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  ۹۴ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۸۸شماره پرونده 

  :سؤال

ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین ۱

 علیه محکوم از دیه دریافت و محاسبه  و به عبارتی ۱۳۹۲  قانون مجازات اسالمی ۴۹۰گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده 

  باشد؟می روز نرخ به

هایی که قبل از الزم االجرا شدن قانون مجازات اسالمی مصوب ـ در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده۲

 در خصوص آن ها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟  ۱/۲/۱۳۹۲

با وجود شرایط،  توانستدادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می ۱۳۷۰قانون مجازات اسالمی  ۳۸ـ مطابق ماده ۳

عنوان قطعی حذف و  ۱/۲/۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۵۸حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده 

هایی که رأی آن ها در دادگاه تجدیدنظر قطعی عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده

به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام توانند به استناد این ماده حکم گردیده آیا محاکم بدوی می

 کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ 

ـ چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس ۴

 استناد به علیهمحکوم  جرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجهاز وصول پرونده و قبل از ا

تقاضای تعلیق اجرای مجازات را به صورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید  قانون مجازات اسالمی ۴۹ ماده

ین حالت مجاز به صدور قرار تعلیق پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در ا

باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابالغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در اجرای حکم به صورت کلی می

 خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟ 

  ۱۴/۲/۱۳۹۴ـ  ۳۵۱/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی )فارغ از زمان پرداخت دیه( صادر نماید که ـ دادگاه درصورتی می۲و۱

مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد واالّ  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۴۹۰این امر مطابق قسمت اخیر ماده 

 پذیرد، صورت پرداخت زمان معیار براساس بایدمی  مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال
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 درصدی صورت به را اقساط میزان باشد، نداشته وجود  توافق که  درصورتی دیه اقساط در دادگاه، است بهتر که هرچند

اسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به مح در اشکال تا دهد قرار آن، مبلغ نه دیه، از

صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال )سال پرداخت( 

یاد شده، نیز مستنبط  ۴۹۰به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده محاسبه و از مجموع محکومٌ

 از قوانین وموازین مربوطه بوده است. 

االجرا دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله ـ باعنایت به این که صرفاً رأی قطعی و الزم۳

آزادی مشروط نیز باید ناشی ازتصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی، 

ده باشد. بدیهی است، درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به االجرا را صادرکردادگاهی است که رأی الزم

یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت

شد، در این صورت دادگاه دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و یا درمرجع تجدیدنظر، رأی جدید صادر شده با

 تجدیدنظر، صادرکننده رأی محسوب می شود. 

، دادگاه می تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۴۹ـ هرچند که طبق ماده ۴

 از فارغ  قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه ۴۶تعلیق اجرای مجازات صادرکند، اما با عنایت به ماده 

 شده اجراء مجازات سوم یک چنانچه ٌعلیه، محکوم یا احکام اجرای قاضی یا دادستان درخواست به فقط شود، رسیدگی

را صادرکند و  مجازات اجرای تعلیق قرار قانون، در مقرر شرایط احراز با تواند می  قطعی حکم صادرکننده دادگاه باشد،

بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمناً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فقط به 

 گردد و این قرار، قطعی بوده و قابل اعتراض نمی باشد. علیه جهت اطالع، اعالم می          محکومٌ

  ۱/۱۲۷ـ  ۲۱۲۴شماره پرونده 

  :سؤال

نسبت به یک واحد پارکینگ، حکم قطعی علیه چند مالک مشاع دائر به تنظیم سند انتقال و تحویل، صادر و در مرحله 

 های مالیقانون نحوه اجرای محکومیت ۲علیهم اعمال ماده اجراست. در صورت استنکاف از اجرای حکم از سوی محکوم

 برای تمامی آنان وجاهت قانونی دارد؟ 

  ۱۵/۲/۱۳۹۴ـ  ۳۷۸/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

های های مالی )که دراین ماده ذکر شده( فقط راجع به محکومیتقانون نحوه اجرای محکومیت ۲موارد مشمول ماده 

ه مالی است، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه و امثال آن. تعهد ب
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علیه را به لحاظ عدم اجرای تعهد، بازداشت قانون مرقوم نیست و نمی توان محکومٌ ۲انجام عمل از موارد مذکور در ماده 

 نمود. تطبیق مصادیق با حکم قانون باید در مرجع قضائی صورت گیرد. 

  ۹۴ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۹۱شماره پرونده 

  :سؤال

که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۳۴احتراماً با عنایت به تبصره ماده 

 شش تا یک درجه تعزیری های مجازات با نیز و  شود این مجازات ها با همهای هفت و هشت اجرا نمیتعزیری درجه

 : فرمایید ارائه ذیل سواالت مورد در را خود حقوقی نظریه گردد،می جمع

 عالوه تبصره، این مطابق آیا حال «…د فوق مجازات اشد قابل اجرا استموار از هریک در. …»آمده است  ۱۳۴ـ در ماده ۱

  گردد؟ اجرا است آمده رأی در که نیز وهشت هفت هایدرجه بایستمی اشد، اجرای بر

چیست؛ آیا منظور مجازات  ۱۳۹۲می مصوب قانون مجازات اسال ۱۹ـ منظور از مجازات های تعزیری مذکور در ماده ۲

 های قانونی است یا مجازات های مندرج در حکم صادره؟ 

  ۱۵/۲/۱۳۹۴ـ  ۳۷۹/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

های ، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۳۴ماده ۴ـ با توجّه به صراحت تبصره ۱

های اشد تعزیری درجه مندرج در حکم، با مجازات ۸و  ۷درجه های تعزیری شود؛ لذا مجازاتشت اجراء نمیهفت و ه

 یک تا شش مجموعاً قابل اجراء است. 

ه مجازات های قانونی ب ناظر االصول علی  ،۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۹ها بر اساس ماده ـ درجه بندی مجازات۲

مذکور، قابل تعویق  قانون مجازات اسالمی ۴۶و ۴۰جرایم تعزیری است مانند تعیین درجه جرایمی که برابر مواد 

های مندرج در حکم است مانند موارد اعمال صدورحکم یا تعلیق اجرای مجازات است، ولی گاهی ناظر به مجازات

قانون یاد شده، بنابراین،  ۲۵برابر بندهای ب و پ ماده  ۵یا  ۴های تبعی نسبت به محکومان به حبس تا درجه مجازات

 دادگاه حسب مورد باید مجازات قانونی یا مقرر در حکم را لحاظ نماید. 
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  ۹۳ـ  ۱۱۸ـ  ۱۸۵۹شماره پرونده 

  :سؤال

عام که هنوز عضو بورس ـ آیا سازمان بورس بهادار حق دارد راجع به تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت سهامی ۱

  .نشده اعالم نظر نموده و از ثبت آن در دایره ثبت شرکتها جلوگیری کند

الیحه اصالح قانون تجارت، اختیار  ۱۱۸تواند با استناد به قسمت اخیر ماده العاده شرکت میـ آیا مجمع عمومی فوق۲

م اشخاص حقوقی دیگر، محدود و این حق رأی مدیره را در اعمال حق رأی ناشی از مالکیت خودش نسبت به سهاهیأت

قانون مذکور سهامداران حقیقی را به عنوان نماینده شرکت  ۱۰۲را به سهامداران حقیقی واگذار کرده یا به استناد ماده 

  .در مجامع جهت اعمال حق رأی تعیین کند

  ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ـ  ۳۱۱۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 ائیه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قض

، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا ۱/۹/۱۳۸4قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۲۵ـ برابر ماده ۱

افزایش سرمایه آنها، اجازه اعالمیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادرمی شود. 

و بالتبع مستلزم صدور اجازه اعالمیه پذیره نویسی  بنابراین، اگر تغییرات اساسنامه، مربوط به افزایش سرمایه شرکت

باشد، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ اعم از این که شرکت، عضو سازمان بورس باشد یا خیر. ولی در 

  .سایر موارد مشمول ماده باال نمی باشد

که هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در  قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارتالیحه  ۸۳ ماده به عنایت با  ـ۲

بورکه مقررنموده است تعیین وظایف و قانون مز ۸ماده  ۱۶صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند و با عنایت به بند 

این قانون که برابر آن جز درباره موضوعاتی  ۱۱۸حدود اختیارات مدیران، باید در اساسنامه قید شود و با عنایت به ماده 

که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صالحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکتها 

یه اختیارات الزم برای اداره امور شرکتها می باشند، بنابراین در فرض سؤال، اگر مجمع عمومی فوق العاده، دارای کل

مدیره را برای تعیین نماینده شرکت در شرکت دیگری که در آن صاحب سهم است، محدود کند یا شخص اختیار هیأت

  .استمعینی را به عنوان نماینده انتخاب نماید، فاقد اشکال قانونی 

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۲۰۹۷شماره پرونده 
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  :سؤال

دارد چنانچه قرار تأمین کیفری دهنده در مفاد نیابت بیان میشود که مرجع نیابتهای نیابتی مشاهده میدر پرونده

الحفظ به مرجع معطی نیابت ارسال شود، حال این پرسش قابل تأمل است منتهی به بازداشت متهم گردید، نامبرده تحت

ید که در خارج از حوزه قضایی این مرجع مجری نیابت باشد، آیا این که اگر متهم برای تأمین وثیقه ملکی را معرفی نما

 مرجع، صالحیت اعطای نیابت را دارد یا خیر ؟ 

  ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ـ  ۳۱۵۱/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

 ۱۳۷۸ی در امورکیفری قانون آئین دادرس ۶۰و  ۵۹اذن در شیئ اذن در لوازم آن هم است، بنابراین، با توجه به مفاد مواد 

قانون  ۱۲۱و  ۱۱۹،۱۲۰در حال حاضر مواد  ۱۳۷۸]توضیح: با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 

مفادا جایگزین مواد مذکور شده اند[، وقتی که به مرجع قضائی مجری نیابت، اجازه  ۱۳۹۲آیین دادرسی کیفری مصوب 

شود؛ می شود، از جمله این اختیارات، پذیرش سندی است که برای وثیقه ارائه می صدور قرار تأمین و قبولی آن داده

    .گرچه مستلزم اعطای نیابت جهت ارزیابی و توقیف ملک از طریق ثبت، خارج از حوزه قضائی مجری نیابت باشد

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۲۱۵۶شماره پرونده 

 سؤال 

دارد یا خیر؟ علت سئوال آن است که در هردو ماده مقنن صحبت از  قانون مجازات تعارضی وجود ۹۳و ۹۰آیا بین ماده 

راجع به تخفیف در  ۹۳صرفاً در خصوص مجازات نگهداری در کانون بوده و ماده  ۹۰کند؟ آیا مراد از ماده تخفیف می

مدت  که اعالم داشته که دادگاه در صورت تقلیل ۹۰خصوص سایر مجازاتها ؟ همچنین مراد از قسمت اخیر ماده 

 باشد؟ نگهداری تا یک سوم این امر مانع از استفاده سایر تخفیفات قانونی نیست، چه می

  ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ـ  ۳۱۹۹/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

مربوط به زمان صدور حکم و  ۹۳تعارض وجود ندارد. تخفیف مقرر در ماده  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی ۹۳و ۹۰بین مواد

آمده، مربوط به بعد از صدور رأی و در مرحله اجرای حکم و ناظر به تقلیل  ۹۰همه مجازاتهاست و آنچه در ماده  شامل

مدت نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی اوست که با توجه به گزارش 

الح و تربیت، دادگاه می تواند در رأی خود یک بار تجدیدنظر کند و رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اص
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، مربوط به حق استفاده محکوم علیه از آزادی مشـروط و سایر تحقیـقاتی اسـت که ۹۰عبارت قسمت آخر ماده 

  .ر است، مانع استفاده از تحقیقات دیگ۹۰قانونگـذار پیش بینی نموده است تا این شائبه نباشد که استفاده از ماده

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۲۱۰۱شماره پرونده 

  :سؤال

 دارد وجود تعزیرات قانون ۶۲۲ ماده با مذکور قانون ۳۰۶ ماده و  قانون مجازات اسالمی ۱۲۱و۱۲۰آیا تعارضی بین مواد 

  خیر؟ یا

  ۱۲/۱۳۹۳ـ / ۳۲۰۳/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

، درخصوص اعمال ۱۲۰، تعارضی با هم ندارند، با این توضیح که ماده ۱۳۹۲المی مجازات اس ۱۲۱و ۱۲۰ ماده دو  ـ۱

 از برخی یا  جرایم وقوع در یعنی موارد این در اگر که باشد می …و تعزیری از اعم جرایم کلیه قاعده درأ در خصوص 

فی آن یافت نشود حسب ن بر دلیلی و گیرد قرار تردید یا شبهه مورد کیفری مسئولیت شرایط از یک هر یا و آن شرایط

قانون مذکور، در مقام بیان اعمال قاعده درأ درخصوص جرایم موجب حّد است به  ۱۲۱مورد جرم ثابت نمی شود، و ماده 

جزء موارد استثناء شده در این ماده در سایر جرایم موجب حد به محض ایجاد تردید و شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل، 

    .حد منتفی می گردد

نیز تعارضی باهم ندارند، طبق ماده  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۶۲۲و ماده  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی ، ۳۰۶ـ ماده ۲

جنایت عمدی بر جنین مطلقاً چه قبل از حلول روح، باشد و چه بعد از حلول روح قصاص ندارد و قصاصی که در  ۳۰۶

و تبصره این ماده،  ۱۳۹۲می قانون مجازات اسال ۳۰۶آمده، با عنایت به ماده  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۶۲۲ماده 

  .منصرف از جنین است و معطوف به ایراد ضرب و جرحی است که به مادر وارد شده است

  ۹۳ـ  ۱۰/۱۶ـ  ۱۱۱4شماره پرونده 

  :سؤال

قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  ۱۰به استحضار می رساند مطابق ماده

ابل شخص ثالث صندوق خسارتهای بدنی وظیفه و رسالت قانونی حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی زمینی در مق

 قانون ۱۱ماده در مذکور شرح به آن مالی منابع که باشدمی دار عهده را …در مواردی چون فقدان یا انقضاء بیمه نامه و

صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و   فوق قانون ۱۱ماده ۳تبصره موجب به دیگر، طرف از. است الذکرفوق

 مقام در صندوق که بردارد در را مواردی صرفاً معافیت این فرمایید اعالم است  باشد. حال خواهشمنداالجرا معاف میحق
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 که را مواردی یا نماید می دادخواهی اختالف؛ حل شوراهای و قضایی مرجع مانند قضاوتی صالحه مراجع به دادخواهی

 گیرد؟ این صندوق محکوم علیه شناخته می شود، نیز به ویژه در مورد حق االجرا در برمی

  ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ـ  ۳۲۳۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل قانون اصالح قانون  ۱۱مادّه ۳اوالً تبصره 

  .، مطلق است۱۳۸۷شخص ثالث مصوّب 

های موصوف در حق دولت است و منصرف از مواردی است که دادگاه، ثانیاً معافیت صندوق، ناظر به پرداخت هزینه

 است  صندوق را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده

  ۹۳ـ  ۱/۳ـ  ۹4۲شماره پرونده 

  :سؤال

در اجرای احکام مدنی، محکوم له برای استیفای محکوم به نقدی پالک ثبتی را معرفی می نماید که به نام محکوم علیه 

نیست وبه نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم علیه انتقال داده است و کپی 

  :نماید حالنامه را ضمیمه میبیع

 آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟ 

نامه عادی ارائه شود که داللت ظاهری بر مالکیت محکوم علیه نماید، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک چنانچه بیع

 رسمی توقیف ممکن است؟ 

 ، توقیف مجاز هست یا خیر؟ چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن نماید

چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است وفسخ باید 

قانون  ۲۲ثابت شود و یا اینکه چون اقرار مرکب است توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و مالک ماده

 ال است؟ ثبت برای توقیف امو

  ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ـ  ۳۲۳۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
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با اصالحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون  ۱۳۱۰قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوّب  ۲۲مطابق مادّه

در دفتر امالک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل 

نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک  گردیده و این انتقال

این قانون باید به ثبت برسد و به  4۷و  4۶الذکر، سندی که مطابق موادقانون فوق 4۸خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه

تواند اجرای نامه عادی نمیهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیعثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخوا

 خصوص این در له محکومٌ  احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای

 را خود رضایت علیه، محکومٌ مالکیت به اقرار  با است او نام به رسمی سند که ثالث شخص اگر اما بنماید؛( ملک توقیف)

توقیف آن بالاشکال  اجرای احکام مدنی قانون ۳4دّهما تبصره به عنایت با بنماید، به  محکومٌ قبال در مزبور مال توقیف به

 است
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 ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۶۳۴شماره پرونده 

 :سؤال

گردد منع تعقیب صادر میای نسبت به شکایت شاکی درباره کالهبرداری توسط شعبه تحقیق )بازپرسی( قرار در پرونده 

نماید، و پس از اعتراض شاکی دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دالیل و مدارک قرار منع تعقیب را تأیید می

اصالحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقالب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه  ۳در ادامه با تجویز بند )ن( ماده 

شود. با توجه به این که دادگاه در یب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه میمجدداً متهمین تعق

مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب در مورد پروند اظهارنظر ماهوی نموده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این 

 ز جهات رد دادرس محسوب می شود؟کیفرخواست )با توجه منع تعقیب( صالحیت رسیدگی دارد؟ آیا ا

 ۸/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۷۶۸/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اظهارنظر دادرس  ۱۸/۱۱/۱۳۶۷مورخ  ۵۱۷به مالک رأی وحدت رویه شمارهبا توجه 

شود. ذکر این نکته ی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمیدادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهو

اند، پس از کشف دالیل جدید ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبالً اظهارنظر ماهوی کرده 

از جهات رد نیست، بنابراین در  ۱۳۸۱های عمومی و انقالب اصالحیدگاهقانون تشکیل دا ۳مادّه  «ن»به صراحت بند 

 شودمورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی

 ۹۳ـ  ۷/۱ـ  ۱۶۱۱شماره پرونده 

 :سؤال

دستور قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است  ۷۳و ماده  ۳۵با عنایت به تبصره ماده 

فرمائید در پاسخ اعالم نمایند آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بالاثر 

باشد یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آراء در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، می

 خواهد ماند ؟ آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی

 ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۷۹۱/۹۳/۷نظریه شماره 
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ، به نظر می۲۵/۳/۱۳۹۲قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  ۷۳با عنایت به اطالق ذیل ماده 

طال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره رسد منظور از لغو دستور موقت درصورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا اب

همان قانون، قطعیت رأی بدوی است. بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا  ۳۵ماده 

کننده مادام که در اصل شکایت  شود. با این حال، شعبه رسیدگی ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمی

 .قانون یاد شده اقدام نماید ۴۰صدور رأی نکرده است، می تواند برابر ماده مبادرت به 
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  ۹۳ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۹۹۸شماره پرونده 

  :سؤال

 ۴قانون مدنی که یکی از طرق انحالل وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است، آیا بند  ۶۷۸ماده  ۳با توجه به بند 

 شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طالق دانسته، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ 

  ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۸۲۴/۹۳/۷نظریه شماره 

 کل حقوقی قوه قضائیه  نظریه مشورتی اداره

شود. احراز جنون با صدور حکم به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می قانون مدنی ۶۷۸مادّه  ۳طبق بند 

قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طالق منتفی گردد. چنانچه حکم قطعی محقق می

  .را بنماید و به لحاظ جنون زوج، تقاضای فسخ نکاح قانون مدنی ۱۱۲۱تواند به استناد مادّه گردد، ولی زوجه میمی

  ۹۳ـ  ۹۳ـ  ۱۸۲ـ  ۱۸۷۸شماره پرونده 

  :سؤال

اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خود پرداز برده و طی 

نماید یا خیر؟ تماس تلفنی فریبنده، شاکی وجوهی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید، کالهبرداری صدق می

ط دروغ گفته هیچ عملیات فیزیکی انجام نداده و شاکی سادگی ای معتقدند تماس گیرنده فقاختالف نظر وجود دارد عده

ای صورت نگرفته پس جرم نیست. با توجه به اینکه مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات نموده وچون مانور متقلبانه

نوع عملیات تلفنی مرتکبین ارتشاء اختالس ـ کالهبرداری مانور متقلبانه را منحصر در مانور فیزیکی ننموده است، آیا این 

 تواند مصادیق مانور متقلبانه کالهبرداری باشد؟ نمی

  ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۸۳۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

مادّه یک قانون در ادبیات و نظریات حقوقدانان، رایج و متداول است و در « مانور متقلبانه»صرف نظر از اینکه اصطالح 

، چنین اصطالحی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۶۷ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب  تشدید مجازات مرتکبین
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را مدنظر « به کار بردن وسایل متقلبانه»الذکر، قانونگذار در عنصر مادی بزه کالهبرداری، به کار نرفته است و در مادّه فوق

اختیارات واهی( به تصریح نامبرده ولکن با آوردن قرارداده است که مصادیقی از آن را )نظیر مغرور کردن مردم به داشتن 

، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است، در فرض سؤال که شخصی «یا وسایل تقلبی دیگر»عبارت 

ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورات 

کند، علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به ارانه، مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد میفریبک

قانون تشدید مجازات  ۱مادّه تواند از مصادیق کالهبرداری مقرر در نظر، عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و می

حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی  محسوب باشد. با این مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری

  .کننده استرسیدگی

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۹۹۶شماره پرونده 

  :سؤال

مبنی بر اعالم سوابق اشخاص به نهادهای ذیصالح و با عنایت به  ۱۳۸۴نامه سجل قضایی مصوب آئین ۱۷با توجه به ماده 

توان گفت که هم اینک اعالم سوابق اشخاص صرفاً ا میآی ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲۵ماده  ۱تصویب تبصره 

به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس گشته و به سایر ادارات اعالم نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر 

زوم اعالم سوابق السابق اعتقاد به لو با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافی ۲۵ماده  ۱محدود از تبصره 

 اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟ 

  ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۸۴۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

شوند و فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می ۱۳۹۲می قانون مجازات اسال ۲۵ماده  ۱محکـومین موضوع تبصره 

کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت شود مگر آن که استعالمهای صادره درج نمیمحکومیت آنان در گواهی

  .شودمحکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۷۲۳شماره پرونده 

 :سؤال

باشد و  احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نمی با توجه به اینکه

اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی 

کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم  مطرح نماید و سپس خواهان درجلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست
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نماید )یا بر عکس( در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا اولین جلسه 

 دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟ 

  ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۸۵۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 یه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر

  .اوالً: موارد مسؤولیت تضامنی در قانون، تعیین شده است و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است

ثانیاً: با توجه به این که سبب و آثار مسؤولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است، بنابراین تغییر هر یک از این ادعاها 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور  ۹۸ه معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده توسط خواهان، ب

  .پذیر است، تنها تا اولین جلسه دادرسی امکان۱۳۷۹مدنی مصوب 

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۹۷۴شماره پرونده 

  :سؤال

وانده وکیل معرفی شود. خکند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابالغ قانونی میشخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می

ای نیز ارسال نکرده است ولی دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق نکرده، شخصاً حاضر نشده و الیحه

پست ارسال کرده است. حال سوال این است ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطالع خوانده )خواهان دعوی تقابل( از 

 ری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟ پرونده بوده آیا موجب حضو

  ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۸۵۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

کند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطالق طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخّاذ می

 شودو باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می بوده قانون آیین دادرسی مدنی ۳۰۳دفاع کتبی مذکور در ماده 

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۹۵۷شماره پرونده 

  :سؤال

هیات عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای  ۲۲/۷/۱۳۹۳ـ۷۳۴رای وحدت رویه 

شناسایی راننده مقصر در داند. لیکن در فرض عدم پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی می

قانون اصالح  ۱۰دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده 
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، پرونده ۱۳۸۷قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 

الذکر به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست خطاب به صندوق فوق باید با صدور قرار منع تعقیب

یا تنها یک صورت جلسه و بدون صدور قرار نهایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟ 

مال یا اموال عاقله پرداخت شود، پس از ختم الهمچنین در مواردی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت

های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار

 جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟ 

  ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۸۵۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

 ۱۰اوّالً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 

، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای ۱۳۸۷قانون اصالح قانون بیمه اجباری سال 

همان قانون حق دارند با ارائه مدارک الزم از جمله گزارش  ۱۴یده مستنداً به ماده دبدنی است که اشخاص ثالث زیان

افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و 

دیده یا اولیاءدم را جهت دریافت وانند، زیانتنیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می

توانند دیده یا اولیای دم میدیه به صندوق یادشده داللت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان

جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا  ۲۱/۷/۱۳۹۳ـ  ۷۳۴باعنایت به رأی وحدت رویه 

ماند و ف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میتکلی

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

،  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۴۸۷و۴۷۰المال به استناد موادثانیاً: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت

گردد و دادگاه با بررسی پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می

  .نمایدرا صادر میموضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه ازبیت المال 

ثالثاً: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ 

توان دیه را از بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می

-از بیت المال پرداخت می ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۴۷۰استیفاء نمود و در غیر این صورت، طبق ماده  اموال وی

  .شود

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۸۳۸شماره پرونده 

  :سؤال
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که توسط دادگاه بدوی  قانون آیین دادرسی مدنی ۲۵۹و  ۲۵۶و  ۹۶در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد 

دارد گیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعالم میگردد و مورد اعتراض خواهان قرار میصادر می

نماید، یا میکند یا هزینه دادرسی را حاضر است بپردازد و یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مهاصل سند را تقدیم می

تواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بیان نمایید آیا دادگاه تجدیدنظر می

 بدوی اعاده نماید؟ 

  ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۸۶۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

رأی تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا  رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که

رغم ابالغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه خیر. در فرض استـعالم که خواهان بـدوی علی

قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر  برابر نیز دادگاه و ننموده اقدام …دادرسی و مهیا نمودن مقدمات اجرای قرار 

کرده است، بنابراین، رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده است و دادگاه تجدیدنظر طبق قانون، باید با رد 

تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نماید و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع 

  .باشدؤثر در قضیه نمینقص، م
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 ۹۳ـ  ۱۰/۱۶ـ  ۲۰۰۲شماره پرونده 

 :سؤال

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان قانون اصالح قانون از  ۵( و ۱)تبصره  ۴(، ۲)تبصره ۱با عنایت به اینکه وفق مواد 

 7/۲/۱۳۱۶قانون بیمه مصوب  ۱وهمچنین ماده  ۱۶/۴/۱۳78وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 

دیده و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان

گذار در مقابل اشخاص ثالث گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمهگذار، مسئولیت شرکتهای بیمهناشی از تقصیر بیمه

گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر گذار بوده و خارج از تقصیر بیمهدیده به میزان تقصیر بیمهزیان

ون بیمه اجباری بوده که که مؤخر بر قانون اصالح قان 8/۱۲/۱۳8۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  ۲۶ماده 

طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت 

نامه به مصدوم یا اولیاء دم متوفی بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه

نچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد، آیا در خواهد بود و چنا

 ۲۶گر به استناد ماده حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه

باشد؟ و در صورت دیده یا اولیاء دم متوفی میقانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان

گر به پرداخت خسارت، این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی، جهت بازیافت خسارت پرداخت شده الزام شرکت بیمه

 حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟

 ۲۶/۱/۱۳۹۴ـ  ۱7۵/۹۴/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله  ۱۳8۹ی به تخلفات رانندگی مصوب قانون رسیدگ ۲۶ـ ماده ۱

نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد 

نامه معتبر از مذکور و در صورت عدم وجود بیمه نقلیه وسیله نامهبیمه محل از  خسارت وارده به عابر )صدمه یا فوت(

 .با اصالحات بعدی پرداخت شود ۱۳78قانون بیمه اجباری مصوب  ۱۰طریق صندوق موضوع ماده 

ـ باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به ۲

 .مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است

 ۹۳ـ  ۱۰/۱۶ـ ۲۱۱۱ده شماره پرون
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 :سؤال

قانون اصالح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال  ۱7در خصوص کمیسیون ماده 

بایست توسط می ۱7نامه اجرائی ماده گردد حسب قانون و آئین اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می

نماید. متعاقباً مراتب استنکاف  لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف میشرکت بیمه اجرا گردد، 

شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعالم که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده 

چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون  تواند اجرائیه صادر کند؟ ونماید، حال آیا در این مورد دادگاه می اقدامی نمی

 .دیده وجود دارد بیان نمایندو وصول خسارت زیان

 ۲۶/۱/۱۳۹۴ـ  ۱77/۹۴/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینـی در مقابل  ۱7کمیسیون موضوع ماده 

گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای  ، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می۱۳87اشخاص ثالث مصوب 

رئیس محترم قوه  ۱۰/۱۰/۱۳87الذکر مصوب نامه موضوع قانون فوقآیین ۶مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده 

صورت عدم اعتراض طرفین درمهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط ، رأی کمیسیون در قضائیه

دادگاه عمومی صالح و ابالغ حکم، الزم االجراء است و بالفاصله توسط شرکت بیمه مربوط، باید به مورد اجرا درآید و 

حوزه قضایی محل خواهد بود و نیز  نامه، به عهده رئیسنامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آیینآئین ۹مطابق ماده 

اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت  حسن بر نظارت الذکر،فوق قانون  ۲۹به موجب ماده 

های بیمه )و از جمله خودداری از اجرای رأی الزم االجراء کمیسیون مورد بحث( در این ماده ضمانت تخطی شرکت

االجراء، خودداری ورزد به منظور شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رأی الزماجرای قانون مقرر 

ربط احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئوولین ذی

نی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه باید به وظایف قانو )بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی( در صورت اطالع می

بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان 

 .بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، قابل پیگیری است

 ۹۳ـ  ۱/۱۲7ـ ۱۱۲۹شماره پرونده 

 :سؤال

وج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان زوجه در راستای توقیف اموال ز

نماید و اعتراض ثالث محکوم به رد  خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می

قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه 
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نماید، آیا دعوی مطالبه شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می

 شود؟ مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می

 ۲۶/۱/۱۳۹۴ـ  ۱7۹/۹۴/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

د وفق شود و رأی دادگاه دراین مور، دعوا محسوب میقانون اجرای احکام مدنی ۱۴7ثالث موضوع ماده شکایت شخص 

با حصول  آن مجدد طرح شود، رد به محکوم  مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرائی طرح و

 .باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده استشرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می

 : ماده قانونی مرتبط

 ۹۳ـ  ۱/۱8۶ـ ۲۱۵۵شماره پرونده 

 :سؤال

سال تمام شمسی  ۱۵تا  ۹اعالم داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعزیری چنانچه سن آنها که  88ماده 

که اعالم داشته هر گاه نابالغ  88ماده  ۲گیرد، با تبصره را در نظر می 88باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 

سال قمری داشته باشد، به یکی از  ۱۲در صورتیکه مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد 

 :گرددشود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعالم میمحکوم می  88اقدامات ماده 

آن که سن مسئولیت کیفری  ۲سال شمسی اعالم داشته با تبصره  ۱۵تا  ۹که سن مسئولیت کیفری را  88اوالً بین ماده 

 ارض وجود دارد؟سال قمری داشته تع ۱۵تا ۱۲را 

 برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟ ۱۳۹۲ثانیاً آیا قانون مجازات اسالمی مصوب 

پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم و با التفات به اینکه ماه قمری ده  نابالغ به ناظر  88ماده  ۲ثالثاً تبصره 

سال قمری معادل یازده سال و هشت ماه شمسی بوده( که حکایت از آن دارد  باشد )دوازدهروز کمتر از سال شمسی می

تا  ۹ را  که سن مسئولیت کیفری 88باشد که این با ماده سال و اندی می ۱۱که سن مسئولیت کیفری برای نابالغ پسر 

ض دارد. جمع این مواد سال قمری اعالم داشته تعار ۱۵تا  ۹قانون مجازات که سن بلوغ را  ۱۴7سال شمسی و ماده  ۱۵

 چگونه خواهد بود؟

چگونه امکان  ۱۴7با ماده  88رابعاً آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده 

 پذیر است؟
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 ۲۹/۱/۱۳۹۴ـ  ۱۹7/۹۴/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

این ماده « ۲تبصره»در مقام بیان سن مسئوولیت کیفری نیست و با مقررات  ۱۳۹۲المی قانون مجازات اس 88اواّلًـ ماده 

اطفال و نوجوانان است که سن آنها در « جرایم تعزیری»قانون مذکور آمده راجع به  88تعارضی ندارد، آنچه در ماده 

آمده راجع به جرایم موجب حد یا این ماده  ۲زمان ارتکاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسی است و آنچه در تبصره 

 .قانون مذکور است 88قصاص نابالغ است که حسب مورد مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی بندهای ماده 

 .، افراد نابالغ مسئوولیت کیفری ندارند۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۴7و  ۱۴۶ثانیاًـ با توجّه به صراحت مواد 

 ۱۲همین قانون فقط ناظر به پسران نابالغ  ۱۴7با توجّه به ماده  ۱۳۹۲مجازات اسالمی قانون  88ثالثاً ـ صدر تبصره ماده 

شود، لکن ذیل تبصره، شامل دخترانی که به سن  سال، بالغ محسوب می ۹سال قمری است، چون دختر بیش از  ۱۵تا 

 .شوند، است ب حد یا قصاص میسال دارند و مرتکب یکی از جرایم موج ۱۲اند و نیز پسرانی که کمتر از بلوغ نرسیده

ذکر شده است و آنچه  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی ۱۴7رابعاًـ سن مسئوولیت کیفری، همان سن بلوغ است که در ماده 

 این قانون، از باب اقدام تأمینی و تربیتی است ۱۴8قانون مذکور آمده با توجّه به ماده  88در ماده 

 ۹۳ـ  ۱/۱8۶ـ ۲۲۶۳شماره پرونده 

 :لسؤا

توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟ برای قانون مجازات اسالمی جدید می ۱۰۹آیا طبق ماده 

نمونه کالهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل 

 درجه چهار تلقی نمود؟

 ۳۰/۱/۱۳۹۴ـ  ۲۱۶/۹۴/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

و  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۹باشد، با توجه به ماده در جرائمی نظیر کالهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می

باید مستقل از مجازاتهای دیگر براساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، آن، هر مجازات می ۳و  ۲های تبصره

بندی جرم است، بنابراین ممکن است هر یک بندی مجازاتها متفاوت از درجهندی شوند و با توجه به این که درجهبدرجه

ای  از مجازاتها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هر مجازات براساس درجه

 .که درآن قرار گرفته، تخفیف می یابد
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 ۹۴ـ ۳/۴8ـ  8شماره پرونده 

 :سؤال

ـ در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت ۱

 شود؟

نامه به تکلیف ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خالف موافقتنامهـ چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت۲

 نامه چیست؟رای نقض مواد موافقتمقرر خود عمل نکند، ضمانت اج

 است؟ چگونه است نشده تنظیم همکاری  نامهـ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با ایشان موافقت۳

نامه همکاری وجود نداشته باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه ـ در مواردی که بین ایران و کشور خارجی موافقت۴

 است؟

 ۳۰/۱/۱۳۹۴ـ  ۲۲۱/۹۴/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت المللی به ـ برای اطالع از نحـوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین۱

 .مراجعه فرمائید قضائیهریاست محترم قوه  ۱۲/۳/۱۳۹۲المللی مصوب قضایی بین

بینی نمی نامه پیشـ درصورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معموالً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت۲

رسد عدم همکاری دو کشور طرف قرارداد جهت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز  لکن به نظر می .گردد

 .ود بین دو کشور نخواهد داشتنامه موجناکارآمدی موافقت

نامه معاضدت قضایی تنظیم نگردیده، در قالب ماده واحده ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت۳

های قضایی  نیابت  گیرد و از نظر تشریفات ارسال به مانند سایر صورت می ۱۳۰۹مربوط به تعاون قضایی مصوب 

 .المللی استبین

گردد که یکی از دو کشور،  اً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بین دو کشور زمانی محقق میـ اساس۴

همکاری و معاضدت قضایی با کشور طرف مقابل را شروع و اجابت نماید که این همکاری موجـب ایجاد زمـینه برای 

 .معامله متقـابل از طرف کشور مقابل درصورت نیاز خواهد گردید
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان
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  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۸۸۸شماره پرونده 

  :سؤال

مجازات قانونی جرم است  ۱۳۹۲می مصوب سال قانون مجازات اسال ۲۵آیا مالک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده 

 یا مجازات مقرر در حکم؟ 

  ۱/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۶۸۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوّب  ۲۵با عنایت به تصریح مادّه 

مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول 

درج کند، مالک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری منمجازات تبعی محروم می

  .ال شده باشددر حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعم

  ۹۳ـ  ۱۹۲ـ  ۲۰۰۴شماره پرونده 

  :سؤال

تواند در تملک اراضی و امالک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ـ آیا شهرداری می۱

قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی وامالک طبق آخرین طرح  ۱۴۷

 راعی تلقی نماید؟ تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را ز

تواند در ازاء باشد؟ وآیا شهرداری میـ آیا تغییر کاربری امالک واقع در محدوده قانونی شهر در صالحیت شهرداری می۲

 تغییر کاربری امالک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟ 

جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد،  طرح آخرین موجب به شهر  ـ در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی۳

تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی آیا شهـرداری مـی

 را از مالک تقاضا نماید؟ 

  ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۸۶۶/۹۳/۷نظریه شماره 
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

قانون نحوه تقویم ابنیه و امالک یین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به ـ مالک تع۱

، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ ۱۳۷۰و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب

جهت ارزیابی ملک و اراضی با تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی 

  .کاربری سابق )که حسب فرض استعالم زراعی بوده( وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است

، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در ۱۳۹۰مصّوب  قانون شهرداریاصالحی  ۱۰۱ماده ۱ـ مستفاد از تبصره ۲و۳

، هر ۱۳۵۱قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب  ۵تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده

ان عدالت اداری قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیو ۵گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده

، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد ۱۴/۱/۱۳۹۱ـ۴به شماره 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب  ۴شهرسازی، مغایر با ماده ۵تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده

هنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهادد، می۱۳۸۰

  .باشدیا درصدی از امالک به لحاظ تغییر کاربری نمی

  ۹۳ـ  ۱/۳ـ  ۱۸۲۳شماره پرونده 

  :سؤال

العاده های اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوقـ در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه۱

قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از  ۳۹شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده اعتراض به آرا نقض می

 خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد گردد؟ 

م پیش از گردد که احدی از محکوم علیهای که اجرائیه مبنی بر انتقال پالک ثبتی صادر گردیده، محرز میـ در پرونده۲

تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این 

علیهم موضوع اجرائیه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت توان نسبت به دیگر محکومحالت، اوالً آیا می

های اجرایی )با توجه به حذف یکی از و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجرائیه هزینه اجرائیه اصالً قابلیت اجرایی ندارد

بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی  .بایست از دیگر محکوم علیهم وصول گرددمحکوم علیهم( به چه نحو می

 باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟ 

  ۱۹/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۸۸۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
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 تمامی و بوده سابق حال  فقط به معنی اعاده وضع به رای احکام مدنیقانون اج ۳۹ـ اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده۱

اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بالاثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل  منظور به که اقداماتی

به نیست و در فرض شود و جزء محکومٌعلیه محسوب نمیشود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکومٌمی

های اجرایی، رأی مستند صدور اجرائیه نقض شده است و طبیعی  استعالم پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه

تواند درصورت تمایل به های اجرایی قابل استرداد نیست، بنابراین ذینفع میاست که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه 

  .دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرائی )نیم عشر( را مطالبه نمایدله با تقدیم طرفیت محکومٌ 

باشد، اصوالً ابالغ حکم به ـ اوالً صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خالف قانون می۲

ا منظور اداره حقوقی ماده توضیح سایت اختبار : ظاهر]قانون مارالذکر  ۳۰۲فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده

توان اجراء نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ، هیچ حکم یا قراری را نمی[می باشد قانون آیین دادرسی مدنی ۳۰۲

ابالغ شـده باشد. بنابـراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابالغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخـواهی و 

قطعیت، قابلیت اجراء ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم 

متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابالغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی 

شود. ولی اگر ار گرفته، نقض مینمایند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قر

    .ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت

رسد با توجه به موضوع محکومٌ به علیه صادر شده است، به نظر مـی ثانیاً در فرض سؤال که اجرائیه علیه چند محکومٌ

  .علیه متوفی بال اشکال باشداجرای حکم نسبت به غیر محکومٌ  باشد،)انتقال پالک ثبتی( قابل تجزیه می

علیهم قابل مطالبه به و با توجه به سهم هریک از محکومٌ  های اجرایی بر اساس میزان محکومٌ ثالثاً: اصوالً پرداخت هزینه

  .علیهم در پرداخت آن، مسؤولیت تضامنی ندارند و وصول است و محکومٌ

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۵۴۲شماره پرونده 

  :سؤال

اختالف و نیز قانون شوراهای حل ۹و ماده  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶۸و ۶۵، ۶۴با عنایت به مفاد مواد 

  : قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید ۳ماده  ۲و۱بندهای 

قانون مجازات اسالمی در هر حال الزامی است یا  ۶۵در جرائم موضوع ماده  ـ آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه۱

  است؟( …همان قانون )گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و  ۶۴منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 

ئم موضوع نامه مجازاتهای جایگزین، آیا شوراهای حل اختالف در جراالذکر و نیز تصویب آئینـ با توجه به موارد فوق ۲

 باشند؟  قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی می ۹ماده 
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آیا شوراهای حل اختالف صالحیت صدور حکم به مجازات های جایگزین را  ۲ـ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال ۳

 دارند یا خیر؟ 

  ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۸۹۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

 ۶۵، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶۴به صراحت ماده  -۱

  .قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است

، در مواردی است که ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوّب  ۶۵و  ۶۴اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد  -۳و  ۲

 ۶۴تواند با وجود شرایط مذکور در ماده ی جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه میمجازات قانونی برا

این قانون تعیین و اعمال نماید. در حالی که در جرایم موضوع  ۷۰قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده 

و اصالحات و الحاقات  ۱۳۷۳از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب  قانون وصول برخی ۳بند یک ماده 

، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازاتهای بعدی

 ۳یک ماده  جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ همچنین درخصوص جرائم رانندگی، باتوجه به تصریح بند

که از شمول  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی مصوّب  ۷۱۸قانون اخیرالذکر، این جرائم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده 

الذکر بوده و اصوالً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسالمی قانون فوق ۳آن خارج است، مشمول بند یک ماده 

باشد؛ بنابراین رسیدگی به جرائم موضوع بند یک ماده خارج می« یگزین حبسجامجازاتهای»تحت عنوان  ۱۳۹۲مصوب 

و اصالحات و الحاقات بعدی )اعم از  ۱۳۷۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب  ۳

ضمناً مصوبه السابق در حدود نصاب شوراهای حل اختالف، در صالحیت آنها است.  کمافی ،(…جرائم رانندگی و

در تعیین تعرفه جدید  ۱۳۹۳کارگروه موضوع مصوّبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال  ۲۴/۱۰/۱۳۹۲

  .باشد می یادشده قانونی بند  قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ ۳در مورد جرایم موضوع بند یک ماده 

  ۹۳ـ  ۷۹ـ  ۱۷۱۷شماره پرونده 

  :سؤال

ـ  ۵۶۱رهقانون تجارت و رأی وحدت رویه شما ۴۱۹و ماده  قانون اجرای احکام مدنی ۳۳با توجه به اینکه مطابق ماده 

های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پرونده ۲۸/۳/۱۳۷۰

کند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر عملیات اجرایی تغییر می

دار خواهد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی کاران عهدهتصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلب

های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با شود عملیات اجرایی در پروندهورشکستگی طرح می

تصفیه باید های اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پرونده
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ـ  ۵۶۱قانون تجارت و رأی وحدت رویه  ۴۲۳ماده  ۲اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند 

شود بلکه موجب تضییع حقوق نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می ۲۸/۳/۱۳۷۰

صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و  شود آیاکنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته میشرکت

کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می

اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به 

نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آیین ۱۴۳ماده  ۱قانون آیین دادرسی مدنی و بند  ۳۲۵الی  ۳۱۰د استناد موا

 صحیح است؟ 

  ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۸۹۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

قانون آئین  ۳۲۵الی  ۳۱۰ه استناد مواد اوالً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه ب

  .، اصوالً فاقد وجاهت قانونی است۱۳۷۹مصوّب  دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی

قانون  ۴۲۳ماده  ۲ثانیاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند 

نفسه دعوای اصلی که دستور موقت در راستای آن  نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دعوای ورشکستگی فی تجارت

  .شود صادر شود، تلقی نمی

  ۹۳ـ  ۸۸ـ  ۱۶۰۶شماره پرونده 

  :سؤال

گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید  چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود

باشد؟ و در داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می

چک، فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطالع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن 

 مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟ 

  ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۹۰۸/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

در  با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۶/۴/۱۳۵۵قانون صدور چک مصّوب  ۱۴نفع موضوع مادّهاوالً: با توجه به تعریف ذی

توانند کتباً دستور نفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، مـیدرکننده چک یا ذیاین مادّه، صا ۱تبصره

  .عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند
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نفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خالف ادعای وی که موجب ثانیاً: هر گاه ذی

  .قانون چک است ۱۴ثابت گردد، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّهعدم پرداخت شده، 

  .قانون یاد شده است ۱۴ثالثاً: چنانچه سوء نیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه 

-ولی دارنده با حسن نیت می رابعاً: اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛

  .تواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه نماید

  ۹۳ـ  ۸۸ـ  ۱۸۴۰شماره پرونده 

  :سؤال

  : چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب )عمداً یا سهواً( به دیگری منتقل گردد

 خیر؟  باشد یااوالً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می

ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آن را به عنوان چک 

 بالمحل تلقی کرد؟ 

  ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۹۳۴/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

به این  قانون مدنی ۱۲۹۳شود؛ از جمله ماده گوناگون استنباط میضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین 

ضائی ام»ق.م به این شرح  ۱۳۰۱و ماده « است عادی باشد طرف مهر یا امضاء دارای که صورتی در مزبور سند ……»شرح 

همین قانون و مواد  ۱۳۰۳و ۱۳۰۲، همچنین مواد «کننده دلیل استکه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء

در مورد  قانون امور حسبی ۲۷۹و  ۲۷۸برات، سفته، چک( و مواد راجع به اسناد تجاری ) قانون تجارت ۳۱۱و  ۳۰۷و۲۲۳

اهمیت ، که با مالحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و قانون ثبت ۶۵و۶۳وصیت نامه و مواد 

آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ امضای سند به وجود نمی

باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، زیرا امضاء نشان تأئید مندرجات سند می

تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از « صادر شده»ء را تواند چک فاقد امضااوالً بانک نمی

  .شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بالمحل شودسوی بانک باعث نمی

  ۹۳ـ  ۷۹ـ  ۱۷۹۳شماره پرونده 

  :سؤال
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ـ در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی )گیرنده وام( ۱

 باشند یا خیر؟ مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانکها می

تاجر دیرکرد و ـ در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ۲

خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند 

  .نه سود و دیرکرد و دیگر خسارتها

ـ در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت ۳

 دیرکرد و دیگر خسارتها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟ اصل وام، 

  ۲/۱۲/۱۳۹۳ـ  ۲۹۹۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ـ با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسؤل پرداخت اصل وام ۱

  .باشددریافتی وی می

هیأت عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی  ۱۴/۱۲/۱۳۴۷مورخ  ۱۵۵ـ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۲

توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی توان مطالبه خسارت تأخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمی)تاجر ورشکسته( نمی

راین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بناب

  .باشدضامن هم از آن معاف می

عنه، مطالبات بانک  ـ چنانچه ضامن تسهیالت گیرنده تعهد نموده باشد که درهرحال ولو درصورت ورشکستگی مضمون۳

دنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع قانون م ۲۱۹و  ۱۰طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، باتوجه به مدلول مواد 

باشد و این گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی بانک طلبکار به ضامن و وثیقه

  .قانون مدنی است ۶۹۱فرض، منصرف از ماده 

  ۹۳ـ  ۱۹ـ  ۱۶۱۲شماره پرونده 

  :سؤال

اند، آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در  رد اموال در حق شکات شده مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به

شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اسـت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل 

 باشد؟ توقیف می
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  ۲/۱۲/۱۳۹۳ـ  ۲۹۹۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

توضیح سایت اختبار : ظاهرا در این مورد سهو قلم صورت گرفته و منظور ] قانون تجارت ۵۸۰نظر به این که مطابق مادّه 

اند، دارای شخصیت  هائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده ، شرکت[قانون تجارت باشد ۵۸۳اداره حقوقی ماده 

باشد و با  باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی )صاحبان سهام آن( میحقوقی مستقل می

که با این  اند توجه به اینکه در فرض استعالم مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده

ها وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت )سهامی عام( در مرجع ثبت شرکت

علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت نمود، مگر  توان در قبال بدهی مدیران محکومٌباشد و نمیمتعلق به شرکت می 

در این صورت  که …کت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیهپس از طی مراحل قانونی از قبیل انحالل شر

له پرداخت نمود، البته قبل از انحالل مطابق مقررات، می توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکومٌ

  .باشد لهم میشرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جهت استیفاء حق محکومٌ

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۲۰۳۲شماره پرونده 

  :سؤال

وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی سال  ۱۷۵و ۱۷۴چه تفاوتی بین مواد 

 حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟ 

  ۳/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۳۰۱۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 داره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی ا

این قانون در  ۱۷۵باشد ولی ماده  ، در مقام تعریف کلی و عام شهادت می۱۳۹۲مصوّب قانون مجازات اسالمی  ۱۷۴ماده 

دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون  است و همانگونه که می« شهادت شرعی»مقام تبیین 

علم قاضی با آن منافات داشته  برای آن، حجیّت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد. لکن درصورتی که

این قانون( که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به  ۲۱۲باشد، برای قاضی معتبر نیست )ماده 

  .جهات ردّ آن، رأی صادر نماید

 

 

  94 

https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
https://www.ekhtebar.com/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%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%d9%8a-%e2%80%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b1/


w 

 

www.dad-man.ir 
 

 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 ۹۴ـ ۲۴۵ـ ۴۵شماره پرونده 

 :سؤال

دسته از همکاران واجد ریزی سابق، برای آن نامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامهنظر به اینکه در راستای موافقت

گواهی صادر گردیده است و در آن گواهی   شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره الزم،

« های شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری استگواهینامه در شرایط احراز رشته»قید شده 

ده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور، استدعا دارد ارشاد فرمو  فلذا

 باشد؟موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده، مجاز می

 ۳۰/۱/۱۳۹۴ـ  ۲۲۵/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مجلس شورای اسالمی  ۱۶/۱۲/۱۳۸۸استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب  ماده واحده قانون مجازاتبه موجب 

گردد، استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می»

مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی  توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از

باشد. های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقالب فرهنگی میوزارتخانه

 یفصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسالم ۵۶۶مرتکبـین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 

و قبل از تصویب قانون صدراالشاره نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت « محکوم خواهند شد

بایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت ، مدرک تحصیلی می۱۶/۱۱/۱۳۷۹مورخ  ۳۳۷و  ۳۳۸اداری به شماره دادنامه 

)معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری( ریزی علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مدیریت و برنامه

ارزش گواهی صادره برابر »صرفاً اجازه درج عنوان  هاییرسید و در فرض استعالم، با توجه به این که در چنین گواهیمی

اعطاء نمود و در های مربوطه توان عنوان مقطع مشخصی به گواهی نمی است، بدیهی بنابراین است، شده داده «…با مقطع

 .تـوان این عـناوین را بکاربردگردد، نمیمکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیـرواقعی از مدارج تحصـیلی می
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۳ـ  ۵۹ـ  ۲۲۳۲شماره پرونده 

  :سؤال

نموده است. حدود هفت  فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ

شود، حالیه سال رفتار پدر نسبت به فرزند قوالً و عمالً به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می

 DNA باشد یا خیر و اقدام به انجام آزمایششود که آیا فرزند از صلب وی میبعد از چندین سال پدر مشکوک می

تواند از صلب این پدر باشد اکنون پدر با استناد نتیجه باشد که این فرزند نمیاکی از این مینماید، نتیجه آزمایش حمی

 کند، آیا دعوای نفی او مسموع است؟ آزمایش، دعوی نفی ولد را مطرح می

  ۸/۱/۱۳۹۴ـ  ۱/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

، نظر به اینکه طفل مورد بحث در زمان زوجیت قانون مدنی  ۱۱۶۲و  ۱۱۶۱، ۱۱۵۸در فرض مطروحه، با توجه به مواد 

از تاریخ تولد او مطلع بوده  متولد شده و قبالً هم زوج به ابوت خود و فرزندی طفل اقرار کرده و برای او شناسنامه گرفته و

  .است، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و کلیه تکالیف شرعی و قانونی را در مورد طفل به عهده دارد

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۲۱۴۸شماره پرونده 

  :سؤال

 در موارد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟ 

  ۱۷/۱/۱۳۹۴ـ  ۵۱/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

م و در راستای منافع : شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نااوالَ

آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دالیل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص 

  .شود حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می

  94 

https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/
https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/


 
  

 

www.dad-man.ir 

مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص  امر این ،«کیفری تأمین قرار» صدور اصلی فلسفه و هدف به توجه با  ثانیاً:

اشخاص حقوقی، مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات 

  .قانونی بالمانع است

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۲۳۰۶شماره پرونده 

  :سؤال

یا تکرار جرم گردد مجازات تشدید  ، در صورتی که شخص مرتکب تعدد و۱۳۹۲با عنایت با قانون مجازات اسالمی 

باشد و با اعمال قاعده ضربه شالق تعزیری می ۷۴شود و از آنجایی که یکی از مجازاتهای مصرح در قانون، شالق تا می

باشد، آیا شود، بفرمایید آیا با توجه به اینکه تعزیر در شرع مادون حد میتعدد و تکرار میزان شالق از میزان حد بیشتر می

 توان بیشتر از میزان حد حکم صادر نمود؟ می

  ۱۹/۱/۱۳۹۴ـ  ۹۱/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

قانون مجازات  ۱۳۷و  ۱۳۴تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد 

پذیرد شود، به حکم قانون صورت میمیزان مجازات چقدر میصرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات  ۱۳۹۲اسالمی 

بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار،  .و مجازات شالق تعزیری نیز مستثنی نشده است

وده، ضربه هم تجاوز نماید، چون این امر مستند به قانون ب ۷۴مجازات تشدید شده و تعداد شالق تعزیری مورد حکم از 

لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می گردد که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم 

نماید و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده است و تشدید است، تغییری ایجاد نمی« حد»تعزیری که کمتر از 

  .شودجرم است که به آن اضافه میمجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی 

  ۹۳ـ  ۱۶/۹ـ  ۲۲۳۷شماره پرونده 

  :سؤال

قانون حمایت خانواده آمده است که طالق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم  ۲۹با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 

ارائه دادخواست طالق چه از قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آیا زوج می تواند در حین 

جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأی طالق و قبل از اجرای صیغه طالق این 

 کار را انجام دهد؟ 

  ۱۹/۱/۱۳۹۴ـ  ۹۴/۹۴/۷نظریه شماره 
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

وای طالق چه درخواست طالق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه )زیرا در تواند در حین رسیدگی به دع زوج می

، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده  ۲۹هردو صورت با توجه به ماده 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  ۲۴مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید(، باتوجه به ماده 

دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از  ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ـ ۷۲۲رأی وحدت رویه شماره و  انقالب در امور مدنی

کننده به طالق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی دادگاه همان به را( …المثل و حقوق مالی زوجه )مهریه، اجرت 

  .باشدرسیدگی همزمان می
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  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۲۲۳شماره پرونده 

  :سؤال

ـ در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصالً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع ۱

کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می

 باشند یا خیر؟ 

باشد و یا صرفاً نتیجه اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می ـ آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود۲

ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سالح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سالح همان اسلحه مذکور در 

رب مورد قانون مجازات اسالمی است و یا هر نوع وسیله که توسط محا ۶۵۱و ماده  نامه قانون اسلحه و مهماتآئین

 گردد؟ استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می

  ۱۷/۹/۱۳۹۳ـ  ۲۲۱۸/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

کند، ارعاب مردم توسط ، یکی از مواردی که محاربه صدق می۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۲۷۹ـ باتوجه به ماده ۱

 وحشت و رعب دچار سالح کشیدن از مردم که  محیط گردد لذا در فرضی کشیدن سالح به نحوی که موجب نا امنی در

گردیده، گرچه اطالع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء رکن مادی جرم  ایجاد محیط در ناامنی و شده

تواند از مصادیق محاربه قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه، می ۲۷۹موضوع ماده 

  .محسوب شود

جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست.  ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سالح )دست بردن به اسلحه( به قصد۲

تواند مشمول عنوان محاربه باشد و سالح اعم است از اسلحه بنابراین صرف حمل سالح بدون تظاهر به استفاده از آن، نمی

آمده است.  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۶۵۱تبصره الحاقی ماده  ۳و  ۲، ۱سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندهای 

شود که تشخیص مصداق الح محسوب میس باشد، جان علیه تهدیدآمیز  در عرف به عنوان وسیلهبنابراین هرچیزی که 

  .کننده استآن با قاضی رسیدگی

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۳۱۲شماره پرونده 
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  :سؤال

کیفری از نوع وثیقه  بازپرس عقیده به قرار تأمین ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اگر در اجرای مقررات جدید 

تواند با اختالف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه میو دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل

 اختالف نماید ؟ اعالم اینکه قرار کفالت متناسب است، حل

  ۱۷/۹/۱۳۹۳ـ  ۲۲۱۱/۹۳/۷نظریه شماره 

 یه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائ

اختالف بین دادستان و بازپرس خش اول در مقام حلدو بخش است، ب ۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۲۴۴ماده

اختالف نماید و در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأیید نظر دادستان یا بازپرس حل

 جهت در پرسباز اقدام بلکه شودنمی استنباط تأمین اختیار « …کند اقدام می دادگاه نظر طبق بازپرس و …» از جمله 

نظر دادگاه در مورد تأئید نظر دادستان یا بازپرس است، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، 

قانون  ۲۴۳باشد )موضوع ماده خالف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات می

یاد شده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه  ۲۴۴ماده  آئین دادرسی کیفری(. بخش دوم

طبق  .تواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرار تأمین نمایددر مقام رسیدگی است، در این حالت نیز دادستان می

تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار گاه می[، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد، داد ۲۴۴ماده ]  ۲تبصره 

  .تأمین اقدام نماید
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  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۵۹۱شماره پرونده 

  :سؤال

قانون  27/۹/۱۳۵۸نظر به اینکه ماده واحده الیحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به امالک مصوب 

باشد، خواهشمند است اعالم نمایید، آیا با وجود قانون مجازات اسالمی )قانون عام( می ۶۹۰خاص و مقدم بر تصویب ماده 

 باشد یا خیر؟  الزم االجرا می 27/۸/۱۳۵۸صوب قانون مجازات اسالمی، ماده واحده م ۶۹۰ماده 

  ۱۳۹۳/۹/۱۶ـ 2۱۹۸/۹۳/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

مربوط است  ۱۳۵۸آذرماه سال  27مادّه واحده الیحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به امالک مصوّب 

 …ع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در امالک مجاور و جبران خـسارت وارده بر امالکبه دعاوی راجع به رفع تجاوز و قل

گردد و طبق مفاد ماده که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می

امور ناظر به  ۱۳7۵قانون مجازات اسالمی مصوّب  ۶۹۰دارد. لکن مادهمذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می 

الذکر به قوّت خود باقی و در کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق

  .جای خود الزم االجرا است

  ۹۳ـ  7۵ـ  2۶۰شماره پرونده 

  :سؤال

بیع قابل تجزیه است )تعدادی نفر هستند و  ۵نامه که درآن بایع یک نفر و خریدار یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح 

نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به  ۳بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به  .سهام کارخانه(، منعقد شده است

  : طرفیت همگی ارائه کند

م ارتباط های مستقل به استناد عدـ آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آن ها را تفکیک کند و در پرونده ۱

 های متعدد، رسیدگی کند؟ خواسته

خواسته است به جهت انحالل عقد  ۳ـ آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبرکافی است و یا اینکه چون 2

 تمبر جداگانه باطل شود؟  ۳به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می بایست 

  94 

https://www.ekhtebar.com/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%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%d9%8a-%e2%80%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b1/


 
  

 

www.dad-man.ir 

  ۱۳۹۳/۹/۱۶ 2۱۹۴/۹۳/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال ـ اوالً صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح۱

فین به امر معین باشد، زیرا آن چه در عقد مهم است، تراضی طر ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمیپاره

قانون آئین  ۶۵نامه باشد یا به صورت مجزا. ثانیاً برابر ماده  است و نه تشریفات شکلی آن ها که در ضمن یک برگه صلح

، هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دادرسی مدنی

ادگاه در صورت صالحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این دعاوی یاد شده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، د

  .صورت نسبت به آنچه صالحیت ندارد با صدور قرار عـدم صالحیت، پـرونده را به مراجع صالح ارسال نماید

  .ـ خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید2

  ۹۳ـ  ۱/۳ـ ۱۴۴۶ شماره پرونده

 سؤال 

ـ آیا چنان چه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود در شرکت سهامی خاص را ۱

معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی درشرکت مذکور در خصوص سهام توقیف 

های ینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیمباشد یا خیر؟ با توجه به اشده مذکور می

توان ای شرکت( بنماید، آیا میخطرناک موجب افت ارزش سهام )انحالل شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه

 در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟  شرکت  گیریگفت که حق رأی

چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه  ـ2

برای بررسی  قهری اقدام حق مدنی احکام اجرای قانون ۶۴ ماده استناد به آیا کند؟  تواند زمینه اجرای حکم را محققمی

یکی از حقوق مالک  ۱۳۴7قانون تجارت  ۱۳۹جه به اینکه بر اساس ماده و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با تو

توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق و سهامدار حق اطالع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می

 همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟  ۱۴2کسب اطالع داد و چنان چه شرکت تمرد کرد در قالب ماده 

  خیر؟ یا دارد( …ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت )مثالً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و۳

  ۱۳۹۳/۹/۱۶ـ 2۱۹۰/۹۳/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
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کند و ایجاد محدودیت برای ـ اصوالً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی۱

مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز اسـت که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آن ها توقیف شده است، 

انجام معامالت ناقله نسبت به  ۱۳۵۶قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ۵۶خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده 

باطل و بالاثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی 

شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و 

  .گرددهیأت مدیره نمی

توان به دستور دادگاه با ا می االجرقانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی الزم  ۶۴ـ با عنایت به ماده 2

توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با 

  .علیه صورت گیردرعایت حقوق قانونی محکومٌ 

حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید شود، ـ اوالً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می۳

حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق دیگران 

  .باشدکننده میرا داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۴۸۴شماره پرونده 

  :سؤال

دادگاه در مورد یک متهم که  ۴/۱2/۱۳۹2قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۳۶۶از آنجا که به داللت لفظ صریح ماده 

تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آن ها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به باشد، میدارای اتهامات متعدد می

و یا باالتر باشد که در  ۵و  ۶اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات صدور رأی نماید سوال این است اگر 

اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه  ۱۳۹2قانون مجازات اسالمی ۱۳۴این گونه موارد باید بر اساس ماده 

قط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است )مثالً سه اتهام داشته لیکن فمی

 قانون مرقوم را اعمال نمود؟  ۱۳۴صدور حکم است( مقرره ماده 

  ۱۳۹۳/۹/۸ـ  2۱۳۴/۹۳/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات ۱۳۹2قانون آئین دادرسی کیفری  ۳۶۶در فرض سؤال با توجّه به ماده 

کند. چون  اظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر میآنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لح

قانون  ۱۳۴تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده  اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی

 می مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم ۱۳۹2مجازات اسالمی 
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کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل 

  .عمل شود ۱۳۹2قانون آئین دادرسی کیفری  ۵۱۰اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده 

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۴۳۶شماره پرونده 

  :سؤال

ور قرار تأمین نموده ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدچنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده

توان در می ۱۳7۸قانون آیین دادرسی کیفری  ۴۶باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطالق مفاد بند )د( ماده ی

 حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟ 

  ۱۳۹۳/۹/۸ـ  2۱۳۳/۹۳/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ای از سوی آنان )دادیار یا اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیدهنظر به اینکه صرف تفهیم 

  .باشدنشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی بازپرس( در خصوص مورد انجام

  ۹۳ـ  22۹ـ  ۱2۱۹شماره پرونده 

 :سؤال

به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت  چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو

ی عفونت منتشره  زمینه در عفونی شوک) فوت علت اعالم با قانونی  عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی

ین امر داخل شکمی و در اثر پارگی احشاء داخل شکمی( پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا ا

تواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود و آیا اصوالً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطالح می

 تقصیر بر آن قابل انطباق است؟ 

  ۱۳۹2/۹/۸ـ  2۱۳2/۹۳/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله )مرگ( با قصد در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنیٌ

قتل، عمدی است و قصور  ۱۳۹2قانون مجازات اسالمی  2۹۰مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده

ن ممکن است اگرچه قصور پزشکا .دهد پزشکان به شرحی که در استعالم آمده، ماهیّت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی
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کننده موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی

  .است

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۴۹2شماره پرونده 

  :سؤال

مجروح اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر  ۱۳۹2قانون مجازات اسالمی  ۱۳۴ماده  ۱با توجه به تبصره 

 گردند، آیا باید پنج مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟ 

  ۱۳۹۳/۹/۵ـ  2۱2۶/۹۳/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

قانون  ۱۳۴ماده  ۱ای شده است، موضوع با توجه به تبصره احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عدهدر فرضی که بی

ماده )تعدد  این مقررات مشمول «…از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود»۱۳۹2می مجازات اسال

  .مادی( است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است

  ۹۳ـ  2۴۵ـ  ۱۴۹۹شماره پرونده 

  :سؤال

های وزارت علوم و مصوبات شورای  نامهرعایت مقررات و آئین آیا مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به

ها و قوانین در حکم قواعد آمره برای نامهعالی انقالب فرهنگی هستند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین

 گردد؟  مؤسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث می

  ۱۳۹۳/۹/۵ـ  2۱2۱/۹۳/7نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

و مصوبه  ۱۳۸۳قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب  ۹و  7، ۶مستفاد از مواد 

مبرده، مؤسسات آموزش درخصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نا 2/۹/۱۳7۶شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 

های وزارت علوم و مصوبات  ها و دستورالعمل نامهعالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آئین

ای  باشند. در اساسنامه مؤسسات مزبور هم ماده شورای عالی انقالب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود می

  .مؤسسات از مقررات مذکور دارداختصاص به بیان تبعیت این نوع 
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طور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر توان به سؤال ذیل استعالم، عام و کلّی است و نمی 

  .کرد

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۱۸۳شماره پرونده 

  :سؤال

قیه مدت محکومیت ]به مجازات ب ۱۳۹2قانون مجازات اسالمی مصوب  2۴ـ در مجازات های تکمیلی چنانچه وفق ماده ۱

 گردد یا خیر؟  تکمیلی[ تبدیل به مجازات حبس گردد، آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می

بندی مجازات های تعزیری، مجازات انفصال موقت از و درجه ۱۳۹2قانون مجازات اسالمی  ۱۹ـ با توجه به ماده 2

 ۵7۶مثل ماده  ۱۳7۵در حالی که در قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب  خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است،

سال تعیین شده است، لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات  ۵تا  ۱مجازات انفصال از خدمات دولتی از  []که در آن

 باشد؟ الذکر می مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوق 

  ۱۳۹۳/۹/۵ـ  2۱۱۸/۹۳/7 نظریه شماره

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از ۱۳۹2المی قانون مجازات اس ـ با توجه به اطالق مقررات مرور زمان در۱

  .گردد، مشمول مرور زمان خواهد بودآن مجازات ها توسط دادگاه تعیین می 

این ماده، انفصال از خدمات دولتی )به طور موقت(  ۱خصوصاً تبصره  ۱۳۹2انون مجازات اسالمی ق 2۶ـ با توجه به ماده 2

مجازات های  7یا  ۶یا  ۵تواند از درجه  است و با توجه به مدت آن مییکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی 

  .محسوب شود الذکرقانون فوق  ۱۹تعزیری موضوع ماده 

  ۹۳ـ  2۵ـ  ۱۴۴2شماره پرونده 

  :سؤال

های حفاظتی و ایمنی نامهکارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین

آالت به شرح نظریه محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشینحین کار ضمن 

باشد؟ آیا پرونده موجود در بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می

 اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟ 

  ۱۳۹۳/۹/۴ـ  2۱۰۵/۹۳/7یه شماره نظر
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

های مصوب شورای عالی حفاظت نامهنظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین

، مرتکب عالوه بر محکومیت به قانون کار ۱7۱باشد که براساس ماده می ۱۳۶۹قانون کار مصوب  ۹۱فنی موضوع ماده 

به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی  این قانون ۱7۶پرداخت دیه، مطابق ماده 

نماید، محکوم خواهد شد و با توجه به دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میکه 

تواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه  خصیصه مستمر بودن جرم مذکور )ترک فعل یا فعل(، تعیین مهلت یادشده نمی

، ارتکاب مجدّد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرارخواهد با انقضای این مهلت و بقاء یا وقوع مجدّد آن تخلّفات

گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی )در فرض سؤال( پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبـت 

  .است تماعیاج رفاه و کار تعاون،  در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکاالت و نواقـص به عهده وزارت
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۸۵۱شماره پرونده 

  :سؤال

 مثل باشندمی نیز دیه پرداخت  گیرند لیکن مستلزم تعزیری قرار می ۷ـ در جرایمی که مجازات آنها در زمره درجه  ۱

بدون کیفر  ۲دادگاه کیفری  ،۹۲قانون آیین دادرسی کیفری  ۳۴۰آیا بنا به ماده  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۷۱۷ ماده

 باشد؟ تواند به پرداخت دیه حکم صادر نماید یا این که حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفر خواست میخواست می

آالت مخصوص قمار در  ۷/۱۲/۱۳۹۲از تاریخ  قانون قاچاق کاال و ارز اجرایی ۲۲ماده  ۴ـ نظر به اینکه حسب تبصره ۲

قانون یاد شده در صـالحیت رسیدگی دادسرا و محاکم انقالب اسالمی  ۴۴های ممنوع قرار گرفته که بنا به ماده زمره کاال

رسیدگی به جرایم دارای مجازات تعزیزی از نوع  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۳۴۰است ولی بنا به ماده 

باشد می ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۷۰۶در صالحیت رسیدگی مستقیم دادگاه است که از آن جمله ماده  ۸و  ۷درجه 

نیاز به کیفرخواست در این اتهام وجود دارد یا خیر؟ هم  ۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب آیا با اجرایی شدن 

چنین، در مورد سایر موارد کاالهای ممنوع که بر اساس ارزش کاال جزای نقدی آن از درجه هفت فراتر نرود، آیا دادسرا 

 بایست پرونده را جهت رسیدگی مستقیم به دادگاه انقالب ارسال نماید یا خیر؟ می

  ۴/۱۲/۱۳۹۳ـ  ۳۰۲۹/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور  ،۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری  ۳۴۰ـ نظر به اینکه به موجب مادّه۱

به جرم  لذا است تعزیری  جرائم  بندی مجازاتها نیز تنها ناظر بهمستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه

در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه  مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود.

  .و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود

قانون آئین دادرسی  ۳۴۰صراحت مادّهـ مالک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق ۲

جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از اینکه در صالحیت دادگاه عمومی یا  ،۱۳۹۲کیفری

 شود انچه درآن درجات باشد به طور مستقیم، در دادگاه مطرح میانقالب باشد چن

  ۹۳ـ  ۷۹ـ  ۹۲۹شماره پرونده 
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 سؤال 

ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص ۱

مجازات قانونی مقرر برای  توان مدیران را محکوم بهحقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می

   ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟

ـ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا ۲

 بایست قرار اناطه صادر نماید یا خیر؟ می

  ۴/۱۲/۱۳۹۳ـ  ۳۰۳۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 قوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی اداره کل ح

، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی ۱۳۹۲اسـالمی مصـوب قـانـون مـجازات  ۱۴۳ـ بـرابر مـادّه ۱

است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای 

منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، 

ر این در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و بناب

قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود،  ۲۰مجازات می باشند. به عالوه با عنایت به مادّه 

  .نمایدین مادّه محکوم میدادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در ا

 دادگاه حاضر درحال که شود می اعالم بدایت محکمه ، ورشکستگی تاجر به حکم قانون تجارت ۴۱۵ـ به موجب مادّه ۲

رشکستگی، در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی و حکم صدور بنابراین است، شده حکمهم آن جانشین حقوقی، عمومی

است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به 

حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکـستگی توسط دادگاه 

 تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۷۵۴شماره پرونده 

  :سؤال

تقاضای کسی که رفع ممانعت »دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است  قانون آئین دادرسی مدنی ۱۵۹طبق ماده 

، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده «ی بخواهداز حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگر

باشد )نه حق ارتفاق و انتفاع اش میحال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصی

 باشد؟ در ملک دیگری( آیا ممانعت از حق می
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  ۵/۱۲/۱۳۹۳ـ  ۳۰۳۹/۹۳/۷نظریه شماره 

 رتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشو

در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده، 

قانون  ۱۶۰مثالً راه عبور مالک را مسدود نموده باشد، دراین صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده 

قانون یاد شده،  ۱۵۹صورت، فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده باشد و در هر می آیین دادرسی مدنی

 خارج است

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۹۰۰شماره پرونده 

  :سؤال

نماید و دادگاه با رسیدگی به درمرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را می

باشد نه خوانده و حال با این ول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث میرسد که مسئموضوع دعوی به این نتیجه می

 توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر نماید؟ 

  ۹/۱۲/۱۳۹۳ـ  ۳۰۷۳/۹۳/۷نظریه شماره 

  قضائیه قوه حقوقی کل اداره مشورتی نظریه 

در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصوالً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان 

تواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث نموده، در فرض دعوی می 

، دادگاه نمی تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث

 دعوای اصلی نبوده، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر نماید. 

  ۹۳ـ  ۶۶ـ  ۱۸۰۵شماره پرونده 

  :سؤال

داران قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهر ۳مکرر  ۸۲ماده  ۱با توجه به تبصره

 وابستگان و مذکور شوراهای اعضاء( ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحی) ۱ تبصره»  و اصالحات بعدی به این شرح: ۱/۳/۱۳۷۵مصوب 

های وابسته به آن را نخواهند ها، و شرکتامله با دهیاری، شهرداری، سازمانمع انجام حق وجه هیچ به ها آن یک درجه

باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا میداشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع 

  .، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعالم فرمائید«گردد.صالح ارسال میپرونده به مراجع ذی
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المثل شود؟ فیادها میالذکر شامل کدام قراردقانون فوق ۳مکرر  ۸۲ماده  ۱ـ وجود حکم هر نوع قرارداد در تبصره ۱

 گیرد؟ قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روزمزد را در بر می

تواند در قالب قراردادهای کاری مانند ـ آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا می۲

و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت  )قراردادی، کارمعین، روزمزد( در شهرداری

 نمایند؟ 

 روستا یا شهر شورای یک درجه  بستگان  مدیره و یا مدیرعامل آن ازـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئت۳

  .بنماید شهرداری یا و دهیاری با پیمانکاری قرارداد انعقاد به اقدام تواندمی باشد،می

  ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ـ  ۳۱۰۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

یف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکیالت، وظا ۳مکرر  ۸۲مادّه  ۱ـ در تبصره ۱

اطالق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و « انعقاد هر نوع قرارداد»با اصالحات بعدی، واژه  ۱/۳/۱۳۷۵مصّوب

باشد. ضمناً  فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره )به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود( می

  .قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بالمانع است

ـ درمورد فرض استعالم در قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب ۲

  .با اصالحات بعدی، منعی پیش بینی نشده است ۱/۳/۱۳۷۵

اسالمی و بستگان درجه یک آنها و همچنین قانون صدراالشاره، اعضای شورای ۳مکرر  ۸۲ه مادّ ۱ـ با عنایت به تبصره ۳

تواننـد با دهیاری، شهرداری،  الذکر درآن، سهیم یا دارای سمت باشند، نمی ها و مؤسساتی که اقربای فوقشرکت

 مانکاری شوندهای وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیها و شرکتسازمان
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  ۹۳ـ  ۱۸۲ـ  ۱۴۵۰شماره پرونده 

  :سؤال

نوزاد دختر با نوزاد پسر  ی نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستاندر یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده

  .شودی دیگر تعویض میخانواده

 ـ آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟ ۱

 ـ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟ ۲

  ۳/۹/۱۳۹۳ـ  ۲۰۸۲/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

مورد استعالم که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض ـ ۱

  .باشدمی  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶۳۱شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده 

، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری ۱۳۷۵مصوب قانون مجازات اسالمی  ۶۳۱ـ در بزه موضوع ماده ۲

  .در تحقق بزه ندارد

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۴۰۳شماره پرونده 

  :سؤال

قانون مجازات  ۶۱۲داللت بر نسخ ضمنی تبصره ماده  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۲۷ماده  ۲آیا تبصره 

 دارد؟  ۱۳۷۵اسالمی )تعزیرات( 

  ۱/۹/۱۳۹۳ـ  ۲۰۵۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
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قانون مجازات اسالمی  ۴۴۷باتوجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هرعلت قصاص نشود، با لحاظ ماده 

 ۱۲۷ماده  ۲شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره تعیین می ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۶۱۲براساس ماده  ۱۳۹۲

مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده که  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب 

  .منسوخ است ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶۱۲رسد تبصره ماده شود، بنابراین به نظر میتعیین می

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۶۵۳شماره پرونده 

  :سؤال

پس از آنکه تحقیقات پایان یافت،  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ۳به استناد بند ک ماده 

 .فرستدبازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعالم ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می

 زامی است؟ آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس ال

  ۳/۱۰/۱۳۹۳ـ  ۲۴۰۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی الزم است که 

د قانونی اظهارعقیده نماید. زیرا مجرم دانستن متهم اش به مجرمیت، مستدل و مستند به موابازپرس نیز در اظهارعقیده 

قانون آیین  ۲۶۴باشد. شایان ذکر است در ماده  به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز می

االجراء خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده که متعاقباً الزم ۱۳۹۲دادرسی کیفری مصوب 

  .است

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۵۹۹شماره پرونده 

  :سؤال

ای که اصال دعوی باشد، به عنوان خواندهن اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی میچنانچه خواها

متوجه وی نیست )به صورت صوری( همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت 

ای که به طور صوری ذکر شده است، جه خواندهنماید که دعوی متوخوانده واقعی خودداری نماید و دادگاه احراز می

 م.د.آ.ق  ۸۹باشد قرار رد دعوی طبق مادهای که دعوی اصالً متوجه وی نمیتواند نسبت به خواندهنیست، آیا دادگاه می 

قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صالحیت محل اقامت خوانده قرار  ۱۱نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده  و صادر

 عدم صالحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر نماید؟ 

  ۶/۱۰/۱۳۹۳ـ  ۲۴۲۶/۹۳/۷نظریه شماره 
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

لحاظ عـدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صالحیت محلی طرح نماید و اگر در فرض سؤال، یکی از خـواندگان به 

قانون آیین دادرسی  ۱۶دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 

قانون آیین دادرسی در امور  ۸۸نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده  درامور مدنی

دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، به که مقرر می مدنی

رسد چون اظهارنظر راجع به صالحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، دادگاه باید نظر می

اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صالحیت محلی اتخاذ تصمیم بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر 

  .کند

  ۹۳ـ  ۲۵ـ  ۱۴۶۵شماره پرونده 

  :سؤال

شود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطالع یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج می

نماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای حبس محکوم میداشته باشند، مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از 

احکام دستور اجرای حکم )اعمال تنزیل درجه( را به یگان صادر نموده و یگان در پاسخ اعالم نموده محکوم علیه از 

ین رأی چه خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال ا

 بایست اتخاذ نماید؟ تصمیمی را می

  ۷/۱۰/۱۳۹۳ـ  ۲۴۳۹/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی 

در خصوص مورد،  ۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۶۳۸ردد. ضمناً ماده شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گ

  .تعیین تکلیف نموده است

  ۹۳ـ  ۱۱۶ـ  ۱۶۷۷شماره پرونده 

  :سؤال

مدیره باید اقالً یک نفر شخص هیأت»الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته:  ۱۲۴با عنایت به ماده 

 اعالم «…الزحمه او را تعیین کندبرگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقحقیقی را به مدیریت عامل شرکت 
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یین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا تع با شرکت عامل مدیریت عنوان به نفر یک از بیش انتخاب آیا  فرمائید که

 خیر؟ 

  ۸/۱۰/۱۳۹۳ـ  ۲۴۵۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده است، ، به نظر میقانون تجارت ۱۲۴با توجه به ماده 

د که در عمل مشاهده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر هرچن

تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که دراین صورت نیز حدود اختیارات هریک از آن ها 

  .دباید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باش
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۵۵۶شماره پرونده 

  :سؤال

و رانندگی  ۶سیکلت از درجه و تغییر در شماره پالک موتور  ۵سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه  ۱۸نوجوانی زیر 

قانون  ۸۹گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده  ۷بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه 

قانون مرقوم و تبصره  ۱۳۴گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده تعیین مجازات می ۱۳۹۲مجازات اسالمی مصوب 

 ۸دیگر، بایستی مجازات اشد )بین بندهای ت و ث( اعمال گردد و سپس با مجازات درجه  آن ضروری است؟ به عبارتی ۴

 ماده مرقوم جمع شود؟  ۴به استناد تبصره 

  ۹/۱۰/۱۳۹۳ـ  ۲۴۶۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

شود و در فرض سؤال با رعایت سال نیز می ۱۸تا  ۱۵مقررات تعدّد، عام وکلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین 

تعیین و اشد آنها  ۶و ۵این قانون، مجازات درجه  ۸۹، طبق بندهای پ و ت ماده ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۳۴ماده 

  .گردد شود، جمع میکه به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می ۷با مجازات درجه 

  ۹۳ـ  ۵۴ـ  ۱۳۴۱شماره پرونده 

  :سؤال

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدی آیا مالک مجازات  ۲۲قسمت اخیر تبصره در ]دو[ ماده با توجه به 

دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده  مأمور فراری

 است؟ 

سال  ۱۵ابد یا شالق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس 

قانون مرقوم  ۲۲دهنده طبق تبصره یک ماده  حبس شالق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری

 شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟ براساس مجازات قانونی تعیین می

  ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ـ  ۲۴۷۴/۹۳/۷نظریه شماره 
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

 که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدّر ۲۲باتوجه به منطوق ماده 

تواند نصف مجازات متهم قانون مذکور نمی  ۲۲بینی نموده است و در این فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده 

دهنده مجرم نظرخواهی متهم فراری ون هنوز متهم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیداصلی باشد، چ

رسد که مالک تعیین بینی شده است، در نتیجه به نظر میهمان مادّه پیش  ۲اصلی که در موارد مذکور در تبصره 

است، نه مجازات مندرج در حکم برای  اصلی مرتکب جرم قانونی مجازات مذکور،  قانون ۲۲مجازات متهم موضوع ماده 

  .مرتکب اصلی

  ۹۳ـ  ۱/۳ـ  ۱۴۸۶شماره پرونده 

  :سؤال

از قانون اجرای احکام  ۱۳۲و  ۱۳۱هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد 

  مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آن را قبول ننماید،

 علیه وجود دارد؟ های مالی امکان بازداشت محکومٌ قانون نحوه اجرای محکومیت ۲ـ متعاقب آن در راستای ماده ۱

تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی له میـ آیا بعداً محکوم۲ٌ

 نماید؟ 

له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومٌقانون  ۱۳۱ـ هر گاه در راستای ماده ۳

مزایده تجدید گردد، چنانچه خریداری به قیمت باالتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به 

 تر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟ قیمت پایین

  ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ـ  ۲۴۸۱/۹۳/۷نظریه شماره 

 ظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ن

چه با دو بار مزایده، مشتری به معرفی شده، اگرعلیه بوده و جهت استیفاء محکومٌـ با وجود مالی که متعلق به محکوم۱ٌ

قانون نحوه اجرای  ۲علیه در اجرای مقررات ماده را قبول نکند(، بازداشت محکومٌ له هم آنپیدا نشود )محکومٌ

  .مجوز قانونی ندارد ،های مالیمحکومیت

ـ پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوّم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد، زیرا عمالً باعث انجام ۲

شود که مغایر نظر مقنن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر بیش از دو بار مزایده می

  94 

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85/
https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d9%88/
https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d9%88/
https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d9%88/
https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d9%88/
https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d9%88/


 
  

 

www.dad-man.ir 

تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار  فروش ملک مزبور

  .رسد با منعی مواجه نیستباشد، به نظر میمی

در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هـر میزان که خریدار پیدا کند، به  قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۱ـ برابر ماده ۳

رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز اهد رفت که به نظر میفروش خو

نموده است، زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هـرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این 

حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر 

دارد  اقتضاء امر  مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این

عنایت به ماده  که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با

  .له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیستقانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم ۱۳۲

  ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۱۴۷۹شماره پرونده 

  :سؤال

( در ۱۳۷۵از قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات مصوب ۷۱۷در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده 

موجود باشد، باید  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۶۴کی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده فرضی که شا

 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟ 

  ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ـ  ۲۵۰۸/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

، و ۱۳۷۳ل برخی از درآمدهای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب قانون وصو ۳ه مادّ ۱با توجه به صراحت بند 

اصالحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت خّاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول 

مشمول مجازات جزای  (۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی مصوب  ۷۱۸الذکر خارج شده باشد، )نظیر تبصره مادّه  بند فوق

قانون مجازات مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصوالً از شمول مقررات موضوع فصل نهم نقدی 

  .باشد، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج می۱۳۹۲اسالمی مصوب 

  ۹۳ـ  ۵۴ـ  ۱۵۴۰شماره پرونده 

  :سؤال
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قانون مبارزه با مواد مخدر هرگاه واحد صنعتی خود را برای فروش مواد مخدر یا روان گردانهای  ۱۳با توجه به ماده 

شود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا صنعتی غیردارویی محدود سازد یا مورد استفاده قرار دهد، عمل ارتکابی مشمول ضبط می

 شود یا خیر؟ می عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل فروش مواد هم

  ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ـ  ۲۵۱۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

در  و اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳۶۷ون مبارزه با مواد مخّدر مصـوب قانون اصالح قاندر « فروش»و « توزیع»کلمات 

از هر دو واژه در کنار هم  ۸و  ۴اند، همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد  کارگرفته شدهمعـانی متـفاوتی به 

من وجه است و لذا هر ، رابطه عموم و خصوص «فروش»و « توزیع»رسد رابطه بین استفاده شده است و به نظر می 

باشد و هر فروشی لزوماً توزیع نیست، ضمن این که توزیع، عملی مادی و فیزیکی و فروش، توزیعی لزوماً فروش نمی 

عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد ولکن فروش لزوماً چنین مفهومی را در برندارد. بنابه مراتب، صرف فروش 

الذکر بدون این که مفهوم توزیع را در برداشته  قانون فوق ۱۳ان در واحدهای مذکور در ماده گردمواد مخدّر و یا روان

  .تواند از مصادیق ماده قانون یادشده، باشد باشد، نمی

  ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۷۴۱شماره پرونده 

  :سؤال

نماید بلکه آن را در ذیل  درمواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی

 نماید، آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟ دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می

  ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ـ  ۲۵۳۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

های چاپی مخصوص نوشته  روی برگ دارد دادخواست باید درکه مقرر می ۱۳۷۹ق.آ.د.م مصوب  ۵۱با توجّه به مادّه   

شود و حاوی نکات مذکور در این مادّه باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین همین منظور 

قانون یاد شده، صدور اخطار رفع  ۵۴شود و با توجّه به اینکه برابر مادّه  تلقی می« مخصوص»بوده و اصوالً به همین علّت، 

های تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح  به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمتنقص 

بینی لزوم طرح دعوی در برگ چـاپی مخصوص، برقراری  باشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیشدادخواست نمی 

داری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان ا

باشد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته در محلّ تعیین شده در دادخواست قید نشده دهنده پرونده قضائی میتشکیل

  .باشد که برابر قانون باید رفع شوداست، مورد از موارد نقص می
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  ۹۳ـ  ۱۸۲ـ  ۱۶۳۳شماره پرونده 

  :سؤال

گیرد جرم محسوب آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعالم از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می

 گردد یا خیر؟ می

  ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ـ  ۲۵۳۸/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ره تخلف کرده و اعالم پاسخ ننموده است، منطبق با فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعالم نموده، ولی ادا

است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط  قانون آیین دادرسی در امور مدنی ۲۱۲ماده 

  .شودکننده انجام میهمان دادگاه استعالم
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۷۹۶شماره پرونده 

  :سؤال

ی ابالغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با ثبت نتیجه ( cms ) با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده

بینی ی ابالغ اوراق قضایی با پیـشجتاً گسترش طریقـهدادرسی الکترونیکی و نتیعنایت به رویکرد قوه قضائیه مبنی بر 

کارمندان ذی  ، آیا ثبت نتیجه ابالغ توسط۱۳۹۲الحـاقیه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال  ۶۵۵آن در مـاده 

ی مأمور ابالغ، کافی جهت احراز ی گواهی ابالغ شده ی دادگاه بدون مالحظهسمت در واحد ابالغ و رؤیت آن از ناحیه

  یاخیر؟ باشدمی قانونی صحیح  ابالغ

  ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱ـ  ۲۵۴۸/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

، ابالغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و ۱۳۹۲کیفری مصوب  قانون آئین دادرسی ۶۵۵صراحت مادّه 

و تبصره آن، صحت امضای  ۶۵۶همان مادّه و مفاد مادّه  ۳کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره 

هت احراز ابالغ صحیح و در مواد مذکور محرز گردد، ج شده بینیپیش  الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی

نامه اجرایی باشد. با این حال، تعیین چگونگی ابالغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب آئینقانونی کافی می

باید توسط شورای قانون یاد شده، می ۶۵۵مادّه  ۲مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره 

 .( تهیه شود۶۴۹ترونیکی )موضوع مادّه راهبردی دادرسی الک

  ۹۳ـ  ۳۲ـ  ۱۴۹۱شماره پرونده 

  :سؤال

فردی که دچار مرگ مغزی شده تا زمانی که به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است تنفس و ضربان قلب وی برقرار و به 

الذکر برای مطالب فوقمحض جدا نمودن فرد از دستگاه مذکور فعالیت قلب و تنفس وی قطع خواهد شد. با عنایت به 

فردی که به دنبال تصادف و با تشخیص متخصصین و تأیید پزشکی قانونی دچار مرگ مغزی شده و اولیای دم وی نیز 

 : رضایت خود را نسبت به اهدای اعضاء وی اعالم نموده اند دو سؤال مطرح است
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ی بعد از تشخیص مرگ مغزی تا چند روز بعد از آن ـ بسته به آماده بودن یا نبودن تیم پیوند اعضاء ممکن است از دقایق۱

عمل پیوند انجام و فرد از دستگاه جدا و به تبع آن فعالیت قلب و تنفس وی قطع شود. حال در صورتی که تشخیص 

مرگ مغزی در ماه حرام و عمل پیوند عضو و جدا کردن فرد از دستگاه در سایر ایام صورت گیرد، تاریخ فوت وی کدام 

 مغزی و یا زمان جدا کردن وی از دستگاه؟ د: زمان تشخیص مرگخواهدبو

ای از موارد که اولیاء دم قصد اهداء عضو از فرد مورد نظر نداشته لیکن نظر به اینکه بازگشت به حیات  ـ در پاره۲

های نگهداری بسیار باال چنین بیمارانی تقاضای قطع دستگاه را مطرح بیمارشان غیرممکن است و با توجه به هزینه

 پذیر است؟ نمایند آیا این امر با رضایت اولیای دم امکانمی

  ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ـ  ۲۵۸۷/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ـ تشخیص مرگ، امری مربوط به علوم پزشکی است. چنانچه از نظر علم پزشکی کسی که دچار مرگ مغزی شده، مرده ۱

آن، بر اساس آن شود، تاریخ مرگ مغزی، تاریخ فوت وی محسوب شده و سنجش ماه های حرام از غیر  محسوب می

 .شود تاریخ محسوب می

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است ماده واحده  ۱ـ چنانچه مطابق تبصره ۲

نامه اجرائی قانون مذکور فوت، مسلّم باشد، اجابت درخواست خانواده متوفی منع آئین ۲ماده  ۳و تبصره  ۱۳۷۹مصوب 

 .قانونی ندارد

  ۹۳ـ  ۱/۳ـ  ۱۸۵۲رونده شماره پ

  :سؤال

گردد، شروع محکومیت ـ زندانیانی که دارای تعدد محکومیت بوده و با آزادی مشروط محکومیت اولیه آنها موافقت می۱

 باشد؟ ثانویه از چه تاریخی می

ریز و یا استهالک نماید در صورت واگردد و مرجع قضائی اعالم میـ زندانیانی که با آزادی مشروط آن ها موافقت می ۲

 باشد؟ جزای نقدی آزاد شوند، تاریخ محاسبه جزای نقدی چه زمانی می

  ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ـ  ۲۶۴۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
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علیه باشد، بنابراین محکومیت ثانوی محکومٌـ نظر به اینکه دستور)حکم( آزادی مشروط به محض صدور، قابل اجراء می۱

 .گیرد)حبس( از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط، شروع و با رعایت مقررات مربوطه مورد محاسبه قرار می

شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۵۸ـ اوالً: مقنن در مادّه ۲

توان صدور حکم به آزادی مشروط را راین نمیای به جزای نقدی درمجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بناباشاره 

علیه با استفاده از برخی منوط به پرداخت جزای نقدی نمود، زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ

این  ۳۱مادّه  ۱طبق تبصره  ون مبارزه با مواد مخدرقانون اصالح قانمقررات، مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع 

مند قانون، با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره

 .شود

 ومٌنیز صحیح نیست، ولی چنانچه محک نقدی جزای پرداخت به  ثانیاً: صدور حکم آزادی مشروط و تعلیق آزادی محکوم،

علیه استطاعت پرداخت جزای نقدی مورد حکم را نداشت، به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در 

 .ماندبازداشت می

 علیهمحکومٌ  ثالثاً: با توجه به پاسخ بند یک، محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی، از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط

 .پذیردمی صورت

 

 

  94 

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%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85/


w 

 

www.dad-man.ir 
 

 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان
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 ۹۳ـ  ۷۶ـ  ۲۱۲۶شماره پرونده  

 :سؤال

هیأت عمومی  ۱۵/۷/۱۳۹۳ـ ۷۲۳قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره  ۳۹۱و ۳۹۰و ۳۶۵با عنایت به مفاد مواد 

دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اوالً 

نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک 

التفاوت ثمن مورد معامله )مبیع( از زمان معامله تا  آن هم براساس مابه گیرد یا مطابق نظریه کارشناسمرکزی صورت می

 زمان پرداخت آن به مشتری؟

 ۱۹/۲/۱۳۹۴ـ  ۴۰۶/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ه است که حسب دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامل ۱۵/۷/۱۳۹۳مورخ  ۷۳۳با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 

قانون آیین  ۵۲۲باید با توجه به مادهسوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می

 .دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد

 ۱/۱۸۶ـ  ۱۷۳۷شماره پرونده 

 :سؤال

الف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح )اصل نکاح( اخت۱

کند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است، مقررات مربوط به صالحیت محلی نکاح تقدیم دادگاه می

 باشد یا خیر؟قانون حمایت خانواده حاکم می ۱۳موضوع ماده 

بق توافق طرفین در مورد صالحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال ـ با توجه به این که در قانون آئین دادرسی سا۲

 توانند توافق بکنند یا خیر؟حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندارد، آیا طرفین در مورد صالحیت محلی می

 ۱۹/۲/۱۳۹۴ـ  ۴۲۲/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تصریح شده و اختیار « دعاوی و امور خانوادگی زوجین»، به ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده  ۱۲ـ با عنایت به اینکه در ماده۱

اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت 
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یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده استثنایی بر  ۱۲شمول ماده  مطرح باشد، چون اصل زوجیت ثابت نیست، از

 .اصل صالحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثناء تردید شود، باید به قدر متیقن اکتفا شود

ت به صالحیت قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد نسب ۳۷۱ماده ۱ـ با توجه به اینکه قانونگذار در بند ۲

محلّی، رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته است و بالطبع توافق ضمنی راجع به صالحیت محلّی را 

پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صالحیت محلّی به طور معمول، به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به ویژه 

امری ندارد، بنابراین رسیدگی به دعوا، در دادگاهی غیراز محل اقامت خوانده که  خوانده وضع شده است و اصوالً جنبه

قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از فرض سؤال بوده  ۳۵۲طرفین بر آن توافق دارند مطابق موازین است و اطالق ماده 

 .تفسیر شود قانون مذکور، )در موارد ایراد( ۳۷۱ماده  ۱و باید با عنایت به قید مذکور در بند 

 ۹۳ـ  ۱/۳ـ  ۲۲۳۸شماره پرونده 

 :سؤال

ای سه دانگ یک قطعه ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامهزوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامه

ه باشد اما فاقد پالک ثبتی است، از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق بزمین را که واگذاری شهرداری می

 تواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟باشد. حال، سوال اینست که آیا زوجه میشخص دیگری می

 ۲۱/۲/۱۳۹۴ـ  ۴۵۵/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باشد، بت به مال مزبور نمیصرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول، دلیل بر مالکیت وکیل نس

، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال ۱۳۵۶قانون اجرای احکام مدنی مصوّب  ۱۰۱مطابق ماده 

علیه به موجب حکم نهایی علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌعلیه، وقتی جائز است که محکومٌمحکومٌ

 .شناخته شده باشد (مشاعی از آن مالک )ولو نسبت به سهم

 ۹۴ـ  ۱۸۲ـ  ۴۱شماره پرونده 

 :سؤال

قانونگذار در بیان حکم استفاده غیرمجاز )تصرف  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۵۹۸با عنایت به این که برابر صدر ماده 

مقام بیان  در ظاهرا ولی نیست قائل عمومی و دولتی وجوه و اموال بین تمایزی …غیرقانونی( در اموال و وجوه نقدی و

حکم تضییع اموال و وجوه و مصارف در غیرموارد معین و نیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی 

مضیق شده است؟ در حالی که در بسیاری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به تضییع اموال و وجوه اعم از دولتی و 

 .تر از تصرف غیرمجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری استدهعمومی بسیار گستر

که قانون مؤخر و  ۱۳۹۰قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال  ۱۳لذا با توجه مراتب و نیز ماده 

ال دولتی یا عمومی و یا مشعر است بر لزوم اعالم جرایم مربوط به استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا امو
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کننده به جرایم و تخلفات از سوی مسووالن دستگاههای اجرایی ذیربط، اگر تضییع آنها به مقام قضایی و اداری رسیدگی

شوند و کسی به علت اهمال یا تفریط اموال و وجوه نهادهای انقالبی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می

ها را تضییع کند و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا شهرداری همچنین شوراها و

 گردد یا خیر؟الذکر مییا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوق

 ۲۱/۲/۱۳۹۴ـ  ۴۶۳/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

، مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۵۹۸قسمت اوّل ماده 

عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه، قسمت 

شود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اوّل ماده به قسمت اریها نمیاخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند اموال شهرد

 .دوّم مذکور، خالف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد

صدر ماده است ، راجع به جرایم ۱۳۹۰قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  ۱۳شایان ذکر است، ماده 

 .، ندارد۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی  ۵۹۸که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده 

 ۹۴ـ  ۱۶/۹ـ  ۲۱۸شماره پرونده 

 :سؤال

صالحیت دادگاه خانواده اختصاصی )ذاتی( است یا اینکه شعبی از  ۱۳۹۱با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب 

 شود؟ی حقوقی )تخصصی( محسوب میدادگاه عموم

 ۲۹/۲/۱۳۹۴ـ  ۵۱۳/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نامه اجرایی قانون مذکور مصوب آیین ۳و ۲و مواد  ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۴و  ۲، ۱با توجه به مواد 

اده پس از تشکیل، صالحیت اختصاصی است، بنابراین ریاست محترم قوه قضائیه، صالحیت دادگاه خانو ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

 .باشدباشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمیذاتی می

 ۹۴ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۶۱شماره پرونده 

 :سؤال

، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از ۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۲۱با عنایت به ماده 

باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب ه، معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب میبایگانی موقت پروند

 گردد؟باشد و با دستور اداری انجام مینمی
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 ۳۰/۲/۱۳۹۴ـ  ۵۳۰/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با ، درصورت ۱۳۹۲قـانون آئین دادرسی کیفـری  ۲۱طبق ماده 

-طور موقت، بایگانی میصدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، به

 یق تعقیب جداگانه نداردنماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعل
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 ۹۳ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۱۶۷۴شماره پرونده 

 :سؤال

هزار عدد سکه بهار آزادی و ـ وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک ۱

کند، آیا زمان اجرای همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می

قرار تأمین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار 

 ؟آزادی توقیف گردد

 دارای  ـ شخصی دادخواستی داده مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال و فروش ملک که۲

باشد، به مبلغ سه میلیون تومان تقویم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه هشتصد میلیون تومان می ارزش

 است توقیف آن شده است؟میلیون تومان محاسبه گردد یا معادل ملکی که درخو

ـ خانمی طی دادخواستی مطالبه مهریه به تعداد یک هزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تأمین ۳

خواسته نیز نموده است و با صدور قرار تأمین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی 

نماید. وکیل خواهان شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه میحقی خواهان صادر حکم بر بی

 وارد و  امپرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده

که معادل یک میلیارد تومانی را در قبال قاضی بوده و باید از قاضی  اشتباه تصمیم علت به زیان و ضرر و خسارت شدن

 خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از ایشان مطالبه شود؟

 ۵/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۷۱۶/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تواند از دادگاه درخواست تأمین ، خواهان مین دادرسی دادگاهها در امور مدنیقانون آئیو به بعد  ۱۰۸: برابر مواد ۳و۲و۱

شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بنماید. بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی

سته را تقویم نماید. بدین لحاظ، به طور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خوا

باشد؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی الزم نمی

مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با 

مالی برای آن مقرر شده است و چون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لذا هر دو اثر هزینه دعاوی غیر 

باشد؛ بنابراین مزبور منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می
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عوی نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در حتی در مواردی که خواسته، وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل د

تأمین خواسته ندارد؛ زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین، اگر توقیف 

باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف قانون صدرالذکر  ۱۲۳عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده 

قانون اجرای  ۴۶قانون مزبور ناظر بر ماده  ۱۲۶این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن، بر اساس ماده  شود. در

کننده تأمین خواسته، جداگانه و صرفاً برای باشد. بنا به مراتب، نه تنها الزم نیست درخواستبا دادگاه می احکام مدنی

درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نماید، بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در 

 .باشدک عمل دادگاه نمیتوقیف معادل خواسته، مال

 ۹۳ـ  ۱/۲۹ـ  ۱۶۵۰شماره پرونده 

 :سؤال

مالکیت سر قفلی یک باب مغازه را دراختیار داشته و  ۱۳۵۶جر سال قانون روابط موجر و مستأچنانچه فردی براساس 

شوند. لیکن یکی از ورثه )شریک پس از فوت دو نفر ورثه داشته است، هریک به طور قهری مالک سه دانگ سرقفلی می

داق دارد یا سه دانگ( سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مص

 خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکاء چیست و راه کار قانونی کدام است؟

 ۶/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۷۲۱/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

را هرگونه که توافق کنند در سهم  توانند در تقسیم ماترک، سرقفلیدر فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می 

باشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک )موجر( نمی

اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی « غیر»شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از 

 .شودلی )مورد اجاره( به آنها منتقل میسرقف

 ۹۳ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۱۶۷۳شماره پرونده 

 :سؤال

شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر ای تحت عنوان کالهبرداری به شعبه الف ارجاع میـ پرونده۱

گیرد در این اثناء دیدنظر قرار میکند و پرونده تحت بررسی مرجع تجنماید. شاکی به این رأی اعتراض میبرائت متهم می

نماید و همان موضوع را و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می

 دهد، تکلیف دادسرا چیست ؟تحت عنوان کالهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می
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یگری )مثالً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت( طرح نماید تکلیف ـ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان د۲

 باشد؟چه می

 ۷/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۷۵۰/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

توان  ـ فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی۲و۱

عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم )ولو با  به

کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و  تغییر عنوان مجرمانه( همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می

 .ه را صادر نمایدقاضی ذی ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابق

 ۹۳ـ  ۶۹ـ  ۵۵۱شماره پرونده 

 :سؤال

در حالت اجتماع طلب )حقوق( اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و ]از[ شخص حقوقی 

 :بدین شرح .مابین دارای مطالباتی هستندتحت قالب شرکت سهامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی

داشت نامه اصداری از سازمان تأمین اجتماعی شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه الف( به موجب باز

قانون اخیرالذکر  ۴۹نامه اجرایی آن و ماده قانون تأمین اجتماعی و آیین ۵۰گردد. مستفاد از ماده و جرایم متعلقه می

 .گرددی به عنوان مطالبات ممتاز تلقی میمطالبات سازمان تأمین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماع

گردد. قرار تأمین خواسته اصداری ب( مدیرعامل شرکت مذکور بابت مهریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت می

الشرکه مدیرعامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف از اجرای احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سهم

قانون اجرای احکام  ۱۴۸ماده  ۳شود. همانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مهریه نیز حسب بند می گردد، واصل

 .گرددمدنی ممتاز تلقی می

 قانونی مطالبات ب یا و  ج( به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف

قانون کار و امور اجتماعی مطالبات کارگران نیز جزء  ۱۳نیز پرداخت نخواهد شد. درحالی که حسب منطوق ماده  آنها

باشد. به هر حال و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه و چگونگی اجراء دیون ممتاز می

 .الم فرمایند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نگرددو میزان ممتاز بودن هریک نسبت به دیگری را اع  و تقدم

 ۸/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۷۶۴/۹۳/۷نظریه شماره 
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درفرض سؤال که شخص حقوقی، محکوم، به پرداخت گردیده است، دین مدیرعامل بابت مهریه همسرش ارتباطی  -اوالً

 .گیرد لبکاران شخص حقوقی قرار نمیبه محکومیت شخص حقوقی ندارد و در ردیف ط

لهم حق ، بر سایر محکومٌ قانون اجرای احکام مدنی ۱۴۹( و ۱)بند  ۱۴۸کننده تأمینی یا اجرائی برابر مواد توقیف -ثانیاً

 .تقدم دارد

 .باشد، در طبقه دوم دارندگان حق تقدم میقانون یاد شده ۱۴۸ماده  ۲مطالبات کارگران در حدود مقرر در بند  -ثالثاً

و نیز  (قانون کار جمهوری اسالمی ایران ۱۳ماده ۱)موضوع تبصره  ۲مطالبات کارگران بیش از میزان مقرر در بند  -رابعاً

باشند، بر سایر دیون عادی که قانون تأمین اجتماعی، که جزء دیون ممتازه می ۴۹مطالبات تأمین اجتماعی موضوع ماده 

 .به آن اشاره شده است، حق تقدم دارند ۱۴۸ماده  ۴در بند 

 ۹۳ـ  ۷/۱ـ  ۱۸۸۲شماره پرونده 

 :سؤال

تواند به تخلفات قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می ۱۳۶۳اصالحی سال  ۲۳و تبصره  ۲۴و  ۷مطابق مواد 

های خالف قانون و مالی و هرگونه اختالف حساب مأمورین ذیربط دولتی و تخلـفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت

 .رأی صادر نماید و  المال رسیدگیورود ضرر و زیان به بیت

اگر مسئول ذی ربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و 

تواند کارمند بازنشسته یا کارمند سابق را به جلسات دادرسی احضار نماید؟ بازنشسته گردد، آیا دیوان محاسبات می

 لسات دادرسی یا اجرای رأی )کسر حقوق ـ انفصال موقت( چگونه خواهد بود؟ضمانت اجرایی عدم حضور وی در ج

 ۸/۱۱/۱۳۹۳ـ  ۲۷۶۵/۹۳/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون دیوان محاسبات، دیوان مذکور صالحیت رسیدگی به کلیه تخلّفات  ۲۸و  ۲۴(، ۱)تبصره  ۲۳، ۷به موجب مواد 

لت در زمان تصدی آنها را دارد؛ اعم از این که در زمان رسیدگی، رابطه استخدامی ایشان قطع یا مالی مأمورین دو

های مستشاری دیوان مذکور مکلفند نسبت به اشخاص فوق تصمیماتی اتخاذ نمایند بازنشسته شده باشند. بنابراین هیئت

باشد. رأی شماره  درسی، صدور رأی غیابی میکه امکان اجرای آن، فراهم باشد. ضمانت اجرای عدم حضور در جلسات دا

 .باشدهیئت عمومی دیوان محاسبات مؤید این نظر می  ۱۹/۷/۱۳۸۸د مورخ /۱۵۱/۱۰۰۰۰
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  ۹۴ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۳۷۳شماره پرونده 

  :سؤال

قانون  ۲۴۷  و بند ث از ماده ۱۳۷۸های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب دادگاه قانون آیین دادرسی ۱۳۳از ماده 

 از خروج ممنوعیت قرار  توان برای متهمگردد که اصوالً زمانی میچنین مستفاد می ۱۳۹۲آیین دادرسی کیفری مصوب 

 متهم یا باشد شده صادر کیفری تأمین هایقرار از یکی و شده اتهام تفهیم وی به نسبت قبالً که نمود صادر کشور

اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد. اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد  یمتفه جهت وی به و بوده متواری

 جهت به  توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفریمرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می

برای یک نوبت شش ماهه دیگر با  را آن حتی و نمود صادر کشور از را وی خروج ممنوعیت قرار بدواً جرم ادله آوریجمع

   همان وصف سابق تمدید نمود؟

  ۲۵/۳/۱۳۹۴ـ  ۷۴۸/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

 ۲۴۷و ماده  ۱۳۷۸قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  ۱۳۳اوالً با عنایت به تصریح ماده 

ع نوعی قرار شود و در واق، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

  .است« قرار نظارت قضایی»، ۱۳۹۲تکمیلی و به اصطالح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

به متهم  ،۱۳۷۸قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۲شود که حسب مفاد ماده ثانیاً قرار تأمین هنگامی صادر می

  .تفهیم اتهام شده باشد

( ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری  ۲۵۰صراحت ماده  ثالثاً اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی )حسب

یم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از داللت بر تفه

  .کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین )یکی از قرارهای تأمین کیفری( فاقد وجاهت قانونی است

تهم به م»ناظر به موردی است که ،۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۸۸شایان ذکر اسـت موضوع مـاده 

، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  در بنابراین،  «دسترسی نباشد

( و دیگری بعد از دسترسی به وی )موضوع بند ۱۸۸پیش بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم )موضوع ماده 
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نظارت قضایی( که  شود و دیگری طی قراری )قرار( که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می۲۴۷ث ماده 

  .قابل اعتراض نیز است

  ۹۴ـ  ۱۱ـ  ۳۴۲شماره پرونده 

  :سؤال

در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری 

ی( انجام ندهد و یا به وی الزم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی )از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسم

دسترسی نباشد، آیا دادستان می تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام 

 ۱۲۲۴کند یا آن که باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب و یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده 

 تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات الزم را انجام دهد؟  قانون امور حسبی ۹۹و ماده ی  قانون مدنی

  ۳۰/۳/۱۳۹۴ـ  ۷۶۵/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است. بدیهی قانون مدنی ۱۲۲۴به موجب ماده 

است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد و 

، تا زمانی که نسبت به قانون امورحسبی ۹۹تنها درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده 

ور مربوط به تواند رأساً امموضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و درصورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می

 قانون اخیرالذکر ۸۹محجور را انجام دهد و همچنین است درمورد فوت قیم موضوع ماده 

  ۹۳ـ  ۱۱۸ـ  ۲۰۴۳شماره پرونده 

  :سؤال

قانون چگونگی اداره مناطق  ۲۴، و همچنین تبصره یک ماده قانون اساسیبه طوریکه مستحضر هستید، اصل نهم 

 قانون یک ماده حسب اینکه به نظر. است نموده منع را خارجی اتباع به اراضی مالکیت انتقال ،۷/۶/۱۳۷۲ مصوب  آزاد،

ه ثبت شرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب ب راجع

 از قسمتی یا و است خارجی اتباع به متعلق ایران، در شده ثبت هایشرکت از بعضی مالکیت اینکه  شود و با لحاظمی

های اخیر الذکر، عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت مالکیت واگذاری آیا باشد،می خارجی اتباع به متعلق شرکت سهام

   قانونی است؟

  ۳۰/۳/۱۳۹۴ـ  ۷۶۷/۹۴/۷نظریه شماره 
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

شرکت در ایران  هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هرشرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی

گردد، اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب باشد، شرکت ایرانی محسوب می

شود، درصورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن گردد، ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می

ر اینکه سایر قوانین ، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. عالوه بقانون اساسی ۸۱و خدمات باشد، با توجه به اصل 

نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکتها تصویب شده و وارد برآن 

قانون چگونگی اداره  ۲۲حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده  قانون اساسی ۸۱است، از این جهت نیز اصل 

 ۸۱صنعتی و معنوی را با رعایت اصل مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسالمی ایران، ثبت شرکتها و مالکیتهای 

مجلس  ۱۹/۱۲/۱۳۸۰گذاری خارجی مصوب قانون تشویق و حمایت سرمایه ۲یرفته است. همچنین ماده پذ قانون اساسی

و مواد بعدی  ۳و  ۴های آن و مواد مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره ۴/۳/۱۳۸۱ومصوب 

 قانون جدید عمل گردد گذاری خارجی را توضیح داده و درحال حاضر باید براساسآن، نحوه پذیرش سرمایه

  ۹۴ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۳۹۴شماره پرونده 

  :سؤال

یان توان تا پاذکرشده است، مـی ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۹۱آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده 

 تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثالً یک هفته یا یک ماه باشد؟ 

  ۳۱/۳/۱۳۹۴ـ  ۷۷۷/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ازپرس به نحوی که در از ناحیه ب« عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن»صرف نظر از این که صدور قرار 

آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع می باشد، لکـن از اطالق ماده،  ۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۱۹۱ماده 

  .استنباط می گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت

  ۹۳ـ  ۱/۳ـ  ۲۰۷۲شماره پرونده 

 سؤال 

پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابالغ »تصریح شده  قانون اجرای احکام مدنی ۱۶۰نظر به اینکه در ماده 

ب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و از طرفی به موج« علیه است.اجرائیه برعهده محکوم

ها وموسسات دولتی تا یک سال و اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه» ۱۳۶۵توقیف اموال دولتی مصوب 
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د، آیا حق اجرا علیه باشسوال این است در صورتی که اداره دولتـی محکوم« ماه( بعد از صدور حکم نخواهند بود ۱۸نیم )

ماه  ۱۸گیرد یا آنکه پرداخت حق االجرا پس از انقضای پس از انقضای ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه بر عهده وی قرار می

 را به محکوم ماه  ۱۸گیرد ؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای برعهده وی قرار می

  خیر؟ یا بپردازد را  حق اجراید با آیا بپردازد

  ۳/۴/۱۳۹۴ـ  ۸۳۸/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

، مانع ۱۳۶۵به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم۱ٌ

  .نمی باشدعلیه است، صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ

ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه ۲

شود؛ بلکه ، موجب تعلق حق اجرا نمیقانون اجرای احکام مدنی ۱۶۰و ۳۴شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در موادصادر می

اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابالغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و 

 یاد شده، تعلق خواهد گرفت.  ۱۶۰کم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده علیه طوعاً حمحکومٌ
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان
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 ۹۳ـ  ۹۱ـ  ۲۱۸۱شماره پرونده  

 :سؤال

اشتغال کارکنان قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که  ۱۴۱با عنایت به اصل 

 ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعالم نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید وزارتخانه

 خیر؟ یا دارد دوم شغل ممنوعیت حکم در تأثیری اساساً( …ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت )رسمی پیمانی۱

ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که  ۱قانون اساسی و تبصره  ۱۴۱ـ با توجه به ذیل اصل ۲

ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در های آموزشی در دانشگاهسمت

 شوند یا خیر؟های آموزشی محسوب میهای علمی دانشگاهها از مصادیق سمتهیأت

های علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی  ولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأتهای دـ آیا اعالم موافقت وزارتخانه۳

 دارد یا خیر؟

های دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه های دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاه ـ آیا وزارتخانه۴

 د در آورند؟باشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خومربوطه می

 ۱۰/۳/۱۳۹۴ـ  ۶۳۷/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

خریدخدمت، روز مزد( با یکی از  ـ کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان )رسمی، پیمانی، قراردادی،۱

تی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت های دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولدستگاه

 .شوندمی ۱۱/۱۰/۱۳۷۳تصدی بیش از یک شغل مصوب 

های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت علمی در ساعات اداری، با توجه به ـ اعالم موافقت وزارتخانه۲و۳

اختیارات قانونی آنان نبوده  ، جزء۱۱/۱۰/۱۳۷۳قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب  ۲تعریف شغل در تبصره

باشد )بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بالمانع است( پاسخ سؤال و مغایر با قانون یاد شده می

 .روشن نیست ۲

دولتی  هایتوانند، از اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی میماده واحده قانون مارالذکر، دستگاه ۱ـ به استناد تبصره ۴

به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده نمایند و با آنها همانند مستخدم پیمانی رفتار نمایند، ولی استخدام رسمی و 

 .باشدنمی مجاز دولتی هایدستگاه توسط مذکور، اعضای …پیمانی و
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 ۹۳ـ  ۸۸ـ  ۱۰۵۶شماره پرونده 

 :سؤال

دارد صرفاً ناظر  ظاهر و منطوق این ماده بیان میاالجرا آن گونه که نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین ۲۷ـ آیا ماده۱

الخروج نمودن  باشد یا شامل ممنوعنامه میآئین ۲۱ به توقیف اموال متعهد قبل از انقضاء مهلت ده روز مذکور در ماده

 شود؟متعهد هم می

کند. مسئولین ثبتی از رفع الخروجی صادرکننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می عـ متعاقب ممنو۲

الخروجی  ای با رفع ممنوعکنند که توقیف عملیات اجرایی مالزمهالخروجی متعهد خودداری کرده و استدالل می ممنوع

جی متهم کماکان ادامه داشته ومتعهد امکان خروج از الخرو نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوع

 کشور را ندارد آیا این استدالل صحیح است؟

 ۱۲/۳/۱۳۹۴ـ  ۶۶۱/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ل متعهد چک قبل االجرا در باب جواز تأمین اموانامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین ۲۷ـ با استفاده از مالک ماده ۱

توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از نامه یادشده نمی آیین ۲۱از انقضای مهلت ده روز مذکور در ماده 

نامه صرفاً در مقام تعریف آیین ۱ماده« ق»انقضای مهلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به تصریح قانونی دارد و بند 

الخروج کردن متعهد سند رسمی قبل از انقضاء مدت ده روز یاد اللتی برجواز ممنوعالخروجی است و د اصطالح ممنوع

 .شده ندارد

الخروجی صادرکننده چک از آثار عملیات اجرائی است، با صدور قرار توقف عملیات اجرائی ـ با توجه به اینکه ممنوع۲

 .ر آن نیستالخروجی نیز باید رفع گردد و موجبی برای استمراتوسط دادگاه، ممنوع

 ۹۳ـ  ۱/۳ـ  ۲۱۶۷شماره پرونده 

 :سؤال

تواند به لحاظ اینکه از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می ۱۴۳پس از آنکه در راستای ماده 

مزایده تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ 

توان از باشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطالع به طرفین مینیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می

 آن عدول کرد؟

 ۲۰/۳/۱۳۹۴ـ  ۷۲۳/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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قانـون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت  ۱۴۳ماده  رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوعبه نظر می

اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده 

رسی دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین داد

 .مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد

 

 

 

  94 



w 

 

www.dad-man.ir 
 

 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  ۹۳ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۸۵۷شماره پرونده 

  :سؤال

کند، آیا به موجب ماده چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید 

بایست تصریح کـند توان مـورد اسـتفاده قرار داد یا میتلفن را برای ابالغ می شماره این ،۱۳۹۱ خانواده حمایت قانون  ۹

 که شماره تلفن برای امر به ابالغ اعالم شده است؟ 

  ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ـ  ۲۶۶۴/۹۳/۷نظریه شماره 

 ه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائی

درفرض استعالم، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این 

های تماس مقید در حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره ۱/۱۲/۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۹که ماده 

نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح تواند برای امر ابالغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح دادخواست را می

در دادخواست را برای امر ابالغ، اعالم نموده است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی 

  .صدراالشاره، احراز صحت ابالغ با دادگاه است
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