینکه در آن مهلت یکساله از تاریخ اطالع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش۲

 صدور چک بالمحل از شش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟  شکایت کیفری در

  ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ـ  ۲۰۲۴/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۱ـ با توجه به صراحت بند ت ماده ۱

قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در  ۱۰۶شود. لذا مقررات ماده نون فوراً اجراء میقا

  .دارد تسری نیز قانون این وضع بر سابق جرایم بر است، شده بینی پیش زمان مرور  این ماده که در مبحث چهارم ـ

این قانون  ۱۱های مقرر در ماده ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت۲

  .ناسخ خاص مقدم نیست ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۰۶کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده 

  ۹۲ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۵۲۷شماره پرونده 

  :سؤال

حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله  ۹/۱۲/۱۳۹۱مصوب حمایت خانواده  ۴موضوع ماده  نوادگیهای خا آیا در پرونده

باشد، مشمول رأی و فصل دوم قانون مذکور می ۲۵به منظورکاهش طالق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده 

 حضوری است و یا غیابی؟ 

  ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ـ  ۲۰۱۷/۹۲/۷نظریه شماره

 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  ۳۰۳با عنایت به فرض استـعالم و باتوجه به تـعریفی که از رأی غـیابی در ماده 

و انقالب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابالغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در 

ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و الیحه

وی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در از س

در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور  ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۱۶مراکز مربوطه موضوع ماده 

 .گرددنمی
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