
 

1400/07/25    

7/1400/832   

  ك  832-16/10-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به  علیه پروندهگر به همراه محکومدر مواردي که در احکام کیفري در موضوع تصادفات رانندگی شرکت بیمه

شود نظر به مقررات شوند و صرفاً در دادنامه شخص مقصر به پرداخت دیه محکوم میپرداخت دیه محکوم می

ث ناشی از وسایل نقلیه مصوب موجود در قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حواد

گر حسب و قوانین مرتبط دیگر؛ چنانچه در شرکت بیمه 1392و قانون مجازات اسالمی مصوب  1395

قانون صدرالذکر مبلغ دیه  32و  13،31استعالمات متعدد نسبت مبلغ دیه را پرداخت نکند یا در اجراي مواد 

نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، آیین 116ماده توان در اجراي را به نرخ روز پرداخت نکند آیا می

قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع اقامت در محل یا 

هاي بیمه وجه را برداشت ریاست محترم قوه قضاییه، از حساب شرکت 26/3/1398هاي معین مصوب محل

  پاسخ نحوه اجراي این قبیل احکام اعالم شود. کرد؟ در صورت مثبت بودن

 پاسخ:

اوالً، صرف نظر از ابهام موجود در صدر پرسش که به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه تصریح و در 

عین حال ذکر شده است که در دادنامه صرفاً شخص مقصر به پرداخت دیه محکوم شده است، برداشت از حساب 

هاي بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور تأمین خسارتگر یا صندوق شرکت بیمه

علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم

  ها بالمانع است.به از حساب آنتوقیف و برداشت محکوم

هاي بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، وق تأمین خسارتچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندثانیاً، چنان

 57و ماده  36، تبصره ماده 33عالوه بر ضمانت اجراي اداري و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 

 1395قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

نفع (زیاندیده) یا اولیاي دم در صورت خودداري شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده بینی شده است، ذيپیش

و » الف«توانند مطابق بندهاي قانون یاد شده، می 31و  30این قانون از اجراي تکالیف مذکور در مواد  21



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

کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت به طرح دعوي کنند و در هر صورت مادام 

االجرا از سوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهاي اجراي احکام (مدنی که حکم الزم

ي احکام حدود، سلب حیات، قطع نامه نحوه اجراآیین 116که حکم مقرر در ماده یا حقوقی) نیست. توضیح آن

عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا 

رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجراي احکام کیفري به وصول  26/3/1398هاي معین مصوب محل

الذکر، قانون فوق 17هاي بدنی به استثناي ماده تدیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسار

تواند موجبی براي عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمی

  باشد.

 



 

1400/07/28    

7/1400/829   

  ح   829-9/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

کنند که ماهیانه یک میلیون تومان زوج توافقی نحوه پرداخت مهریه را مشخص میچنانچه زوجین  در طالق 

ه کتواند اموال زوج را معادل مهریه یا کمتر از آن توقیف کند و یا آنپرداخت کند؛ آیا زوجه پس از طالق می

  ت؟ستعیین ترتیب پرداخت توسط زوجین و راضی شدن زوج به طالق در آن شرایط، مانع توقیف بعدي ا

 پاسخ:

صرف نظر از ابهامی که در استعالم وجود دارد اگر مقصود این باشد که آیا امکان توقیف اموال زوج مازاد بر 

اقساط تعیین شده در گواهی عدم امکان سازش وجود دارد، باید گفت هرگاه احراز شود زوجه صرفاً براي جلب 

ج که از سوي زوبه اقساط پرداخت شود (بدون این موافقت زوج براي طالق با وي توافق کرده باشد که مهریه

رسد دعواي اعسار مطرح شده باشد) و بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرا شود، به نظر می

این امر توافق بر پرداخت اقساطی دین و مؤجل کردن آن است که در این صورت توقیف دیگر اموال زوج 

قانون نحوه  11پذیر نیست و موضوع منصرف از تبصره یک ماده ن شده، امکاننسبت به مازاد بر اقساط تعیی

است و دعواي تعدیل (افزایش) اقساط از سوي زوجه نیز مسموع  1394هاي مالی مصوب اجراي محکومیت

نیست؛ اما با توجه به امکان بازداشت زوج در صورت عدم پرداخت اقساط توافق شده، طرح دعواي تعدیل 

  ساط از سوي وي بالمانع است.(کاهش) اق

 

    



 

1400/07/25    

7/1400/821   

  ح  821-26-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

حکم بر نقض رأي سابق صادر شود  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477چنانچه پس از اعمال ماده 

 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39علیه حکم سابق، عودت تام وجوه واریزي را در اجراي ماده محکوم

قانون نحوه  3توان ماده گرفته، اموالی شناسایی نشود، آیا میدرخواست کند؛ اما در نتیجه استعالمات صورت

  هاي مالی را در چنین فرضی اعمال کرد؟اجراي محکومیت

 پاسخ:

و به دستور دادگاه از  1356مصوب قانون اجراي احکام مدنی  39که مبلغی که در اجراي ماده با توجه به این

هاي قانون نحوه اجراي محکومیت 3به ندارد؛ از شمول ماده شود، عنوان محکومله قبلی باز پس گرفته میمحکوم

  توان چنین فردي را در اجراي این ماده بازداشت کرد.خارج است و نمی 1394مالی مصوب 

 



 

 

 

1400/07/20    

7/1400/801   

  ح  801-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه به انجام تعهد محکوم شده و انجام آن توسط شخص دیگري نیز هاي این اجرا محکومدر تعدادي از پرونده

براي  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47امکان ندارد. چنانچه دادگاه در راستاي تبصره ماده 

علیه از پرداخت خسارت روزانه امتناع کند، آیا بازداشت شخص ن و محکومعلیه خسارت روزانه تعییمحکوم

  پذیر است؟بابت خسارت روزانه امکان

 پاسخ:

این قانون  3به موضوع ماده ، محکوم1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 1با عنایت به ماده 

باید دادن مالی به دیگري باشد؛ بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد؛ اعم از 

قانون مزبور است و در اجراي ماده  3مقدور بودن یا نبودن انجام آن توسط شخص دیگري، منصرف از ماده 

  علیه را بازداشت کرد.محکوم توانو تبصره آن نمی 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47

 



 

 

1400/07/21    

7/1400/792   

  ك  792-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی به ترتیب تشویق مردم به  743ماده » ب«و بند  639ماده » ب«نظر به این که در بند 

فساد و فحشاء و تحریک یا ترغیب یا دعوت افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت یا ... جرم انگاري شده است، 

آیا تقاضاي یک نفر از شخص دیگر براي برقراري ارتباط نامشروع یا جرائم دیگر مندرج در مستندات قانونی 

تواند مصداق یامک خصوصی یا چت خصوصی یا برقراري ارتباط تلفنی و غیر تلفنی میفوق از طریق تبادل پ

  جرائم مذکور باشد؟

 پاسخ:

 743ماده » ب«و بند  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  639ماده » ب«جرایم موضوع بند 

شوند؛ زیرا کلماتی که در این مواد استفاده شده است، عادت و از جرایم به عادت محسوب می 1388الحاقی 

و » مردم«رساند و براي صدق این عناوین، تکرار عمل مرتکب الزم است. همچنین قید کلمه حرفه را می

فحشا یا ارتکاب مذکور در این مواد، منصرف به اشخاصی است که به طور معمول مردم را به فساد و » افراد«

کنند و شامل فردي که شخص دیگري را به طور اتفاقی از طریق تلفن، پیامک، جرایم منافی عفت دعوت می

  شود.چت و مانند آن براي برقراري رابطه نامشروع دعوت کند، نمی

 



 

 

 

1400/07/24    

7/1400/781   

  ك  781-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

شود، راننده متواري و تحقیقات منتج به شناسایی راننده شخصی فوت می 1374بر اثر سانحه تصادف در سال 

مبادرت به طرح دعوي به طرفیت صندوق تأمین خسارات بدنی و  1400شود. وراث در سال مقصر نمی

ارت تعهدات صندوق تامین خسکه سقف نمایند. با عنایت به اینالمال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز میبیت

بایست قانون بیمه اجباري، دیه می 13قانون مجازات اسالمی و ماده  495مشخص است و از طرفی مطابق ماده 

به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تأمین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه 

که نظر به پرداخت از سوي صندوق تأمین خسارت بدنی تا  هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی

  المال پرداخت شود؟ بایست از بیتسقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد، آیا مازاد بر آن می

 پاسخ:

قانون بیمه  4ماده » ب«و » الف«ناظر به بندهاي  65و قسمت اخیر ماده  13.اوالً، به لحاظ اطالق ماده -2و  1

، حکم مذکور در 1395شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب خسارت وارد اجباري

ی هاي بدنکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتاالداء) اعم از ایناین قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم 13ماده 

ها هاي صادره پیش از الزماالجراء شدن این قانون که خسارت آننامهمسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه

این قانون متعهد پرداخت آن بوده است،  21پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 

  قابل تسري و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد. 

شده قانون بیمه اجباري خسارت وارد 21هاي بدنی موضوع ماده ن خسارتثانیاً، میزان مسؤولیت صندوق تأمی

 10، 8در تبصره یک این ماده ناظر به مواد  1395به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

 به قیمت«است که باید » هاي حرامحداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماه«همان قانون،  9و تبصره ماده  13و 

  پرداخت شود. » االداءیوم

که قانون تجویز نموده است، با پرداخت خسارت از سوي صندوق المال در موارديثالثاً، پرداخت دیه از بیت

الذکر، دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین قانون صدر 21هاي بدنی موضوع ماده تأمین خسارت

پذیر باشد، نوبت شده از طریق صندوق مزبور امکانانون یادق 21دیدگان موضوع ماده هاي بدنی زیانخسارت



چه در بند ثانیاً در خصوص میزان مسؤولیت صندوق رسد و لذا با توجه به آنالمال نمیبه تأمین آن از بیت

  المال نیست.هاي بدنی بیان شد، در فرض استعالم، جهتی براي مراجعه به بیتتأمین خسارت

  

 



 

1400/07/14    

7/1400/776   

  ح  776-9/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا سبب نفقه زوجه صرف احراز عقد نکاح دائم و عدم احراز نشوز زوجه به موجب حکم قطعی تمکین است یا 

  این که سبب نفقه زوجه احراز تمکین در همان پرونده حقوقی مطالبه نفقه است؟

 پاسخ:

قانون مدنی، نشوز زوجه مانع استقرار نفقه است و اثبات آن بر عهده زوج  1108و  1102مستفاد از مواد 

است. زوجه براي استحقاق بر نفقه و اخذ آن نیازي به اثبات تمکین ندارد و کافی است دلیل رابطه زوجیت را 

  به دادگاه بدهد.

 



 

 

1400/07/25    

7/1400/773   

  ح  773-122-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در پرونده اجرایی یکی از اعضاي اخراج شده شرکت تعاونی مسکن مهر با مراجعه به داوري اتاق تعاون با 

صدور رأي شرکت تعاونی را به اعاده عضویت و تحویل واحد مسکن محکوم کرده است. با بررسی انجام شده 

احداثی بین اعضاء تقسیم و تحویل شده است، اما  در واحد اجراي احکام مدنی تمامی واحدهاي مسکونی

جلسه تفکیکی و سند رسمی مالکیت به نام اعضاء صادر نشده و واحد مسکونی خالی براي تحویل به صورت

بهاي  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46له در اجراي ماده له وجود ندارد. با درخواست محکوممحکوم

له توقیف و مزایده یکی از واحدهاي مسکونی براي وصول اسی شد و محکومروز یک واحد مسکونی کارشن

به را درخواست کرده است. در چنین فرضی که سند مالکیت به نام عضو نشده است؛ اما واحد بهاي محکوم

لی پذیر است؟ به طور ککشی و تحویل شده است، آیا توقیف واحد مسکونی براي مزایده امکانمسکونی قرعه

اریخ کشی؛ از تشود؟ از تاریخ عضویت؛ از تاریخ قرعهکت تعاونی چه زمانی مالکیت به عضو منتقل میدر شر

  کشی؛ یا از زمان صدور سند مالکیت به نام عضو؟تحویل واحد بعد از قرعه

 پاسخ:

هاي مسکونی ساخته شده بین اعضاي شرکت تعاونی تقسیم و تحویل شده؛ اما سند در فرض سؤال که واحد

 62لکیت رسمی به نام اعضا تنظیم نشده است؛ احراز انتقال قطعی واحدهاي آپارتمانی به اعضاء برابر ماده ما

، امري قضایی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است 1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه

مانی هاي آپارتادگاه انتقال واحدو با توجه به استقالل شخصیت حقوقی شرکت تعاونی از اعضاي آن، چنانچه د

ل به را از محتواند محکومله میها متعلق به شرکت بوده و محکومبه اعضا شرکت تعاونی را احراز نکند، واحد

  این اموال استیفا کند.

 



 

 

1400/07/12    

7/1400/766   

  ح  766-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

فروش مال مشاع در صورتی که سهم یکی از مالکان مشاعی یا چند نفر از آنان یا همه  آیا صدور دستور -1

  ایشان بازداشت یا توقیف و یا رهن باشد، امکان پذیر است؟

در صورتی که در خصوص ملک مشاع رأي بر رد افراز صادر و قطعیت یافته باشد و از طرفی سهم یک  -2

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  56ا توقیف باشد، با توجه به ماده یا چند نفر از مالکان مشاعی بازداشت ی

  پذیر است؟، آیا اجراي دستور فروش صادرشده امکان1356

چنانچه به لحاظ صدور رأي عدم افراز، صدور دستور فروش مال مشاع یا اجراي آن به لحاظ توقیف بودن  -3

تواند به ، مالکی که سهم وي توقیف نیست، چگونه میپذیر نباشدسهم یک یا چند نفر از مالکان مشاعی امکان

  مالکیت مشاعی خاتمه دهد؟

 پاسخ:

، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل 1357قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب  5با توجه به ماده  -1

نامه آیین 9ماده  نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابقبین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین

هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجراي  20/2/1358اجرایی قانون یاد شده مصوب 

احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک یا چند نفر از مالکان مشاعی در توقیف یا رهن است، 

پذیر است و در هر حال فروش و مزایده امکانقانون اخیرالذکر   55صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده 

  پذیر نیست.کننده مقدم امکانمال مزبورکه در رهن یا توقیف است، بدون رعایت حقوق مرتهن یا توقیف

، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  55به صراحت ماده  -2

تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در له میمطالباتی توقیف شده باشد، محکوم

صندوق ثبت یا دادگستري تودیع نموده، تقاضاي توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در 

ونی و ات قانکه متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبالً دیون و خسارصورتی

  حقوق دولت را تودیع نماید.

   



 

 

1400/07/11    

7/1400/763   

  ح  763-9/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

دارد قضات دادگاه خانواده باید متاهل و که بیان می 1391قانون حمایت خانواده مصوب  3با عنایت به ماده 

ماده یک این قانون که رسیدگی به دعاوي  2سال سابقه قضایی داشته باشند و با توجه به تبصره  4داراي حداقل 

خانوادگی در حوزه قضایی بخش را در صالحیت دادگاه بخش دانسته آیا چنانچه رئیس یا دادرس دادگاه بخش 

را  ه دعاوي خانوادگیمتأهل نباشد یا سابقه قضایی ایشان کمتر از چهار سال باشد، آیا صالحیت رسیدگی ب

اي ناظر به دعاوي مذکور به ایشان ارجاع شود، تصمیم مقتضی در قالب چه قراري اتخاذ دارد؟ چنانچه پرونده

  خواهد شد؟

 پاسخ:

ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده  1391قانون حمایت خانواده مصوب  3ماده 

هاي قضایی است که دادگاه خانواده ماده یک قانون یادشده ناظر به حوزه 2که تبصره شوند؛ حال آنمنصوب می

در آنجا تشکیل نشده و اختیارات این دادگاه از حیث رسیدگی به امور و دعاوي خانوادگی غیر از دعاوي راجع 

اصل نکاح و انحالل آن به دادگاه بخش تفویض شده است و لذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجراي این  به

دار وظایف دادگاه خانواده است، داشتن سابقه چهار ساله قضایی و همچنین تأهل براي قاضی دادگاه تبصره عهده

  بخش؛ اعم از رئیس یا دادرس ضرورتی ندارد.

 



 

1400/07/14    

7/1400/758   

  ك  758-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري حکم به حبس کمتر از نود و یک  6با عنایت به این که وفق تبصره ماده 

روز الزاما باید به مجازات جایگزین تبدیل شود در مواردي که حداقل مجازات یک جرم عمدي (مثل خیانت 

در امانت) حبس کمتر از نود و یک روز و حداکثر آن بیش از یک سال باشد جهت صدور حکم به مجازات 

  باشد؟قانون مجازات اسالمی می 86و  83ع منطبق با کدام یک از بندهاي مواد جایگزین حبس موضو

 پاسخ:

چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا «دارد که بیان می 1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  37اوالً، تبصره ماده 

یک روز صادر شود، به مجازات یابد، حکم به حبس کمتر از نود و سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می

، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس براي جرایم عمدي با مجازات قانونی بیش »شودجایگزین مربوط تبدیل می

قانون مجازات اسالمی را به عنوان قانون الحق، نسخ ضمنی کرده است؛ بنابراین  73سال حبس مذکور در ماده از یک

سال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به که مرتکب جرم عمدي با مجازات قانونی بیش از یکدر صورتی 

تعیین مجازات  گفته ملزم بهقانون پیش  37حبس تعزیري درجه هشت محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده 

  جایگزین حبس است.

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

ها حداکثر سه ماه حبس است؛ بنابراین در فرض استعالم، موضوع جایگزین حبس جرایمی است که مجازات قانونی آن

  قانون مجازات اسالمی است. 86و  83مواد » الف«مشمول بند 

 



 

1400/07/10    

7/1400/755   

  ك  755-168-11400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض و  427ماده  2مطابق تبصره 

تجدیدنظرخواهی است. چنانچه رأي بدوي صادر و متهم به آن اعتراض کند و به لحاظ خارج از فرجه مقرر 

بودن، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر شود و سپس متهم به این قرار اعتراض و پرونده در دادگاه 

تجدیدنظر مطرح و دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد و قرار رد تجدیدنظرخواهی را نقض کند، آیا دادگاه 

بایست وارد ماهیت پرونده و رسیدگی به تجدیدنظر توام با نقض قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی، می

  ضی به دادگاه بدوي اعاده کند؟اعتراض متهم به مفاد رأي شود یا این که پرونده را جهت صدور دستور مقت

 پاسخ:

تواند به درخواست در موارد نقض قرار رد درخواست تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر با اخذ ارجاع مجدد می

که رفع نقص از درخواست، اعاده پرونده به دادگاه بدوي را ایجاب تجدید نظرخواهی رسیدگی کند؛ مگر آن

  کند.

 



 

1400/07/07    

7/1400/754   

  ك  754-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هر گاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوي درخواست اعاده دادرسی « قانون آیین دادرسی کیفري  480مطابق ماده 

کند. چنانچه پرونده کیفري را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می

من رد درخواست عرض مطرح شود دادگاه ضجهت اعاده دادرسی با تجویز آن در دیوان عالی کشور در دادگاه هم

اعاده دادرسی و تأیید حکم دادگاه قبلی، نظر به تخفیف یا تعلیق مجازات داشته باشد، آیا چنین اقدامی ممکن 

  است؟

 پاسخ:

این است که تجویز اعاده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  480و  479و  476مستنبط از مواد 

حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛ بنابراین، در  دادرسی از سوي دیوان عالی کشور، داللت بر نقض

عرض مطرح شود و این دادگاه، درخواست اعاده صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی، پرونده در شعبه هم

این قانون نداند و وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را  474دادرسی را از مصادیق ماده 

  . این قرار قطعی است و با این وصف، تعلیق یا تخفیف موضوع سؤال نیز منتفی است.کندصادر می

 



 

 

1400/07/17    

7/1400/748   

  ح 748-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

البدل دارند و با ابالغ داخلی تصدي یک شعبه را همان طور که مستحضرید برخی قضات ابالغ دادرس علی

ها بنا به جهات و شوند چنانچه رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی در برخی پروندهدار میعهده

مصالحی ادامه رسیدگی توسط دادرس متصدي را مناسب ندانسته  و یا رسیدگی توسط دادرس دیگري را به 

  صواب نزدیکتر بداند آیا ارجاع پرونده به دادرس دیگر منع قانونی دارد؟

 پاسخ:

و مواد  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 361اوالً، مستفاد از ماده 

توان آن پس از ارجاع پرونده نمی«دارد که مقرر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  339و   338

 ها به شعبهآن است که پرونده» جاع دادالیه اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون اررا از شعبه مرجوع

  شود نه به دادرس یا دادرسان شعبه.ارجاع می

ی به تمام البدل، رسیدگثانیاً، با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدي شعبه توسط دادرس علی

  شود.هاي ارجاعی به آن شعبه به متصدي شعبه ارجاع میپرونده

شعبه را  هاي آنتواند در غیاب رئیس شعبه و یا بالتصدي بودن شعبه، رسیدگی به پروندهمیثالثاً، مقام ارجاع 

ر گیري دالبدل و تصدي شعبه توسط وي، تصمیمالبدل ارجاع کند. پس از حضور دادرس علیعلیبه دادرس

  خصوص تداوم رسیدگی توسط همان دادرس خواهد بود.

البدل دیگر به رغم حضور و تصدي شعبه توسط ه قضایی به دادرس علیرابعاً، ارجاع پرونده از سوي رئیس حوز

  گفته مغایر است.هاي اوالً و ثانیاً پیشدادرس مستقر در شعبه، با موازین مذکور در قسمت

 



 

1400/07/06    

7/1400/744   

  ك  744-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه در فرجه کمتر از بیست روز مهلت تجدیدنظر، به پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت کیفري، محکوم

ممکن است؟ آیا  442نماید.آیا اجراي ماده شوند و دادستان مح در مهلت قانونی اعتراض میراي تسلیم می

  امکان اعمال آن در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟

 پاسخ:

با توجه به فلسفه وجودي آن که کاهش یک مرحله از  1392قانون آیین دادرسی کیفري  442اوالً، فرض ماده 

باشد، ناظر به مواردي است که پرونده امر با وجود قابلیت دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می

 قانونیتجدیدنظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوي دادستان و شاکی خصوصی در مهلت 

و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوي نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد، بنابراین 

قانون آیین  442فرض سؤال که دادستان از حکم محکومیت تجدیدنظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده 

ررات رسیدگی و رأي الزم را صادر خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مق 1392دادرسی کیفري مصوب 

شده، در صورت احراز استحقاق محکوم، قانون یاد 459خواهد کرد. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 

  در مجازات وي تخفیف خواهد داد. 

ده شاین است که اعمال مقررات ماده یاد 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442ثانیاً، مستفاد از ماده 

ممکن است در مواردي باشد که محکوم از ابتدا حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا متعاقب این امر، نسبت 

به استرداد تجدیدنظرخواهی اقدام کند، بنابراین چنانچه تجدیدنظرخواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت 

ي استفاده از تخفیف مجازات مذکور در به حکم صادره از سوي دادگاه بدوي براي محکوم مشخص نباشد و و

تواند بدواً نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام کند و سپس چنانچه دادستان در موعد این ماده را داشته باشد، می

قانونی نسبت به رأي صادره تجدیدنظرخواهی نکرد، نسبت به استرداد تقاضاي تجدیدنظر خود و درخواست 

  تخفیف مجازات اقدام کند.

 



 

1400/07/07    

1400-3/1-741   

  ح  741-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 علیهله صدور اجراییه را درخواست نکند؛ اما محکومچنانچه حکم بر محکومیت شخصی صادر شود و محکوم

  است؟ پذیرعلیه امکانخواستار پرداخت دین خویش باشد، آیا صدور اجراییه به درخواست محکوم

 پاسخ:

ها با تقاضاي ، اجراي احکام دادگاه1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  4و  2اوالً، با عنایت به مواد 

که در قانون ترتیب آید؛ مگر آنمقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل میله یا نماینده و یا قائممحکوم

دادگاه و صدور اجراییه منوط به تقاضاي کتبی وي است و بینی شده باشد؛ بنابراین اجراي حکم دیگري پیش

  تواند چنین تقاضایی کند.علیه نمیمحکوم

ه طوعاً بپذیر نیست، اما پرداخت محکومعلیه امکانثانیاً، هرچند صدور اجراییه و اجراي حکم با تقاضاي محکوم

نونی مواجه نیست. در این صورت له با منع قاعلیه پیش از صدور اجراییه و تقاضاي محکومتوسط محکوم

قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام  264علیهی که بدهی وي مسجل و قطعی شده، وفق ماده محکوم

له) از قبول آن امتناع کند، مطابق ماده شود و چنانچه صاحب حق (محکومتعهد، ذمه وي بريء و تعهد ساقط می

  کند.به را به حاکم (دادگاه) تسلیم میمحکومعلیه (متعهد)، همان قانون، محکوم 273

 



 

1400/07/06    

7/1400/738   

   738-9/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

تنظیم شده استف براي مثال به میزان  1381در سند نکاحیه مربوط به اتباع خارجی افغانستان که پیش از سال 

تعداد   1381/7/15که  در تاریخ پانزده میلیونی افغانی به عنوان مهریه زوجه قید شده است با توجه به این

یه صفر از واحد پول ملی کشور افغانستان حذف شده است؛ این امر موجب اختالف بین زوجین شده است؛ به 

دارد بنابر در عقد نامه را دارد پانزده هزار افغانی در حالی که زوج ابراز مینحوي که زوجه عین رقم قید شده 

  هزار را در حق زوجه پرداخت کند: 15قوانین جاري باید مبلغ 

نامه تصریح شده است، رأي صادر کند یا بر آیا دادگاه در زمان صدور حکم باید بر اساس آنچه در عقد -1

  افغانستان؟ اساس حذف سه صفر از پول ملی کشور

  شود؟آیا مهریه مربوط به اتباع کشور افغانستان نیز مشمول محاسبه به نرخ روز می -2

 پاسخ:

در فرض سؤال که از واحد پولی کشور افغانستان سه صفر کسر شده است، مالك محاسبه و پرداخت مهریه  -1

واحد پولی جدید معادل ارزش زوجه داراي تابعیت این کشور و محکومیت زوج افغانستانی به پرداخت آن، 

ربط مهریه مذکور در سند ازدواج است؛ به این معنی که دادگاه باید به نحو مقتضی و با استعالم از مراجع ذي

مشخص کند که ارزش فعلی وجه مندرج در سند نکاحیه (پانزده میلیون افغانی) به واحد پولی جدید چه میزان 

  است.

)، مبنی بر محاسبه مهریه متناسب با تغییر 29/4/1376قانون مدنی (الحاقی  به 1082مقررات تبصره ماده  -2 

به  شود، مربوطشاخص قیمت ساالنه زمان تأدیه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي تعیین می

  وجه رایج ایران بوده و منصرف از سؤال مطروحه است

 



 

1400/07/04    

7/1400/735   

  ك  735-25-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري که موضوع جهت اظهارنظر در خصوص تحمل یا عدم تحمل  502در راستاي ماده  

کند شود، در برخی موارد پزشکی قانونی به صورت صریح اظهار نظر نمیحبس به پزشکی قانونی معرفی می

نماید به عنوان مثال، شروطی در زندان، اعالم عقیده بر تحمل حبس می علیه و وجودو با بیان بیماري محکوم

اي و مصرف در صورت وجود متخصص در زندان و ویزیت دوره«دارد پزشکی قانونی در نظریه اش بیان می

علیه قادر به تحمل حبس است و در صورت عدم وجود شرایط فوق، منظم داروها و رژیم غذایی خاص، محکوم

  در چنین مواردي تکلیف چیست؟». حمل حبس نمی باشدقادر به ت

 پاسخ:

علیه و ، احراز بیماري جسمی یا روانی محکوم1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  502مستفاد از ماده 

شود و یا تشخیص مانع بودن آن که اجراي مجازات موجب تشدید بیماري یا تأخیر در بهبودي محکوم میاین

ربط (قاضی اجراي احکام کیفري و قاضی دادگاه صادر کننده مجازات، به عهده مقام قضایی ذيبراي اعمال 

ز ربط باید اها، قضات ذيرأي) است؛ با این وجود، براي احراز این امور با توجه  به جنبه تخصصی و فنی آن

ه و بلکه یت نداشتنظریات پزشکی قانونی استفاده کنند؛ هرچند نظر پزشکان متخصص در این خصوص موضوع

  طریقی براي احراز آن از سوي مقام قضایی است.

 



 

 

1400/07/03    

7/1400/726   

  ح  726-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوي که موضوع آن دین و از نوع وجه  522با عنایت به ماده  

رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش قیمت ساالنه 

نه که شاخص ساال از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر

گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تعیین می

  522طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایند؛ حال سوال این است که آیا مطالبه مطالبه تأخیر تأدیه به استناد ماده 

  به صورت ساالنه است یا ماهانه؟ 

 پاسخ:

، مبلغ 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522، طبق ماده اوالً

شود و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزي تعیین می

مان محاسبه خسارت که در جدول شاخص ساالنه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زبا عنایت به این

  باید عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گیرد.

ثانیاً، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعالم نرخ تورم 

 ر اساسکند. نرخ تورم ساالنه باي و ساالنه براي هر ماه مشخص و اعالم میاست، این نرخ را به صورت نقطه

شود؛ لذا با عنایت به این که در میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می

قانون مذکور، رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه براي محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی  522ماده 

ه، براي محاسبه خسارت تأخیر تأدی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه است،

  اينرخ تورم ساالنه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه

 

    



 

1400/07/03    

7/1400/724   

  ك  724-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در مقام تعریف شکستگی ستون  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  647که تبصره یک ماده نظر با این

فقرات،در خصوص این موضوع که شکستگی یک مهره یا چند مهره از ستون فقرات یک شکستگی یا چند 

باشد ساکت است، آیا شکستگی چند مهره از ستوان فقرات یا زوائد عرضی آن یک شکستگی شکستگی می

کور، شکستن استخوان هر مهره یا زوائد قانون مذ 569شود یا با توجه به وحدت مالك از ماده محسوب می

  شود و دیه جداگانه دارد؟عرضی مهره کمري، شکستگی جداگانه محسوب می

 پاسخ:

ها که کل مهرهو لحاظ آن 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  647ماده  1با عنایت به حکم مقرر در تبصره 

دهند، لذا چنانچه در اثر یک رفتار تشکیل میهاي گردن و استخوان دنبالچه)، ستون فقرات را (به جز مهره

و  ها نیستمرتکب، دو یا چند مهره آسیب ببیند (شکسته شود)، موردي براي تعیین دیه جهت یکایک مهره

 با توجه به نتایج حاصله از آن تعیین» دیه شکستگی ستون فقرات«قانون مذکور،   647مطابق بندهاي ذیل ماده 

  شود.می

 



 

1400/07/04    

7/1400/719   

  ح  719-54-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه اتباع جمهوري اسالمی ایران با هر «قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته  17با عنایت به ماده 

قصدي اقدام به نگهداري حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند از 

چنانچه رفتارهاي » شوندالخروج میزمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع

ها باشد مستلزم این مجازات است مجرمانه مذکور در این ماده در مبادي ورودي و خروجی کشور و فرودگاه

  یا در هر نقطه از کشور جاده کرمان رفسنجان ؟

 پاسخ:

ه فقط شامل ، مقررات صدر این ماد1389قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی  17با توجه به ماده  -1

جرایم نگهداري، حمل و قاچاق مواد موضوع این قانون است و منظور از قاچاق هم، به تصریح این ماده، وارد کردن 

مواد موضوع این قانون به داخل کشور یا خارج کردن این مواد از کشور است. بنابراین سایر جرایم مذکور در قانون 

تولید، ساخت، در معرض فروش قرار دادن، خرید و فروش و ... مشمول  اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر از قبیل

تر، حکم این ماده فقط شامل نگهداري، حمل و وارد کردن مواد موضوع این مقررات این ماده نیست. به عبارت واضح

شده، اقدام به قانون یاد 17قانون به داخل کشور و یا خارج کردن این مواد از کشور است. و با توجه به صراحت ماده 

نگهداري یا حمل مواد موضوع این قانون در قلمرو حاکمیت جمهوري اسالمی ایران به هر قصدي که باشد به استناد 

  مشمول مقررات ماده مذکور است.  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  3ماده 

 



 

1400/07/03    

7/1400/714   

  ك  714-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، حل اختالف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی  273مطابق ماده 

گیرد و تصمیم دادگاه در این العاده دادگاه صورت مییا متهمه نسبت به قرارهاي قابل اعتراض در جلسه فوق

  خصوص قطعی است مگر...

س اختالف ایجاد و پرونده جهت حل اختالف به دادگاه کیفري دو ارسال اي میان دادستان و بازپردر پرونده

 کند و با اعاده پرونده به دادسرا، قرار منعشود و دادگاه نیز با نظر دادستان مبنی بر منع تعقیب موافقت میمی

ین که قطعی ا باشد یاگردد. آیا این قرار منع تعقیب قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه کیفري دو میتعقیب می

  است؟

 پاسخ:

حدوث اختالف عقیده میان بازپرس و دادستان در مورد قرار نهایی موجب عدم تحقق این  قرار است و به همین 

شده توسط بازپرس قابل ابالغ نیست و این حالت تا زمانی که رأي دادگاه در مقام حل اختالف  جهت قرار انشاء

» الف«ي دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب باشد، موضوع مشمول بند صادر نشده است ادامه دارد. چنانچه رأ

بوده و از جانب شاکی ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  270 ماده

 کهدر دادگاه صالح است؛ و در صورتی که این دادگاه، قرار منع تعقیب را نقض کند، این دو رأي با وجود این

از دو شعبه یک دادگاه و از یک درجه صادر شده است، تعارضی با یکدیگر ندارند؛ زیرا در موضوعات مختلف 

است؛ بدین صورت که رأي اول در مقام حل اختالف و در واقع یکی از اجزاء و عناصر تشکیل  صادر شده

رار یادشده است که پس از دخالت که رأي دوم در مقام رسیدگی به اعتراض به قدهنده قرار نهایی است، حال آن

  دادگاه اول محقق شده است و لذا هر یک در محل خود معتبر است.

 



 

1400/07/25    

7/1400/713   

  ك  713-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

به نرخ روز است یا نرخ  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  551معادل تفاوت دیه موضوع تبصره ماده  -1

  زمان وقوع صدمه؟

سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تأمین اگر صدمات وارده به خواهان مستوجب ارش باشد و از یک -2

  مسؤولیتی در پرداخت دارد؟

سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا ها از یکاگر چند صدمه به خواهان وارد شده باشد که مجموع دیات آن -3

  سوم دیه کامل نرسد)؟ها دارد (یعنی هر صدمه به تنهایی به یکتأمین مسؤولیتی در قبال پرداخت آن صندوق

  باشد؟ؤولیت صندوق تأمین چقدر میدر مورد یک صدمه جائفه به زن، مس -4

 پاسخ:

کننده بخواهد ، در صورتی که پرداخت1392قانون مجازات اسالمی مصوب  490با توجه به تصریح ماده  -1

هر یک از انواع دیه را پرداخت کند، معیار، قیمت زمان پرداخت است؛ بنابراین مالك محاسبه در پرداخت معادل 

هاي بدنی قانــون یادشده، باید از طرف صندوق تأمین خسارت 551تفاوت دیه که به استناد تبصره ماده 

  پرداخت شود، قیمت زمان پرداخت دیه است. 

، دیه غیر مقدر است و طبق ماده »ارش«، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  449و  17با توجه به مواد  -2

تفاوتی میان زن و مرد نیست؛ لیکن میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع » ارش«قانون مذکور، در  562

رد بحث، قانون مو 562زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخیر ماده 

علیه در تعیین میزان ارش (بر اساس نظریه کارشناس) مؤثر بوده باشد، مسؤولیت پرداخت جنسیت مجنی

در ...» مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد «التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به عبارت مابه

هاي قانون مذکور که حکمی کلی است، به عهده صندوق تأمین خسارت 551بر اساس تبصره ماده  449ماده 

  بدنی است.

هر گاه در اثر یک یا چند «دارد که مقرر می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  561با عنایت به ماده  -3

 طورهاي متعددي بر یک یا چند عضو وارد شود، مالك رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به ضربه، آسیب



، در فرض سؤال »هاي وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شودکه آسیبجداگانه است؛ مگر این

طور جداگانه به ثلث نرسد، موجبی براي تنصیف علیه زن است و دیه هر آسیب واردشده به وي نیز به که مجنی

هاي بدنی موضوعاً منتفی ن خسارتدیه وجود ندارد؛ بنابراین بحث پرداخت معادل تفاوت آن از صندوق تأمی

  است.

قانون مجازات  560علیه زن است، بـا توجه به ماده در فرض سؤال کـه جراحت از نوع جائفه بوده و مجنی -4

قانــون یادشده،  551یابد و به استناد تبصره ماده ، میزان دیه به نصف تقلیل می1392اسالمی مصوب 

  هاي بدنی پرداخت شود.باید از صندوق تأمین خسارتالتفاوت آن تا سقف دیه مرد مابه

  

 



 

1400/07/03    

7/1400/704   

  ك  704-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و  

به دادگاه ارسال کند،  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85پرونده را در راستاي تبصره یک  ماده 

ري آن به تبصره یک، باید حکم قانون مذکور و تس 85دادگاه کیفري با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 

  به محکومیت چه فردي صادر نماید؟

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص «در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در 

این قانون، در حوادث  36است؛ لذا اوالْ، مطابق ماده » 1395ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

گر لزوماً نیاز به رأي مرجع قضایی ندارد؛ ثانیاً، در مواردي جر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوي بیمهمن

، هاي بدنی قابل پرداخت استگر یا صندوق تأمین خسارتکه مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمه

  ع است.رجوع به ماترك متوفی یا اموال ورثه وي اساسا سالبه به انتفاي موضو

قانون آیین دادرسی کیفري  13ماده » الف«ثالثاْ، در صورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفري مطابق بند 

شود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا ، موقوف می1392مصوب 

قانون مذکور، براي  85ق تبصره یک ماده دم مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طب اولیاي

شود و نیازي به تقدیم دادخواست صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به دادگاه ارسال می

نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، 

آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد  دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات

کند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه حکم صادر می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  476و  462

در پرونده کیفري علی االصول منتفی است و در انتفاي این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفري) 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9و  8حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد تفاوتی بین فرض 

  قانون مجازات اسالمی مؤید این امر است. 145و  143و مواد  1392

  



 

1400/07/25    

7/1400/695   

   695-115-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ی پذیر است؛ چنانچه شخصسهام لزوماً با نظر موافق هیأت مدیره امکان ها انتقالمطابق اساسنامه برخی از شرکت

بدون موافقت هیأت مدیره در دفتر اسناد رسمی یا به طرق دیگر سهام خود را به دیگري در قالب عقد صلح، 

  بیع و غیره انتقال دهد، آیا عمل حقوقی مذکور  باطل است یا خیر؟

کت الیه به شرا توجه به مخالفت اعضاي هیأت مدیره، ورود منتقلدر صورتی که عقیده بر صحت عقد باشد ب

  پذیر است؟ چگونه امکان

 پاسخ:

در فرض سؤال که انتقال سهام به موافقت هیأت مدیره منوط شده است و سهامدار بدون رعایت این شرط سهام 

نیست؛  بر شرکت قابل استناداالصول در براخود را به ثالث منتقل کرده است، چنین انتقالی باطل نیست و علی

مقام قانونی آنان معتبر است. شایسته ذکر است که مدیران یا مجمع عمومی شرکت اما بین طرفین و قائم

توانند این اختیار خود را جهت اضرار به دیگران به کار برند و در اعمال این اختیار باید تنها منافع شرکت نمی

چه مدیران یا مجمع عمومی با سوء استفاده از این اختیار، به دالیل غیرموجه و شرکا را در نظر بگیرند؛ لذا چنان

از تأیید انتقال خودداري کنند، این انتقال به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسالمی در قبال شرکت 

ه کند. در ا اقامتواند دعواي الزام به ثبت انتقال در دفترثبت سهام شرکت رنیز قابل استناد است و خریدار می

  هر حال احراز این امر و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است.

 



 

1400/07/28    

7/1400/690   

  ح  690-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اثر رأي به  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 359بر اساس ماده 

کند؛ آیا تسري ناظر به آثار مثبت در حق غابیین است یا اثر غابیین در دعواي غیر قابل تجزیه تسري پیدا می

گیرد؟ براي مثال چنانچه دعواي فسخ معامله مطرح باشد (فسخ ناشی از ارث خیار) و در منفی را هم در بر می

خواندگان (ورثه خیار) به آن رأي تجدید نظرخواهی مرجع بدوي حکم بر فسخ معامله صادر شود و یکی از 

کند و رأي در مرحله تجدید نظر تأیید شود؛ آیا دیگر ورثه که با داشتن عذر موجه به رأي بدوي اعتراض 

ها است و در جا که رأي تجدید نظر اول به زیان آنتوانند تجدیدنظرخواهی مستقل کنند و یا از آندارند،  می

دو  که در رویه قضاییاست، باید به رأي دادگاه تجدید نظر اعتراض ثالث کنند؟ توضیح آنحق غایبین مؤثر 

عقیده است؛ برخی معتقدند غایبین در دعوا فقط حق اعتراض ثالث به رأي اول صادره از دادگاه تجدیدنظر را 

طروحه براي برخی از ها تعمیم یافته است و براي دعواي تجدید نظرخواهی دوم مدارند؛ زیرا اثر رأي به آن

یابد؛ اي نیز معتقدند که اثر منفی رأي به غایبین تسري نمیورثه باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود؛ عده

مانند اداره فضولی مال غیر و اثر مثبت در قانون نهفته است و تا مسیر عادي شکایت براي خواندگان باز است، 

ابل استناد نیست؛ خواهشمند است نظر آن مرجع را در این خصوص العاده (اعتراض ثالث) قطرح شکایت فوق

  اعالم فرمایید.

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 404و  359، 308اوالً، مطابق مواد  

نسبت به  شود، حسب مورد فقطخواهی صادر می، آرایی که در مراحل واخواهی، تجدید نظر و فرجام1379

خوانده مؤثر است و شامل خواه و فرجامواخواه، واخوانده، تجدید نظرخواه و تجدید نظرخوانده و یا فرجام

شود؛ اما با توجه به قسمت اخیر مواد اند، نمیخواهی نکردهاشخاصی که واخواهی، تجدید نظرخواهی و یا فرجام

کیک نباشد، نسبت به اشخاصی که مشمول حکم صادره الذکر، در صورتی که رأي صادره قابل تجزیه و تففوق

  اند، تسري خواهد داشت. خواهی نکردهبوده؛ اما حسب مورد واخواهی، تجدید نظرخواهی و یا فرجام



 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 404و  359، 308ثانیاً، مواد 

خواهی اصحاب دعوا و تکلیف مرجع قضایی مبنی بر رسیدگی به نافی حق واخواهی، تجدید نظرخواهی و فرجام

  آن و صدور حکم مقتضی نیست؛ بلکه صرفاً در راستاي انتفاع ایشان از رأي غیر قابل تجزیه صادره است.

  

 



 

1400/07/04    

7/1400/689   

  ح  689-97-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقکه در آییننظر به این

ریاست محترم قوه قضاییه، ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا دو درصد از پنج درصد مبلغ  28/12/1398

 1399/5/21مورخ  7/99/582ن اداره به شماره به تعیین شده است؛ اما بر اساس نظریه مشورتی آمحکوم

نامه تنظیمی اعالم شده است و با توجه به  تعارض الوکاله مندرج در وکالتمحاسبه تمبر اجرا بر مبناي مبلغ حق

  در استنباط حادث شده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

م طرح شده است، ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا، دو درصد از پنج درصد چه در استعالاوالً، بر خالف آن

  به نیست.محکوم

المشاوره و هزینه سفر وکالي الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 25که به موجب ماده ثانیاً، با توجه به این

ور اجرایی در اجراي الوکاله وکیل در امریاست محترم قوه قضاییه، حق 28/12/1398دادگستري مصوب 

االجراي سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، احکام دادگستري (حقوقی) و ادارات اجراي اسناد رسمی و الزم

قانون  103به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم

با اصالحات و الحاقات بعدي، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر  1366هاي مستقیم مصوب مالیات

الوکاله مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجراي احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند به میزان پنج درصد حق

بلغ مذکور م که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتري قید شده باشد که در این صورت پنج درصداست؛ مگر این

  مالك ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.

 



 

1400/07/19    

7/1400/685   

  ك  685-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

  :1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  81در خصوص نهاد تعلیق تعقیب موضوع ماده 

ذیل قرار تعلیق تعقیب توسط مرجع قضایی و  با عنایت به ضرورت اعمال نظارت دقیق بر اجراي دستورات-1

المنفعه همچنین عدم خروج واحدهاي قضایی دادسرا و دادگاه از شمولیت عام و عرفی موسسات عمومی یا عام

ماده فوق الذکر آیا صدور قرار تعلیق تعقیب و به دنبال آن الزام متهم به انجام کار و خدمات » ج«موضوع بند 

  محل مرجع قضایی مربوطه دادسرا و دادگاه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ عمومی در مدت معین در

بایست قانون آیین دادرسی کیفري لزوما می 81ماده » ج«المنفعه موضوع بند آیا موسسات عمومی یا عام-2

از سوي مقام صادرکننده قرار موصوف به صورت جزیی و دقیق گردد یا امکان تفویض تعیین آن به واحد 

  باشد؟احکام کیفري میسر میاجراي 

قانون آیین دادرسی کیفري با صدور قرار تعلیق تعقیب قرار تامین کیفري  251با توجه به این که حسب ماده -3

قانون مارالذکر با توجه به لزوم دسترسی به  81گردد کیفیت صدور قرار تامین متناسب مذکور در ماده لغو می

  تعقیب تا پایان اجراي دستورات صادره را بیان کنید.متهم جهت اجراي مفاد موضوع تعلیق 

در صورتی که متهم جهت اجراي مفاد دستورات موضوع قرار تعلیق تعقیب در واحد اجراي احکام حاضر -4

الذکر به شعبه صادرکننده قرار تعلیق تعقیب جهت لغو قرار ماده فوق 6نشود و پرونده در راستاي تبصره 

بایست مجددا اقدامات قانونی از قبیل تفهیم اتهام اخذ آخرین دفاع و صدور زوما میموصوف ارسال گردد آیا ل

  قرار تامین کیفري صورت گیرد یا خیر؟

ه هاي تعقیب بوده آیا دادستان یا مقام ارجاع قبل از ارجاع پروندبا توجه به اینکه تعلیق تعقیب یکی از جانشین-5

  قرار تعلیق تعقیب را دارد یا خیر؟ و بالطبع قبل از تفهیم اتهام امکان صدور

قانون آیین دادرسی کیفري قرار تعلیق تعقیب صادره قابل اعتراض  81ماده 2با عنایت به این که در تبصره -6

االشعار به عنوان یکی از شروط  تعلیق تعقیب باشد موافقت متهم که ذیل ماده فوقاز سوي متهم یا شاکی می



باشد یا عالوه بر آن در خصوص ماهیت دستورهاي ور قرار تعلیق تعقیب میقید گردیده مربوط به اصل صد

  موضوع قرار صادره نیز اخذ موافقت وي ضروري است؟

 پاسخ:

قانون محاسبات عمومی مصوب  5در ماده » هاي عمومی غیر دولتیمؤسسات و نهاد«با عنایت به تعریف  -1

ماده » ت«در بند » نهاد پذیرنده«؛ و نیز تعریف 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  3و ماده  1366

ها هیأت وزیران و احصاء این نهاد 5/6/1393) قانون مجازات اسالمی مصوب 79نامه اجرایی ماده (آیین 1

نامه، دادگاه و دادسرا و به طور کلی دادگستري و قوه قضاییه خارج از تعریف مؤسسات همین آیین 4در ماده 

لمنفعه است و لذا الزام محکوم به انجام کار و خدمت عمومی در مراجع قضایی به استناد ماده اعمومی یا عام

  قانون مجازات اسالمی فاقد وجاهت قانونی است. 79

قانون مجازات اسالمی  70در ماده » دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین«با توجه به اطالق عبارت  -2

هیأت  5/6/1393) قانون مجازات اسالمی مصوب 79امه اجرایی ماده (نآیین 6و نیز مفاد ماده  1392مصوب 

نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را «کننده رأي را مکلف کرده است که وزیران که دادگاه صادر

و موجب  باشدخدمت و از اجزاي آن است، با دادگاه می» نوع«کند، تعیین نهاد پذیرنده نیز که مرتبط با » تعیین

  قانونی براي تفویض این اختیار به قاضی اجراي احکام نیست.

دادستان در صورت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  81اوالً، مطابق صراحت قسمت اخیر ماده  -3

  تواند نسبت به اخذ تأمین متناسب از متهم اقدام کند.ضرورت می

ثانیاً، چنانچه به منظور بررسی اجراي دستورهاي دادستان در تعلیق تعقیب (مراقبتی) متهم و یا اجراي دستورهاي 

ته ربط ضرورت داشعلیه نزد مقام قضایی ذيه در تعلیق اجراي مجازات (مراقبتی)، حضور متهم یا محکومدادگا

و اتخاذ مالك از این ماده در خصوص  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  551باشد، با توجه به ماده 

الغاي قرار تأمین کیفري در علیه احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد و با متهمان؛ متهم یا محکوم

قانون فوقالذکر، موجب قانونی جهت استفاده از قرارهاي تأمین یادشده به منظور  251این موارد طبق ماده 

  علیه وجود ندارد.تضمین حضور متهم یا محکوم

 رخواست به لحاظ ارتکاب یکی از جرایم مذکور دچنانچه علت لغو قرار تعلیق تعقیب متهم، صدور کیفر -4

باشد، با فرض تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع قبل از  1392قانون آیین دادرسی کیفري  81تبصره یک ماده 

الذکر، مقام قانون فوق 251صدور قرار تعلیق تعقیب و لحاظ رفع اثر از قرار تأمین صادره در اجراي ماده 



قرار تأمین مناسب صادر و تعقیب را ادامه ربط در دادسرا باید با لحاظ مقررات مربوط به تعدد جرم، قضایی ذي

دهد و در این صورت، با توجه به معتبر بودن اقدامات قبلی انجام یافته، نیازي به تفهیم مجدد اتهام و اخذ 

  آخرین دفاع نیست.

، صدور قرار تعلیق تعقیب از 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  251و  217، 81مستفاد از مواد  -5

این قانون دارد و مجموعاً مبین این است که صدور  81ان مالزمه با احراز شرایط مذکور در ماده سوي دادست

این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهمِ تحت تعقیب است و لذا مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات 

کن نخواهد بود؛ بنابراین تفهیم قبلی وي اخذ نشده باشد، احراز شرایط مذکور و صدور قرار تعلیق تعقیب مم

  باشد.اتهام به متهم در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب ضروري است و لیکن اخذ آخرین دفاع نیاز نمی

آن، اجراي برخی  6و به ویژه تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  81با توجه به متن ماده  -6

فک قرار تعلیق تعقیب است و بنابراین، اخذ موافقت متهم براي صدور دستورهاي مذکور در این ماده، جزء الین

  این قرار با لحاظ مجموع محتویات قرار و از جمله دستور یا دستورهاي مدنظر دادستان است.

  

 



 

1400/07/30    

7/1400/678   

  ح  678-88-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه چکی که در وجه شخص معین صادر شده  -1قانون صدور چک:  1397اصالحی  23با عنایت به ماده 

پذیر است و قابلیت ظهرنویسی دارد به دارنده دوم انتقال یابد، آیا صدور اجراییه بر وفق ماده یادشده امکان

  است؟

دور تواند صکرد، چک منتقل شده باشد، آیا دارنده جدید چک میرغم خط زدن عبارت حوالههرگاه به -2

  اجراییه را درخواست کند؟

چنانچه چک به درخواست دارنده ابتدایی به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شضود و سپس چک به  -3

  پذیر است؟دارنده دوم انتقال یابد، آیا صدور اجراییه بر طبق ماده مذکور امکان

ا اعتراض وي در قالب چنانچه شخصی ثالثی نسبت به وجه چک موصوف ادعاي حقی داشته باشد، آی -4

  اعتراض ثالث پذیرفته است؟

 پاسخ:

و تبصره  13/8/1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  5و  4با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد  -1

که انتقال چک برابر مقررات صورت گرفته قانون یادشده، در صورتی 21) ماده 29/1/1400یک (اصالحی 

(ابتداي سال  1399چه چک فرض سؤال از دسته چک ارائه شده پس از پایان اسفند باشد به عبارت دیگر، چنان

ور از که چک مزب) صادر و انتقال یافته باشد و انتقال چک در سامانه صیاد صورت گرفته باشد و یا این1400

نویسی صادر و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت ظهر 1399دسته چک ارائه شده تا پایان سال 

نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیري در آن صادر شده باشد، صدور شده باشد و برابر مواد یادشده گواهی

نامه عدم این قانون براي آن گواهی 5و  4هایی که مطابق مواد قانون یادشده براي چک 23اجراییه برابر ماده 

  پرداحت با درج کد رهگیري و مهر بانک صادر شده است، بالمانع است.

کننده و پذیرش آن از سوي در متن چک توسط صادر» به حوالهکرد«که خط زدن عبارت با توجه به این -2

ظهرنویسی و انتقال چک شخصی که چک در وجه وي صادر شده است، به معناي تراضی ایشان مبنی بر عدم 

االصول معتبر است. در نتیجه جا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علیبه غیر است و از آن



قانون  23که برابر ماده ظهرنویسی آن فاقد اثر نسبت به صادرکننده و یا صاحب حساب است و با عنایت به این

شود، در فرض سؤال امکان صدور اجراییه برابر صادرکننده صادر مییادشده، اجراییه علیه صاحب حساب و یا 

  ماده یاد شده وجود ندارد.

نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی -3

و این دارنده، دارنده  جداگانه به دیگري انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است

  یادشده وجود ندارد. 23شود؛ لذا امکان صدور اجراییه برابر ماده موضوع قانون چک محسوب نمی

اعتراض ثالث به اجراییه فاقد مفهوم است بنابراین در فرض سؤال چنانچه شخص ثالث راجع به وجه چک  -4

  امه دعوا کند.ادعاي حقی دارد، باید برابر مقررات در مرجع قضایی صالح اق

  

 



 

1400/07/12    

7/1400/668   

  ح  668-9/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

، تکالیفی بر عهده دادگاه 1399همانگونه که مستحضرید تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 

هاي زیادي از سوي که پروندهاین قانون است.با توجه به این 29ترین آن ماده خانواده گذاشته است که مهم

ها پدر یا مادر، شود و در اغلب این پروندهدادسرا تحت عنوان حالت خطرناك براي دادگاه خانواده ارسال می

حضانت یا حق مالقات فرزند را دارد و طرف دیگر بدون اطالع فرزند را برده یا به قصد اذیت کردن دیگري 

کند و در نهایت به سبب جرم نبودن رفتار ربایی مطرح میی در دادسرا یا کالنتري تحت عنوان آدمشکایت

قانون یادشده پرونده  29ارتکابی، دادسرا قرار منع تعقیب صادر؛ اما به جهت حالت خطرناك در راستاي ماده 

در منزل و رفتن وي به منزل  که بابت عدم حضور طفل یا نوجوانشود و یا آنبه دادگاه خانواده ارسال می

کنند؛ اما پیگیر پرونده نیستند و با صدور قرار منع تعقیب، در بستگان، اولیاء شکایتی در دادسرا مطرح می

  شود.یادشده، پرونده نزد دادگاه خانواده ارسال می 29اجراي ماده 

تصریح شده است که براي  1399 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 28که در ماده با توجه به این -1

شود؛ اما تاکنون ابالغی صادر نشده یکی از شعب دادگاه خانواده براي رسیدگی به این موضوع ابالغ صادر می

اي که به سبب عدم صدور ابالغ هیچ شعبهتواند به این موضوع رسیدگی کند و یا آناي میاست؛ آیا هر شعبه

  تواند رسیدگی کند؟نمی

صدور قرار منع تعقیب دادیار یا بازپرس باید دالیل وجود حالت مخاطره کیفري را قید کند؟ آیا این  آیا با -2 

  توانند بدون هیچ دلیلی براي بررسی حالت خطرناك، پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کنند؟مقامات قضایی می

الدین و دادستان با تعیین وقت رسیدگی آیا در مقام رسیدگی به این دعوي در دادگاه خانواده باید از و -3 

در صورت عدم احراز حالت مخاطره کیفري، آیا باید حکم بر بطالن دعوي داد ؟ آیا  -4دعوت به عمل آورد ؟ 

در صورتی که دادگاه واگذاري حضانت از پدر به  -5که قطعی است؟ این تصمیم قابل تجدیدنظر است یا آن

ل را توان طفمادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد، تکلیف چیست؟ آیا می مادر را به مصلحت طفل نداند؛ اما

  از پدر گرفت و به مادر داد؟ آیا باید اجراییه صادر شود؟ 

 پاسخ:



به کار » حالت خطرناك«عبارت  1399که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب صرف نظر از آن -1

قانون یاد شده باشد، با توجه به  3موضوع ماده » آمیزمخاطرهوضعیت «نرفته است، چنانچه مقصود از سؤال 

اي از دادگاه خانواده قانون مذکور، اختصاص شعبه 28مندرج در ماده » به تناسب امکانات و ضرورت«قیود 

 الیه از دادگاهبراي انجام امور فرض سؤال جزو اختیارات رئیس قوه قضاییه است و حسب مورد شعبه مرجوع

تواند با تمسک به عدم اختصاص شعبه از انجام امور محوله و تکالیف مقرر یا عمومی حقوقی نمی خانواده و

  این قانون وضع شده است، امتناع کند. 5ماده » الف«قانونی که در راستاي بند 

کودك یا نوجوان توسط دادستان » آمیزوضعیت مخاطره«قانون یادشده، اعالم  35اوالً، به تصریح ماده  -2

الرأس این وضعیت را به دادگاه خانواده اعالم و گزارش تواند به صورت علیگیرد و بازپرس نمیصورت می

  مربوطه را نزد این مرجع ارسال کند.

د دادگاه خانواده، منوط به تشخیص دادستان یاد شده، ارسال گزارش از سوي دادستان نز 35ثانیاً، وفق ماده 

مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع موضوع این قانون و انجام اقدامات الزم جهت رفع خطر و در 

نهایت اعالم مراتب حداکثر ظرف پانزده روز به دادگاه خانواده جهت اتخاذ تصمیم است و لذا باید گزارشی از 

امات صورت گرفته نزد دادگاه خانواده ارسال شود و بنابراین، در فرض سؤال به آمیز و اقدوضعیت مخاطره

توان پرونده را نزد دادگاه خانواده بینی شده در این ماده نمیصرف صدور قرار منع تعقیب و بدون فرایند پیش

  ارسال کرد.

وضوع این ماده، ترافعی و آمیز مقانون یادشده، رسیدگی به وضعیت مخاطره 29اوالً، با توجه به ماده  -3

این قانون و در نتیجه اعالم دادستان صورت  35مستلزم طرح دعوا نیست و پس از طی فرایند مذکور در ماده 

  گیرد.می

ثانیاً، با توجه به ذیل این ماده، ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستري، مانع از 

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 199که اطالق و عموم ماده چنانخواهد بود؛ همانجام تحقیقات توسط دادگاه ن

نیز اقتضاي این امر را دارد. بر این اساس، دادگاه خانواده در  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

الزم  و تحقیقاتاالقتضاء والدین و دادستان یا نماینده وي را دعوت به حضور کرده تواند عندمقام رسیدگی می

، والدین، 1399قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  38که به تصریح ماده چنانرا به عمل آورد؛ هم



اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و مددکار اجتماعی نیز حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه 

  دارند. هاي حمایتی از طفل یا نوجوان رانظر مشورتی و پیشنهاد

، اعالم دادستان راجع به 1399قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  36چنانچه در اجراي ماده  -4

آمیز طفل یا نوجوان، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، والیت، قیمومت، سرپرستی، وضعیت مخاطره

ند و تصمیم دادگاه وفق عمومات کمالقات، عزل ولی قهري و ... باشد، دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب و قانون آیین دادرسی دادگاه 1319قانون امور حسبی مصوب 

آمیز طفل یا ، حسب مورد قابل اعتراض است؛ اما اگر اعالم دادستان صرفًا راجع به وضعیت مخاطره1379

اتخاذ تدابیر حمایتی و یا اتخاذ تصمیم پیرامون موارد مذکور  نوجوان باشد و دادگاه با عدم احراز این وضعیت،

یادشده را ضروري تشخیص ندهد، به سبب ترافعی نبودن موضوع، از موارد صدور حکم بر بطالن  36در ماده 

دعوا نیست و به سبب فقدان نص قانونی، محملی براي اعتراض نسبت به تشخیص دادگاه مبنی بر عدم احراز 

  آمیز وجود ندارد.وضعیت مخاطره

قانون مدنی نگهداري طفل حق و تکلیف ابوین است و چنانچه دادگاه در اجراي ماده  1168اوالً، وفق ماده  -5

، واگذاري 1391قانون حایت خانواده مصوب  41و ماده  1399قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  36

دهد؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد؛ دادگاه حضانت طفل از پدر به مادر را به مصلحت طفل تشخیص 

در خصوص الزام مادر  1391قانون حمایت خانواده مصوب  41قانون مدنی و ماده  1173و  1172وفق مواد 

به نگهداري طفل و در صورت عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین 

قانون  54کند. بدیهی است مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده می (حسب مورد) اتخاذ تصمیم

  قابل تعقیب کیفري است. 1391حمایت خانواده مصوب 

 کند؛ اما مادرثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه با توجه به مصلحت طفل، حضانت را از پدر به مادر منتقل می

رابر ماده اي که مقنن بکه دادستان در راستاي انجام وظیفهبه اینحاضر به پذیرش حضانت طفل نیست، با عنایت 

بر عهده او گذارده است، گزارشی به دادگاه خانواده تقدیم  1399قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  36

بر راجایی که بکند و از آنکند و دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت طفل راجع به حضانت، اتخاذ تصمیم میمی

له یا ، تقاضاي صدور اجراییه مستلزم تقاضاي کتبی محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  2ماده 



 شود؛ لذا حکم دادگاه خانوادهله تلقی نمیمقام قانونی اوست و در فرض سؤال، دادستان، محکومنماینده و یا قائم

  شودگذاشته می بدون نیاز به صدور اجراییه و با دستور دادگاه به موقع اجرا

  

 



 

1400/07/11    

7/1400/660   

  ك  660-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا در مواردي از قبیل احضار متهم براي تفهیم اتهام، احضار شاهد یا مطلع (که نتیجه عدم حضور این افراد 

است)، ابالغ احضاریه باید براي وکیل این بدون عذر موجه جلب است و طبیعتا حضور این افراد قائم به شخص 

که احضاریه باید به خود متهم یا شاهد و یا مطلع ابالغ شود افراد (در فرض داشتن وکیل) صورت گیرد یا این

  و یا باید به هر دو شخص (اصیل و وکیل ) ابالغ شود؟

 پاسخ:

د یا مطلع شرط است؛ بنابراین معرفی اوالً، اصوالً در اداي شهادت و بیان اظهارات مطلع، مباشرت شخص شاه

قانون مجازات اسالمی  188وکیل دادگستري منتفی است و مواردي مانند شهادت بر شهادت موضوع ماده 

  ، از مصادیق نیابت در شهادت و تابع مقررات مربوط است.1392مصوب 

، وظیفه وکیل متهم، دفاع از وي 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  190و  48، 5ثانیاً، بر اساس مواد 

باشد؛ بنابراین در مسایلی از پذیر و انجام اقداماتی است که بدون دخالت موکل، انجام آن از سوي وکیل امکان

دامات را توان این اققبیل تفهیم اتهام، تحقیق از متهم و اخذ تأمین متناسب که قائم به شخص متهم است و نمی

قانون  190شود. بدیهی است مطابق ماده اجرا گذاشت، متهم شخصاً احضار می در مورد وکیل وي به معرض

تواند یک نفر وکیل همراه داشته باشد. اما در مواردي مانند اخذ آخرین دفاع، آیین دادرسی کیفري متهم می

  ذ کرد.توان شخص متهم یا وکیل وي را احضار و آخرین دفاع را اخقانون یادشده می 263و  262مطابق مواد 

 



 

1400/07/11    

7/1400/656   

  ع  656-75-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

شرایط عمومی پیمان، کار انجام داده باشد  29درصد پیمان موضوع ماده  25چنانچه پیمانکار مازاد بر سقف 

که قرارداد الحاقی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شده باشد و پیمانکار مدعی باشد که مسؤول مستقیم بدون آن

واحد مربوطه دستور اجراي کار را صادر و کارفرما از ادامه کار جلوگیري نکرده است، آیا پیمانکار مستحق 

  درصد پیمان است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبناي حقوقی آن چیست؟  25بر سقف  مبالغ کارکرد مازاد

 پاسخ:

 29ده ما» الف«بینی شده است و به موجب بند اوالً، در شرایط عمومی پیمان فرایند تغییر مقادیر کار پیش

ما است و یب کارفرهرگونه تغییر در مقادیر کار مستلزم محاسبه تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور و تصو

پس از سپري شدن این روند، پیمانکار موظف است با دریافت ابالغ تغییر مقادیر کار، عملیات مربوط به پروژه 

  که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود مقرر در این بند بیشتر نشود.را انجام دهد؛ مشروط بر آن

بوط به افزایش مقادیر نباید از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه یادشده جمع مبلغ مر» الف«ثانیاً، وفق ذیل بند 

پیمان بیشتر شود؛ چنین حکمی آمره بوده و با هدف جلوگیري از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی 

بینی شده براي طرح عمرانی مقرر شده و توافق خالف آن و درج چنین شرطی در قالب و فراتر از اعتبار پیش

  یط اختصاصی پیمان نیز فاقد وجاهت است.شرا

 29 ماده» الف«که در فرض سؤال مراحل مقرر در بند ثالثاً، صرف نظر از مراتب یادشده و نیز صرف نظر از آن

شرایط عمومی پیمان طی نشده است، احراز استحقاق و یا عدم استحقاق پیمانکار نسبت به کار مازاد انجام 

  کننده است.ر عهده مقام قضایی رسیدگیشده، امري موضوعی است که ب

  

 



 

1400/07/04    

7/1400/655   

  ك  655-25-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي غیر مالی در اجراي احکام کیفري، آیا اقدامات قاضی اجراي احکام جهت دسترسی در خصوص محکومیت

هاي بانکی، خطوط ارتباطی و هایی از جنس مالی نظیر انسداد حسابعلیه شامل اعمال محدودیتبه محکوم

 ر محکوم و عدم حضور وي،گردد ؟نظر به این که در صورت احضاتوقیف وسایل نقلیه به وسیله راهور نیز می

هاي فاقد شاکی هراهکار بعدي جلب  و اخطار به ضامن است و از طرفی جلب محکوم خصوصاً در پروند

قانون آیین دادرسی کیفري نیز  230رسد و اخطار به ضامن در راستاي ماده خصوصی عمدتا به نتیجه نمی

خوانی ندارد، اعمال  ها همرورت آمار نمودن پروندهباشد و با ضمستلزم انجام تشریفات قانونی و زمان بر می

  الذکر جهت دسترسی به محکوم تا چه میزان داراي توجیه قانونی است؟هاي مالی فوقمحدودیت

 پاسخ:

داشتن حساب بانکی، خطوط ارتباطی و دیگر موضوعاتی که در استعالم آمده، از جمله حقوق مدنی هر شخص 

توان کسی را از این حقوق و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نمیاست و با توجه به اصل بیست 

محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، با عنایت به اصل قانونی بودن دادرسی 

 شود، نصی در خصوصقانون آیین دادرسی کیفري که شامل مرحله اجراي حکم نیز می 2کیفري مذکور در ماده 

جواز مسدود کردن حساب بانکی یا خط تلفن و توقیف خودرو و دیگر اموال متهم یا محکوم به منظور دسترسی 

هایی که در استعالم آمده، صرفاً به منظور دستگیري متهم یا محکوم کار گرفتن شیوهبه وي وجود ندارد، لذا به

ها در واحد اجراي احکام کیفري، مجوز فاقد وجاهت قانونی است و ضرورت تسریع در مختومه کردن پرونده

  شودقانونی براي چنین اقداماتی محسوب نمی

 



 

1400/07/28    

7/1400/649   

  ح  649-29/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 یهاي مراتب تخلمستأجر پس از انقضاي مدت اجاره مبادرت به تخلیه عین مستأجره کرده و به موجب اظهارنامه

بودن عین مستأجره را به موجر اعالم داشته است. اظهارنامه از طریق سامانه ثنا به موجر ابالغ شده؛ اما موجر 

از حضور در مورد اجاره و صدور رسید تخلیه خودداري کرده و پس از گذشت شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد 

المثل ایام تصرف از تاریخ انعقاد مدت اجاره تا رتاجاره و اطالع از مفاد اظهارنامه، دعواي تخلیه و مطالبه اج

  زمان صدور حکم بر تخلیه ملک را به طرفیت مستأجر اقامه کرده است.

در صورت عدم اقدام موجر جهت تصرف عین مستأجره یا عدم صدور رسید تحویل که در قرارداد اجاره  -1

  دیگري نیز مواجه است؟قید شده است، آیا مستأجر به جز تخلیه ملک با تکلیف قانونی 

که تخلیه بودن مورد اجاره به موجب اظهارنامه از ناحیه مستأجر به موجر ابالغ شده است، با توجه به این -ب

که المثل ایام تصرف از سوي موجر علیه مستأجر قابل پذیرش است؟ توضیح آنآیا دعواي تخلیه و مطالبه اجرت

  است. 1376و مستأجر مصوب قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر 

 پاسخ:

رغم ارسال اظهارنامه مستأجر مبنی بر تخلیه ملک توسط وي به جهت اوالً، در فرضی که موجر به  -2و  1

انقضاء مدت اجاره، جهت تصرف عین مستأجره و دادن رسید تحویل به مستأجر مراجعه نکند، بابت ایامی که 

  المثل از مستأجر ندارد.است، حق مطالبه اجرت مورد اجاره به این سبب بالاستفاده مانده

اي که دعورغم تخلیه بودن عین مستأجره، دعواي تخلیه مطرح کند، به لحاظ آنثانیاً، در فرضی که موجر به 

  شده سالبه به انتفاي موضوع است، قابلیت استماع ندارد.مطرح

 



 

1400/07/11    

7/1400/647   

  ك  647-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ساعت تحت نظر باشد و سپس به  24در صورتی که متهم وفق مقررات در بازداشتگاه ضابطین به مدت  -1

شعبه تحقیق اعزام و تفهیم اتهام و سپس قرار تامین کیفري وي منجر به بازداشت گردد، آیا در جرایم مهم مثل 

ربایی یا جرایم سازمان هاي مسلحانه، آدمجرایم علیه امنیت، قتل عمد، سرقتجرایم درحوزه سالح و مهمات، 

چند  روز و به مدتتوان متهم را بعد از صدور قرار تأمین کیفري منجر به بازداشت، به صورت شبانهیافته می

عاونت ت و یا مباشد، در بازداشتگاه هاي امنیتی اداره اطالعاروز جهت تکمیل تحقیقات که ضروري هم میشبانه

قانون  98توان از مفاد ماده اطالعات سپاه و یا پلیس آگاهی نگهداري و بازداشت کرد؟ و از طرفی، آیا می

ها قرار داد و در آیین دادرسی کیفري  استنباط کرد که می توان متهم را جهت انجام تحقیقات در اختیار آن

  بازداشتگاه ضابطین نگهداري نمود؟

بودن پاسخ به سؤال فوق، در صورت صدور دستور به نگهداري متهمین بعد از صدور  در صورت منفی -2

هاي ضابطین، چه ضمانت اجراي کیفري و انضباطی متوجه قرار تأمین کیفري منجر به بازداشت، در بازداشتگاه

  مقام قضایی دستور دهنده است؟

  

 پاسخ:

ها و اقدامات تأمینی و نامه اجرایی سازمان زندانیینآ« 3و ماده  1ماده » ب«قسمت  3اوالً، بر اساس بند  -1

مصوب » هاي امنیتینامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاهآیین«و  20/2/1400مصوب » تربیتی کشور

مطابق  باشند.ها میرئیس قوه قضاییه، مراکز امنیتی مجاز به داشتن بازداشتگاه در مراکز استان 30/8/1385

ها بوده و مسؤول آن توسط مدیرکل مه، بازداشتگاه مذکور تحت نظارت سازمان زنداننامفاد این دو آیین

هاي هر استان منصوب شده و آن اداره کل بر بازداشتگاه امنیتی اشرافیت کامل دارد. چنانچه بازداشتگاه زندان

است.  بالمانعامنیتی به وصف فوق تأسیس شده باشد، اعزام متهم به آن بازداشتگاه توسط مقامات قضایی 

قانون آیین دادرسی کیفري  217بدیهی است که متهم باید با صدور یکی از قرارهاي تأمین کیفري موضوع ماده 

  و در صورتی که قرار مذکور منتهی به بازداشت گردد، به آن بازداشتگاه معرفی شود. 1392مصوب 



نامه آیین 31و  3و  1و مواد  1392مصوب  قانون آیین دادرسی کیفري 514و  239، 226، 2ثانیاً، مطابق مواد 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، براي این که متهم در اختیار ضابطین دادگستري (اعم از عام و سازمان زندان

جود ندارد؛ خاص) قرار داده شود و او را در محلی غیر از بازداشتگاه یا زندان قانونی نگهداري کنند، مجوزي و

تهم قرار تأمینی صادر نشده باشد، نگهداري و سلب آزادي او توقیف غیر قانونی است و اگر زیرا اگر براي م

گر تأمین اقرار تأمینی صادر شده و منجر به بازداشت او شده باشد، باید در بازداشتگاه قانونی نگهداري شود و 

ی، چنانچه ضابطین دادگستري مورد نظر مقام قضایی را سپرده باشد، باید آزاد شود و در مورد متهمین زندان

توانند این تحقیقات را در بازداشتگاه یا زندان انجام دهند و اگر نیاز احتیاج به تحقیقی از آنان داشته باشند، می

به حضور آنان در خارج از زندان باشد، باید متهم را از زندان تحویل گرفته و بالفاصله پس از انجام تحقیقات 

قانون آیین دادرسی کیفري نیز حکمی خالف آنچه گفته  98زندان بازگردانند و ماده ري به یا اقدامات ضرو

  شد، ندارد.

رونده کننده به پصالح رسیدگیتشخیص وقوع جرم یا تخلف و نیز تطبیق آن با قانون، بر عهده مقام ذي -2

  است.

 



 

1400/07/04    

7/1400/637   

  ك  637-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

مجازات اشد به یکی از علل قانونی «قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در عبارت  12ماده » ث«در بند  -1

قانون مجازات اسالمی  10، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده »شودتقلیل یابد یا تبدیل می

  شود؟قانون آیین دادرسی کیفري را شامل می 483است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده 

قانون کاهش  6قانون آیین دادرسی کیفري چیست؟ آیا باید مقررات ماده  483ضابطه تخفیف در اعمال ماده  -2

نسبت به  483تواند در مقام اعمال ماده میمجازات حبس تعزیري در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه 

  علیه اقدام کند؟تعلیق مجازات محکوم

 پاسخ:

به » تقلیل یا تبدیل مجازات اشد« 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » ث«مقنن طبق بند  -1

، موجب قانونیکی از علل قانونی را موجب اجراي مجازات اشد بعدي دانسته است که شامل تخفیف مجازات به 

شود و منصرف از مواردي است که با اعمال کیفیات مخففه توسط قانون یادشده می 10ماده » ب«موضوع بند 

دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات 

تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد قانون مورد بحث در موارد  134ماده » خ«که به موجب بند 

، مجازات اشد تقلیل یابد یا 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 

شود و موجب قانونی جهت اجراي مجازات اشد بعدي شده اجرا مییافته یا تبدیلتبدیل شود، همان مجازات تقلیل

  وجود ندارد.

از یک سو حدود  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483که مقنن در ماده اوالً، با توجه به این -2

اده استف» در صورت اقتضاء«تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوي دیگر از عبارت

میزانی که قانون تقلیل  آن است که دادگاه تا» در حدود قانون تخفیف دهد«کرده است، منظور از عبارت 

هاي مربوط به تخفیف مجازات، مبادرت به صدور مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت

علیه استحقاق تخفیف یا ، آن است که حسب مورد محکوم»در صورت اقتضاء«حکم کند؛ و منظور از عبارت 

  تبدیل مجازات را داشته باشد.



قانون آیین دادرسی کیفري منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجراي مجازات موضوع  483 ثانیاً، مقررات ماده

به بعد قانون مجازات اسالمی است که داراي احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط  46ماده 

بحث در قانون که این دو مها نیست؛ کما اینبه تخفیف و تعلیق اجراي مجازات به معناي یکی دانستن آن

ده دادگاه صادرکنن«مجازات اسالمی تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته است. با این حال، با توجه به عبارت 

نیز قطعی است و با توجه  483که حکم صادره با اعمال ماده قانون اخیرالذکر و با لحاظ این 46در ماده » حکم

در حین اجراي مجازات (پس از اجراي یک سوم  46که تعلیق اجراي مجازات تحت شرایطی در ماده به این

زمان با اعمال ماده یافته همتوان نتیجه گرفت که تعلیق اجراي مجازات تخفیفپذیر است، میآن)، امکان

که تفسیر قوانین کیفري به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظري صدرالذکر، فاقد منع قانونی است؛ مضافاً به این

  سازدرا میسر می

 



 

1400/07/07    

7/1400/625   

  ك  625-75-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه و قطعیت شود؟ چنانچه فردي بعد از سازشنامه صادره از شوراي حل اختالف حکم محسوب میآیا سازش

  شود؟ي دین محسوب میآن و صدور اجراییه امالك خود را به دیگري منتقل کند، آیا رفتار ارتکابی فرار از ادا

 پاسخ:

، در مواردي که موضوع در صالحیت 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  24اوالً، با عنایت به ماده 

نانچه شود و چشوراي حل اختالف باشد، گزارش اصالحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابالغ می

سازش شود، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به  موضوع در صالحیت شوراي مذکور نباشد و منتهی به

براین کند؛ بنامجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعالم میترتیبی که واقع شده است، در صورت

اي که برابر این نامهنامه را در زمره وظایف شوراي حل اختالف قرار داده است و سازشمقنن تنظیم سازش

شود، براي صدور گزارش اصالحی از سوي مرجع قضایی داراي اعتبار زبور تنظیم میماده از سوي شوراي م

که نیازي به دعوت نامه تنظیمی، گزارش اصالحی صار می کند؛ بدون آناست و مرجع اخیر بر اساس سازش

قضایی نامه، مرجع از طرفین و استماع اقرار آنان باشد؛ مگر آنکه از جهات دیگري مانند ابهام مفاد سازش

  دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروري تشخیص دهد.

گونه که از عنوان آن ، همان1394هاي مالی مصوب که قانون نحوه اجراي محکومیتثانیاً، با عنایت به این

ه کهاي مالی است و با توجه به اینآن نیز تصریح شده است، ناظر به اجراي محکومیت 22پیداست و در ماده 

به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، این قانون جزاي نقدي معادل نصف محکوم 21در ماده 

بینی شده است، به پیشگیرنده به منظور استیفاي محکومبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالپیش

، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد در مورد دینی که راجع به آن رأي مبنی بر محکومیت صادر نشده است

توان کسی را که مدیونیت وي به موجب انگاري است، نمیو اصوالً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم

صالح مسجل نشده است، هرچند در نتیجه سازش طرفین، در خصوص آن گزارش اصالحی صادر رأي مرجع ذي

به انگیزه فرار از اداي دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا که وي اصوالً خود  شده باشد، به اتهام انتقال مال

رامدیون نداند و در مدیون بودن وي اختالف باشد؛ اما به هر دلیلی مبادرت به سازش کرده باشد. اصل لزوم 



 20/1/1398مورخ  774تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است. همچنین رأي وحدت رویه شماره 

عالی کشور مبنی بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وي با  هیأت عمومی دیوان

انگیزه فرار از اداي دین، مؤید آن است که در فرض سؤال انتقال بعدي مال موضوع گزارش اصالحی هرچند به 

قانون نحوه اجراي  21جازات ماده صدور اجرا منجر شده باشد، موجب و محمل قانونی براي اعمال م

  نیست 1394هاي مالی مصوب محکومیت

 



 

1400/07/11    

7/1400/622   

  ح  622-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

بهاي اموال مورد مزایده به وعده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  129چنانچه در اجراي مقررات ماده 

قرار داده شود و از طرفی خریدار به رغم ابالغ اخطاریه ظرف یک ماه از تاریخ مزایده مابقی بهاي اموال را 

پرداخت نکند و انصراف دهد و از طرفی خریدار نسبت به عملیات اجرا معترض باشد و دادخواست ابطال مزایده 

  نشود:مطرح کند و دعواي وي پذیرفته 

  آیا انصراف خریدار از خرید واجد اثر است؟ -1

  اجراي احکام چه تکلیفی در خصوص ده درصد مبلغ پیشنهادي تودیع شده توسط خریدار دارد؟ -2

 پاسخ:

در فرضی که برنده مزایده پس از  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  129به صراحت ماده  -2و  1

آن را ظرف یک ماه نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت سپردن ده درصد بهاي اموال بقیه 

ضبط و مزایده تجدید خواهد شد؛ بنابراین، چنانچه تشریفات مزایده و اجرا صحیح و قانونی انجام گرفته باشد 

هه، مات یک مانده قیمت اموال اقدام نکند، در هر حال با گذشت مهلولی برنده مزایده نسبت به پرداخت باقی

  شود و اعالم انصراف برنده مزایده نیز مانع ضبط نخواهد بود.مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می

 

  



 

1400/07/07    

7/1400/618   

  ع  618-66-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون شهرداري  77چنانچه دستگاهی با عقیده به اشتباه بودن تصمیم اتخاذي از سوي کمیسیون موضوع ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي، مبنی بر لزوم پرداخت عوارض متعلقه براي چند سال معین  1334مصوب 

 فاعیات انجام شده با محوریتدادخواست ابطال آن تصمیم را به دادگاه صالح تقدیم دارد و این مرجع بر اساس د

معافیت خواهان حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون یاد شده صادر کند و رأي صادره قطعیت یابد؛ آیا شهرداري 

هاي بعد یا قبل از سنوات موضوع رأي صادره، مراتب را بار دیگر تواند به منظور مطالبه عوارض براي سالمی

  له را به پرداخت عوارض ملزم کند؟ه مطرح و دستگاه محکومقانون یادشد 77در کمیسیون موضوع ماده 

 پاسخ:

ها صرفاً در خصوص موضوعات و حیطه زمانی مندرج در رأي و احکام صادره آراي صادره از شعب دادگاه

معتبر بوده و افاده حکم کلی از این موارد برخالف قوانین موضوعه است؛ بنابراین رأي صادره فرض سؤال 

توان ممنوعیت کلی را از آن برداشت کرد؛ حیطه زمانی و موضوعی آن رأي قابلیت استناد دارد و نمیصرفاً در 

بنابراین، رسیدگی به عوارض فرض سؤال در خصوص سنواتی که موضوع حکم دادگاه نبوده است، با مانعی 

  مواجه نیست.

 



 

1400/07/06    

7/1400/617   

  ح  617-115-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در فرضی که دادگاه حکم بر انحالل شرکت صادر می کند نحوه اجراي حکم چگونه است؟ آیا دادگاه باید با 

تعیین مدیر تصفیه امر تصفیه را بر عهده بگیرد یا آن که هم چنان مدیران شرکت موظف به اجراي رأي هستند؟ 

نکنند، تکلیف متقاضی انحالل شرکت که حکم به نفع وي صادر در فرض اخیر، چنانچه مدیران شرکت اقدامی 

  شده است، چیست؟

 پاسخ:

، در مواردي که 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  205با توجه به قسمت اخیر ماده 

 فیهگیرد، دادگاه ضمن صدور حکم بر انحالل شرکت مدیر تصانحالل شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می

کند؛ هر چند در دادخواست تقاضاي انحالل شرکت، تعیین مدیر تصفیه تقاضا نشده باشد. با را نیز تعیین می

تعیین مدیر تصفیه امر تصفیه بر عهده مدیر تصفیه است. بدیهی است با تعیین مدیر تصفیه، مدیران شرکت در 

  قسمت اخیر سؤال منتفی است. این خصوص سمتی نخواهند داشت. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به

 



 

1400/07/07    

7/1400/598   

  ح  598-29/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

مقرر داشته است: در مواردي که حکم تخلیه صادر  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  27ماده 

نماید. شود دادگاه ضمن صدورحکم مهلتی که ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد براي تخلیه تعیین میمی

  هاي تخلیه عین مستأجره را تعیین کرده است.هاي یک و دو این ماده مهلتتبصره

هاي عمومی و انقالب در و قانون آیین دادرسی دادگاه 1356ب با توجه به قانون اجراي احکام مدنی مصو -1

  نسخ شده است؟ 1379امور مدنی مصوب 

ر هاي مقردر صورت عدم نسخ ماده قانونی صدرالذکر، آیا دادگاه صادرکننده حکم تخلیه مکلف است مهلت -2

  در این ماده را حسب مورد تعیین و در رأي صادره منعکس کند؟

  م تعیین مهلت توسط دادگاه در رأي تخلیه چیست؟نتیجه عملی عد -3

 پاسخ:

در مواردي که حکم «که مقرر داشته است:  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  27مقررات ماده  -1

شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد براي تخلیه تخلیه صادر می

هاي یک و دو ماده یادشده نسبت به اماکن کسب و پیشه مشمول قانون مذکور، خاص تبصرهو » نمایدتعیین می

  بوده و به قوت خود باقی است و نسخ نشده است.

کننده در صدور هاي رسیدگیهاي آن، تکلیف قانونی دادگاهرعایت مهلت مقرر در ماده یادشده و تبصره -2

  احکام تخلیه اماکن کسب و پیشه است.

هاي مذکور در حکم دادگاه، اجراي احکام تعیین مهلت و تکمیل رأي را از دادگاه صورت عدم ذکر مهلتدر  -3

  کند.صادرکننده حکم درخواست می

 



 

1400/07/04    

7/1400/597   

  ك  597-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

عالوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت «از عبارت  1375مقنن در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 

  استفاده کرده است: 604موضوع ماده » جبران خسارت وارده«) و یا 598(ماده » المثلاجرت

  المثل رأي صادر کند؟.تواند بدون ارایه دادخواست  پیرامون خسارت و یا اجرتآیا دادگاه کیفري می -1

ا دیده یت باشد، چه کسی باید دادخواست را اقامه نماید؛ وزارتخانه بزهدر صورتی که نیازمند به دادخواس -2

استانداري و یا وزارت کشور و یا همان مرجعی که از قبل اقدامات مجرمانه خسارت دیده است ؟مثال مقامات 

 اند آیا شهرداري بایدعلیه شهردار یا شوراي شهر اقامه دعوايشهرداري باعث تضییع اموال شهرداري شده

  حقوقی کند؟

  آیا دادگاه کیفري صالحیت ذاتی براي رسیدگی به دادخواست را دارد؟. -3

 پاسخ:

شود و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی -1

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

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

ان عالوه بر جبر«دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت 

(مذکور در فرض  1375(تعزیرات) مصوب قانون مجازات اسالمی  604و  598در مواد » خسارات وارده

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

تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  11برابر ماده  -2

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

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

عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علیاالصول تکلیفی به تقدیم  ورود خسارت به اموال

قانون اصالح موادي  2ماده » د«دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردي مانند تبصره یک الحاقی به بند 



 2ماده » د«که دادستان در محدوده موضوع بند  1393از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 

  قانون فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند.

دعواي مطالبه مال یا خسارت اصوالً دعواي مدنی است که در صالحیت دادگاه حقوقی است، اما قانونگذار  -3

تیار را داده است که دعواي مذکور را قانون آیین دادرسی کیفري به مدعی خصوصی این اخ 15به موجب ماده 

به تبع امر کیفري در دادگاه جزاي طرح کند تا توامان رسیدگی شود. در این صورت براي دادگاه کیفري 

شود هر چند این اختیار نافی صالحیت دادگاه حقوقی نیست. لذا در فرض پرسش، صالحیت اضافی ایجاد می

  رر و زیان ناشی از جرم را دارا است./دادگاه کیفري صالحیت رسیدگی به موضوع ض

 



 

1400/07/10    

7/1400/592   

  ح  592-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه توقیف کرده باشد، آیا ثالث الزاماً باید چنانچه مامور کالنتري مال ثالث را به اشتباه به عنوان مال محکوم

توانند دستور رفع اقدام کند یا خود دادورز یا قاضی اجراي احکام رأساً میدر قالب اعتراض ثالث اجرایی 

  توقیف  صادر کنند؟

 پاسخ:

علیه توقیف کرده باشد، از شمول مواد چنانچه مأمور اجرا مال متعلق به ثالث را به اشتباه به عنوان مال محکوم

این قانون، به دستور  26خارج است و با توجه به ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و  146

  دادرس اجراي احکام مدنی باید از آن رفع توقیف شود.

 



 

1400/07/19    

7/1400/591   

  ك  591-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

کشند و در آن زمان دو نفر مظنون شخص یا اشخاصی ناشناس اتوبوسی را به آتش می 1358/3/15در تاریخ 

شوند.  شود و با سوگند تبرئه میها رسیدگی و مورد از موارد لوث تشخیص داده میوجود داشته که به اتهام آن

  اند المال را  مطرح کردههم اکنون ورثه ي دعواي مطالبه  دیه از بیت

المال صادر توان حکم بر پرداخت دیه از بیتمی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  484 آیا طبق ماده -1

کرد یا این که  و قانون مجازات اسالمی که بعدا تصویب شده یک قانون ماهوي است و عطف به ماسبق 

  شود؟نمی

ر د طبق قانون حاکم بالمال االن و به تازگی مطرح شده و بایتوان گفت دعواي مطالبه دیه از بیتآیا می -2

زمان رسیدگی حکم بر پرداخت دیه صادر کرد؟ چرا که در آن زمان فقط نسبت به جنبه کیفري موضوع رسیدگی 

  شده است و نسبت به جنبه مدنی آن رسیدگی نشده است.

 پاسخ:

برگرفته از شرع انور و احکام فقهی است  1392مقررات مربوط به دیات در قانون مجازات اسالمی  -2و  1

االجرا شدن قانون مذکور به وقوع پیوسته، از جمله فرض سؤال نیز باید و در خصوص جرایمی که قبل از الزم

قانون مذکور راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین آمده، ناظر به مقررات و  10اعمال شود و آنچه در ماده 

استثناي تعزیرات منصوص شرعی) و اقدام تأمینی و تربیتی است و شامل مقررات نظامات دولتی (تعزیرات به 

شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون صدرالذکر، مقررات مربوط مربوط به قصاص و دیات نمی

 به دیات را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق مسکوت بوده، تصویب کرده است؛ بنابراین فرض

اند، استعالم که قاضی موضوع قتل عمد را از موارد لوث تشخیص داده و متهمان با اتیان سوگند تبرئه شده

المال است و زمان وقوع قتل و پرداخت دیه از بیت 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  484مشمول ماده 

دم در آن زمان مطالبه دیه لیايکه، اوشده بر موضوع نیست؛ اعم از آنیاد 484مانع از تسري مقررات ماده 

  کرده باشند یا این که اساساً چنین درخواستی مطرح نشده باشد.

   



 

1400/07/19    

7/1400/583   

  ك  583-142-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداري در صورت صدور کیفرخواست،  7مطابق ماده 

شود و کارمند متهم به یکی از جرائم موضوع قانون مذکور که داراي مجازات حبس است از خدمت معلق می

ود. اهد بدر صورت صدور رأي قطعی بر برائت، حالت تعلیق رفع و تمام حقوق و مزایاي وي قابل پرداخت خو

در صورتی که کارمند موصوف به جرم اختالس محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی شود و اجراي حکم براي 

  چند سال معلق شود:

  آیا تعلیق مجازات موجب انتفاء تعلیق از خدمت خواهد بود؟ -1

ه خدمت و لغو حکم تواند به صرف ارائه رأي بر تعلیق مجازات، نسبت به اعاده بآیا دستگاه اجرایی می-2

  تعلیق قبلی کارمند اقدام کند؟

 پاسخ:

با هدف  1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  7حکم مذکور در ماده 

جلوگیري از آثار سوء تداوم خدمت متهمی است که در مظان ارتکاب چنین جرایمی قرار گرفته است و لذا 

تکلیف نسبت به اتهام وي ادامه خواهد یافت. بنا به مراتب فوق و با عنایت به استثنایی صرفاً تا زمان تعیین 

گفته و ضرورت اکتفاي به قدر متیقن در مقررات مشتمل بر احکام استثنایی پیش 7بودن تعلیق مذکور در ماده 

استناد ماده  ز شغل خود بهراستا با اصول تفسیر مضیق قوانین کیفري و به نفع متهم است، تعلیق کارمند اکه هم

شود و تا زمان صدور حکم قطعی و یا قطعیت حکم ادامه شده، از تاریخ صدور کیفرخواست آغاز میقانونی یاد

که مفاد حکم مبنی بر برائت باشد یا مبتنی بر فرض استعالم که تعلیق مجازات است. بدیهی یابد؛ اعم از آنمی

قانون تشدید  7از زمان قطعیت آن، تعلیق از خدمت موضوع ماده  است در صورت صدور حکم بر محکومیت و

شود و مدت تعلیق تا پیش از صدور حکم مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداري متوقف و منتفی می

  قطعی، از محکومیت کارمند به انفصال از خدمت کسر خواهد شد.

 



 

1400/07/07    

7/1400/581   

  ح  581-29/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 1356هاي داراي کاربري صنعتی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اماکن صنعتی و یا کارگاه -1

؟ آیا این اماکن از حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا 1376هستند یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

  شوند؟مند میسرقفلی بهره

آالت و منصوبات یک واحد صنفی واگذار شود، آیا موضوع صلح اي ماشیننامهنچه به موجب صلحچنا -2

نامه صرفاً درآمد و عواید فعالیت واحد صنعتی در نتیجه استفاده که صلحشود یا اینشامل منافع عرصه نیز می

  شود؟آالت را شامل میاز اعیان و ماشین

 پاسخ:

هاي اماکن صنعتی و یا کارگاه 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  با توجه به اطالق ماده یک -1

داراي کاربري صنعتی، محل کسب و پیشه و تجارت تلقی و در چارچوب مقررات یادشده در صورتی که 

تنظیم  1376االجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب قرارداد اجاره مربوط به این اماکن قبل از الزم

بوده و حق کسب یا پیشه یا تجارت به این  1356د، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب شده باش

  گیرد. اماکن تعلق می

  کننده است.سؤال مطروحه موضوعی است و تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی -2

 



 

1400/07/06    

7/1400/578   

  ح  578-1400127شماره پرونده:  

  استعالم:

که حسب مقررات آیین دادرسی مدنی چنانچه خواهان درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نظر به این

به حین اجرا اخذ داشته باشد و حکم در این خصوص صادر شود علی االصول مبلغ هزینه دادرسی از محکوم

شود،  در ه تقسیط میشود. چنانچه خوانده درخواست اعسار از پرداخت محکو به طرح کند و محکومبمی

که، شود؟ مانند آنبه کسر میصورت تقسیط و باال بودن هزینه دادرسی، این هزینه چگونه از اقساط محکوم

مبلغ اقساط یک میلیون تومان ومیزان هزینه دادرسی سیصد میلیون تومان باشد، در این صورت چنانچه بخواهیم 

د ماه باید ابتدا هزینه دادرسی را کسر و سپس به سراغ پرداخت مرتبه اول هزینه دادرسی را وصول کنیم تا سیص

  به برویم؟محکوم

 پاسخ:

ه، علیدر فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و متعاقباً با درخواست محکوم

مومی و انقالب در هاي عقانون آیین دادرسی دادگاه 514و  511به تقسیط شده است، با عنایت به مواد محکوم

ه له نسبت به تأدیبه، محکوم، چنانچه با تشخیص دادگاه با پرداخت هر قسط از محکوم1379امور مدنی مصوب 

که تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آن

له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذکور، کومهرگاه پرداخت قسط یا اقساط تعیین شده موجب خروج مح

  موجبی براي وصول هزینه دادرسی از قسط یا اقساط پرداختی وجود ندارد.

 



 

1400/07/03    

7/1400/574   

  ح  574-139-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

شرایط عمومی پیمان روش حل اختالف بین کارفرماي دولتی و پیمانکار را  53ماده » ج«با عنایت به این که بند -1

تواند در مقرره داوري شوراي عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است، آیا با وجود استفاده از فعل می

رجع قضایی بر چنانچه م -2مذکور، مراجع قضایی صالحیت رسیدگی ابتدایی به اختالفات موضوع پیمان را دارند؟ 

تواند استفاده شده است لذا مرجع قضایی شرایط عمومی پیمان از فعل می 53ماده » ج«این استدالل باشد که در بند 

صالح به رسیدگی پیش از اعالم نظر داور است و پرونده را جهت رسیدگی به کارشناسی ارجاع کند، آیا در این مرحله 

یاد شده اختالف خود را به داوري ارجاع کنند؟ در  53ماده » ج«استناد به بند توانند با هر یک از طرفین پرونده می

چنانچه بعد از حدوث اختالف بین کارفرماي دولتی و  -3صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف پرونده قضایی چیست؟ 

سیدگی، اولین جلسه رپیمانکار، پیمانکار نزد مرجع قضایی طرح دعواي کند و در بازه زمانی ابالغ دادخواست تا تشکیل 

یادشده به داوري ارجاع و در جلسه اول رسیدگی، مستندات ارجاع اختالف به  53کارفرما اختالف را وفق بند ج ماده 

گونه که مستحضرید در قراردادهاي همان-4داوري را تقدیم دادگاه کند، تکلیف پرونده قضایی و مرجع داوري چیست؟ 

گیرد، المللی مانند بانک توسعه اسالمی صورت میهاي بینعطایی از سوي بانکپیمانکاري که از طریق تسهیالت ا

المللی مانند قراردادهاي فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است و اصوالً قرارداد پیمان تابع قوانین بین

قراردادهاي فیدیک حل اختالف بین طرفین قرارداد به  67ماده  67-3-2از بند  Bنه شرایط عمومی پیمان در شق 

داوري بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر این اساس، چنانچه کارفرماي دولتی بر اساس 

قرارداد مذکور قصد ارجاع اختالف به داوري را بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران داشته باشد، آیا مرجع داوري 

  شرایط عمومی پیمان همان شوراي عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است؟  53وفق ماده 

 پاسخ:

» ج«اوالً، حل اختالف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند  -1

یادشده  53وضوع ماده عالی فنی م شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختالفات به داوري شوراي 53ماده 

هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی  12/3/1382مورخ  28591/ت 5005و با توجه به مصوبه شماره 

  مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموري اسالمی ایران است، فاقد اشکال است.



بر حق هر یک از طرفین قرارداد براي  شرایط عمومی پیمان ناظر 53ماده » ج«در بند » توانندمی«ثانیاً، قید 

مراجعه به مرجع حل اختالف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختالف (داوري و مرجع 

شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط قضایی) افاده نمی

شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی  53ماده » ج«به حل اختالف وفق بند  عمومی پیمان عمل کنند، ملزم

  اختیار رسیدگی ابتدایی به اختالفات طرفین پیمان را ندارند. 

(در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري)؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و  -3و 2

  د قرار عدم استماع دعوا صادر کند.مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه بای

المللی المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بینهاي بینچنانچه به سبب اخذ تسهیالت از بانک -4

الذکر که حل اختالف را از قرارداد اخیر 67ماده  67-3-2از بند » ب«مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق 

ین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط طریق داوري و بر اساس قوان

» الف«از جزء  2با اصالحات بعدي و بند  1351قانون برنامه و بودجه کشور مصوب  23عمومی پیمان (ماده 

ماده » ج«) و به سبب اطالق و عموم بند 1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 24ماده 

شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، در صورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست  53

هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوري، شوراي عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوري 

حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و  شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایتدر این قسم قراردادها محسوب می

  سی و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران با فرض تحقق شرایط ضروري خواهد بود

 



 

 

1400/07/07    

7/1400/535   

  ك  535-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

دادستان شهرستان شخصا اقدام گردد. در شهري به اتهام حمل و نگهداري مواد مخدر دستگیر می» الف«شخص 

نماید و پرونده جهت صدور حکم به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست می

یین وقت باشد تعبه شعبه اول دادگستري ارسال و توسط رئیس محترم شعبه اول که رئیس دادگستري نیز می

رئیس دادگستري شهرستان به جهت تغییر سمت به شهرستان  گردد، اما قبل از تشکیل جلسه،جهت رسیدگی می

دیگر ي منتقل و دادستان همان شهرستان که اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نموده به 

شود و نامبرده نیز به جهت اظهار نظر عنوان رئیس شعبه اول و رئیس دادگستري همان شهرستان منصوب می

به و دادرس دیگر در همان پرونده، با صدور قرار امتناع از رسیدگی اقدام به ارسال ماهوي و عدم وجود شع

نماید دادگاه مذکور نیز پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع اقدام به صدور ترین دادگاه میپرونده به نزدیک

هی نسبت به رأي نماید. حال سوال این است که کدام دادستان در مقام اعتراض حق تجدیدنظرخوارأي می

اصداري را دارد؟ دادستان دادگاهی که در معیت دادگاه صادرکننده رأي است یا دادستانی که جرم در آن حوزه 

اید ها بکشف و کیفرخواست صادر کرده است. همچنین این رأي در اجراي احکام کیفريِ کدام یک از شهرستان

  اجرا شود؟

 پاسخ:

، این که دادرس دادگاه مردود بوده 1392ون آیین دادرسی کیفري مصوب قان 425و  422، 26مستنبط از مواد 

و به لحاظ نبود دادرس دیگر در حوزه قضایی پرونده به نزدیکترین حوزه قضایی ارسال شده است؛ نافی 

  صالحیت دادسراي محل وقوع جرم جهت اعتراض به حکم صادره و اجراي حکم نیست.

 



 

1400/07/19    

7/1400/528   

  ك  528-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

رونده شود، پقانون آیین دادرسی کیفري  از سوي رئیس قوه قضاییه پذیرفته می 477در مواردي که اعمال ماده 

محاکماتی جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه به رئیس کل دادگستري استان 

گردد. چنانچه قانون مذکور ارسال می 478ع و اعالم توقف اجراي حکم وفق ماده مربوطه جهت اطال

علیه پرونده جهت تحمل حبس در زندان بوده و فاقد تأمین باشد در صورت اعالم توقف اجراي حکم محکوم

ور عالی کش گردد و اجراي احکام مربوطه نیز در این مورد حق اخذ تأمین الزم را نداشته و دیوانبالقید آزاد می

ن را تواند نداشتن تأمیعلیه تأمین الزم را اخذ نماید و فقط میتواند به لحاظ عدم دسترسی به محکومنیز نمی

علیه عمال تأمینی جهت در دسترس بودن وي وجود که با آزادي محکومبه شعبه اعالم کند. با عنایت به این

  مایید.نخواهد داشت، نحوه عمل را به این معاونت اعالم فر

 پاسخ:

 477، تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  478و  251، 217مستفاد از مواد 

علیه) این قانون، به معناي آزادي بدون قید و شرط متهم (محکوم 478این قانون و تعویق اجراي حکم در اجراي ماده 

ه ربط به شعبه خاص مربوطنیست و در هر صورت مراتب باید به قید فوریت از سوي قاضی اجراي احکام کیفري ذي

اي در دیوان عالی کشور که پرونده امر جهت رسیدگی ماهوي به آن ارجاع شده است، اعالم شود تا با لحاظ معیاره

  الذکر، قرار تأمین کیفري متناسب نسبت به متهم صادر شود.قانون فوق 250مذکور در ماده 

 



 

1400/07/06    

7/1400/508   

  ح  508-76-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مدنی، صرفاً در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر  380آیا اعمال خیار تفلیس موضوع ماده 

  توان نسبت به اشخاص غیر تاجر معسر از پرداخت ثمن نیز مجرا دانست؟که این ماده را میاست  یا این

 پاسخ:

که مقررات ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادي جامعه مرتبط است، در قانون با عنایت به این

اي در خصوص تجار مقررات ویژه 1318و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  1311ت مصوب تجار

تري نسبت به مقررات کامل 1311قانون تجارت مصوب  535تا  528ورشکسته وضع شده است و در مواد 

راجع به تاجر قانون مدنی  380بینی شده است؛ لذا استناد به ماده قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیش

و  426تا  423که احکام راجع به وضعیت معامالت تاجر ورشکسته در مواد ورشکسته منتفی است؛ ضمن آن

بینی شده است. بنابراین در پیش 1318قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  557

شکسته و ناظر به اشخاص غیر قانون مدنی منصرف از تاجر ور 380فرض سؤال خیار تفلیس موضوع ماده 

  تاجر است. اعمال اصل تساوي بین طلبکاران و دیگر اصول حاکم بر ورشکستگی نیز مؤید این برداشت است./

  

 



 

1400/07/07    

7/1400/466   

  ح  466-76-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

شود که باغ شود و خریدار بعداً متوجه مییک قطعه باغ به با قرارداد عادي و کاربري باغ شهر فروخته می

موصوف فاقد کاربري مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعواي بطالن قرارداد 

کند. خریدار ثمن و خسارت وارده ادر میقانون مدنی حکم بربطالن قرارداد ص 365را مطرح و دادگاه وفق ماده 

را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپري شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه 

  شده است.

هیأت عمومی دیوان 15733/7/1397تواند با وحدت مالك از رأي وحدت رویه شماره آیا دادگاه می -1

  اي ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟منطقه عالی کشور با قیمت به روز و

تواند ثمن معامله را بالحاظ شاخص اعالمی بانک مرکزي در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت آیا دادگاه می -2

  مالك عمل قراردهد؟

  آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟ -3

 پاسخ:

که فرض مطرح شده در مقدمه استعالم از موارد بطالن معامله است یا خیر؛ با صرف نظر از آن – 3و 1-2

ست للغیر بودن مبیع صادر شده اکه در فرض سؤال حکم بر بطالن معامله به دلیلی غیر از مستحقعنایت به این

ی به عقد فاسد قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کس 365که مطابق ماده و با توجه به این

الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال مالی را قبض کند، وفق قاعده علی

و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که 

ت، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل اس

قانون مدنی  1082که حکم مقرر در تبصره ماده ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان

و  15/7/1393مورخ  733این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره  391) و ماده 29/4/1376(الحاقی 

می دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، هیأت عمو 1/4/1400مورخ  811

هیأت  1/4/1400مورخ  811محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأي وحدت رویه شماره 



عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از 

  گیرد.و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت نظر نوع 

 



 

 

1400/07/21    

7/1400/364   

  ح 364-9/16-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

)  چنانچه زوجه کارهاي منزل را با قصد عدم  تبرع و با دستور 1385قانون مدنی(الحاقی  336وفق تبصره ماده 

ت، اسالمثل است. با توجه به عرف جامعه که اساساً بناي زندگی بر عشق و مودت زوج انجام دهد مستحق جرت

 که بار اثبات تبرعی بودن اعمالباید قصد عدم  تبرع یا فقدان قصد را در دادگاه ثابت کند یا آنآیا زوجه می

  زوجه بر عهده زوج است؟

  پاسخ:

، دهدکه زوجه با هدف تداوم زندگی مشترك و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام میاوالً، از آنجایی

  توان حمل بر قصد تبرع وي تلقی کرد.ها را نمیالمثل در زمان انجام این کارسکوت وي در خصوص اجرت

) در مقام تغییر مدعی و منکر و 23/10/1385قانون مدنی (الحاقی  336گذار در تبصره ماده ثانیاً، قانون

» بت شودنیز ثا با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه«تحمیل بار اثبات بر زوجه نبوده است. عبارت 

گذار جایی که قانونمندرج در تبصره یادشده مفید این معنا نیست که بار اثبات بر عهده زوجه است؛ و از آن

را به کار نبرده است؛ و وفق عمومات نافی را نفی کافی است و اثبات هر ادعایی از جمله » اثبات کند«عبارت 

باشد، لذا در فرض سؤال، اثبات تبرعی بودن تابع دعی میادعاي تبرعی بودن اقدامات فرض سؤال بر عهده م

  عمومات است.

 



 

1400/07/18    

7/1400/295   

  ع 295-66-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه مالک بدون اخذ پروانه ساختمانی یا بر خالف مدلول پروانه ساختمانی احداث بنا کند، مالك اخذ 

  کدام یک از موارد زیر است؟عوارض شهرداري 

  ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ همان روز؛ -

  االداء؛ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ یوم -

با  1334مصوب  قانون شهرداري 100ضابطه حاکم بر زمان صدور رأي قطعی از سوي کمیسیون ماده  -

  مان قطعیت رأي؛اصالحات و الحاقات بعدي و به نرخ ز

  االداء؛و به نرخ یوم قانون شهرداري 100ضابطه حاکم بر زمان صدور رأي قطعی از سوي کمیسیون ماده  -

  ضابطه حاکم بر زمان مورد مطالبه از سوي شهرداري و به نرخ روز. -

 پاسخ:

ن حکم قانونی عوارض متعلقه شهرداري تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدا

موجبی براي محاسبه عوارض بر اساس مقرات سنوات بعدي وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال در فرض سؤال 

قانون  100احداث و رأي کمیسیون ماده  1390چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خالف آن در سال 

اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه  صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر 1398شهرداري در سال 

شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدي از جمله سال صدور رأي از کمیسیون ماده می

با اصالحات و الحاقات بعدي در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت  1334قانون شهرداري مصوب  100

  به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد.

 



 

1400/07/28    

7/1400/174   

  ح  174-246-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي تاریخی که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدي با توجه به بروز اختالف در مورد اراضی محوطه

ل را سواالت ذیو نیز داراي مالک خصوصی است، خواهشمند است در راستاي تعیین تکلیف این اراضی، پاسخ 

  اعالم فرمایید.

هاي تاریخی که تأمین زمین به عنوان عوض به مالک خصوصی جهت آزادسازي اراضی واقع در محوطه -1

اند(زمین جایگزین جهت معاوضه با اراضی واقع در محوطه تاریخی) بر عهده کدام سازمان و ثبت ملی شده

  نهاد است؟

اراضی واقع در محوطه تاریخی به چه صورت باید توسط آن سازمان  زمین مورد نیاز به منظور آزاد سازي -2

  و نهاد تخصیص داده شود؟ (بالعوض یا با دریافت بهاي عادالنه)

قانون تنظیم بخشی از  69ماده  1مستند قانونی در خصوص زمین جایگزین کدام ماده قانونی است ؟تبصره  -3

این قانون و یا احیاناً مقرره قانونی  91با اصالحات و الحاقات بعدي یا ماده  1381مقررات مالی دولت مصوب 

  دیگري ؟

 پاسخ:

و الیحه  1347مصوب » خرید ابنیه و اراضی و تأسیسات براي حفظ آثار تاریخی و باستانی«مطابق قانون  -1

ظ، تعمیر و مرمت این شوراي انقالب، در صورتی که براي حف 1358این قانون مصوب  3قانونی اصالح ماده 

آثار، نیاز به خرید از بخش خصوصی باشد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی مطابق این قانون 

کند و واگذاري زمین معوض در این قانون هیأت وزیران عمل می 10/5/1351اجرایی آن مصوب  نامهو آیین

قانون تنظیم بخشی از مقررات  91ر فرض مذکور در ماده بینی نشده است. ضمناً تأمین زمین معوض ناظر بپیش

  با اصالحات و الحاقات بعدي است. 1381مالی دولت مصوب 

با  1381قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  69ماده  1اوالً، حکم مقرر در تبصره  -3و 2

ی و در اختیار قرار دادن این اراضی اصالحات و الحاقات بعدي ناظر است بر اراضی ملی، دولتی و منابع طبیع

ها مستلزم ذکر نام است، به صورت هایی که شمول قانون بر آنهاي اجرایی، نیروهاي مسلح و سازمانبه دستگاه



ارج اند، خبالعوض و با ترتیب مقرر در این تبصره و از فرض سؤال یعنی امالك تاریخی که ثبت ملی شده

  است.

با اصالحات و الحاقات  1381قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  91 ثانیاً، حکم مقرر در ماده

هایی مصداق دارد که به تشخیص برداري از ساختمانبعدي، صرفاً در خصوص خرید، تعمیر، تجهیز و بهره

 اي موردهوزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی داراي ارزش تاریخی و فرهنگی است و با کاربري

ربط ها توسط دستگاه اجرایی ذينظر دستگاه اجرایی قابل تطبیق است. حکم این ماده به تملک این ساختمان

ربط و موافقت فروشنده و گذار چنین تملکی را منوط به تقاضاي دستگاه اجرایی ذيشود و قانونمنجر می

ازي) و جهاد کشاورزي با هاي مسکن و شهرسازي (راه و شهرسخانهتأمین زمین جایگزین توسط وزارت

دریافت بهاي عادله دانسته است و از مواردي که وزارت میراث فرهنگی،گردشگري و صنایع دستی، اراضی 

  کند، خارج است.تاریخی که ثبت ملی شده است یا حریم این اراضی را خریداري و تملک می

 



 

1400/07/07    

7/1400/165   

  ك 165-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

مباالتی در نگهداري طفل پنجاه درصد مقصر چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بی

اعالم نمایند، صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص، 

قیم  توان رضایتشوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میآیا نامبردگان مسئول پرداخت دیه نیز تلقی می

موقت نسبت به ایشان را پذیرفت؟ چنانچه قائل به مسؤولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم، اوالً، مسؤولیت 

ه جایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیاً، چنانچه نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند، با تو

  به مصلحت طفل برخورد قانونی چگونه باید باشد؟

  

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی  16نظر از مقررات ماده اوالً، صرف

مبنی بر کیفیت پرداخت خسارت در صورت جمع اسباب متعدد در حادثه، در  1395از وسایل نقلیه مصوب 

کننده رابطه استناد بین رفتار متهمان (پدر و مادر طفل و راننده) ه به نظر قاضی رسیدگیفرض استعالم، چنانچ

  شود.رفتار می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  526با حادثه محرز باشد، مطابق ماده 

ت ، والی1392قانون مجازات اسالمی مصوب  358ثانیاً، در جنایات غیر عمدي با توجه به مفهوم مخالف ماده 

ولی قهري به قوت خود باقی است و قیم موقت یا دادستان نقشی در مطالبه دیه ندارند؛ لذا رضایت قیم موقت 

از بابت دیه، تأثیري در این خصوص ندارد؛ هرچند که تعقیب کیفري ولی قهري از جهت جنبه عمومی جرم وفق 

دمه وارده به طفل منطبق با مواد پذیرد. اگر صصورت می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  70ماده 

باشد، با عنایت به قابل گذشت بودن این جرایم  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  717و  716

، در صورت عدم طرح شکایت، موضوع از نظر کیفري 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104طبق ماده 

  هم قابل تعقیب نیست. 



ذ تأمین کیفري از والدین مقصر در حادثه رانندگی که منتهی به مصدومیت طفل شده ثالثاً، در خصوص نحوه اخ

است، با لحاظ عمومات حاکم بر صدور قرارهاي تأمین کیفري و با توجه به آنچه در باال گفته شد و مالحظه 

  شود.قانون آیین دادرسی کیفري اتخاذ تصمیم می 217ماده  3و تبصره  250مواد 

  

 



 

1400/07/03    

7/1400/159   

  ك  159-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه مربوطه، آیین 179هاي صنعتی و عالئم تجاري و ماده قانون ثبت اختراعات ، طرح 59با توجه به مفاد ماده 

آوري که با جمعنامه تا زمان صدور قرار نهایی است یا اینآیین 179مراد از انجام تحقیقات مقدماتی در ماده 

اولیه ادله، باید پرونده به دادسراي مربوطه در تهران ارسال شود؟ در فرض اعتقاد به صدور قرار نهایی،آیا 

هاي کیفري همان حوزه قضایی رسیدگی کننده ارسال شود تا متعاقباً از کیفرخواست باید به صالحیت دادگاه

که کیفرخواست صادره بر خالف طریق دادگاه با صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه تهران ارسال شود یا این

  اصول کلی باید مستقیما به صالحیت محاکم تهران تنظیم گردد؟

 پاسخ:

هاي صنعتی وعالئم تجاري، صالحیت دادگاه قانون ثبت اختراعات، طرح 59که در ماده اوالً، با توجه به این

اشد بهاي اجرایی آن مینامهشده وآیینعمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختالفات ناشی از اجراي قانون یاد

ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوماً نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از » اختالفات«وکلمه 

ختالف هم قابل طرح باشد، بنابراین دعاوي کیفري است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث ا

 که رسیدگی به اختالفاتهاي عمومی حقوقی است، مضافاً به اینشده معطوف به صالحیت دادگاهصالحیت یاد

راین، بینی است. بنابنامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیشناشی از اجراي آیین

  الذکر مطابق قواعد حاکم بر صالحیت مراجع قضایی کیفري خواهد بود.نون فوقرسیدگی به جرایم مذکور در قا

  ثانیاً، باتوجه به مراتب فوق پاسخ به دیگر پرسش منتفی است.

 



 

1400/07/03    

7/1400/153   

  ك  153-139-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

  گردد؟محسوب میآیا جرم ربا از لحاظ قواعد مرور زمان مستمر  -1

چنانچه فردي سابقاً تحت عنوان شروع به ربا محکوم شده باشد و پس از صدور حکم محکومیت، مبادرت  -2

که بخشی از رفتار به وصول وجه اسناد تعهدآوري کند که در این راستا اخذ نموده است، با عنایت به این

  وان بزه ربا به نحو تام قابل تعقیب است؟ارتکابی سابقاً موضوع حکم واقع شده است، آیا مجدد تحت عن

 پاسخ:

از جمله جرایم آنی است و از  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  595جرم ربا موضوع ماده  -1

قانون مجازات اسالمی  107و  105حیث مبدأ احتساب مرور زمان، حسب مورد تابع مرور زمان موضوع مواد 

  است. 1392مصوب 

س از محکومیت بابت شروع به جرم ربا، وجه اسناد تعهدآوري را که در راستاي که محکوم پدر فرضی  -2

جا که وصول وجه این اسناد جزء آخر رکن مادي جرم و نتیجه وقوع جرم اخذ کرده است وصول کند، از آن

م بر ور حکشود و در صورت صدرفتار مجرمانه است؛ مرتکب بابت ارتکاب جرم تام ربا تعقیب و محاکمه می

محکومیت وي، چنانچه قبالً در همین رابطه به اتهام شروع به جرم ربا محکومیت یافته باشد، موضوع از جهات 

  اعاده دادرسی خواهد بود.

 



 

1400/07/25    

7/1400/120   

  ع 120-192-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي  12و  10با عنایت به منطوق و مفهوم مواد 

 50ماده  9و نظریه شوراي نگهبان در خصوص بند  1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب برنامه

هاي مرتبط و مطروحه در این خصوص، خواهشمند و نیز فراوانی پرونده 1351قانون برنامه و بودجه مصوب 

  د:است اعالم فرمایی

ماده  5و تبصره 1356قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب  6ماده » ل«آیا مقررات مندرج در بند  -1

هاي ملی گاز و نفت که بر تحقق مسئوولیت شرکت 1356قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب  13

ایران صرفاً نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و نه عرصه اراضی تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها داللت 

  دارد، تا کنون به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت استناد قضایی دارد؟

انونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي در فرضی که وقوع تصرفات پیش از تصویب الیحه ق -2

صورت پذیرفته باشد، قانون حاکم بر موضوع  1358هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب اجراي برنامه

  کدام قانون است؟

  

 پاسخ:

ي الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجرا 11اوالً، با توجه به اطالق و عموم مواد یک و 

با اصالحات و الحاقات بعدي که سلب یا تحدید  1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب برنامه

قانون » ل«رسد بند شود، به نظر میهاي اجرایی را شامل میحقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه

 1356لی نفت مصوب قانون اساسنامه شرکت م 14و  13، 12و مواد  1356اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب 

ر الذکالذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانین فوقالیحه قانونی صدر 12در حد مغایرت با ماده 

جا که موجب است. بنابراین، در فرض سؤال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از امالك اشخاص از آن

المنفعه شدن یا دیگر موارد ، یا در صورتی که به مسلوبشودایجاد حقوق ارتفاقی براي دستگاه اجرایی می



شود؛ ضمناً در قانون جدید تحدید حقوق مالکانه منجر شود، مشمول احکام مندرج در الیحه قانونی مذکور می

قانون اساسنامه سابق این  14و  13، 12حکمی مشابه مواد  1395اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 

التصویب، هرگونه سلب یا تحدید حقوق قانون اخیر 83ماده  3ه است و با توجه به تبصره بینی نشدشرکت پیش

مالکانه اشخاص که پس از تصویب این قانون صورت گرفته است، مشمول مقررات الیحه قانونی صدرالذکر 

  است.

ب پیش از تصویثانیاً، چنانچه هرگونه تصرف یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اراضی و امالك فرض سؤال 

هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه

با اصالحات و الحاقات بعدي صورت گرفته و به اجراي مقررات قانون حاکم منجر شده باشد،  1358مصوب 

بر اساس عمومات و احکام این الیحه  شود و در غیر این صورت،مشمول مقررات الیحه قانونی یادشده نمی

  شود.قانونی رفتار می

  

 



 

1400/07/24    

7/1400/83   

  ع 83-1/10-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دستورالعمل تشخیص  خدمت  3ماده  4با توجه به بند ه تبصره 

دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه  10و  3و مواد  1384برجسته مصوب 

مصوب ریاست محترم قوه قضاییه آیا قضات دادگستري داراي عناوین اول تا سوم  1398قضایی مصوب 

  مسابقات سراسري کشوري قرآن کریم مشمول اعطاي گروه تشویقی می شوند؟

 پاسخ:

با  1370قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب  14اده در مورد ارتقاي گروه قضات وفق م

ضوابط مربوط به تغییر مقام و «دارد: این ماده نیز اشعار می 5اصالحات بعدي، احکامی مقرر شده و تبصره 

ارتقاي گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیالت، ارزشیابی و توانایی آنان در 

اي است که به پیشنهاد وزیر دادگستري به تصویب رییس قوه قضاییه نامهامور محوله بر اساس آیین انجام

هاي شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغییر مقام نامه تعیین گروهآیین«بر این اساس، ». خواهد رسید

 13/8/1396یه مربوط به االجرا است که آخرین اصالحبا اصالحات بعدي الزم 19/2/1389مصوب » قضات

گروه تشویقی به قضات داراي عناوین اول تا سوم مسابقات سراسري «است و طی آن، مورد سؤال یعنی 

ژه که هاي ویموضوع دستورالعمل اجرایی تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقت» کشوري قرآن کریم

با اصالحات  1370ت کارکنان دولت مصوب قانون نظام هماهنگ پرداخ 3ماده  4تبصره » هـ«در اجراي بند 

  بینی نشده است.بعدي تصویب شده است، پیش

 



 

1400/07/18    

7/1400/539   

  ك  539-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا سایر مقرراتی  6مطابق تبصره ماده 

که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین 

  مربوط تبدیل می شود 

و از این مقدار نه ماه را تعلیق و  اوال چنانچه دادگاه بدوي براي جرمی مجازات یک سال حبس در نظر گرفته

  دستور به اجراي سه ماه باقی مانده آن را میدهد آیا این اقدام وفق ماده مرقوم صحیح است یا خیر؟

ثانیا چنانچه در فرض بند فوق محکوم علیه موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی گردد آیا دادگاه در مقام 

و تخفیف می تواند با ابقاء مدت تعلیق حکم به اجراي فی المثل قانون آیین دادرسی کیفري  483اعمال ماده 

  روز از حبس را صادر نماید؟ 45

 پاسخ:

قانون کاهش مجازات  6قانون مجازات اسالمی الحاقی به موجب ماده  37حکم مذکور در تبصره ماده  -1

و یک روز به جایگزین  دایر بر الزام دادگاه به تبدیل مجازات حبس کمتر از نود 1399حبس تعزیري مصوب 

آن، ناظر به مواردي است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال 

الزاماً یا به اختیار، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ بنابراین فرض استعالم » کیفیات مخففه«

 37نه ماه آن را تعلیق کرده است؛ از شمول تبصره ماده  که دادگاه براي متهم یک سال حبس در نظر گرفته و

خارج است و سه ماه حبس که اجراي آن تعلیق نشده است، قابلیت اجرا  1399قانون مجازات اسالمی الحاقی 

  دارد.

مربوط به زمان  1399قانون مجازات اسالمی و تبصره الحاقی به آن در سال  37حکم مذکور در ماده  -2

صدور حکم و تعیین مجازات از سوي دادگاه بدوي یا مرجع تجدید نظر است؛ بنابراین در فرض استعالم (مذکور 

در بند یک) چنانچه جرم غیر قابل گذشت باشد و شاکی پس از قطعیت حکم اعالم گذشت کند؛ اعمال تخفیف 

ادرسی کیفري نسبت به مدت حبس قابل اجرا (سه قانون آیین د 483توسط دادگاه صادر کننده حکم طبق ماده 

   .    ماه حبس) فاقد منع قانونی است



 

1400/07/28    

7/1400/570   

  ح  570-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 142و  141با توجه به مواد  -الف

م تواند از آثار و نتایج غیر مستقیتقابل باید نتیجه مستقیم دعواي اصلی باشد و یا آن می، آیا دعواي 1379

  دفاع از دعواي اصلی نیز باشد؟

 142رسد با توجه به تعریف ارتباط کامل از یک سو و مصادیق ذکر شده در ماده که، به نظر میتوضیح آن

متقابل باید نتیجه مستقیم و اصلی دعواي اصلی باشد،  قانون مذکور که جنبه سلبی و یا حق حبس دارند، دعواي

نه ایجاد یک حق ناشی از آن؛ براي مثال، در دعواي اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و دعواي تقابل 

به خواسته مطالبه مابقی ثمن معامله بدون حق حبس و یا مطالبه قیمت افزایش مساحت مبیع، آیا این دعاوي با 

شوند و یا در دعواي اصلی مطالبه وجه چک فقدان حق حبس، موثر در یکدیگر و متقابل محسوب می توجه به

و دعواي تقابل استرداد الشه چک، آیا دعواي استرداد الشه چک نتیجه مستقیم و بدون واسطه دعواي اصلی 

ان است و در نتیجه دعواي که اثر مستقیم دعواي مطالبه و احراز استحقاق و یا عدم استحقاق خواهاست و یا آن

رسد؛ به عبارت دیگر، دعواي استرداد الشه چک فرع بر عدم مذکور نوبت به دعواي استرداد الشه چک می

  احراز استحقاق دارنده آن است.

قانون صدرالذکر باشد؛ اما فرد مبادرت به تقدیم دادخواست کرده باشد،  142چنانچه دعوا از مصادیق ماده  -ب

نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه «و دادگاه در نحوه رسیدگی به این دعوا چیست؟ آیا عبارت  تکلیف خوانده

  در ذیل این ماده، ظهور در اخیار خوانده اصلی دارد یا نهی و ممنوعیت وي در تقدیم دادخواست تقابل؟  » ندارد

 پاسخ:

یک منشاء باشد یا با موضوع  مالك دعواي تقابل بودن این است که موضوع آن با دعواي اصلی از -الف

دعواي اصلی ارتباط کامل داشته باشد؛ به نحوي که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگري باشد که تشخیص 

رض شده در فکننده است. شایسته ذکر است موارد مطرحمصادیق بر اساس همین مالك بر عهده قاضی رسیدگی

  سؤال از موارد دعواي تقابل است.



هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 142سخ یا بطالن معامله که برابر ماده دعواي ف -ب

شود، دعواي تقابل به عنوان دفاع در مقابل دعواي اصلی الزام به تنظیم سند بیان می 1379مدنی مصوب 

آن و مانع از اطالق عنوان شود و و نیاز به تقدیم دادخواست دارد؛ اما این امر نافی دعوي بودن محسوب نمی

بر آن نیست و مشمول دیگر احکام دعوي مانند تحمل بار اثبات توسط مدعی آن است و بنا به جهات » دعوي«

یادشده مبنی بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست مانع از امکان طرح آن با تقدیم  142یادشده حکم مقرر در ماده 

نیست و در این صورت دادگاه بدوي مکلف به رسیدگی توأم به دادخواست به صورت دعوي تقابل یا مرتبط 

  ها را از هم تفکیک کرده و به طور مستقل و جداگانه رسیدگی کند.تواند آنهر دو دعوي است و نمی

 


