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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 94 – 75 – 1969شماره پرونده  

 سؤال: 

صرفاً ناظر به فسخ قرارداد می آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت 

 باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت نمی باشد؟

 1395/2/11 – 7/95/238نظریه شماره 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به نظر می رسد تأخیر در مطالبه ارش برخالف خیار عیب که مقنن در ماده 

قانون مدنی خیار  422موجب سقوط آن نمی گردد. زیرا اوالً مطابق ماده  قانون مدنی آن را فوری اعالم نموده است، 435

عیب جدای از ارش تلقی گردیده و مشتری می تواند با عدم فسخ معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تأخیر در مطالبه 

ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش خسارتی متوجه بایع نمی گردد ولی تأخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث 

 ارش دینی است که بر عهده بایع می باشد و اصل بر بقاء دین )اشتغال ذمه( در ذمه مدیون است.

 94 – 75 – 1893شماره پرونده 

 سؤال:

به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت و زرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به  1343مالک ملکی در سال 

واگذار می نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای  دیگری

 استرداد ملک را اقامه نموده اند.

 آیا وارث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

 1395/2/11 – 7/95/236نظریه شماره 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه واگذاری حق کارافه )کشت و زرع( از طرف مالک به دیگری در عرف محل، 

قانون مدنی،  10چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده 

ذ و الزم االجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد قرارداد مذکور بین طرفین و قائم قانونی آنها ناف

 کشت و زرع را از منتقل الیه یا ورثه او نخواهند داشت.

  94 – 218 – 2358شماره پرونده 

 سؤال:
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یین رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آ 1394قانون شورای حل اختالف مصوب  18برابر با ماده 

دادرسی است. حال با توجه به رویه های مختلف آیا تشکیل جلسه رسیدگی در مواردی که قاضی شورا باید رأی صادر 

نماید، از وظایف قاضی شورا است یا اینکه اعضاء شورا تا مرحله صدور حکم تمامی اقدامات انجام داده و سپس قاضی شورا 

مشورت اعضاء شورا و مالحظه نظریه کتبی اعضاء شورا صرفاً انشا رأی  چنانچه پرونده را معد صدور رأی تشخیص دهد با

 مینماید؟

 1395/2/6 – 7/95/176نظریه شماره 

قاضی شورا با مشورت »  1394قانون شوراهای حل اختالف مصوب  9نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه برابر ماده 

رسیدگی قاضی شورا از حیث » قانون یاد شده  188و برابر ماده « اید اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نم

و اصوالً در قوانین مربوط به دادرسی های مدنی و کیفری، « اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است 

فوق االشعار  9و ماده موردی پیش بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از قاضی صادرکننده رأی، انجام پذیرد 

نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای 

 شورا نمی توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی شورا برسانند.

 94 – 127/1 – 983شماره پرونده 

 سؤال:

خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی این پرونده و خسارات دادرسی پرونده 

تأمین دلیل به شورا تقدیم می نماید و مدعی می گردد در اثر اقدام خوانده به ملک وی خسارت وارد شده است و در زمان 

دیل اقدام نموده و پس از تعمیر و بازسازی طی دادخواست جاری خسارت را مطالبه نموده  وقوع خسارت نسبت به تأمین

و در بحث خسارت دادرسی خسارت وارده به وی در پرونده تأمین دلیل )هزینه کارناسی و دادرسی پرونده تأمین دلیل( را 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون آئین دادرسی  519نیز مطالبه نموده است. حال با توجه به مفاد ماده 

با توجه به اینکه خواهان در پرونده جاری به نتیجه پرونده تأمین دلیل استناد نموده است، آیا می تواند خسارت وارده در 

در پرونده تأمین دلیل را مطالبه نماید؟ همچنین هزینه دادرسی قرار تأمین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی 

 مواردی که خوانده مجهول المکان می باشد جزء خسارات دادرسی محسوب می گردد؟

 1395/2/29 – 7/95/421نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ی . به نظر می رسد چنانچه قرار تأمین دلیل، مؤثر در صدور حکم به نفع خواهان باشد، مثالً دادگاه براساس نظر کارشناس1

قانون  519مندرج در پرونده تأمین دلیل مبادرت به صدور رأی کرده باشد، هزینه تأمین دلیل نیز مشمول اطالق ماده 

آیین دادرسی در امور مدنی می باشد ولی اگر تأمین دلیل موثر در مقام نباشد و دادگاه بدون توجه به مفاد آن و براساس 

 سارت ناشی از اجرای قرار تأمین دلیل قابل مطالبه نیست.سایر ادله و مدارک حکم صادر کرده باشد، خ
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قانون آیین دادرسی در امور مدنی آگهی مفاد دادخواست را در روزنامه کثیراالنتشار به هزینه  73. نظر به اینکه ماده 2

فاع خوانده الزم خواهان مقرر داشته و با التقات به این که دعوت از خوانده به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای د

قانون مذکور خارج نیست و قانوناً قابل مطالبه است. اما در مورد هزینه  519است، به نظر می رسد این هزینه از شمول ماده 

تأمین خواسته چون خواهان الزامی به درخواست آن ندارد و عدم درخواست تأمین خواسته خللی به جریان دادرسی وارد 

خواسته به منظور تضمین اجرای رأیی که به نفع خواهان صادر خواهد شد، انجام می شود، به  نمی کند و در واقع تأمین

خارج است. بدیهی است مطالبه کلیه خساراتی که به افراد وارد می شود به استناد قواعد  519نظر می رسد از شمول ماده 

 عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بالمانع است.
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 ۹۴ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۵۸۸شماره پرونده  

 :سؤال

کتاب پنجم قانون  ۷۱۷ و ۷۱۶احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد آیا جرایم ناشی از بی

و توجهاً به ماده  ۱۳۹۲) تعزیرات(، باعنایت به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۵مجازات اسالمی 

این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذیصالح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و  ۳۴۰

 ارسال گردد؟ صدور قرار مقتضی به دادگاه

 ۱۳۹۴/۴/۳۱ـ  ۱۰۶۸/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

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

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

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

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

 ۹۳ـ  ۲۲۵ـ  ۲۱۵۰شماره پرونده  

 :سؤال

ق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مولف یا پدید آورنده با ظهور نشر ـ با توجه به واگذاری ح۱

 تواند با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جهت نشر الکترونیک تنظیم نماید؟الکترونیک می

به نشر الکترونیک شده به ایشان سابق بر ظهور نشر الکترونیک و دیجیتال مجاز  واگذار نشر حق استناد به  ـ ناشر چاپی۲

 اثر است یا نیاز به اذن مجدد صاحب اثر، مولف یا پدیدآورنده دارد؟

 ۱۳۹۴/۴/۲۳ ـ ۱۰۲۱/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه هرگونه چاپ و نشر تمام یا قسمتی از اثر، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفان و هنرمندان 

است، لذا نشر دیجیتال یا الکترونیکی نیز مستلزم اخذ اجازه مؤلف یا مصنف است؛ ولو این که  ۱۳۴۸مصوب دی ماه 

  95 



 
  

 

www.dad-man.ir 

ی و دیجیتالی منعقد شده باشد و امتیاز نشر الکترونیکی نیز متعلق به قرارداد چاپ اثر، قبل از ظهور و رواج نشر الکترونیک

 .پدید آورنده اثر است

 ۹۴ـ  ۱۶/۹ـ  ۵۵۴شماره پرونده 

 :سؤال

این قانون جرم  ۵۳و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب سال  ۱۲با توجه به ماده 

تواند در محل سکونت خود )که غیر از محل زندگی مشترک یت ترک انفاق زوجه میانگاری گردیده، آیا در خصوص شکا

 است( طرح شکایت کند یا خیر؟

 ۱۳۹۴/۴/۲۲ ـ ۱۰۰۴/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مذکور است که زوجه می  قانون ۴، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۱۲ماده 

تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق 

 .عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صالحیت دارد

 ۹۴ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۵۲۸شماره پرونده 

 :سؤال

شود مجازات اشد قابل اجراست. گردد و در حکم دادگاه قید میزات محکوم میدر مواردی که متهم به چند فقره مجا

 چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابلیت اجرا دارد یا عفو به منزله اجرای مجازات است؟

 ۱۳۹۴/۴/۱۶ ـ ۹۶۶/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درعفو اثر تبعی » ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۲۵ماده  ۳د اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره عفو از موار

سؤال، درصورت شمول عفو نسبت  درفرض بنابراین. «…شودمی رفع …محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو

 به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان
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 ۹۴ـ  ۲۶ـ  ۱۹۹۰شماره پرونده 

 :سؤال

مالی، به اسناد الزم های عالوه بر محکومیت ۱۳۷۷های مالی مصوبقانون نحوه اجرای محکومیت ۴قانونگذار در ماده 

ای نشده به اسناد الزم االجرا اشاره ۱۳۹۴مالی  هایمحکومیت اجرای نحوه قانون ۲۱ ماده در اما کردمی اشاره  االجرا نیز

با  ۲۱های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت

ا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار حذف اسناد الزم االجر

 داده است؟

 ۲۴/۱/۱۳۹۵ـ  ۹۹/۹۵/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده  در و پیداست آن عنوان از که طور همان، ۱۳۹۴ های مالی مصوببا عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت

 جزای قانون این  ۲۱ ماده های مالی است و با عنایت به اینکه درآن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت ۲۲

 جریمه نیز بینی شده است و در ذیل آنعنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش به بهمحکومٌ نصف معادل نقدی

رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی است، به نظر می شده بینیپیش بهمحکومٌ استیفای منظور به گیرنده انتقال مدنی

مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصوالً با توجه به اینکه ماده یاد شده در 

صالح مسجل نشده است، به اتهام رأی مرجع ذیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب مقام جرم انگاری است، نمی

در مدیون بودن  و نداند انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصوالً خود را مدیون

 کلمه بردن کار نیز مؤید این نظر است، ضمناً به جزائی نصوص مضیق وی اختالف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر

 .توجیه استاین قانون قابل ۲۷موردبحث با عنایت به ماده ۲۱صدر ماده در( علیه محکوم نه) و مدیون

 ۹۵ـ  ۷/۱ـ  ۳۰شماره پرونده 

 :سؤال

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  ۱۰ماده  ۲های مندرج در بند چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیون

 ۴۵قانون مزبور اعالم شکایت نماید و سپس مطابق ماده  ۱۶ماده  ۲رج در تبصره اداری در فرجه قانونی سه ماهه مند

و عدم  ۴۵همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی مسترد نماید با توجه به اطالق ماده 

است و نیز به قرینه اینکه در  ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده

باشد و اعطای حق تجدید دادخواست اغلب موارد وصول پاسخ طرف شکایت قطعاً در خارج از مهلت قانونی سه ماهه می
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شود و نیاز به تبیین قانونگذار ندارد آیا شاکی یا وکالی وی با توجه به در مهلت قانونی فوق امتیاز جدیدی محسوب نمی

 ۱۶ماده  ۲تواند در خارج از فرجه قانونی تبصره نخست در فرجه قانونی به ثبت رسیده است، میاینکه دادخواست 

 دادخواست خود را تجدید نمایند؟

 ۲۴/۱/۱۳۹۵ـ  ۸۵/۹۵/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  ۱۰ماده  ۲های موضوع بند ها و کمیسیوناز آنجائیکه اعتراض به آرای هیأت

سه ماه و مقیم قانون مذکور است )افراد مقیم ایران، ۱۶ماده  ۲، مقید به مهلت مقرر در تبصره ۱۳۹۲عدالت اداری مصوب 

خارج، شش ماه(، لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقباً 

چون استفاده از حق اعتراض موردنظر وفق نظر قانونگذار فقط در مهلت مقرر  ه استرداد دادخواست نماید،مبادرت ب

باشد و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی، این مهلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد مارالذکر قابل اعمال می

ا اوصاف مذکور تقدیم دادخواست مجدد در خصوص فرض دادخواست از سوی شاکی قاطع مهلت مزبور هم نیست لذا ب

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قبالً  ۱۶ماده  ۲استعالم خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره 

 .محکوم به ردّ از لحاظ شکلی است دادخواست مربوطه در مهلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد،

 

 

 

  95 



w 

 

www.dad-man.ir 
 

 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 ۹۴ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۴۵۲شماره پرونده  

 :سؤال

بفرمائید با این تفسیر، آیا آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، 

 کند؟تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می

 ۱۳۹۴/۴/۱۶ ـ ۹۵۸/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 موجب قانونی علل از یکی به  را «اشد مجازات تبدیل تقلیل یا»، ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۳۴مقنن طبق ماده 

قانون یاد شده  ۱۰ب ماده  بند موضوع قانون، موجب به مجازات تخفیف شامل که است دانسته بعدی اشد مجازات اجرای

، مجازات اشد تقلیل یابد؛ (شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه )تخفیف قضائیمی

قانون مورد بحث در موارد  ۱۳۴ماده  ۳زات که به موجب تبصره وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجا

 .تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود

 ۹۴ـ  ۱/۱۶۸ـ  ۴۹۵شماره پرونده 

 :سؤال

این قانون، خواهشمند است  ۳۲و تبصره ماده  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۲۹با عـنایت به بند ب ماده 

 وظایف از غیر مسائلی  که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و هم چنین ارجاعاعالم فرمایید 

باشد و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا می ۳۲تبصره ماده  مشمول خاص قوانین شرح به آنها به یافته اختصاص

 خیر؟

 ۱۳۹۴/۴/۱۴ ـ ۹۳۶/۹۴/۷نظریه شماره 

 وقی قوه قضائیهنظریه مشورتی اداره کل حق

کند مقرر که ضابطان خاص را تعریف می ۱۳۹۲ مصوب قانون آئین دادرسی کیفری ۲۹در فرض پرسش اواّلً بند ب ماده 

مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط  و مقامات شامل خاص ضابطان»دارد: می

 ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری که است این آن مفهوم که « …شوند دادگستری محسوب می

 .شوندمحسوب نمی
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های الزم و قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت ۳۰ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده  

عام و خاص متفاوت است و ضابطان های آموزشی ضابطان االصول دورهباشد و علیهای آموزشی خاص میگذراندن دوره

 می سپری را آموزشی هایدوره است، ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشتهخاص، صرفاً در محدوده

به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به  امر ارجاع بنابراین، شوند،نمی قلمداد ضابط کنند و در خصوص سایر موارد،

قانون یاد  ۳۲جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 

 .باشدشده می

 ۹۴ـ  ۱/۹ـ  ۲۸۲شماره پرونده 

 :سؤال

 موازین با منطبق است، شده درخواست آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه

 خیر؟ یا است قانونی

 ۱۳۹۴/۴/۱۰ ـ ۹۰۵/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص 

قانون مدنی خارج  ۱۱۱۷به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده  ای وجود ندارد و اشتغالمقرره

تواند با اقامه بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می .است

 .دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند

 ۹۴ـ  ۱/۳ـ  ۴۲۶شماره پرونده 

 :سؤال

و پس از ابالغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه  صادر غیابی محکومیت رأی خوانده شخص درخصوص

غیابی تقاضای واخواهی  رأی از  علیهگردد، حال محکومعلیه توقیف میشده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم

علیه گردد. آیا با درخواست محکومنموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می

 شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف

 ۱۳۹۴/۴/۷ ـ ۸۷۲/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

های قانونی از حکم علیه در مهلتمحکومٌ مدنی، دادرسی قانون آئین ۳۰۶ماده ۱در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره 

شود و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می و حکم صدور و رسیدگی تا واخواهی قبولی قرار صدور با نماید، واخواهی غیابی
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علیه موجب رفع ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکومتوقف اجرای حکم، مالزمه

 .قانون اجرای احکام مدنی خارج است ۳۹توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده 

 ۹۴ـ  ۱۶/۹ـ  ۴۲۱شماره پرونده  

 :سؤال

، آیا رئیس حوزه قضائی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار ۱۳۹۱حمایت خانواده مصوب  نقانو ۵  با توجه به قید دادگاه در ماده

 های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟معاف نمودن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینه

 ۱۳۹۴/۴/۷ ـ ۸۶۵/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الی خواهان، شرط اعمال م تمکن عدم اینکه و با توجّه به ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده  ۵به صراحت ماده با عنایت 

 رسیدگی مطروحه دعوای به که است دادگاهی عهده به آن احراز باشد،می مذکور ماده در مقرر هایمعافیت از هزینه

نماید و این امر خارج از اختیارات اعمال این معافیت میمبادرت به  خواهان، شرایط احراز و تحقیقات به توجّه با و نموده

 د.باشوزه قضایی یا معاون ارجاع میرئیس ح

 ۹۴ـ  ۱/۳ـ  ۴۲شماره پرونده 

 :سؤال

های اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده ۱۶۱و ۱۶۰در مورد تفسیر مواد 

 شود یا خیر؟االجرا بر محکوم علیه تحمیل میکند آیا حقله گذشت میاجرائیه، محکومروز از تاریخ ابالغ 

 ۱۳۹۴/۴/۳ ـ ۸۳۶/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ماده بنابراین  ، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛۱۳۵۶قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ۱۵۸مطابق ماده 

االصول این قانون داللت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن، علی ۱۶۰

اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که 

ذکر وصول خواهد شد و گذشت محکومٌ له نیز به منزله سازش القانون فوق ۱۶۰در این صورت، حق اجرا مطابق ماده 

 .گرددتلقی می

 ۹۴ـ  ۱/۳ـ  ۳۵۳شماره پرونده 

 :سؤال
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، در کلیه ۱۳۳۴به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 

باشد، ادارات دولتی از پرداخت به عهده صندوق دولت میمواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی 

نیم عشر معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، قـانون یاد شده را نسخ نکرده است، مع الوصف 

و  قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته ۱اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده 

کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ ادعا می

 .کرده است. لذا اعالم نظر مشورتی درخصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است

 ۱۳۹۴/۴/۱ ـ ۸۰۹/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

انینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، قو قانون اجرای احکام مدنی، کلیه ۱۸۰با توجه به این که برابر ذیل ماده 

بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از 

های قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ باشد و نظریه، نیز ملغی می۱۳۳۴پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 

دولتی  اموال به دولت و عدم تأمین وتوقیفاما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ

 اجرایی عشر نیم لذکر،اخیرا قانون مشمول دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه ، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به۱۳۶۵مصوب

 .گیردنمی تعلق

 ۹۴ـ  ۱/۱۲۷ـ  ۳۴۶شماره پرونده  

 سؤال

های عمومی و انقالب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی قانون آئین دادرسی دادگاه ۸۴ماده  ۴در دعوایی به استناد بند 

همان خوانده بدون اینکه بعدا ًتغییری  تواند مجدداً همان دعوی را به طرفیتصادر و این قرار قطعی است آیا خواهان می

ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصوالً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده 

 قابل استماع است ؟

 ۱۳۹۴/۴/۱ ـ ۸۰۷/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

استثنای  به)  عوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارهانظر به این که عدم استماع د

قانون آئین دادرسی در  ۸۴ماده  ۴ بند استناد به دعوی رد قرار که سؤال درفرض بنابراین گردد،نمی( دعوی قرار سقوط

صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به  ۱۳۷۹امور مدنی مصوب 

باشد. النهایه، اگر اعتقاد به آن مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی می

تواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح کماکان وجود دارد، میداشته باشد که ایراد 
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تواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می

 د.راد خوانده، الزامی به ورود ندارای
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 ۹۵ـ  ۲۱۸ـ  ۲۲شماره پرونده  

 سؤال

نفقه تا نصاب مقرر در بند دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و  ۱۳۹۴اختالف قانون شوراهای حل ۹برابر بند ج ماده 

اختالف است اما نباشد، در صالحیت شورای حل ۱۳۹۱/۱۲/۱حمایت خانواده مصوب  ۲۹الف درصورتی که مشمول ماده 

 باشد؟المثل در صالحیت شورا یا دادگاه خانواده میای نشده است. حال آیا اجرتالمثل هیچ اشارهبه اجرت

 ۱۳۹۵/۱/۲۴ـ  ۷/۹۵/۸۴نظریه شماره 

 ریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهنظ

( نامی برده نشده است لذا ۱۳۹۴اختالف )مصوب قانون شوراهای حل ۹در بند ج ماده « اجرت المثل»با توجه به اینکه از 

 .کماکان در صالحیت دادگاه خانواده است ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده  ۴ماده  ۷رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند 

 ۹۴ـ  ۱۹۲ـ  ۲۳۳۶رونده شماره پ

 سؤال

شامل شهرکهای  ۱۳۸۵/۸/۱ها مصوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۱مذکور در ماده « شهرکها»آیا کلمه 

 گردد ؟صنعتی نیز می

 ۱۳۹۵/۱/۱۸ـ  ۷/۹۵/۷۰نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به منظور حفظ کاربری اراضی »دارد: که مقرر می ۱۳۷۴و باغها مصوب  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ۱طبق ماده 

زراعی و باغها و تداوم بهره برداری از آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از 

باغها واقع در خارج از بنابراین اراضی زراعی و « محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است

منوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد. ضمناً های صنعتی نیز مشمول ممحدوده شهرک

نیز که  ۱۳۸۴/۱۰/۱۴قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب  ۴مفاد ماده 

 .باشددر تعاریف قانونی آورده است مؤید این نظر می« هاهرکهای صنعتی را از جمله مصادیق ششهرک

 ۹۴ـ  ۱۲۷/۱ـ  ۲۱۹۱شماره پرونده 

 سؤال
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تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم »دارد قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می ۴۹۰قسمت اخیر ماده 

اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست، مگر »دارد میقانون مذکور مقرر  ۴۹۳و ماده « ماندبه بطالن، رأی داور متوقف می

آنکه دالیل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم 

د آیا بین مواد مذکور تعارض وجو« نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شدقطعی صادر می

دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور 

 کند؟اجرای رأی داور را متوقف می

 ۱۳۹۵/۱/۱۸ـ  ۷/۹۵/۶۳نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

و انقالب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی ۴۹۳ماده 

درخواست بطالن رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند، در حالی که هنوز راجع به موضوع 

ود را مبنی بر بطالن ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خ ۴۹۰بطالن رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده 

به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به  ۴۹۰رأی داور صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده 

 .باشدرأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطالن رأی داور می

 ۹۴ـ  ۱۶۸/۱ـ  ۲۲۲۳شماره پرونده 

 سؤال

قانون  ۵۳۷الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ستان درخصوص ضبط وجهبا توجه به اینکه اجرای دستورهای داد

با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش  ۱۳۹۲آیین دادرسی کیفری 

ستین است که رأی تحت نظر اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخ

 شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟آن اجرا می

 ۱۳۹۵/۱/۱۷ـ  ۷/۹۵/۴۵نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سی قانون آیین دادر ۲۳۰الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده اوالًـ صدور دستور اخذوجه التزام یا وجه

درخصوص  رأی صدور و  و اصالحات و الحاقات بعدی، مالزمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر ۱۳۹۲کیفری مصوب 

اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، 

الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام قانون فوق ۵۳۷جهت اجرا وفق ماده  الذکر را صادر و مراتبدادستان دستورهای فوق

 .کیفری قرار گیرد

-الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی میثانیاً ـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه

 .باشد( حقوقی یا کیفری از اعم)  باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها
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و اصالحات و الحاقات بعدی،  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۳۷و تبصره ماده  ۲۳۰ثالثاً ـ به تصریح ماده 

الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی ) مصوب اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام ، وجه

ا توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، پذیرد. بنابراین و بصورت می (۱۳۵۶

-باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجه ۱۳۵۶قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ۱۴۳موضوع ماده 

 .الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیردالتزام یا وجه

 ۹۴ـ  ۲۱۸ـ  ۲۲۵۴شماره پرونده 

 سؤال

اختالف در اموال منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه با توجه به اینکه قانون جدید شورا صالحیت شورای حل

خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول 

مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن 

 کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صالحیت رسیدگی دارد؟

 ۱۳۹۵/۱/۱۶ـ  ۷/۹۵/۴۱نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ۹اختالف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده ای حلهر چند صالحیت شور

است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری،  ۱۳۹۴اختالف مصوب قانون شوراهای حل

ررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد ب

که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده 

 .کندگیری میراجع به دعوای مطالبه وجه تصمیم

 ۹۴ـ  ۱۶۸/۱ـ  ۲۲۴۰شماره پرونده 

 سؤال

د جرح عمدی با چاقو و به داللت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت فردی متهم است به ایرا

باشد و دالیل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی داللت بر توجه اتهام به دیه می

برد و پرونده به  وثیقه در بازداشت به سر میمتهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع 

جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و 

از قانون آئین  ۲۴۲شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده  صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می

تر آزاد نماید و ی و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیفدادرسی کیفر

یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم 
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به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که  و تبصره آن صرفا مربوط ۲۴۲بالمانع است و در واقع ذیل ماده

 .قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید

 ۱۳۹۵/۱/۸ـ  ۷/۹۵/۲۲نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت  در مواردی که مجازات قانونی جرم

و اصالحات و الحاقات بعدی خارج است و در  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۲۴۲دیه است، از شمول ماده 

ن و از جمله اصل تناسب این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمی

باشد و تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می

علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده مجنی

جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز  ۱۳۷۵صوب قانون مجازات اسالمی م ۶۱۴

قانون  ۱۴باشد، ولکن با توجه به اینکه عالوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده می

 ۲۴۲مورد مطروحه از شمول ماده  باید پرداخت نماید، بنابرایناز انواع مجازاتها است،  ۱۳۹۲مجازات اسالمی مصوب 

باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره 

قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعالم گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث 

 .قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود ۲۴۲ماده  دیه، اعمال مقررات

 ۹۴ـ  ۱۰۸ـ  ۲۱۸۰شماره پرونده 

 سؤال

 قانون ضوابط از خارج را قراردادهایی. …رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات وکسبه واحتراماً به استحضار می

نمایند و کارفرما به منظور یکدیگر توافق مینمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با می منعقد کارگران با کار

های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم

ون ها را بر اساس ضوابط قانگیرد و کارگر با علم و اطالع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرمصورت سفید امضاء از کارگر می

 کار رابطه قطع از پس. کندمی  نماید و با شرایط توافقی کارهای مربوطه را به صورت سفید امضاء میکار دارد اوراق و فرم

مستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف  .نمایندکارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت می بعضاً

اعتبار و بین کارگر و کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از قوانین آمره است بی نظر از اینکه قراردادهای منعقده

های چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به  فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم

ها را مطابق اطالع از اینکه کارفرما فرمصورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصاً با علم و 

ها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی دهد آیا تکمیل فرمقانون کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار می

صرفاً  کارگر یا باشدمی ۱۳۷۵ اسالمی مجازات قانون  ۶۷۳کارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده 

 .های مربوطه را پیگیری و اثبات کندحساباعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورتتواند از طریق حقوق بییم
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 ۱۳۹۵/۱/۷ـ  ۷/۹۵/۳نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

امضایی که به او ) تعزیرات(، هرکس از سـفید مهر یا سفید  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶۷۳به موجب ماده 

سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین، 

مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء « سفید امضاء»از مصادیق 

تواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخالف توافقی که با فرما قرار گرفته، نیز میباشد و در اختیار کارمی

به ضرر کارگر در آن درج نماید، در صورت تحقق  و  کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخالف توافق

کن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری قانون صدرالذکر و از جمله احراز ر ۶۷۳سایر شرایط مذکور در ماده 

کننده خواهد بود. بدیهی است که خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صالحیت مرجع رسیدگی

داده شده در مرجع ذیصالح « سفید امضای»تعقیب کیفری کارفرما، مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعالم بطالن 

 .ودنخواهد ب

 ۹۴ـ  ۲۱۸ـ  ۲۲۶۸شماره پرونده 

 سؤال

اختالف قانون شورای حل ۹اختالف و اینکه مرجع قضایی است مالحظه تبصره ماده با توجه به قانون جدید شورای حل

باشد و این امر مخالف اصل که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شالق نمی

است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته فردی کردن مجازات 

آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم  ۲۹باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده 

 دارد؟

 ۱۳۹۵/۱/۱۴ـ  ۷/۵۹/۳۴نظریه شماره 

 ائیهنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قض

وجود « فردی کردن مجازات»اختالف از صدورحکم شالق و حبس با اصلـ اوالً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل۱

 .ندارد

باشد و شورای ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت )یعنی تا ده میلیون ریال( می

صالح به رسیدگی و صدور حکم  ۱۳۹۴/۹/۱۶اختالف مصوب شوراهای حل قانون ۹ماده « ح»اختالف به استناد بند حل

الذکر، قانون فوق ۲۹است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده 

د؛ بنابراین آیاین قانون به عمل می ۵۲۹اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 

قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا )قاضی شعبه  ۵۲۹صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده 
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گیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز صادرکننده رأی(، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت می

 .منتفی است

امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که  در شورا این صالحیت اختالفحل وراهایش قانون ۹ ماده  ـ برابر بند ح۲

مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور « صرفاً»

 .باشدحکم ضبط اموال است، نمی
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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 94 – 218 – 2255شماره پرونده 

 سؤال:

تخلیه و اثبات فسخ یا بطالن این قانون، آیا دعوای  9با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختالف و مالحظه بند ب ماده 

 قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟

 27/2/1395 – 7/95/387نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 

ی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی تمامی دعاو» 1394قانون شوراهای حل اختالف مصوب  9برابر بند ب ماده 

تخلیه ممکن است  در صالحیت قاضی شوراهای حل اختالف است و طرح دعوای« مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

تمامی دعاوی مربوط »به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطالق عبارت 

ذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صالحیت شوراهای حل م« به تخلیه

 اختالف است.

 94 – 218 – 1997شماره پرونده 

 سؤال:

 چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تأمین دلیل صادر نمایند، آیا این رأی قابل تجدید نظرخواهی است؟

 18/2/1395مورخ  7/95/296وقی قوه قضائیه شماره نظریه مشورتی اداره کل حق

رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش  اری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یاصرف نظر از آنکه قر

قانون شوراهای حل اختالف مصوب  27یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده 

 قانون سابق( است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاه های عمومی حقوقی نمی باشد و چون در 311)ماده  1394

 قانون تصریح نشده است )برخالف قرار تأمین خواسته( در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمی باشد.
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 94 – 168/1 – 2327شماره پرونده 

 سؤال:

صدور قرار اناطه موضوع در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد 

با الحاقات و اصالحات بعدی می باشد یا اینکه بازپرس )مقام تحقیق(  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  21ماده 

 می تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟

 8/1/1395 – 7/95/12نظریه شماره 

یه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه احراز تمکین یا عدم تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج نظر

 1392قانون آیین دادرسی کیفری  21، مشمول ماده 1391قانون حمایت خانواده  53برای دادن نفقه، موضوع ماده 

 قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می تواند 

 94 – 168/1 – 1280شماره پرونده 

 سؤال:

آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  529با عنایت به ماده 

 از سوی محکوم علیه می باشد یا صرف درخواست کفایت می کند؟

 30/1/1395 – 7/95/121نظریه شماره 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم 

دادخواست نمی باشد، زیرا اصوالً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط 

به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است.  جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانون گذار هم تصریحی

مبنی بر اینکه دادخواست 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  539شایسته ذکر است تعبیر قانون گذار در ماده 

تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می تواند در معنای اعم )دادخواهی( 

 ار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.به ک

 94 – 168/1 – 2245شماره پرونده 

 سؤال:

تکلیف ضابطین مبنی بر حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس و گزارش  1392قانون آئین دادرسی کیفری  57در ماده 

مواردی که در هنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به فوری به مرجع قضایی در 
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این گردیده که جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این گردیده که جرم مکشوفه تهدید کننده امنیت وآسایش عمومی 

هوم جرایمی که تهدید کننده امنیت و آسایش باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکاالتی خواهد شد چرا که اوالً مف

عمومی است مشخص نمی باشد چرا که از یک طرف در مفهوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک 

وصف جرم به لحاظ این خصیصه می باشد و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم  فعل یا ترک فعل به

علیه امنیت و آسایش عمومی هستند مانند جعل ارتشاء و.... حال منظور قانون گذار کدام یک از زیر مجموعه جرایم 

 مفاهیم است؟

 8/1/1394 – 7/95/7نظریه شماره 

، 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  57نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منظور مقنن از وضع ماده 

طان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم جلوگیری از ورود و مداخله ضاب

در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت « تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه»است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت 

می حقوقی نیست، بلکه صرفاً ر قوانین جزایی یا منابع علداخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور د

ناظر به مواردی است که داللت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب 

اخالل در امنیت و آسایش عمومی می تواند گردد؛ مانند نگهداری سالح و مهمات غیرمجاز یا نگهداری عمده یا تولید و 

 روان گردان یا کشف جسد مقتول. تهیه مواد مخدر و
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 ۹۴ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۳۷۲شماره پرونده  

 :سؤال

تواند در مورد نماید، میمیـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف ۱

بدون تقاضای  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۱۲۷ماده  ۲مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره 

 معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟

باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا  آن ۲وتبصره ۱۲۷ـ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده ۲

 تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه می

 ۱۳۹۴/۴/۲۱ ـ ۹۹۴/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ات معاون درجرم، تابع مجازات جرم ، مجاز۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۲۷ـ نظر به اینکه برابر بند ت ماده ۱

الذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت ماده فوق ۲باشد، بنابراین و با لحاظ تبصره  ارتکابی از سوی مباشر جرم می

قانون مجازات اسالمی  ۶۱۲اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده 

تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف نماید، در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند  باید درخصوص ۱۳۷۵مصوب 

مباشر جرم )قاتل عمدی( باید مطابق قانون تعیین تکلیف نماید و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی 

 .باشد نمی

« ت»صوص معاون جرم که بر اساس بند در خ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۱۲۷ماده  ۲ـ اعمال تبصره ۲

قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶۱۲این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر )موضوع ماده 

باشد تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمله  گیرد، به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نمی ( صورت می۱۳۷۵

 .اولیاء دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد ضرورت اخذ رضایت
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 94 – 127/1 – 847شماره پرونده 

 سؤال:

رسیدگی به واخواهی تشکیل ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای واخواهی از رأی غیابی آیا جلسه  در صورت

 می شود، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟

 15/2/1395 – 7/95/288نظریه شماره 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در  136نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به ماده 

م علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب را با محکو»..... که مقرر می دارد  1379امور مدنی مصوب 

دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، 

به  و با عنایت« جهات و دالیل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید....

در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده »..... همان قانون که مقرر می دارد  217ذیل ماده 

ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعالم می دارد، نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد 

به نظر می رسد حقوق خوانده در اولین « نکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید....واقع می شود نیز اظهار تردید یا ا

جلسه دادرسی باید توسط وی )واخواه( همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود و خواهان باید حقوق خود و نیز 

شده است، اعمال نماید مگر مواردی  افزایش خواسته را در اولین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی تشکیل

 مانند ذیل مواد یاد شده که در اولین جلسه دادرسی که پس از واخواهی تشکیل می شود، امکان اعمال خواهد داشت.

 94 – 127/1 – 1941شماره پرونده 

 سؤال:

رار تأمین خواسته قابل قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ق 119نظر به اینکه حسب ماده 

تجدید نظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده هایی که از حیث نصاب مالی در صالحیت شوراهای حل اختالف می 

قانون شوراهای حل اختالف مصوب  27می شود و اینکه وفق ماده باشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر 

روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد مستدعی است  20ن ظرف کلیه آراء صادره موضوع این قانو 1394

این شورا را در جهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعالم قطعی یا تجدید نظر بودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد 

 نمایید.

 15/2/1395 – 7/95/276ه نظریه شمار
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 1394قانون شوراهای حل اختالف مصوب  27مذکور در ماده « آراء»کلمه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

قانون  116قانون سابق(، منصرف از قرار تأمین خواسته است که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده  31)ماده 

 118و برابر ماده  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است

همان قانون در صورتی که موجب آن، مرتفع گردد، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر می گردد. بنابراین، با عنایت به 

قانون صدرالذکر، قرار تأمین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حل اختالف، قابل تجدیدنظر در  18مراتب فوق و ماده 

 د.دادگاه های عمومی نمی باش

 94 – 218 – 2410شماره پرونده 

 سؤال:

دعاوی مالی تا سقف  1394قانون شوراهای حل اختالف مصوب  9احتراماً همانطوری که استحضار دارید بند الف ماده 

بیست میلیون تومان را در خصوص اموال منقول در صالحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت 

االجاره، خسارات وارده و .... نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صالحیت رسیدگی قاضی شورا المثل، مال 

 می باشد یا خیر؟

 14/2/1395 – 7/95/271نظریه مشورتی 

قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه  20نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به ماده

، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله 5/9/1363مورخ  31 شماره

می در صالحیت شوراهای مزبور  1394قانون شوراهای حل اختالف مصوب  9مال االجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 

ول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیر منق

 قراردادی است، از صالحیت شوراهای یاد شده، خارج است.

 94 – 117 – 2263شماره پرونده 

 سؤال:

کلیه حق و »چنانچه دارنده چک )الف( با رابطه بالفصل پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با قید این جمله در ظهر چک 

، چک را به شخص )ب( منتقل نماید، آیا اوصاف اسناد تجاری از «ی این چک را به آقای )ب( واگذار نمودمحقوق قانون

 قبیل اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده با حسن نیت شامل حال این منتقل الیه )ب( می گردد؟

 12/2/1395 – 7/95/248نظریه شماره 

وقی قوه قضائیه پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر نظریه مشورتی اداره کل حق

قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظهرنویسی امکان  271و  270مقررات خاصی که در مواد 

کننده برابر مقررات عام حقوق  که در سند به عمل می آید، برای امضاءپذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی 

  مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
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