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سردفتر به يك نفر جهت انتقال ملك ديگري، وكالت محضري مي دهد و  در پرونده اي فردي با تباني : سوال

 : مي شود متعاقباً ملك غير توسط وكيل منتقل

 انتقال مال غير توسط چه شخصي صورت گرفته؟ وكيل يا موكل يا هر دو؟: اوالً             

 اتهام سردفتر چيست؟: ثانياً             

 :جواب

  با توجه به اينكه مباشر انتقال مال غير در صورت علم و اطالع وكيل ايشان مي باشد اتهام وكيل   :نظر اكثريّت

ير و استفاده از سند مجعول و اتهام موكل معاونت در انتقال مال غير و اتهام سردفتر نيز عالوه بر جعل انتقال مال غ

 .  معاونت در انتقال مال غير مي باشد ،قانون ثبت 011بند الف ماده  در اسناد رسمي وفق

  در  ، هر سه مرتكب مشاركتبا توجه به وحدت قصد بين موكل و وكيل و سردفتر در انتقال مال غير  :نظر اقلّيت

 011انتقال مال غير شده اند و سردفتر عالوه بر مشاركت در انتقال مال غيرمرتكب جعل سند وفق بند الف ماده 

 .وكيل عالوه بر مشاركت در انتقال مال غير مرتكب استفاده از سند مجعول شده است ،قانون

 

با ادعاي توليد براي مصرف خود و خانواده در ( حيمسي)توليد مشروب توسط اقليت هاي ديني ديگر  : سوال

صورتي كه ميزان مشروب مكشوفه خارج از حد متعارف باشد آيا جرم محسوب بوده و قابل تعقيب  است يا 

 خير؟

 :جواب

  و اينكه اذن در شي اذن  0936و تبصره آن از قانون مجازات اسالمي مصوب  622با توجه به ماده   :نظر اكثريّت

ازم آن است و تفسير بايد به نفع متهم باشد اگر توليد در حدّ متعارف و براي مصرف شخص و خانواده اش باشد در لو

 . جرم نبوده و قابل تعقيب نمي باشد

  ير علن بدون تظاهر براي اقليت هاي ديني از طرف غتوجهاً به اينكه صرفاً شرب خمر در   :نظر اقلّيت

توسط  لذا مطلق توليد براي مصرفطه و معيار خاصي براي ميزان مصرف نداريم و قانونگذارجرم تلقي نشده و ضاب

 .مي باشداقليت هاي ديني جرم و قابل تعقيب 
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آيا عليرغم ( توافق)چنانچه در مبايعه نامه طريق انتقال سند رسمي وكالت بالعزل تعيين شده باشد  : سوال

  مي تواند الزام به تنظيم سند رسمي درخواست كند؟ آمادگي فروشنده به اعطاء وكالت مورد تعهد خريدار

 :جواب

  تنظيم سند رسمي براي معامالت امالك از قواعد امري است و توافق برخالف آن نيز خالف نظم   :نظر اكثريّت

عمومي است و الزم االجراء نمي باشد دعوي قابل استماع است چون عدم استماع دليل مي خواهد و اگر بخواهيم 

قانون آئين دادرسي مدني استناد كنيم در حالي كه اين دعوي اصالً  6عدم استماع صادر كنيم بايد به ماده  قرار

شود مشروط له اين شرط خريدار است و اگر شرط را شرط عدم  هم بر فرض در قرارداد شرط ،خالف موازين نيست

قابل ترتيب اثر نيست لذا دعوي قابليت انجام فعل بگيريم خالف قواعد امري رسمي شدن معامالت امالك است و 

 .   استماع و الزام خوانده را دارد

  با عنايت به اينكه توافق طرفين براي نحوه انتقال رسمي كه ممكن است در ثمن معامله تأثير زيادي   :نظر اقلّيت

سمي براي معامله داشته باشد و به هيچ وجه خالف نظم عمومي و قاعده امري نيست چون مالك نمي گويد سند ر

ملك تنظيم نشود بلكه توافق مي كند كه من حوصله مراجعه به ادارات را ندارم و هزينه ها را نيز پرداخت نمي كنم 

ممكن است ملك داراي تخلف ساختماني باشد و مستلزم پرداخت جريمه سنگين ماده صد، در معامله نيز مدّنظر 

با توجه به و قاعده انصاف بوده و خريدار  661و  603ريح برخالف مواد الزام فروشنده عليرغم توافق ص .گيردبقرار 

در غير اين صورت ملكي كه ارزش واقعي اش با عنايت به تخلفات  .منعي براي تنظيم سند نداردوكالتنامه رسمي، 

را بخواهد  ساختماني و مشكالت تنظيم سند بر نصف ثمن فروخته شده بعد از توافق خريدار بيايد و الزام فروشنده

 . كه به نظر برخالف توافق طرفين بوده و قابليت استماع ندارد

 

در احتساب خسارات تأخير تأديه با توجه به اختالف شاخص تورم ساالنه و ماهانه كداميك مالك  : سوال

 (ماهانه يا ساالنه)احتساب خسارات خواهد بود؟ 

 :جواب

  قانونگذار خودش شاخص ساالنه در نظر  ،قانون آئين دادرسي مدني 266با توجه به صراحت ماده   :نظر اكثريّت

قانونگذار با احتياط و درج شرايط و قيودي از جمله مطالبه، توان . گرفته و هر نوع دريافت اضافه خالف شرع است

د، لذا پرداخت و امتناع سعي كرده شرايط را سخت نمايد و در موارد استثنائي نيز بايد به قدر متيقن اكتفاء كر

 .شاخص ساالنه مالك خواهد بود و در صورتي كه كمتر از سال باشد معدل ماهها مالك خواهد بود

  با عنايت به اينكه تورم روزانه است نه ماهانه و ساالنه و قانونگذار اعالم داشته از تاريخ سررسيد تا   :نظر اقلّيت

 در نظر گرفته شود نه ساالنهشاخص تورم احتساب مي شود بايد شاخص تورم ماهانه  ،وصول
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قانون مجازات اسالمي كه نصاب قسامه را پنجاه نفر از خويشاوندان و اقرباء مدعي  992با توجه به ماده  : سوال

 اعالم كرده آيا اقرباء بايد نسبي باشد يا سببي نيز مي تواند از قسم خورندگان باشد؟

 :جواب

  سابق قانونگذار صريحاً شرايط قسم خورندگان در قسامه را كه  قانون مجازات 642در ماده   :نظر اكثريّت

بايد از اقرباء ذكور باشند بيان نموده بود و با توجه به مشكالت عملي اولياي دم در حاضر نمودن پنجاه نفر از 

آورد جديد در جهت رفع مشكل، اقرباء را به صورت مطلق . م. ق 992اقرباء ذكور نسبي عمداً قانونگذار در ماده 

تا پرونده هاي قتل عمد كه لوث تشخيص داده مي شود بال تكليف نماند و عدم ذكر نسبي از روي نسيان نبوده 

و اكثر مراجع و فقهاء نيز در كتب فقهي قرابت نسبي را شرط نمي دانند لذا اقرباء نسبي و سببي مي توانند جزو 

 . قسم خورندگان در قسامه باشد

  به اينكه قسامه از احكام شرعي بوده و در نظر اكثر فقهاء به قرابت نسبي قسم خورنده با  با توجه  :نظر اقلّيت

اولياي دم و صاحب حق اشاره شده چون قسامه امري استثنائي است بايد به قدر متيقن اكتفاء كرد و در واقع 

ر آن هم اكثريت مراجع قانونگذار نسبي يا سببي بودن را مسكوت گذاشته بايد به احكام فقهي رجوع كرد كه د

 .نسبي بودن قرابت را در قسامه شرط مي دانند پس قسم خورندگان مي بايد از اقرباء نسبي باشند
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  در صورت تعدد صادركنندگان چك كه در بانك محال عليه ميزان مسئوليت آنها متفاوت مي باشد مثالً : سوال

به نسبت درصد ) كنندگان مسئوليت تضامني دارد يا نسبي آيا در مقابل دارنده ثالث، صادر(  91-01)

  ؟(مسئوليت

 :جواب

  با عنايت به اينكه عنوان صادر كننده براي هر يك از صاحبان امضاء هر چند مسئوليت ايشان   :نظر اكثريّت

قانون تجارت صادركنندگان و  643ده درصد در مقابل نود درصد باشد صدق مي كند و به صراحت ماده 

ظهرنويسان و ضامن مسئوليت تضامني در مقابل دارنده چك دارند در فرض سؤال نيز هر يك از صاحبان امضاء 

صادركننده محسوب و توافق طرفين در تعيين ميزان مسئوليت هر يك از صاحبان امضاء در مقابل اشخاص 

 ادات و روابط حقوقي ثالث مؤثر نيست و محدود كردن مسئوليت اعتباري ندارد و اصل عدم توجه به اير

فيمابين صادركنندگان مربوط به خودشان بوده و خالف قاعده امري است و يكي از امتيازات اسناد تجاري 

 . تضامني بودن مسئوليت صادركنندگان و ظهرنويسان است

  تضامني بودن مسئوليت امري استثنائي است و مربوط به خط طولي است يعني  :نظر اقلّيت 

دليلي بر عدم توجه به توافق صادركنندگان در تعيين مسئوليت نداريم كه نظريه  .ظهرنويس و ضامن ،صادركننده  

مسئوليت مدني و كيفري هر يك از . » اداره حقوقي قوه قضائيه نيز كه اعالم داشته  62/19/0922 -6133/0شماره 

 عدم يقين اصل تنصيفر صورت صادركنندگان چك به ميزاني است كه در افتتاح حساب تعيين شده د

قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقالب نيز كه بيان داشته بايد تأمين  090و  094و مواد « .است  

قانون صدور چك نيز مؤيد مراتب بوده  9متناسب با دالئل و اسباب جرم و ضرر و زيان ناشي از جرم باشد و ماده 

ظر حقوقي به نسبت درصد تعيين ولي از نظر كيفري شركت در جرم شان از ن يعني صادركنندگان مسئوليت

محسوب مي شود و در مورد صادركنندگان ضم ذمه به ذمه نيست تا مسئوليت تضامني باشد ميزان مسئوليت 

 .صادركنندگان در بانك مشخص است لذا مسئوليت نسبي است نه تضامني
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قانون اجراي احكام مدني دعوي ابطال مزايده  046در ماده  آيا بعد از انقضاي مهلت يك هفته اي مقرر : سوال

 قابليت استماع دارد يا خير؟

 :جواب

  مواعد تعيين شده چه به عنوان مهلت و موعد قانوني باشد و چه به عنوان مرور زمان باشد، براي   :نظر اكثريّت

ليف مردم و نظم عمومي و ثبات اين مهلت نيز براي تعيين تك. نظم عمومي و تعيين تكليف قطعي مردم است

البته اگر عذر موجهي براي اقدام در ظرف يك هفته وجود داشته باشد، . معامالت ناشي از مزايده تعيين شده است

در قانون آئين دادرسي مدني اعطاي مهلت و تجديد و تمديد . عذر موجه مطابق عمومات قانوني قابل ترتيب اثر است

م هر چند تمديد و تجديد مهلت اعتراض را . د. آ. ق 426ولي ماده . ممنوع شده است... مهلت اعتراض به رأي و 

 لذا تحت شرايطي به نظر . قبول مي كند كه ذينفع عذر موجه داشته باشد و يا در اعالم مهلت اشتباه شده باشد

و چه با عنوان  دخواستمي رسد كه به غير از موارد عذر موجه، هرگونه شكايت چه با عنوان اعتراض بدون تقديم دا

تقديم دادخواست و طرح دعوي باشد، پذيرش اعتراض و ورود به آن فقط در ظرف مدت يك هفته امكان پذير است 

با وجود اين اگر دادگاه رأساً تحقق اشتباه را احراز . و خارج از آن مهلت قابل قبول نبوده و خالف نظر مقنن مي باشد

آن را  ون اعالم آنها، مشمول قاعده فراغ نبوده و دادگاه رأساً حق عدول و اصالحكند، چه با اعالم معترض و چه بد

 .بعد از يك هفته نيز دارد

  و منظور مقنن هرگونه « طرح دعوي»استفاده شده نه از عبارت « شكايت»در اين ماده از كلمة   :نظر اقلّيت

به اقدامات خالف قانون دادورز در موارد مذكور در آن و اعتراض . اعتراض به نحوة مزايده و اقدامات دادورز مي باشد

اما اگر غير از موارد مذكور دعوي ابطال مزايده از جانب هر ذينفع اعم از . ماده فقط ظرف يك هفته امكان پذير است

محكومٌ له و محكومٌ عليه و شخص ثالث مطرح شود، ادعاي مرور زمان يك هفته اي براي طرح دعوي خالف نظر 

اعتراض شود بدون نياز به ... لذا اگر به قيمت گذاري كارشناس و عدم رعايت زمان و مكان مزايده و . مي باشدمقنن 

درخواست ظرف مدت يك هفته فقط قابل استماع است اما اگر تباني و خيانت كارشناس و يا مخالفت افراد از 

به عنوان مثال  وصف ملك به جاي . ان نداردشركت در مزايده و خريد بعداً نيز ثابت شود، چنين دعوايي مروز زم

 .تجاري كاربري آموزش قيد و قيمت گذاري شده است
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آيا قبل از احداث محل كسب و پيشه، قرارداد پيش فروش سرقفلي داراي اعتبار قانوني مي باشد يا  : سوال

 خير؟

 :جواب

  از طرفي الزم نيست شروع مدت اجاره در تعريف سرقفلي گفته شده حق اولويت در اجاره محل  :نظر اكثريّت ،

م .ق 01همزمان با انعقاد عقد اجاره باشد در اين سؤال نيز اگر قرارداد به اين صورت باشد كه شخصي در قالب ماده 

تعهد نمايد محل كسب و پيشه و تجارتي را با مشخصات معين احداث و از قرار ماهانه به مبلغ معين اجاره دهد 

ه عدم مخالفت با نظم عمومي و قواعد آمره صحيح بوده همچنانكه در قانون پيش فروش ساختمان قرارداد با توجه ب

قانونگذار از كلمه فروش استفاده كرده هر چند در تاريخ معامله عين معين موجود نمي باشد كه اين امر نيز بر 

از  ،ه واگذاري است نه خود واگذاريدر اينجا موضوع تعهد ب .معامله سرقفلي قبل از احداث مورد آن صحّه مي گذارد

بايد در معامالت مردم  .طرفي در عرف مردم هزاران معامله پيش فروش اماكن تجاري بين مردم صورت مي گيرد

با رعايت جميع شرايط باشد و در قالب تعهّد به احداث و  پيش فروش سرقفلي اصل صحّت را جاري كرد لذا اگر

 .  امله صحيح استتحويل و اجاره در آينده باشد مع

  منافع نمي تواند مبيع قرار گيرد بدون عقد اجاره معامله سرقفلي در قالب چه پيش فروش باشد چه   :نظر اقلّيت

نيز كه در واقع سرقفلي از آن تاريخ به بعد در قانون  0902قانون مؤجر و مستأجر سال  2غير آن صحيح نيست ماده 

لذا ... د را به اجاره واگذار نمايد مي تواند مبلغي به عنوان سرقفلي بگيرد تصريح نموده اگر مالك ملك خو هآمد

انعقاد عقد اجاره به عين مستأجره هايي كه وجود خارجي ندارد صحيح نيست، معامله مزبور نيز نمي تواند صحّت 

 .داشته باشد

 

طرف بعضي وراث يا ثالث مطرح اگر در جريان تقسيم ماترك در خصوص برخي از اموال ادعاي مالكيت از  : سوال

شود دادگاه در خصوص مالكيت اموال مزبور بايد رسيدگي واتخاذتصميم نمايد يا بايد بصورت عليحده نسبت به 

 موضوع طرح دعوي ورسيدگي شود؟

 :جواب

 ه پس نظر به اينكه دعوي مالكيت از امور ترافعي ميباشد نياز به طرح دعوي مستقل است و دادگا  :نظريه اكثريت

نمايد و در خصوص اموال مورد تنازع قرار عدم  از وصول دادخواست در خصوص اموال بالمتنازع اتخاذ تصميم مي

 .استماع دعوي صادر ميگردد

 اگر ادعاي مالكيت از سوي وراث باشد نياز به رسيدگي جداگانه و طرح دعوي مستقل ندارد،ولي   :نظريه اقليت

 .مايد نياز به طرح دعوي مستقل دارداگر شخص ثالثي ادعاي مالكيت ن
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و ضبط ( مشروب)قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در خصوص كاالي ممنوعه  69و  66با توجه به مواد  : سوال

 قانون مجازات اسالمي و تبصره هاي آن نسخ شده است يا خير؟ 019خودرو آيا ماده 

 :جواب

  4قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز بوده و در تبصره  69و  66ون مواد با توجه به اينكه عنوان قان  :نظر اكثريّت 

قانون مزبور  00قانونگذار مشروبات الكلي وارداتي را از مصاديق كاالي قاچاق آورده و از طرفي در ماده  66ماده 

زات اسالمي ننموده و قانون مجا 019و  016قانونگذار قوانين و مواد منسوخه را احصاء كرده ولي اشاره اي به مواد 

تدوين پيش نويس ماده واحده براي تشديد مجازات مشروبات خارجي به جهت شديد بودن مجازات مشروبات 

داخلي نسبت به مشروبات خارجي در موارد تعارض و بيان حكم قانون جديد الزم االجراء ولي در خصوص موارد 

 .به قوّت خود باقي بوده و قابل االجراء  است 019ه مسكوت از جمله ضبط خودرو و مجازات مشروبات داخلي ماد

  قانون مجازات اسالمي را  016قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز حكم ماده  66تبصره يك ماده   :  :نظر اقلّيت

كم در قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز ح. منسوخ است 6به جز تبصره  019استثناء كرده جاي بحث نيست امّا ماده 

كه قانون شديد است  019مشروب مشخص شده چون قانون اخير اخف است نمي توانيم قائل به اعتبار حكم ماده 

 .باشيم

 

رسيدگي به قاچاق كاالي ممنوعه موضوع  0936قانون مبارزه با قاچاق كاال وارز مصوب  44باتوجه به ماده  : سوال

هستند در صالحيت دادگاه انقالب مي باشد يا تعزيرات  قانون مذكور كه فاقد حبس 66بندهاي اول ودوم ماده 

 حكومتي ؟

 :جواب

 در ساير موارد ».قانون قاچاق كاال و ارز با توجه به قسمت اخير ماده كه اعالم ميدارد 44در ماده   :نظريه اكثريت

اال و ارز و مجازات با توجه به تفكيك موارد كاالي ممنوع با قاچاق ك« ...قاچاق كاال و ارز تخلف محسوب ميشود

حبس و انفصال از خدمات دولتي عطف به قاچاق كاال و ارز بوده لذا موضوع سوال در صالحيت رسيدگي دادسرا و 

 .باشد دادگاه انقالب مي

 قانون قاچاق مشخص نموده  44و قسمت اخير ماده  66با توجه به بندهاي الف و پ ماده   :نظريه اقليت

صال است در صالحيت دادگاه انقالب ميباشد و در ساير موارد در صالحيت تعزيرات موارديكه شامل حبس و انف

حكومتي است چون به نفع متهم ميباشد و آنچه در قانون صراحت كامل دارد حبس و انفصال بوده و در بندهاي 

 .باشد الف و ب حبس ندارد لذا در صالحيت تعزيرات حكومتي مي
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  : سوال

قانون تجارت در چكهاي وعده دار از نقطه نظر مسئوليت ظهرنويس و يا  902ماده مالك در مواعد مقرر در  

 باشد يا تاريخ مندرج در آن؟ مي(در صورت متفاوت بودن تاريخها)تاريخ صدور واقعي چك ،ساير حقوق دارنده

 :جواب

 يرادات در مقابل دارنده نظر به اينكه مطابق تئوري عمل به ظاهر و اصل غير قابل استناد بودن ا  :نظريه اكثريت

ثالث با حسن نيت هيچ ايرادي نسبت به سند تجاري پذيرفته نيست و به هيچ دليل مندرجات سند تجاري توسط 

 .باشد دارندگان امضا قابل ابطال نميباشد لذا تاريخ مندرج در چك مالك عمل مي

 تاريخ تحرير واقعي چك با تاريخ مندرج اصل تاريخ مندرج در چك ميباشد ولي چنانچه ثابت شود   :نظريه اقليت

 .باشد در چك متفاوت است تاريخ تحرير واقعي چك مالك عمل مي

 قانون تجارت اصالً چنين چكي چك محسوب 900نظر به عدم رعايت مقررات شكلي مندرج در ماده  :نظر دیگر

 شود نمي 

 

وثبت لوايح ضم پرونده نشده وداليل ارائه در پرونده اي اليحه دفاعيه خوانده عليرغم دستور دادگاه  : سوال

شده در هنگام صدور راي  مدنظر وبررسي قرارنگرفته وراي غيابي اصدار يافته وسپس وصول اليحه 

 دراثناءرسيدگي معلوم شده است ،راي صادره حضوري است يا غيابي؟

 :جواب

 يكي از . ضميمه پرونده نشده استراي صادره غيابي است چون اليحه مد نظر قرار نگرفته و :نظريه اكثريت

شرايط دادرسي برخورداري خوانده از حق دفاع است خوانده از آن حق محروم شده است و اصل انصاف و عدالت نيز 

 .ايجاب مي نمايد راي صادره غيابي باشد

 باشد هر چند  قانون آئين دادرسي مدني اگر اليحه از ناحيه خوانده ارسال شده 919بر اساس ماده  :نظريه اقليت

ضميمه پرونده نشده،راي صادره حضوري است زيرا خوانده بصورت كتبي دفاع نموده و ضابطه اي كه قانونگذار داده 

ارائه اليحه است نه توجه يا عدم توجه دادگاه به اليحه و آئين دادرسي مدني قابل تفسير از جهت عدالت و انصاف 

 .نيست بنابراين راي صاده حضوري است
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آراء مربوط به تعديل اجاره بهاء ويا تعميرات اساسي در اماكن كسب وپيشه وتجارت وفق قانون  آيا : سوال

  قطعي است يا قابل تجديد نظر ؟ 0922موجر ومستاجر سال 

 آراء قطعي و قابل تجديد نظر 0903نظر به اينكه با تصويب قانون آئين دادرسي مدني مصوب  :نظريه اكثريت،

سخ شده است ، لذا به نظر اكثريت ور كليه قوانين مغاير با آن نو نظر به اينكه به موجب قانون مذكمعين شده  است 

قضات حاضر در جلسه ، با تصويب قانون آئين دادرسي مدني،آراء صادره درخصوص تعديل اجاره بها و تعميرات 

 .اساسي نيز قابل تجديد نظر مي باشد

 مقررات خاص و  0922با عنايت به اينكه مقررات دادرسي در قانون روابط موجر و مستاجر  :نظريه اقليت

برخي مصالح اجتماعي و قضايي ، آراء صادره در خصوص تعديل اجاره بها و تعميرات  جهتاختصاصي بوده كه به 

جديد نظر در قانون جديد اساسي را قطعي اعالم كرده است و نظر به اينكه مقررات تجديد نظرخواهي و آراء قابل ت

سخ صريح يا ضمني قانون روابط موجر و مستاجر توسط نآئين دادرسي مدني،جايگزين قانون سابق شده و دليلي بر 

قانون آئين دادرسي مدني وجود ندارد لذا قيد قطعي بودن آراء صادره در اين خصوص به قوت خود باقي بوده و آراء 

 .صادره قطعي است

 

ت صدور حكم به تخليه به جهت انتقال سرقفلي و حق كسب و پيشه به غير با پرداخت نصف در صور : سوال

حق كسب و پيشه و تجارت به مستأجر متصرف، آيا مستأجر اخير حق رجوع به انتقال دهنده براي وصول 

  دارد يا خير؟( مابه التفاوت قيمت واقعي) خسارت 

 :جواب

  ستأجر دوم عالم به موضوع بوده، قاعده اقدام جاري مي باشد و نمي تواند در فرض سؤال چنانچه م  :نظر اكثريت

جهت دريافت خسارت خود به مستأجر اول رجوع نمايد زيرا با علم و آگاهي از اينكه در صورت انتقال مورد اجاره و 

ست ولي در عدم تأييد مالك، نصف حق كسب و پيشه ساقط مي شود و مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره نموده ا

صورتي كه مستأجر دوم نسبت به موضوع جاهل باشد به منظور تأمين خسارت وارده مي تواند با وحدت مالك از 

 .  قاعده الضرر به مستأجر اول رجوع نمايد

  سرقفلي و مقررات سرقفلي در مورد سؤال تسري نداشته و اجاره دوم اعتبار قانوني ندارد و پرداخت   :نظر اقليت

چون انتقال سرقفلي و حق كسب و پيشه اعتبار قانوني نداشته مستأجر دوم چه . أجر اول ايفاء ناروا مي باشدبه مست

با اين حال چنانچه . عالم به موضوع بوده و چه جاهل به آن باشد حق رجوع به مستأجر اوّل را نخواهد داشت

 .دريافت مبلغ مازاد حق رجوع خواهد داشتمستأجر دوّم مبلغي مازاد به مستأجر اوّل پرداخت نموده باشد جهت 
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در پروندة اعتراض به قرار منع تعقيب اگر دادگاه جزائي دادسراي صادر كننده قرار را صالح به رسيدگي  : سوال

نداند آيا قرار منع تعقيب را نقض و عدم صالحيت به مرجع صالح صادر مي كنند يا اعاده مي نمايد دادسرا قرار 

 نمايد؟ عدم صالحيت صادر

 :جواب

  مراجعي كه خود را صالح به رسيدگي نمي دانند خودشان بايد قرار عدم صالحيت به صالحيت مرجع   :نظر اوّل

اصل . صالح صادر نمايند و دادسرا را نمي توان مكلف نمود كه از نظر دادگاه تبعيت نمايد زيرا نص صريح وجود ندارد

يز قوانين حاكم بر جمهوري اسالمي ايران است مگر در موارد مصرح بر استقالل قاضي در شرع مقدس اسالم و ن

. قانوني كه به عنوان استثناء دادسرا و يا محاكم تالي را مكلف به تبعيت از نظر دادگاه و مرجع عالي نموده است

تنباط قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري نيز اس 643همچنين از وحدت مالك مادة 

مي گردد كه دادگاه عمومي جزايي بايد قرار منع تعقيب را نقض و با صدور قرار عدم صالحيت به صالحيت مرجع 

 .  صالح ارسال مي نمايد

  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري و وحدت مالك  643بر طبق مادة   :نظر دوّم

ع تعقيب صادره از دادسرا را نقض و پرونده را بدون صدور قرار عدم صالحيت به آن، دادگاه عمومي جزايي قرار من

 . مرجع صالح ارسال مي نمايد

با توجه به اينكه دادسرا در معيت دادگاه بوده و مكلف به تبعيت از دادگاه عمومي جزايي مي باشد   :نظر سوّم 

اعاده تا شعبة مربوطه بر ( شعبه مربوطه)ا به دادسرا دادگاه عمومي جزايي قرار منع تعقيب را نقض و سپس پرونده ر

 .طبق نظر دادگاه قرار عدم صالحيت به صالحيت مرجع صالح اعالمي صادر نمايد
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قانون مجازات اسالمي آيا ايراد صدمات بدني عمدي منجر به تغيير  204-440- 410با عنايت به مواد  : سوال

مستوجب تعزير مي باشد يا خير؟در صورت اعتقاد به قابل تعزير بودن ، هرنگ پوست يا تورم بدن عالوه بردي

صدمات بدني عمدي حارصه تا  موضحه كه شديدتر از موارد ذكر شده است صرفا ًديه دارد يا مستلزم تعزير نيز 

 مي باشد؟

 :جواب

 قانون  440وماده  (درأ)درءي وتفسير به نفع متهم وقاعده ق قوانين جزائضيبا توجه به قاعده تفسير م :نظر اول

احراز شرايط ... ونيز در مورد حارصه وداميه و  410در خصوص موارد اعالمي در ماده  0936مجازات اسالمي مصوب 

 .الزم وضروري است 02قانون مجازات اسالمي مصوب سال  204موضوع ماده 

 تورم وتغيير رنگ پوست قانون صريح  در مورد.با توجه به اينكه در مسائل جزائي قياس ممنوع است  :نظر دوم

ولي در . شود وحكم به مجازات تعزيري داده ميجازات اسالمي تكليف را مشخص كرده قانون م 410است وماده 

قانون مجازات اسالمي مي باشد قابل مجازات  204در صورتيكه منطبق بر ماده ... مورد حارصه وداميه وموضحه و 

شود وتعزير درآن به جهت  دي است كه قصاص ساقط ميارمختص مو 410ماده .دتعزيري بوده واال مجازات ندار

قانون مجازات اسالمي در مواردي است كه مجازات اصلي آن قصاص است ولي  204حرمت آن مي باشد وحكم ماده 

 آن  امكان اجراي... احراز شرايط بيم تجري و( 204ماده ) امكان اجراي آن وجود ندارد لذا فقط در اين ماده 

 . باشد به جهت جلوگيري از اخالل در نظم وبيم تجري مي ووجود ندارد 

 قانونگذار صريحا براي تورم  0936قانون مجازات اسالمي مصوب  410با توجه به قسمت اول ماده :نظرسوم

در .وتغيير رنگ پوست مجازات تعيين نموده وقانون صريح است ومرتكب بايد به مجازات تعزيري نيزمحكوم شود

اين موارد نيز  عدول ودر قانونگذار از سياست قبلي 410نيز با توجه به قسمت اخير ماده  ...مورد حارصه وداميه و

حتي براي ضربه اي كه  0936قانون مجازات اسالمي مصوب  220ن نموده ، بطوريكه ماده ييمجازات تعزيري تع

قانون مجازات  220و 410ماده . ين مطلب استهم مويدآثاري برجاي نگذاشته مجازات تعزير تعيين نموده ، 

 قانون مجازات اسالمي  204مغاير باشد ناسخ ماده  204در مواردي كه با ماده  اسالمي موخر التصويب بوده و

شود وتمام  محكوم مي 204صريحا اعالم نموده كه مرتكب به مجازات مقرردرماده 410قانونگذار در ماده .مي باشد

مورد حكم  204فقط مجازات ماده410بعبارتي در مورد ماده.الزم الرعايه ندانسته است را 204مقررات ومفاد ماده

 .گيرد نه احكام آن قرار مي

 



12 
 

در صورت محكوميت فردي به اقامت اجباري بعنوان مجازات تكميلي ايام بازداشت قبلي محكوم عليه از مدت  : سوال

 بل احتساب وكسر مي باشد يا خير ؟اقامت اجباري قا

 :جواب

 صراحت دارد واصل را به عدم محاسبه گذاشته است وفقط به  0936قانون مجازات اسالمي مصوب  60ماده  :نظر اول

لذا حبس .حبس وتبعيد ذات وجنس يكساني نداشته وبا هم سنخيتي ندارند .حبس وشالق وجزاي نقدي اشاره نموده است 

 .در مجازات تكميلي تبعيد قابل احتساب نمي باشد

 به جهت اينكه وقتي قانونگذار در مجازات اصلي  ر قوانين جزائي بنفع متهم وقياس اولويت وفسيباتوجه به اصل ت :نظر دوم

وقتي خود تبعيد بعد از تخلف قابل . در مجازات تكميلي نيز بايد ايام بازداشت قبلي محاسبه شوداست اجازه احتساب داده 

ه نباشد در مواردي كه در قانون خالء وجود داشته ويا قانون ساكت بوده وابهام تبديل به حبس است چرا حبس قابل محاسب

راي وحدت .ر نموده وحبس را در تبعيد محاسبه مي نمايد فسيداشته باشد ، قاضي حق تفسير قانون را دارد وبه نفع متهم ت

 .است كرده ومويد همين مطلب كلي بيان بطور موضوع را 01/10/0921مورخ  224رويه شماره 

 

در مرحلة تجديدنظر مي توان همان سند را آيا در صورت خارج شدن مدركي از عداد دالئل در مرحلة بدوي  : سوال

  بعنوان دليل ارائه نمود يا خير؟

 :جواب

  قانون آئين  926با توجه به اينكه دادگاه تجديدنظر رسيدگي ماهوي مي نمايد نه شكلي و حسب مادة   :نظر اكثريّت

قانون مزبور نيز كه  033در مرحلة تجديدنظر ادعاي جديد پذيرفته نمي شود نه دليل جديد كه ماده  03سي مدني دادر

مقدر داشته  در كليه امور حقوقي، دادگاه عالوه بر رسيدگي به داليل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه 

ارج شدن سند از عداد دالئل مانع از ارائه آن در مرحلة تجديدنظر نمي براي كشف حقيقت الزم باشد انجام خواهد داد خ

 اداره حقوقي قوه قضائيه و آراي متعددي كه از ديوانعالي كشور  01/01/0936مورخ  2240/0باشد كه نظريه شماره 

 .  در اين خصوص صادر شده مؤيّد مراتب است لذا موضوع قابليّت رسيدگي دارد

  اء نموده از جمله صردي كه اسناد طرفين از عداد دالئل خارج مي شود قانونگذار در هفت يا هشت مورد احموا  :نظر اقلّيت

استفاده كرده كه خواهان بايد اسناد و « بايد» م از قواعد آمده است و قانونگذار از كلمه . د. از طرفي آو عدم ارائه اصل سند 

 ،در مقام بيان 0903ر واقع ادامه رسيدگي بدوي است و قانونگذار در سال دالئل خود را ارائه نمايد و رسيدگي تجديدنظر د

م سابق را حذف كرده كه مقرر داشته بود در مرحله پژوهشي مي توان دليل جديد را ارائه نمود چون . د. آ 212عمداً ماده 

نائي كه حين رسيدگي حادث شود دادگاه تجديدنظر پروسه جديد باز كند مگر در موارد استث هقانونگذار در قانون نخواست

مانند اذعان خوانده به حقانيت خواهان در حضور شهود بعد از رأي بدوي كه خواهان بدوي شهود مزبور را به دادگاه تعرفه 

نيز عدم توجه به دالئل ابرازي را از جهات تجديدنظر اعالم داشته فلذا سند و مدركي كه از عداد  942بند ج ماده . نمايد

 .ارج شده قابليت پذيرش و بررسي در مرحلة تجديدنظر ندارددالئل خ
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آيا قرار قبولي اعاده دادرسي بعد از صدور با احراز اشتباهي بودن آن از طرف مرجع صادركننده قابل  : سوال

به عنوان مثال مستدعي اعاده دادرسي سند ارائه و بعد از صدور قرار قبولي دادگاه متوجه )عدول است يا خير؟ 

  .(شود قبالً سند مزبور ارائه شده بود و ضمً پرونده بودمي 

 :جواب

  قرار قبولي اعاده دادرسي آثاري دارد و با قبولي قرار براي ذينفع حق ايجاد مي شود كه دادگاه وارد   :نظر اوّل

و انقالب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي  492رسيدگي ماهوي شود و ورود در ماهيت بر طبق تبصره ماده 

براي عدول از اينجا قرار تجويز قانوني وجود ندارد و در تصميمات قضايي اصل بر عدم . در امور مدني تكليف است

قرار قبولي اعادة دادرسي از قرارهاي اعدادي محسوب نمي شود  .عدول است مگر در مواردي كه قانون معين است

تفي سازد لذا قرار قبولي اعاده دادرسي غيرقابل عدول بوده و كه قاضي بتواند با استدالل از آن عدول نموده و من

 .  بودن آن مي باشدعدول قطعي بودن قرار قبولي نيز مؤيد غيرقابل 

  قرار قبولي اعاده دادرسي از قرارهاي نهايي نيست كه قابل عدول نباشد و مثل قرارهاي اعدادي   :نظر دوّم

وعيتي وجود ندارد و وقتي مبناي صدور قرار منتفي شده است نبايد محسوب مي شود و در قانون براي عدول ممن

 .وارد ماهيت شد و قابل عدول است

 

كفاف ( مثالً يك دانگ)مال غيرمنقول معرفي و قسمتي از آن  ،ت تأمين محكومٌ بهبدر صورتي كه با : سوال

  ت مشاعي آن؟بايد كل مال فروخته شود يا قسم. محكومٌ به و هزينه هاي اجرائي را نمايد

 :جواب

 شاعي م ،بر طبق قانون مدني. موضوع توقيف و فروش يك امر استثنائي است و خالف اصل است  : نظر اكثريّت

قانون اجراي احكام مدني در صورتي كه  041و  092، 090، 092، 20بر اساس مواد . بدون اموال پذيرفته شده است

به و هزينه هاي اجرايي باشد بايد به همان اندازه از مال فروخته  فروش قسمتي از مال كافي براي اجراي محكومٌ

ادارة حقوقي و  64/19/39مورخ  0/39/221نظريه مشورتي شمارة . ملك صحيح نمي باشد كل شود و فروش

 .  استفتائات از مقام معظم رهبري در مسائل مشابه بانكي نيز مؤيّد همين نظر است

  نكه فروش قسمتي از مال با مشكالتي همراه است و خريدار پيدا نمي شود و در صورت با توجه به اي  :نظر اقلّيت

ما بايد حق ، فروش نيز قيمت آن كاهش پيدا مي كند و در اجراء نيز مشكالتي براي خريدار ايجاد خواهد كرد

از مال پيدا نشد محكومٌ له را وصول و پرداخت نمائيم فروش كل ملك اشكالي ندارد و اگر خريداري براي قسمتي 

 .كل مال فروخته مي شود حتي اگر قابل تجزيه نيز باشد
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ن شرع از در صورت تشخيص خالف بيّ 0936قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  400آيا براساس مادة   سوال

طرف رياست محترم قوه قضائيه شعبه خاص ديوان ملزم به نقض و صدور رأي براساس نظر رياست محترم قوه 

  مي باشند يا در صورت عدم تشخيص خالف بين شرع مي تواند رأي قبلي را تأييد كند؟قضائيه 

 نظر و تشخيص رئيس قوه قضائيه مبني بر خالف شرع بيّن يكي از موارد اعاده دادرسي محسوب و   :نظر اكثريّت

بعد از  36ري مصوب قانون آئين دادرسي كيف 400بر طبق مادة . بر طبق مقررات اعاده دادرسي اقدام خواهد شد

اعالم خالف شرع بيّن، نقض رأي قبلي الزامي است و بايد رأي قبلي بر مبناي تشخيص رئيس قوه نقض تا امكان 

رسيدگي مجدد شكلي و ماهوي به پرونده باشد و مبنا براي نقض رأي تشخيص رئيس قوه مبني بر خالف شرع بين 

مستقل هستند مگر در قضات جع صالح، با توجه به اينكه در شرع با اين حال بعد از نقض رأي توسط مر. خواهد بود

موارد استثنائي مصرح در قانون كه در امر استثناء نيز بايد به قدر متيقن اكتفاء كرد و همچنين با عنايت به اينكه 

 ريف و استنباط رأي مقتضي قبالً هم وجود داشته و منظور از آن اختيار در صدور رأي بوده و از آن تكليف و الزام تع

و الزمة است نمي شود و اينكه در اعادة دادرسي هدف اجازه رسيدگي مجدد و دادن فرصت دوباره براي رسيدگي 

شكلي و صدور حكم است مرجع صالح تكليفي براي تبعيت از نظر و تشخيص رئيس قوه قضائيه  ،رسيدگي مجدد

 . صادر خواهد شد ندارد بلكه براساس استنباط و محتويات پرونده رأي مقتضي

  كلمه مبنياً آمده و به  36قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال  400باعنايت به اينكه در مادة   :نظر اقلّيت

كه يك قضائيه نقض رأي تصريح شده است، بعد از نقض رأي مرجع صالح بايد براساس نظر و تشخيص رئيس قوه 

مايد و مكلف به تبعيت بوده و رأي مقتضي براساس تشخيص مرجع قضائي عالي و مجتهد مي باشد رأي صادر ن

 .صادر خواهد شد

 

در پرونده اي فردي بر عليه ديگري به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك بابت ظهرنويسي طرح دعوي  : سوال

نموده، خوانده دعوي صادر كننده چك را جلب به دادرسي مي كند و صاحب حساب ادعا مي كند چك جعلي 

  به فرض اثبات جعليت امضاء صاحب حساب، آيا مي توان ظهرنويس را محكوم كرد؟. است

 :جواب

 با توجه به سؤال، امضاي صادر كنندة چك از منشاء جعلي و باطل است و چك فاقد   :قريب به اتفاق نظر اكثريّت

ك توسط ظهرنويس از بابت در صورتي كه چ. شرايط قانون بوده و به تبع آن نيز ظهرنويسي باطل و منتفي مي باشد

قرارداد يا غير آن به دارندة چك تحويل و وجه يا مال ديگري فيمابين آنها رد و بدل شده باشد چك موصوف به 

عنوان يك سند عادي محسوب و ظهرنويس به عنوان قرارداد يا تعهد و يا از بابت مسئوليت مدني در مقابل دارندة 

 .پرداخت حق و حقوق دارنده محكوم خواهد كرد هويس را بچك مسئول و دادگاه از اين جهت ظهرن
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آيا نظريه دادگاه حقوقي در خصوص صالحيّت شوراي حلّ اختالف كه الزم االتباع است در مرحله تجديد نظرخواهي از رأي  : سوال

ر صورت تشخيص عدم شوراي حلّ اختالف براي دادگاه عمومي رسيدگي كننده  به تجديدنظر خواهي هم الزم االتباع است يا د

  طالع معاونت محترم ارجاع برساند؟صالحيّت شورا به دليل دولتي بودن  يكي از طرفين دعوي بايد  رأي را نقض  و به ا

 :جواب

 نظر به اينكه تصميم مرجع قضايي باالتر از نظر تشخيص صالحيت براي مراجع پايين تر  :نظريه اكثريت 

 در راي صادره از شوراي حل اختالف از نظر صالحيت ،تخلف از مقررات مشاهده  الزم االتباع است و نظر به اينكه

به جهت عدم رعايت ي مرجع قضايي نمي شود و شورا به تبعيت از نظر دادگاه اقدام به رسيدگي كرده است و نظر به اينكه نقض را

ده باشد كه در ما نحن فيه تخلف محرز نمي صالحيت،در صورتي ممكن است كه مرجع رسيدگي كننده  از مقررات صالحيت تخلف كر

 .باشد لذا تصميم راجع به صالحيت قطعي بوده و دادگاه تجديد نظر صالحيت ورود مجدد به اين موضوع را ندارد

 دادگاههاي عمومي دادگستري در عرض هم قرار دارندو دليلي بر تبعيت يكي از شعب دادگاههاي عمومي از نظر شعبه  :نظريه اقليت

گر وجود ندارد و از طرف ديگر اصل استقالل قضايي ايجاب مي كند كه هر دادگاه در رسيدگي به دعوي و از جمله تشخيص دي

لذا به نظر مي رسد كه دادگاه عمومي مرجع تجديد نظر آراي شوراي حل اختالف، در .صالحيت با استقالل راي اتخاذ تصميم نمايد

 .ف حق نقض راي صادره را به جهت فقدان صالحيت خواهد داشتصورت تشخيص عدم صالحيت شوراي حل اختال

 

در پرونده اي فردي به عنوان اثبات مالكيّت نسبت به يك قطعه زمين خرمنگاه طرح دعوي نموده دادگاه به استدالل  : سوال

ع دعوي صادر نموده آيا رأي قرار عدم استما( كلّ روستا داراي سابقه ثبتي است)اينكه ملك متنازعٌ فيه داراي سوابق ثبتي است 

  (صادره قانوني است يا خير؟

 :جواب

 براي رد دعوي بايد دليل داشته باشيم كه در .دادگستري مرجع تظلمات عامه است و مكلف به فصل خصومت است  :نظريه اكثريت

اسناد مشاعي روستايي .ن حق داردمشكالت عملي فراواني براي صاحبامشاهده نمي گردد و اين امر  مورد سوال دليلي براي رد دعوي

بصورت نسق زراعي بوده و سند ششدانگ محسوب نمي گردد  و بر طبق قوانين مربوط به اصالحات اراضي،صدور سند براي افراد 

بصورت ششدانگ نيز از مراحل بعدي بوده كه ناقص مانده است لذا در صورت مفروز بودن محلي و احراز مالكيت خواهان از طريق سبق 

اصالحي قانون ثبت نيز مويد همين  040صرفات و يا غيره صدور حكم اثبات مالكيت منع قانوني ندارد و صدور اسناد بر طبق ماده ت

 .نظر نمي رسدت و صدور قرار عدم استماع صحيح باس

 در و تحويل شده است و بر با توجه به اينكه محل داراي پالك ثبتي و سابقه ثبتي است و براي افراد سند مشاعي صا  :نظريه اقليت

نياز به اثبات مالكيت وجود ندارد و خواهان بايد الزام به تنظيم سند تقديم دادگاه ن مدني در جزءجزء مال شريك هستند، طبق قانو

 .باشد صالح نمايد و صدور قرار عدم استماع دعوي صحيح مي



 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه سواالت و جواب های

  یی مرکز استان نشست های قضا

 9314سال 

 

 
 
 
 
 

 استان آذربایجان شرقیمعاونت منابع انسانی دادگستری 
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صادر شود آیا ( محكوم)در صورتي كه دستور ضبط وثيقه به جهت عدم معرّفي مضمونٌ عنه   : سوال

قه و رفع ساب سپرده واریز و تقاضاي رفع كل وثيمي تواند مبلغ وثيقه را نقداً به ح وثيقه گذار

 مسئوليت از خود نماید؟

 :جواب

  با توجه به اینکه تبدیل مال موضوع وثیقه به وجه نقد سهل الوصول تر و به هدف مقنن و   :نظر اكثريّت

اجرای دستور فلسفه صدور قرار وثیقه و قبول آن ،نزدیک تر است و با عنایت به اینکه در صورت فروش وثیقه و 

باشد و نظر به اینکه اجرای دستور ضبط و وصول  از وثیقه گذار قابل وصول نمی(قرار)ضبط ،بیش از مبلغ وثیقه 

باشد و نظر به اینکه وثیقه  وجه الوثاقه،موضوعیت نداشته و بلکه طریقه احقاق حقوق شاکی یا محکوم له پرونده می

مال موضوع وثیقه،هر مال دیگر و یا وجه تودیع نماید و در حال حاضر گذار از ابتدا،این حق را داشته که به جای 

دلیلی بر زوال این حق وثیقه گذار وجود ندارد و در صورت تردید در بقای حق انتخاب و اختیار وثیقه گذار،اصل بر 

،مرجع قضایی بقای آن است،لذا همچنانکه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در دو نظریه مشورتی خود اعالم کرده است

 مکلف به قبول درخواست وثیقه گذار در هر مرحله از مراحل دادرسی و حتی بعد از صدور دستور ضبط 

 .باشد وثیقه می

  با عنایت به اینکه با تودیع وثیقه از جانب وثیقه گذار و قبول آن از طرف مرجع قضایی،عقد وثیقه  :نظر اقلّيت

گیرد و  ع آن از مالکیت مطلق مالک خارج و موضوع حق عینی قرار میتحت شرایط خاصی منعقد شده و مال موضو

شود و درخواست  با توجه به اینکه با صدور دستور ضبط وثیقه هم،حق عینی برای شاکی یا محکوم له ایجاد می

قرار  باشد که نیازمند توافق جدید و صدور تبدیل وثیقه و قبول آن،نوعی اقاله قرارداد سابق و یا تبدیل تعهد می

باشد و نظر به اینکه بعد از دستور ضبط وثیقه و قبل از نقض و لغو این دستور،قاضی اجرای احکام و یا  قبولی آن می

سازمان اموال تملیکی،حقی برای تغییر آن مال ندارد،لذا درخواست مطروحه مسموع نبوده و اجرای احکام مکلف به 

 دباش پیگیری ضبط وثیقه و اجرای دستور صادره می
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آیا  پرداخت ما به  5931قانون مجازات اسالمي مصوب  555و تبصره  555با توجه به ماده  : سوال

التفاوت دیه زن و مرد در تمام جنایات از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد یا فقط 

را نيز در تصادفات است در صورت مثبت بودن پاسخ آیا شامل قتل مي باشد یا صدمات و جراحات 

 شامل مي شود؟

 :جواب

  982قانون مجازات اسالمی اطالق دارد و جنایات آورده و جنایات نیز در ماده  555تبصره ماده  :  اولنظر 

اگر . مذکور تعریف شده و شامل قتل و نقص عضو و منفعت و شامل عمدی و غیر عمدی و خطاء محض می باشد

نیاز به آوردن این موضوع در قانون مجازات اسالمی نبوده و قبالً در  قائل به این باشیم که شامل تصادف می باشد

لذا تبصره اطالق داشته و صریح بوده و شامل تمام . قانون بیمه اجباری شخص ثالث به آن تصریح شده است 

 .جنایات می شود

  در قانون . تمنحصر در حوادث رانندگی اس 29قانون مجازات اسالمی مصوب  555تبصره ماده   : دومنظر

بیمه اجباری ، قانونگذار ، صندوق و موارد مصرف آن را مشخص کرده و فقط شامل جنایات شبه عمد و غیر عمد 

 .ناشی از حوادث رانندگی می باشد

  ماده در مورد دیه .را توضیح می دهد 29قانون مجازات اسالمی مصوب  555تبصره خود ماده   :نظر سوم

 .نیز در مورد دیه خنثی و صرفاً شامل خنثی می باشد خنثی بحث می کند و تبصره
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چنانچه پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت وجه چک ، چک موصوف الذكر با سند »  : سوال

به شخص ثالث منتقل شود آیا دارنده فعلي ، بدون ظهر نویسي چک ( رسمي یا عادي)مستقلي 

عدم پرداخت درج گردیده است به استناد سند توسط دارنده اي كه مشخصات وي در گواهينامه 

 «مستقل مي تواند وجه آن را از صادر كننده مطالبه كند یا خير؟

 :جواب

  انتقال اگر غیر از      .انتقال درست است و با حفظ تمامی حقوق ناشی ازتجارت و ظهر نویسی است : نظر اكثريّت

قانون تجارت ظهرنویسی و امضا را .تبر باشد انتقال تجاری استظهر نویسی باشد نیز مورد قبول است انتقال اگر مع

و سایر مواد پذیرفته و در موارد دیگری نیز گفته، دارنده کسی است که سند در اختیار ایشان  945در ماده 

نیز دارنده را پذیرفته است چه امضا شده باشد و چه امضا نشده باشد امضا الزم نیست  5291کنوانسیون ژنو .است

ه حتماً باشد دلیل اول ظهر نویسی از باب غلبه و ظهور است و مانعی برای پذیرش انتقال نیست اگر واقعاً ثابت ک

 .شود که دارنده بوده است تمام احکام ظهرنویسی بر علیه ایشان بار می شود

  آن را محدود  954ه قانون تجارت انتقال نیاز به امضا ندارد ماد 954و  959،  945بر طبق مواد   :نظر اقلّيت

می کند انتقال دهنده که امضا نکرده، به عنوان ظهر نویس نمی شناسیم در مطالبه به عنوان ظهرنویسی امضا الزم 

 . .در فرض سوال مطالبه چک از بابت مسئولیت مدنی و قانون مدنی امکان پذیر خواهد بود. است
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ف در صالحیت محل رسیدگی فیمابین محاکم حقوقی واقع در دو دادگاه تجدید نظر استان در مقام حل اختال : سوال

در صورت احراز تحقق اشتباه مبنی بر اینکه دعوی . حوزه قضایی داخل استان اتخاذ تصمیم وحل اختالف نموده است 

آن  59قانون آئین دادرسی مدنی وموضوع ماده  55مربوط به مال غیر منقول بوده وخارج از شمول اصل مذکور در ماده 

باشد آیا می تواند نسبت به عدول از تصمیم سابق واتخاذ تصمیم عکس آن در تعیین مقام صالح که دادگاه محل وقوع 

 مال غیر منقول بوده اقدام نماید یا خیر؟

 :جواب

  تصمیم دادگاه تجدید نظر در تشخیص صالحیت محاکمی که اختالف در صالحیت نموده اند بنا به  : نظر اكثريّت

آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قطعی است و بعد از تشخیص صالحیت با توجه به  92حت ماده صرا

 دهد با عدول در تصمیمات مرجع دیگر نیز دخالت اینکه دادگاه صالح که اقدام به رسیدگی می نماید اقداماتی انجام می

د آمره است و نمی توان بر خالف نص صریح اقدام نمود لذا قابل عدول از طرفی مقررات آئین دادرسی مدنی از قواع کند می

 .نیست

  با توجه به اینکه تصمیم دادگاه تجدید نظر در حل اختالف حکم یا قرار به معنای اصالحی نمی باشد و   :نظر اقلّيت

ه عدم شمول موارد مذکور بر تصمیم به باشد لذا توجهاً ب مانع عدول از تصمیم ، اعتبار امر مختومه و قاعده فراغ دادرسی می

حل اختالف امکان عدول است و منظور قانونگذار از ذکر قطعیت تعیین تکلیف برای مراجع بدوی اختالف کننده است 

بخصوص در مواردی که مثالً ملک در حوزه دیگر است و اشتباهاً مرجع دیگری صالح تشخیص داده شده عدول امکان پذیر 

 .است

 

قانون آیین دادرسی مدنی ، مامور اخطاریه شخص را به خودش ارائه و موضوع و مفاد  88اجرای ماده در : سوال

اخطارشونده از قبول و پذیرش اخطاریه امتناع و مامور امتناع ایشان را . اخطاریه را نیز به اخطار شونده تفهیم می نماید

 شود یا قانونی؟صورتجلسه می کند آیا ابالغ در این حالت ، واقعی محسوب می 

 :جواب

 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مربوط به ابالغ واقعی است و در  88ماده : نظريه اكثريت

صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق،مامور ابالغ امتناع او را در برگ اخطاریه قید و امضا می نماید و امتناع خوانده از گررفتن  

 .موجبات خروج ابالغ از واقعی بودن آن نخواهد بوداوراق 

  ابالغ واقعی تعریف مشخصی دارد زمانی ابالغ واقعی است کره مرامور ابرالغ اوراق را بره شرخص خوانرده         :نظريه اقليت

برود و شرامل   تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر آن یعنی در صورتیکه خوانده از گرفتن اوراق امتناع نماید ابالغ واقعی نخواهد 

 .قانون آئین دادرسی مدنی و ابالغ قانونی خواهد بود 21ماده 
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شریک دوم . یكي از دو شریک مال مشاعي ، سهم خود از مال مشاعي را وقف كرده است   : سوال

درخواست تقسيم وتفكيک سهم خودرا نموده ، اما كارشناس رسمي ملک را غير قابل تقسيم اعالم 

را مطرح ، اما دادگاه به جهت عدم ( ششدانگ)رخواست فروش كل ملک شریک دوم د. نموده است

امكان فروش مال موقوفه در این قبيل موارد در خواست فروش را رد مي نماید ، حال تكليف 

 چيست؟

 :جواب

 باید مسیر اعمال حق مالکیت را باز .در قانون مدنی قانون گذار اجازه تفسیر موسع را داده است: نظريه اكثريت

وقف بعدًا حادث شرده و حرق و حقروق مالرک مشراعی بایرد رعایرت        . کنیم و نمی توانیم این حق را محدود نمائیم

تقسیم یکبار بصرورت افرراز   .شودوقانونگذار وقف مال مشاع را جایز شمرده و تقسیم مال مشاعی را قبول نموده است

همچنرین برا   .ورد تقسیم و فروش استفاده کردقانون مدنی در م 522می توان از ماده . است و یکبار هم فروش است

قانون اساسی دستور فروش بالمانع است و اقدام دادگراه   41رعایت قاعده الضرر و قاعده عسر و حرج و رعایت اصل 

در رد دستور فروش صحیح نبوده و از طریق تجدید نظر خواهی از رای می توان در مرجع تجدیرد نظرر نسربت بره     

 .نمودصدور رای مقتضی اقدام 

 قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیسرت و اصرل در وقرف حربس مرال و       942با توجه به ماده  :نظريه اقليت

قانون مردنی کره شررع و     942و  82و  88ممنوع بودن فروش مال موقوفه است مگر در موارد استثناء که در مواد   

اداره حقوقی نیز موید همین  95/15/28مورخ  8899/2قانونگذار فروش مال موقوفه را پذیرفته است و نظریه شماره 

موضوع می باشد لذا فروش سهم مشاعی مال وقف شده صحیح نبوده و فقط می توان سهم غیر وقف از مال مشاع را 

 .فروخت و رای صادره در مورد مال موقوفه صحیح می باشد 
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قانون اصالح قانون  055ه در موردي كه تجدید نظر خواهي محكوم عليه مشمول بند ث ماد : سوال 

مبني بر لزوم تعيين وقت رسيدگي بوده ،آیا دادگاه مرجوع اليه مي  31آئين دادرسي كيفري مصوب 

تواند وفق بند ت ماده مذكور مبني بر اینكه دليلي در انتساب اتهام مورد محكوميت به تجدید نظر 

و یا سایر ...  »ر آن مبني بر اینكه خواه وجود ندارد بدون تعيين وقت رسيدگي به استناد قسمت اخي

 راي مقتضي صادر نماید یا خير؟ «جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد

 

 :جواب

 

  یک اصل کلی وجود دارد که آن  29قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  451در ماده : نظريه اكثريت

لذا در صرورتیکه  . ین امر بیان شده استاستثنائات ا «الف ، ب ،پ ، و ت»لزوم تعیین وقت است و در بندهای 

باشد باید بر طبق آن اقدام و در صورت الزامی بودن تعیین وقت برر   «ث»پرونده دادگاه تجدیدنظر شامل بند 

باید وقت رسیدگی تعیین شود و فقدان ادله اثباتی نمی توانرد مشرمول سرایر جهرات     (بند ث)طبق این بند 

 .باشد «ت»قانونی مندرج در بند 

  ردی باشرد و تعیرین وقرت باعرث افرزایش      بقانون را باید طوری تفسریر نمرائیم کره کرار    : نظريه اقليت

وقتی قضات دادگاه تجدید نظر می بینند کره دالیلری در پرونرده وجرود     )موجودی و اطاله دادرسی می شود 

سایر جهات قانونی  ندارد و باید نتیجه پرونده برائت باشد نیازی به تعیین وقت رسیدگی نمی باشد و مشمول

 (.خواهد بود451ماده  «ت»مندرج در بند 
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، در صورتيكه دادگاه  31قانون آیين دادرسي كيفري مصوب  132ماده  1در اجراي تبصره »  : سوال

و دو مستشار ( بجاي رئيس دادگاه)كيفري یک در غياب رئيس دادگاه با حضور دادرس علي البدل 

ریاست دادگاه به عهده دادرس علي البدل خواهد بود یا مستشاري كه تشكيل گردد در این وضعيت 

 «سابقه بيشتري دارد؟

 :جواب

  قانون آئین دادرسی کیفری جدیرد در صرورتیکه دادرس    928ماده  9بر اساس تبصره : نظريه اكثريت

فه نماید ریاست علی البدل دادگاه بجای رئیس دادگاه در جلسه حضور یافته و بجای رئیس دادگاه انجام وظی

دادگاه کیفری یک با ایشان خواهد بود هر چند سابقه قضایی ایشان از مستشار یا مستشراران کمترر باشرد و    

صدر ماده در مورد مستشاران بوده و زمانی است که رئیس و دادرس حضور نداشته و دادگاه کیفری یرک برا   

ر عهده مستشاری است که سابقه قضایی حضور مستشاران تشکیل می شود و ریاست دادگاه در این صورت ب

 .بیشتری دارد

  قانون آیین دادرسی کیفری و توجهاً به مراده   928با استفاده از وحدت مالک صدر ماده : نظريه اقليت

و در مورد تمام دادگاهها صرفنظر از اینکره اعضراء دادگراه مستشرار      928قانون مذکور که وارد بر ماده  952

شده است عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضرایی هرر کسری باشرد ایشران       بوده یا دادرس،تصویب

 .وظیفه رئیس دادگاه را برعهده خواهد داشت و این عضو ارشد می تواند دادرس یا مستشار باشد
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در جرائم مربوط به ایراد صدمات بدني ناشي از تصادفات رانندگي كه مجازات آن حبس و دیه  : سوال

قراردارد آیا پرونده مستقيماً در دادگاه  8و یا  7از لحاظ مجازات حبس كه جرم در درجه  مي باشد و

 مطرح خواهد شد و یا اینكه پرونده با كيفر خواست به دادگاه ارسال خواهد شد؟ 1كيفري 

 :جواب

 ما هم از درست است که قانون مجازات اسالمی دیه را از انواع مجازاتها شمرده و قانون : نظريه اكثريت

فقه گرفته شده است با این حال دیه خصائص یک مجازات را ندارد و بنظر می رسد که از باب مسامحه جزء 

مجازاتها آورده شده و در رویه قضایی نیز محکومیت مالی محسوب می شود با توجه به آن و نیرز توجهراً بره    

جازات در کنرار هرم باشرد مرالک از     که هر کجا چند م 29قانون مجازات اسالمی مصوب  52ماده  9تبصره 

 2لحاظ درجه، مجازات حبس بوده و مواردی که در درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری نیامده است درجره  

 5924قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال  99محسوب می شوند و همچنین با توجه به ماده 

و بره تبرع آن    8و  2ی به مجازاتهای تعزیری درجه دیه از محکومیتهای مالی محسوب شده است لذا رسیدگ

خواهرد   9مستقیماً در دادگاه کیفری  29قانون مجازات اسالمی مصوب   941رسیدگی به دیه بر طبق ماده 

بود و هدف قانونگذار نیز تسریع در رسیدگی به پرونده های کم اهمیت و سبک در دادگراه و حرذف مرحلره    

 .دادسرا می باشد

 از فقرط در مرورد تعزیررات و خرارج      29قانون مجازات اسالمی مصروب   941و  52ماده  :تنظريه اقلي

اصل در رسیدگی ، ورود پرونده به دادسرا و ارسال پرونده به دادگراه برا کیفرخواسرت    .می باشد موضوع دیات

در دادسررا   دیه مستقل از مجازاتهای تعزیری دیگر است لذا به چنین پرونده ها و جرائم بایرد بردواً  .می باشد

 .رسیدگی و سپس با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد
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قاضي  »قانون آئين دادرسي كيفري جدید عبارت   551با توجه به اینكه در اصالحات  ماده  : سوال

قانون مرقوم كه رسيدگي  952تغيير یافته است و  توجهاً به ماده   «مقام قضایي  »به عبارت  «دادگاه 

عفت بطور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي مي گردد آیا دادگاه منافي و لواط و جرایم به جرایم زنا 

انجام تمام یا قسمتي از امر تعقيب و تحقيق را به مقامات قضایي دادسرا  551مي تواند به استناد ماده 

 محول نماید یا خير؟

 :جواب

 زیرا اگر معتقد بره تحقیقرات از ناحیره     فلسفه رسیدگی در دادگاه نباید زیر سوال برود: نظريه اكثريت

قرانون مجرازات    519قانونگرذار در مراده   .دادسرا باشیم نقض غرض شده و از اهداف قانونگذار دور شرده ایرم  

اسالمی در مقام تعیین مرجع تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت و آوردن عبارت مقام قضایی در مقابرل  

 519قانون مذکور این مقام قضایی صالح تبیین شده و ماده  918ضابطین دادگستری است و سپس در ماده 

محدود و مقید و بر آن حکومت دارد و منظور از مقام قضایی ،مقام قضایی دادگاه صالح است کره مری توانرد    

قاضی دادگاه و یا دادرس در ایام کشیک و قاضی حوزه قضایی دیگر در انجرام نیابرت هرا باشرد و منظرور از      

اعم از تعقیب ، تحقیق و صدور حکم می باشد لذا دادگاه نمی توانرد انجرام تمرام یرا      918ده رسیدگی در ما

مقام قضرایی دادسررا   .قانون را به دادسرا محول نماید 918قسمتی از تحقیقات مربوط به جرائم موضوع ماده 

ل و تحویل پرونده فقط در صورتیکه جرم مشهود باشد حق ورود در تعقیب و تحقیق اولیه دارد و بعد از ارسا

 .به دادگاه از تحقیق ممنوع می باشد

 اصل بر تحقیق در مورد جرائم از ناحیه دادسرا بوده و دادسررا در معیرت دادگراه اسرت و      :نظريه اقليت

 519اصل در تحقیق در مورد جرائم،توسط مقامات قضایی دادسرا می باشد و مقام قضایی منعکس در مراده  

طالق دارد و شامل قضات دادسرا هم می شود و ارسال پرونرده از ناحیره دادگراه بره     قانون مجازات اسالمی ا

تحقیق از ناحیه مقام قضایی دادسرا منرع   519دادسرا برای تحقیق اشکالی ندارد و با شرایط اعالمی در ماده 

 .قانونی نخواهد داشت
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آیا قرار بازداشت موقت  ، 31قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  992و  10با توجه به مواد  : سوال

صادره از ناحيه دادرس علي البدل دادگاه عمومي بخش باید جهت تایيد و اعالم نظر موافق یا مخالف 

 بنظر رئيس حوزه قضایي برسد یا خير؟

 :جواب

 تاسیس جدید نمی باشد و  29قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  94ماده : نظريه اكثريت ،

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  9ت اخیر بند الف ماده همین موضوع قبالً در قسم

بیان شده بود و وظیفه دادستان به دادرسی علی البدل محول گردیده بود و در قانون  85و اصالحی  29

این وظیفه مربوط به امور .جدید این وظیفه به رئیس دادگاه و در غیاب وی به دادرس محول شده است

عقیب و تحقیق است که از وظایف خاص دادسرا و دادستان بوده و به رئیس حوزه حسبی،کشف و ت

قانون آئین دادرسی کیفری جدید تکلیف را  992و  998مواد.قضایی بخش تفویض و محول شده است

مشخص و دادگاه بخش در جرایم موضوع صالحیت خود راساً رسیدگی می نماید و اصل استقالل قضات 

الزام به تکلیف اضافی نیازمند نص قانونی است که دلیل .حاکم است(مقام تردید در)محاکم و اصل عدم

قطعی برای آن  یعنی لزوم تایید رئیس حوزه قضایی مالحظه نمی گردد و رویه قضایی موجود نیز حاکی 

از عدم نیاز به تایید بوده و نیازی به ارسال قرار بازداشت برای تایید رئیس حوزه قضایی بخش وجود 

ارد و بعد از صدور قرار بازداشت موقت توسط دادرس در صورت اعتراض،پرونده جهت رسیدگی به ند

 .اعتراض به قرار بازداشت به مرجع صالح ارسال خواهد شد

 با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت از قرارهای مهم و شدیدترین قرار تامین می باشد و  :نظريه اقليت

سلب آزادی متهم فراهم می گردد بایرد بره موافقرت دادسرتان برسرد و در حروزه       با صدور این قرار موجبات 

وظیفه دادستان به رئریس حروزه    29قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  94قضایی بخش  نیز بر طبق ماده 

قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادسرا باید به تایید رئیس حوزه قضرایی بخرش   .قضایی محول شده است

 .برسد
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  : والس

در جرائم تعزیري درجه هفت و هشت كه مستقيماً در دادگاه مطرح مي شود آیا دادگاه نيز مي تواند بر طبق 

 ؟قانون آئين دادرسي كيفري جدید ، و اصالحي آن قرار بایگاني پرونده را صادر نماید یا خير  85ماده 

 :جواب

  و اصالحی آن،در جرائم تعزیرری   29ی کیفری مصوب قانون آئین دادرس 81بر طبق تبصره ماده  : اتفاق آراء

که مستقیماً در دادگاه مطرح می شود دادگاه نیز می تواند قرار بایگانی پرونده را با شررایط اعالمری در    8و  2درجه 

 .  ماده صادر نماید و در صورت صدور این قرار در دادگاه،مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاههای تجدیدنظر خواهد بود

 

قانون  525و  521موضوع مواد )کیفیت اقدام بازپرس پس از صدور قرار عدم دسترسی وکیل پرونده : سوال

چگونه خواهد بود ،به عبارت دیگر آیا با صدور قرار عدم دسترسی وکیل پرونده ( آئین دادرسی کیفری جدید

 ده دسترسی نخواهد داشت؟،وکیل از حضور در شعبه بازپرسی محروم و ممنوع خواهد بود یا فقط به پرون

 :جواب

  ظهور دارد که  29قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  525و  521ماده : نظريه اكثريت قريب به اتفاق

حضور وکیل حق است و سلب آن دلیل می خواهد و چنین دلیلی را مشاهده نمی کنیم حتی قانونگذار برای 

در برخی از پرونده .می درجه هشت تعیین نموده استمحکومیت انتظا(حق همراه داشتن وکیل)سلب این حق 

ها در رسیدگی محذوراتی وجود دارد و الزم است وکیل به پرونده دسترسی نداشته باشد بدان جهت قانونگذار 

قرار عدم دسترسی را پیش بینی نموده و خواسته هم از حضور وکیل در کنار متهم حمایت و تحت شرایطی نیز 

لذا عدم دسترسی فقط در مورد تمام یا قسمتی از اوراق ،اسناد و .برای وکیل محدود نماید دسترسی به پرونده را

مدارک پرونده است و منافاتی با حضور وکیل در رسیدگی تحقیقات مقدماتی وجود ندارد مگر اینکه موضوع 

 .شد قانون مذکور باشد که در این صورت بر اساس مقررات این ماده اقدام خواهد 48مشمول ماده 

 در تحقیقات مقدماتی حضور وکیل اصل نیست زیرا تحقیقات مقردماتی بصرورت محرمانره مری      :نظريه اقليت

هدف قانونگذار عدم اطالع وکیل از مفاد و محتویات پرونده بوده و عدم دسترسی شامل هر نوع دیدن،شرنیدن  .باشد

 .قرار عدم دسترسی منافات خواهد داشت اطالعات پرونده است که در صورت حضور با محرمانه بودن و با مفاد
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یا دادگاه كيفري دو (نسبت به جرایم تحت صالحيت خود)در مواردي كه دادگاه عمومي بخش : سوال

یا دادگاه كيفري یک ، راساً قرار بازداشت موقت صادر مي نماید آیا مكلف به رعایت مدت نظارت 

 مي باشد یا خير؟( ماه،یكماهدو)5931قانون آیين دادرسي كيفري  101مقيد در ماده 

 قانونگذار برای بازداشت موقت عنایت خاصی دارد و علت اینکه قید شده بازپرس،چون : نظريه اكثريت

تحقیقات مقدماتی تمام جرایم جز در موارد خاص با بازپرس است ولی رعایت حقوق مزبور در هر مرجعی 

رجع اعتراض به قرار بازداشت موقت را دادگاه تجدید قانون آئین دادرسی کیفری نیز م 948ضروری است ماده 

مذکور دارد و از طرفی بدیهی  949نظر تعیین کرده که قید با رعایت مقررات این قانون در واقع اشاره به ماده 

است هر جا مرجع عالی وظایف مربوط به مرجع تالی را انجام دهد مکلف به رعایت مقررات مربوطه که در 

قانون مزبور نیز که بیان داشته انجام تحقیقات  945می شود می باشد قسمت اخیر ماده  مرجع تالی رعایت

مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوطه صورت گیرد، باید تمام مقررات از جمله مقررات مربوط به قرار 

 .تامین رعایت شود ،اگر رعایت نشود موجب تضییع حقوق متهم خواهد بود

 قانون آئین دادرسی کیفری که مقررر داشرته هرر گراه در جررایم       949با توجه به صراحت ماده  :نظريه اقليت

این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین مرتهم   919موضوع بندهای الف تا ت ماده 

ود ابقای تامین فرک و تخفیرف بایرد بره     در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نش

همه بیانگر این است که این تکلیف فقط برای دادسرا است و گرنه چطور در یک قسمت عقیده . تایید دادستان برسد

معتقرد باشریم   (موافقت دادستان و امکان حدوث اختالف)داریم مقررات در دادگاه نیز رعایت ولی در قسمت دیگرش

مکلف به رعایت حداقل مجازات قانونی و حداکثر یکسال و دو سال  مقررر در تبصرره یرک    دادگاه .امکان پذیر نیست

قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای  9می باشد که رویه عملی محاکم نیز علیرغم صراحت بند ط ماده  949ماده 

که محاکم اظهار نظرر نمری   عمومی و انقالب که ظرف دو ماه و چهار ماه باید بازپرس اظهار نظر می کرد بر این بود 

برای مرحله صدور و در صورتیکه  948کردند و پیش بینی مرجع تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض نیز در ماده 

پرونده مستقیم در محاکم مطرح می شود یا بدواً قرار تامین از طرف دادگاه صالح صادر می شود بروده و نیرازی بره    

 .شد لذا دادگاه ها مکلف به اظهار نظر یک ماهه و دوماهه نمی باشداظهار نظر یک ماهه و دو ماهه نمی با
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 31قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  905بازپرس دادسراي عمومي و انقالب بر طبق ماده  : سوال

از (ایراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي در رانندگي)با این استدالل كه جرم مربوطه

ید مستقيم در دادگاه مطرح شود قرار عدم صالحيت به صالحيت دادگاه درجه هفت مي باشد و با

مطرح و دادگاه بدون نقض قرار عدم صالحيت طي  1صادر و پرونده در دادگاه كيفري  1كيفري 

صورتجلسه با اعتقاد به رسيدگي به موضوع در دادسرا و ارسال پرونده با كيفرخواست،پرونده را به 

در حال حاضر تكليف بازپرس چيست و آیا مي تواند به .نموده است دادسرا جهت رسيدگي اعاده

 پرونده رسيدگي و اتخاذ تصميم نماید  یا خير؟

 :جواب

 در قانون قرارهای قابل اعتراض و به تبع آن قابل نقض مشخص شده و در عمل نیز : نظريه اكثريت

کند مرجع صالح را تشخیص  مراجع حل اختالف در مقام حل اختالف قرار عدم صالحیت را نقض نمی

می دهد و با وجود عدم نقض قرار عدم صالحیت مرجع مزبور وارد ماهیت شده رسیدگی می نماید اصل 

تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی و توجهاً به اینکه قرار نهایی از جمله قرارهای نهایی نیست که بدون 

 .ه رسیدگی می باشدنقض امکان ورود مجدد و رسیدگی نباشد لذا دادسرا مکلف ب

 با توجه به اینکه قرار عدم صالحیت قرار نهائی است و تا زمانی که قرار مزبور نقض نشود  :نظريه اقليت

دادسرا مجوزی برای رسیدگی مجدد ندارد و در یک پرونده نمی توان دو قرار صرادر نمرود بایرد پرونرده بره      

 .ض سپس جهت رسیدگی به دادسرا اعاده نمایددادگاه اعاده شود تا دادگاه قرار عدم صالحیت را نق
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در پرونده هایي كه قبل از اجرایي شدن قانون آئين دادرسي كيفري جدید در شعبات  : سوال

 9دادگاههاي كيفري استان و یا دادگاههاي انقالب ثبت و تحت رسيدگي مي باشد بر طبق تبصره 

سيدگي از لحاظ تعدد قاضي بر اساس قانون ،نحوه ر31قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  132ماده 

جدید خواهد بود یا خير؟یعني براي رسيدگي این پرونده ها،دادگاه كيفري استان كه به كيفري یک 

( رئيس و دو مستشار كه با حضور دو عضو نيز رسميت دارد)تبدیل شده با تركيب دادگاه كيفري یک

ادگاههاي انقالب نيز كه قبالً پرونده ثبت و نفر كيفري استان؟در د 5یا  9تشكيل خواهد شد یا 

جلسه دادگاه با یک نفر قاضي تشكيل و رسيدگي مي شود در حال حاضر به پرونده با تعدد 

 رسيدگي خواهد شد یا یک نفر قاضي؟( در جرایمي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي شود)قاضي

 :جواب

 55ماسبق شدن قوانین شکلی و توجهاً به ماده  با توجه به اصل عطف به: نظريه اكثريت قريب به اتفاق 

قانون مجازات اسالمی که تشکیالت و شیوه دادرسی باید فوراً در مورد پرونده های تحت رسیدگی اجرا و اعمال 

که دادگاه   29قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال  922و ماده  928ماده  9گردد و با عنایت به تبصره 

ه کیفری یک تبدیل شده و در این دادگاه و نیز دادگاههای انقالب از لحاظ مقررات کیفری استان به دادگا

رسیدگی طبق قانون جدید در همان شعب مرتبط رسیدگی انجام خواهد گرفت و تنها صالحیت استثناء و تابع 

ر حال مقررات زمان ثبت می باشد رسیدگی به پرونده های قبلی مورد رسیدگی در دادگاههای کیفری استان د

با حضور دو عضو و در دادگاههای (رئیس و دو مستشار)حاضر در دادگاه کیفری یک با ترکیب و ساختار جدید

این قانون به پرونده های  919ماده  «الف،ب،پ و ت»انقالب که به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای 

ر که با حضور دو عضو رسمیت پیدا سابق رسیدگی می گردد در همان شعب با ساختار جدید رئیس و دو مستشا

 .می کند رسیدگی خواهد شد

 ماده  9اگر صالحیت و تعدد و ترکیب سابق دادگاه کیفری استان نبود قانونگذار الزم نبود تبصره  :نظريه اقليت

لذا به پرونده های سابق باید با همان ساختار سابق دادگراه  .را ذکر نماید 29قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 928

 .برای افراد پرونده می باشدکیفری استان و نیز دادگاه انقالب رسیدگی خواهد شد و این حق مکتسبه 
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پس از صدور قرار جلب به  31قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  172با توجه به ماده  : سوال

،آیا بازپرس فقط نسبت به تفهيم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ  1دادرسي توسط دادگاه كيفري 

ه باید قرار جلب به دادرسي نيز تامين اقدام و سپس پرونده را به دادگاه ارسال مي نماید یا اینك

 صادر و پرونده با كيفر خواست به دادگاه ارسال گردد؟

 :جواب

 با توجه به اینکه قرار منع تعقیب توسط دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر گردیده ، : نظريه اكثريت

جمهوری اسالمی ایران از  همچنین قضات دادسرا در.صدور مجدد این قرار توسط بازپرس،وجهه قانونی ندارد 

بر .استقالل قضایی برخوردار بوده و الزام دادستان و یا بازپرس به صدور کیفرخواست صحیح به نظر نمی رسد

یکی از جهات شروع به رسیدگی در دادگاههای  29قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال  995طبق ماده 

قانون مذکور نیز در زمان صدور قرار جلب به  928ماده  کیفری قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه می باشد و

دادرسی توسط دادگاه،بازپرس را مکلف به احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تامین نموده و 

در مورد صدور قرار مجدد قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست تکلیفی را برای بازپرس و دادستان مقرر 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید همین  54/19/5924 – 924/24/2در این خصوص نظریه شماره .نکرده است

 .موضوع می باشد

 

 دادگاه کیفری زمانی که قرار جلب به دادرسی صادر می نماید به مفهوم این اسرت کره عملکررد     :نظريه اقليت

تبعیت و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونرده را   دادسرا را قبول ندارد در چنین وضعیتی بازپرس باید از نظر دادگاه

جهت صدور کیفرخواست نزد دادستان ارسال می نماید تا کیفرخواست که از وظایف اختصاصی دادستان مری باشرد   

صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد و در صورت عدم صدور کیفرخواست و عدم ابالغ آن بره مرتهم   

 .ل می نماید،حق ایشان را زای
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در صالحيت مستقيم دادگاه (مثالً شكایت مزاحمت تلفني)در مواردي كه رسيدگي به پرونده كيفري : سوال

مثل اخذ )كيفري است آیا رئيس دادگستري یا معاون وي مي توانددستور انجام تحقيقات مقدماتي

وائيه یا پرونده را به دادگاه كيفري را به مرجع انتظامي صادر نماید یا باید شك...(پرینت،استعالم مالكيت و

 ارجاع و تحقيقات از بدو الي ختم توسط دادگاه كيفري صورت پذیرد؟

 :جواب

 دادگاه در مقابل 94و اصالحی  92قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  341منظور از دادگاه در ماده :نظر اول،

ئیس حوزه قضایی یک مقام قضایی و بر شعبات دیگر ر.دادسرا می باشد  و شامل تمام مقامات قضایی محاکم می باشد

رئیس حوزه قضایی می تواند دستور .اذن در شیئی اذن در لوازم آن است.ارجاع یک امر قضایی است.نظارت قضایی دارد

 قانونگذار در.انجام موارد اعالمی در مورد سوال را به ضابطین داده و استعالمات الزم را از مراجع مربوطه انجام دهد

قانون مذکور رئیس  418دستور موقت،موافقت رئیس حوزه قضایی را الزم دانسته و همچنین بر طبق ماده 

قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه  411دادگستری،ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را بر عهده دارد و بر طبق ماده 

جام وظیفه باز بماند رئیس دادگستری می تواند شخصاً به قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از ان

موارد مذکور حکایت از اختیار رئیس دادگستری در صدور این دستورات بوده و این اختیارات .جای او انجام وظیفه کند

لذا رئیس دادگستری و یا معاون .دادستان بصورت ضمنی در چنین پرونده هایی به رئیس دادگستری تفویض شده است

 .وی می تواند دستور انجام تحقیقات مقدماتی مورد سوال را به مراجع انتظامی صادر نماید

        در قانون آئین دادرسی کیفری وظایف رئیس دادگستری با وظایف و اختیرارات دادسرتان متفراوت مری      :نظريه دوم

است اداری داشته و دارای نظارت قضایی مری  دادستان ریاست اداری و قضایی بر دادسرا داشته ولی رئیس دادگستری ری.باشد

همچنین رئیس دادگستری رئیس شعبه اول حقوقی بوده و بر طبق قانون جدید آئین دادرسی کیفری دادگاه جزایی بره  .باشد

تبدیل و دادگاه عمومی محسوب نمی شود و ارجاع پرونده حقوقی به کیفری و بالعکس دارای محدودیت می  9دادگاه کیفری 

قانون آئین دادرسی کیفری تعریف تحقیقات مقدماتی را بیان کرده و ایرن تحقیقرات بایرد توسرط      21انونگذار در ماده ق.باشد

مقامات قضایی و یا بر طبق دستور آنها توسط ضابطین صورت می گیررد  و رئریس دادگسرتری در پرونرده هرای مربروط بره        

خود به عنوان یک مقام قضایی در پرونده ها تحقیقات الزم را شعبات دیگر یک مقام اداری محسوب می شود و فقط در شعبه 

قانون مذکور اختیارات دادستان به رئیس حروزه قضرایی بخرش تفرویض شرده و بره        998و  94انجام دهد همچنین در ماده 

 998مراده  رئیس دادگستری این اختیارات تفویض نگردیده و اگر قرار بر تفویض بوده باید توسط قانونگرذار بیران مری شرد و     

لرذا در مروارد اعالمری از تحقیقرات مقردماتی      .قانون مذکور نیز فقط ارجاع پرونده را وظیفه رئیس حوزه قضایی دانسته اسرت 

قانون آئین دادرسی کیفری،انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادگاه و برر طبرق    945محسوب و بر طبق قسمت اخیر ماده 

دگستری یا معاون وی چنین اختیاری را در انجام تحقیقات مقدماتی نخواهرد داشرت   مقررات مربوط صورت بگیرد و رئیس دا

 .مگر در مورد پرونده های مربوط به شعبه اول که در آن اختیار دادگاه با ایشان بوده و مقام قضایی محسوب می شود
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 در موضوعاتي مثل حمل مشروبات الكلي و یا كالهبرداري كه با محاسبه قيمت عرفي : سوال

مشروبات الكلي و یا محاسبه رد مال مشاهده مي گردد در هنگام صدور راي ميزان جریمه نقدي از 

خواهد بود آیا رسيدگي به موضوع در صالحيت دادگاه كيفري یک است یا كيفري  9مصادیق  درجه 

 دو؟

 :جواب

  اصل بر صالحیت  94و اصالحی  92قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  311بر طبق ماده : نظريه اكثريت

صالحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب  2است و دادگاه کیفری  2عام رسیدگی دادگاه کیفری 

صالحیت دادگاه کیفری یک ، یک استثناء بر اصل است و در عمل به استثناء .قانون در صالحیت مرجع دیگری باشد

شد باید به اصل مراجعه کنیم مگر دلیلی قاطع و متقن وجود داشته هر کجا ابهام با.باید به قدر متیقن عمل کرد

صالحیت باید از اول رسیدگی مشخص شود زیرا در صورتیکه مشخص شود که جرم در صالحیت دادگاه .باشد

کالهبرداری یک  جرم .کیفری یک باشدباید بازپرس رسیدگی نماید و دادستان و بازپرس صالحیت رسیدگی ندارند

با توجه به مراتب اعالمی و توجهاً به اینکه چون در درجه بندی .د یک جرم در صالحیت دو مرجع باشداست و نبای

مجازتها در هر درجه مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازاتها از نظر نوع مورد 

ا هر میزان مال تحصیل شده از آن مقایسه قرار گیرند در جرم کالهبرداری و قاچاق و یا سایر جرائم مشابه آن،ب

با توجه به میزان حبس صالح به  2طریق مقدار حبس مالک تشخیص درجه بندی مجازات است و دادگاه   کیفری 

اداره  21/11/92 – 2233/92/7و  12/16/92 – 1117/92/7رسیدگی خواهد بود و نظریه های مشورتی شماره 

 .موید همین نظر است 941141بشماره بایگانی  28/15/94اریخ دیوان عالی کشور بت 28حقوقی و رای شعبه 

        مالک درجه بندی مجازاتها و مبنای صالحیت دادگاههای کیفری دو و کیفری یک ، اهمیت  :نظريه اقليت

حربس و جرزای   .جرم و شدت مجازاتهاست و اهمیت و شدت مجازات از میزان مجازات و درجه آن تعیین می شرود 

از لحاظ درجه باال باشد برر  (حبس یا جزای نقدی)درجه هر کدام از مجازاتها.مجازات های اصلی هستند نقدی هر دو

میزان کالهبرداری حسب مورد می تواند در صالحیت دادگاه کیفری یک و یا .اساس آن درجه جرم تعیین می گردد

از آن باشد در صالحیت دادگاه کیفرری  باشد اگر مبلغ کالهبرداری و جزای نقدی در درجه سه و یا باالتر  9کیفری 

 .یک خواهد بود
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،در صورتيكه محكوم 5939قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب  52با توجه به ماده  : سوال

عليه به منظور فرار از اجراي حكم از اعالم كامل اموال خود خودداري نماید و پس از صدور حكم 

را معسر قلمداد كرده است به حبس تعزیري درجه هفت  اعسار معلوم شود كه بر خالف واقع خود

محكوم خواهد شد آیا دادگاهي كه به دعوي اعسار رسيدگي نموده و رفع اثر از حكم اعسار مي 

نماید نسبت به رسيدگي به جنبه جزائي و صدور حكم مجازات اقدام مي نماید یا اینكه دادگاه 

 ا خواهد داشت؟صالحيت رسيدگي و صدور حكم مجازات ر 1كيفري 

 :جواب

 در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مؤخر التصویب می باشد : نظريه اكثريت قريب به اتفاق

قانونگذار در این قانون جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در .قانونگذار به وحدت رسیدگی توجه دارد

ختیار را داده است که ضمن رفع اثر از حکم قبلی رسیدگی،به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعسار این ا

رفع اثر از آثار .اعسار،نسبت به صدور حکم کیفری و مجازات فردی که خود را معسر قلمداد نموده،اقدام نماید

رفع اثر و صدور حکم )یک حکم قطعی با دادگاهی است که حکم را صادر نموده است و این دو تکلیف

قانون  111ه همان دادگاه حقوقی است می باشد،چنانچه قبالً نیز از جمله ماده بر عهده یک دادگاه ک(مجازات

آئین دادرسی مدنی که اجازه بازداشت به دادگاه حقوقی داده و یا در قانون حمایت خانواده مواردی پیش بینی 

و  94 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 16لذا رسیدگی به جنبه کیفری موضوع ماده .شده است

قانون مذکور نیز موید همین مطلب می  17صدور حکم مجازات با دادگاه صادر کننده حکم اعسار است و ماده 

 .باشد

        قانونگذار جمهوری اسالمی ایران اصل تفکیک را در سیستم قضایی پذیرفته و به جهت این  :نظريه اقليت

قانون نحوه اجرای .می باشد 9ع سوال با دادگاه کیفری پذیرش اصل بر صالحیت رسیدگی محاکم کیفری و در موضو

محکومیتهای مالی در مقام تعیین صالحیت نمی باشد لذا رفع اثر با دادگاه حقوقی صادر کننده حکم اعسار و صدور 

اداره حقوقی نیز در نظریه اخیری که داده است اعالم نموده که .می باشد 9حکم کیفری و مجازات با دادگاه کیفری 

 .می باشد 9قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با دادگاه کیفری  58نبه کیفری ماده ج
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در صورت تعلیق قسمتی از مجازات در دادگاه،آیا قاضی اجرای احکام کیفری در مرحله اجرای  : سوال

حکم نیز می تواند در صورت وجود شرایط قانونی تعلیق،مجدداً از دادگاه تعلیق قسمت دیگری از 

 ازات را درخواست نماید یا خیر؟مج

 :جواب

 سیاستهای کیفری قوه قضائیه مبنی بر حبس زدایی و کاهش -5با توجه به : نظريه اكثريت قريب به اتفاق

لزوم اصالح پذیری،عدالت ترمیمی و  -9اصل تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی در موراد ابهام -9جمعیت کیفری 

استفاده از وحدت مالک تخفیف اینکه دادگاه -4دی زودتر به جهت اصالح و تربیت امیدواری محکوم علیه جهت آزا

اجازه تخفیف -5. در زمان رضایت هر یک از شکات پرونده می تواند از تخفیف استفاده و مجازات را تخفیف دهد

جرای احکام مجدد به دادگاه تجدیدنظر در مرحله تجدیدنظرخواهی علیرغم تخفیف دادگاه بدوی،درخواست قاضی ا

کیفری بعد از تحمل یک سوم از مجازات قابل اجرا برای تعلیق قسمتی از باقیمانده مجازات یا تمام آن منع قانونی 

ندارد و دادگاه بر اساس درخواست قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به تعلیق اجرای باقیمانده و یا قسمتی از 

 .مجازات حکم صادر نماید

 

         اصل بر عدم امکان تغییر در رأی دادگاه بعد از صدور و قطعیت آن است مگر در مواردی که  :اقليتنظريه

دادسرتان یرا قاضری    .در قانون تصریح و مشخص شده است و در خصوص موضوع سوال چنین تصریحی وجود نردارد 

گاه قبالً نسبت به تعلیق تمام اجرای احکام و محکوم علیه زمانی می توانند از دادگاه درخواست تعلیق نمایند که داد

در صورتیکه دادگاه قبالً قسمتی از مجازات را تعلیق کرده باشد قاضی اجررای  .و یا قسمتی از حکم اقدام نکرده باشد

 .احکام نمی تواند درخواست مجدد برای تعلیق نماید و در صورت درخواست نیز دادگاه حق تعلیق مجدد را ندارد
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تشدید،تبدیل یا توقف اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری بر طبق پیشنهاد تخفیف، : سوال

قانون مجازات اسالمی،آیا فقط نسبت به مجازات جایگزین حبس امکان پذیر است یا شامل  77ماده 

 تمام مجازاتها می شود؟

 

 :جواب

 حبس آمده است در فصل مجازتهای جایگزین  92قانون مجازات اسالمی مصوب  77ماده : نظريه اكثريت

و وقتی در مجازاتهای جایگزین حبس صحبت می شود موارد منعکس در آن از جمله تشدید و تخفیف و غیره 

اگر ماده مذکور اطالق داشت و شامل تمام مجازاتها می شد باید در فصل اجرای . شامل غیر آن نخواهد بود

جرای مقررات این فصل را موکول به آئین نامه ا 79همچنین ماده .احکام کیفری و اجرای مجازاتها آورده می شد

 81، 81نموده و مواد این فصل همگی مربوط به مجازاتهای جایگزین می باشد خصوصاً اینکه قانونگذار در مواد 

را توضیح داده و از توضیحات نیز مشخص است که شامل دستورات دادگاه در خصوص  77موارد ماده  82و 

فقط شامل مجازاتهای جایگزین حبس می  77ا توجه به موارد اعالمی، ماده جایگزین های حبس می باشد ب

 .باشد و به سایر مجازاتها تسری ندارد

 

        ما در قروانین و  .قانون مجازات اسالمی اطالق دارد و شامل تمامی مجازاتها می باشد 22ماده :نظريه اقليت

ماده ای که اطالق دارد در غیر قانون مربوطه و یا غیر فصل  مقررات دیگر نیز مواردی داریم و مشاهده می کنیم که

در فصل مجازاتهای جایگزین حبس دلیل بر این امر نمی باشد که ایرن مراده    22خود ذکر شده است و آوردن ماده 

 .اختصاص به مجازاتهای جایگزین دارد
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واقعه نکاح دائم قانونگذار  قانون حمایت خانواده در مورد عدم ثبت 94با توجه به مفاد مادة  : سوال

آیا حکم بر الزام به ثبت واقعه . عالوه بر مجازات، الزام به ثبت واقعه نکاح دائم نیز اشاره نموده است

صادر می شود یا اینکه  2نکاح دائم ضمن حکم کیفری و بدون تقدیم دادخواست توسط دادگاه کیفری 

 انه صادر خواهد شد؟باید توسط دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست جداگ

 :جواب

 قانون حمایت خانواده،رسیدگی به هر دو  49با توجه به مفاد ماده : نظريه اكثريت قريب به اتفاق

باید در یک مرجع قضایی صورت بگیرد و این رسیدگی توجهاً به (تعیین مجازات و الزام به ثبت واقعه ازدواج)موضوع

قانون مذکور در مقام تعیین مرجع  49ادگاههای کیفری می باشد و ماده اینکه اصل در رسیدگی به امور کیفری با د

بصورت انحصاری بیان شده و خارج از آنها باید نص  4صالحیتدار نبوده و صالحیتهای دادگاههای خانواده در ماده 

برای بر اساس صالحیت عمومی خود  2بوده و دادگاه کیفری  2وجود داشته باشد ، در صالحیت دادگاه کیفری 

رسیدگی به امور کیفری به هر دو موضوع رسیدگی و ضمن صدور حکم به مجازات کیفری،حکم بر الزام به ثبت 

این الزام به جهت حمایتی و صیانتی بودن و نظم عمومی بوده و نیازی به تقدیم .واقعه ازدواج نیز صادر خواهد کرد

یی وجود دارد که به جهت امر قانونگذار رسیدگی به امر در سایر قوانین و مقررات نیز نمونه ها. دادخواست ندارد 

نظریه های متعدد اداره حقوقی از جمله نظریه .حقوقی در پرونده کیفری بدون تقدیم دادخواست بعمل می آید

    .موید همین نظر می باشد 28/12/92 – 2541/92/7شماره 

 

  گی می باشد با اینحال بر طبق قوانین ، الزمه هر چند دادگاه کیفری دو صالح به رسید: نظريه اقليت اول

رسیدگی به امور حقوقی در پرونده کیفری،رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست می 

بر اساس دادخواست  9شاکی با تقدیم دادخواست تقاضای الزام ثبت واقعه ازدواج را نموده و دادگاه کیفری .باشد

 .م به ثبت واقعه ازدواج خواهد دادتقدیمی حکم بر الزا

   قانون مجازات اسالمی را نسخ کرده و در اول  845قانون حمایت خانواده ماده  42ماده :نظريه اقليت دوم

نیز الزام به ثبت واقعه ازدواج آمده است لذا موضوع در صالحیت دادگاه خانواده بوده و دادگاه خانواده ضمن  42ماده 

 .ه ازدواج حکم بر محکومیت کیفری نیز صادر خواهد کردالزام به ثبت واقع
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که اشعار می  4949قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  7با توجه به قسمت اخیر ماده  : سوال

ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می ... » دارد

را سوگند خواهد داد یا سوگند باید با درخواست طرف مقابل (مدعی اعسار)دیونآیا دادگاه راساً م«.شود

جاری خواهد (اتیان سوگند با شرایط خاص،رد یا نکول)و با رعایت تمامی مقررات راجع به سوگند مثل

 شد؟

 

 :جواب

 اخیر  یک تاسیس جدید و در قسمت 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  2ماده :نظريه اكثريت

در این ماده سوگند .قانون آئین دادرسی مدنی می باشد 989این ماده استثناء بر ماده .آن اصل عدم جاری است

اگر معتقد به درخواست مدعی اعسار باشیم فلسفه ماده منتفی .برای وضعیت شخصی است و برای خود دین نیست

مطالبه الزم نیست مثل دعوی برمیت،دعوی بر هر کجا که قسم در ابتدا متوجه مدعی است درخواست و .خواهد شد

همچنین منظور از .غایب،صغیر و یا شاهد واحد با یک سوگند که در اینجا قسم ضمیمه بینه است

 .می باشد...  تشریفات،تشریفاتی است که برای خود سوگند از جمله وضو و سوگند به لفظ جالله و 

 

   بر طبق . در متون فقهی و حقوقی هم بدان تصریح شده است در سوگند درخواست اصل است و :نظريه اقليت

قانون نحوه اجرای  2ماده .قانون آئین دادرسی مدنی اتیان سوگند بدون درخواست امکان پذیر نمی باشد 989ماده 

قانون آئین دادرسی  989صریحاً رعایت تشریفات را الزم دانسته و در مقام نسخ ماده  24محکومیتهای مالی مصوب 

بر طبق اصول حقوقی نمی توانیم قسمتی از تشریفات سوگند راحذف و قسمتی را اجرا نمائیم ، . فری نبوده استکی

در صورتیکه مدعی علیه سوگند را به مدعی رد ننماید و . درخواست و مطالبه از ملزومات اتیان سوگند می باشد 

 .سوگند را مطالبه ننماید دادرسی متوقف خواهد شد
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كه اعالم داشته در جرائم قابل  31قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  73جه به ماده با تو : سوال

گذشت شاكي تا قبل از صدور كيفرخواست مي تواند تقاضاي ترک تعقيب كند آیا محاكم نيز مي توانند 

 در صورت تقاضاي ترک تعقيب بعد از صدور كيفرخواست یا در جرائم درجات هفت و هشت كه مستقيماً

 دگاه مطرح مي شود قرار ترک تعقيب صادر نمایند یا خير؟در دا

 :جواب

 28قانون آئین دادرسی کیفری سال  522قرار ترک تعقیب اولین بار در ماده : نظريه اكثريت قريب به اتفاق 

قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز این قرار پیش بینی و  22در ماده .وارد و یک تاسیس جدید محسوب می شود

در صورتیکه .داده شده است( غیر از بازپرس)تحقیقات مقدماتی اجازه استفاده از آن برای مقامات قضائی دادسرا در

در دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود مقامات قضائی دادگاه کیفری نمی توانند 

در اینجا تعقیب از اختیارات دادستان و سایر مقامات قضائی  نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام نمایند زیرا اوالً

دادسرا می باشد ثانیاً صدور این قرار تا صدور کیفرخواست می باشد و بعد از صدور کیفرخواست امکان صدور ترک 

که پرونده بصورت مستقیم در دادگاه مطرح می  8و  2ولی در جرائم تعزیری موضوع درجات . تعقیب وجود ندارد 

ود وظایف تعقیب و تحقیقات مقدماتی به قضات دادگاه محول شده و دادگاه می تواند نسبت به صدور قرار ترک ش

اعالم نموده که در جرایمی که  58/15/29 – 5544/29/2اداره حقوقی نیز بر طبق نظریه شماره .تعقیب اقدام نماید

را اعمال  85و  81، 22و دادگاه مقررات ماده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود مقررات تعقیب حاکمیت داشته 

 .خواهد کرد

 

   قانون آئین دادرسی کیفری از اختیارات مقامات دادسرا می  79قرار ترک تعقیب موضوع ماده : نظريه اقليت

 باشد بعد از شروع تعقیب اصل این است که قضات دادسرا و دادگاه نمی توانند تعقیب را ترک نمایند مگر اینکه این

داده ( غیر بازپرس)اختیار در قانون به آنها داده شده باشد و بر طبق قانون این اختیار فقط به مقامات قضائی دادسرا

که مستقیماً در دادگاه مطرح  8و  7لذا دادگاه بعد از صدور کیفرخواست و نیز در جرایم تعزیری درجه .شده است

 .می شود نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید
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قانون كار،كارفرماي ممتنع را عالوه بر  585بر اساس ماده (فعلي 1كيفري )دادگاه عمومي جزائي : سوال 

،به پرداخت جزاي نقدي محكوم نموده است در مرحله اجراي حكم،مرجع (ابقاء بكار)اجراي آراء صادره

یا اجراي احكام  اجراي ابقاء بكار،اجراي احكام مدني كه پرونده اجرایي در آن مي باشد خواهد بود

 كيفري؟

 

 :جواب

 بر طبق قوانین، اجرای آراء قطعی هیئت های حل اختالف بر عهده محاکم : نظريه اكثريت قريب به اتفاق

گزارش اجرای احکام مدنی در .حقوقی و اجرای احکام مدنی محول شده و اصل بر صالحیت محاکم حقوقی می باشد

نده اجرای احکام مدنی را متوقف و مختومه نمی نماید بلکه پرونده اجرایی مورد امتناع کارفرما از اجرای رأی،پرو

قانون  181منظور از عالوه در ماده .مفتوح بوده و باید اجرای احکام مدنی وظیفه خودش را در مورد اجرا انجام دهد

ابقاء به کار منتفی نخواهد شد کار اوالً برای کارفرما بوده ثانیاً برای تاکید می باشد که با محکومیت به جریمه،اجرای 

لذا اجرای احکام کیفری نقشی در اجرای رأی ابقاء به کار نداشته بلکه این امر بر عهده اجرای احکام مدنی که دارای 

 .تخصص در این خصوص می باشد خواهد بود

 

  و اجرای آن بر  2ی قانون کار بر عهده دادگاه کیفر 181رسیدگی و تعیین جریمه مربوط به ماده :نظريه اقليت

عهده اجرای احکام کیفری می باشد و منظور از آوردن کلمه عالوه در ماده مذکور این است که دادگاه کیفری ضمن 

تعیین جریمه و اجرای آن،نسبت به اجرای رای ابقاء به کار نیز اقدام و بر اساس قوه قهریه نسبت به اجرای آن اقدام 

 .نماید
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حي تنظيمي توسط دادگاه قابل ابطال مي باشد یا خير و در صورت مثبت آیا گزارش اصال : سوال

 بودن،مرجع رسيدگي به دعوي ابطال كدام مرجع قضایي خواهد بود؟

 :جواب

 قانون آئین  183و  181گزارش  اصالحی حکم و قرار نیست و عنوان رأی ندارد بلکه بر طبق مواد : نظر به اتفاق

ماهیت گزارش اصالحی عقد صلح است و مانند سایر .ون مدنی اعتبار سند رسمی را داردقان 1291دادرسی مدنی و ماده 

قراردادهای عادی یا رسمی و عقود دیگر می تواند موضوع بطالن یا فسخ قرار گیرد و طرح دعوی فسخ ویا ابطال آن 

، گزارش 21/18/91 – 1696/7بر طبق نظریات متعدد اداره حقوقی از جمله نظریه شماره . امکان پذیر می باشد 

اصالحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافق طرفین است اگر موجب قانونی برای بطالن آن وجود داشته باشد استماع 

بر اساس مراتب اعالمی مرجع ابطال گزارش اصالحی ،دادگاه بدوی است که به اصل .دعوی گزارش اصالحی منعی ندارد

می باشد و به دعوی ابطال هم صالح خواهند بود و ابطال گزارش اصالحی  موضوع گزارش اصالحی صالحیت دارند

 .اختصاص به شعبه ای که این گزارش را تنظیم و صادر نموده، ندارد

 

حكم تقسيم تركه توسط دادگاه صادر و خواهان بدوي درخواست اجرائيه و اجرا نمي كند با  :سوال 

باشد آیا صدور اجرائيه با درخواست محكوم عليه امكان توجه به اینكه تقسيم تركه از امور حسبي مي 

 دارد یا خير؟

 :جواب

 صرف نظر از اینکه در امور حسبی معموالً نیازی به صدور اجرائیه نیست اما در سوال مطروحه : نظريه اكثريت

رکه را بنماید و توجهاً به اینکه هر شریک المال و ورثه هر وقت بخواهد می تواند درخواست تقسیم مال مشاعی و ت

در دادخواست معموالً بصورت تشریفاتی خواهان و خوانده معین می شود لذا بعد از صدور حکم تقسیم ترکه ، عدم 

 درخواست اجرا از طرف خواهان مانع اجرا نیست و خواندگان دعوی تقسیم ترکه نیز نظر به حسبی بودن امر 

 .می توانند درخواست تقسیم و اجرا نمایند

 اجرائیه قانوناً فقط با درخواست محکوم له و خواهان بدوی صادر می شود در سوال مطروحه تا  :اقليت نظريه

 . زمانیکه محکوم له درخواست اجرا ننماید امکان صدور اجرائیه نیست
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در پرونده اي خواهان،دادخواست مطالبه خسارت با اعسار از هزینه دادرسي بطرفيت خواندگان   : سوال

تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين دعوي ، اخطاریه خواندگان ابالغ واقعي شده و الیحه مطرح و با 

تقدیم (مطالبه خسارت در ماهيت و اعسار)دفاعيه اي توسط خواندگان نسبت به هر دو موضوع دعوي

دادگاه حكم به قبولي و پذیرش اعسار صادر و جهت رسيدگي به ماهيت امر، وقت . دادگاه شده است

با گزارش مامورین ابالغ دایر بر تغييرآدرس، خواندگان . گي مجدد تعيين و طرفين دعوت شده اند رسيد

قانون آئين دادرسي دادگاههاي  959با عنایت به ماده . از طریق نشر آگهي دعوت و رسيدگي شده است 

 عمومي و انقالب در امور مدني راي صادره حضوري خواهد بود یا غيابي؟

 :جواب

  خواندگان دعوی از دعوی مطلع بوده و در الیحه ارسالی برای جلسه رسیدگی به اعسار،در : اكثريتنظريه

ماهیت دعوی دفاع کرده اند و مالک حضوری یا غیابی بودن رأی ،اطالع از جریان دادرسی و ارسال الیحه و دفاع از 

سی در پرونده باشد،جلسه دوم برای دعوی است و فرقی نمی کند که این الیحه و دفاع در چه مرحله ای از دادر

همچنین اصل بر حضوری بودن احکام .ارزیابی دالیل بوده و باید به الیحه ارسالی در رسیدگی به اعسار توجه نمود

 نظریه .صادره بوده ودر صورت شک در حضوری و یا غیابی بودن ،رأی صادره حضوری خواهد بود

قضات دادگاههای حقوقی دو تهران نیز موید حضوری بودن حکم در اداره حقوقی و نظر  59/19/89 - 582/2شماره 

 .مورد سوال می باشد

   معیار برای حضوری بودن رأی ،اطالع از دادرسی نمی باشد و صرف اطالع خواندگان از دعوی،  :نظريه اقليت

ه و دعوی اعسار یک دعوت اولیه برای جلسه دادرسی در مورد دعوی اعسار بود.دلیل حضوری بودن رأی نخواهد بود

دعوی مستقلی محسوب می شود هر چند خواندگان در الیحه ارسالی برای دعوی اعسار در ماهیت دعوی نیز دفاع 

نموده باشند زیرا وقتی از مرحله دعوی اعسار خارج می شویم و برای دفاع در ماهیت وقت رسیدگی مجدد تعیین 

ط به ماهیت نمی تواند برای جلسه دادرسی در ماهیت دعوی نیز می شود دفاعیات مربوط به اعسار در دادرسی مربو

مورد توجه از لحاظ شکلی قرار گیرد و هر دو دعوی،دعوی مستقلی هستند و دفاع نیز باید متناسب با دعوی 

و نظر قضات دادگاههای حقوقی دو تهران نیز خارج از موضوع  59/19/89 – 582/2نظریه مشورتی شماره .باشد

 قانون آئین دادرسی مدنی،جلسه رسیدگی در ماهیت دعوی  919منظور از جلسه موضوع ماده .شدسوال می با

 می باشد و محروم نمودن خوانده از حقوق دفاعی خود خالف اصل انصاف و عدالت و بر خالف احتیاط قضایی 

 .لذا رأی صادره غیابی خواهد بود. می باشد



 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه سواالت و جواب های

 استان  دادگاههای تجدید نظریی  نشست های قضا

 9314سال 

 

 
 
 
 
 

 استان آذربایجان شرقیمعاونت منابع انسانی دادگستری 



1 

 

موجر دادخواستی بطرفیت مستاجر صاحب سرقفلی بخواسته تخلیه یک باب مغازه به جهت نیاز   : سوال

ز شدن نیاز شخصی ،نحوه اقدام دادگاه در تعیین سرقفلی و حق کسب شخصی تقدیم نموده است با محر

؟آیا یک مبلغ با رعایت مبلغ سرقفلی و حق کسب و پیشه تعیین خواهد شد . و پیشه چگونه خواهد بود

یا اینکه هر کدام بصورت مستقل یعنی سرقفلی به قیمت روز و حق کسب و پیشه نیز مستقالً بدون 

 یکی از این دو مورد حکم قرار خواهد گرفت؟مالحظه سرقفلی یا فقط 

 :جواب

  سرقفلی .سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت دو مقوله جدا و مستقل از همدیگر و ماهیتاً نیز متفاوتند  :نظر اكثريّت

ارت منشا ریشه فقهی و منشا قراردادی دارد و ساقط نمی شود و دلیلی هم برای سقوط آن نداریم ولی حق کسب و پیشه یا تج

سرقفلی مالی است که مستاجر در زمان اجاره به موجر .قانونی داشته و بعد از قرارداد به مرور زمان به جهت کسب ایجاد می شود

قانونگذار  .پرداخت و در زمان تخلیه نیز باید به قیمت روز به صاحب سرقفلی پرداخت شود و به حق کسب و پیشه ارتباطی ندارد

نیز صریحاً حق سرقفلی را تایید و تکلیف نموده که بر اساس قیمت روز  6731ر و مستاجر مصوب سال در قانون روابط موج

پرداخت شود بنابراین در صورت مطالبه سرقفلی از ناحیه صاحب حق با تقدیم دادخواست،عالوه بر حق کسب و پیشه که نیاز به 

مستقل از همدیگر رای صادر نماید و سرقفلی قابل (ب و پیشهسرقفلی و حق کس)دادخواست ندارد دادگاه باید به هر دو موضوع

 .اسقاط نبوده و دلیلی نیز برای سقوط آن وجود ندارد

  بوده و در قاانون ماذکور نیاز قانونگاذار از      61در فرض سوال اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال  :نظر اقلّيت

رویاه قااایی محااکم و شاعب     -6با توجه به .نیز حق کسب و پیشه وجود ندارد 31سرقفلی صحبتی ننموده است و در قانون سال 

دیوان عالی کشور که در قانون رواباط   73شعبه محترم  23/16/6736مورخ  76/62/73رای شماره -2محترم دیوان عالی کشور   

ذار قارار گرفتاه،حق کساب و    حق سرقفلی برای مستاجر شناخته نشده و آنچه ماورد تاییاد قانونگا    6761موجر و مستاجر مصوب 

شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور که حق کسب و پیشاه   21/10/6737مورخه  272دادنامه شماره -7.   پیشه و یا تجارت است

و سرقفلی عنوان واحد دارند و تفکیک سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت قانوناً صحیح بنظر نمی رسد و به مساتاجر متخلاف   

اداره حقاوقی   62/17/33 – 6062/3و  27/61/36 -66132نظریاات شاماره   -0سب و پیشاه تعلاق نمای گیارد     حق سرقفلی و ک

دادگستری که مستاجر عالوه بر مبلغی که کارشناس یا کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه یاا تجاارت تعیاین کارده و ماورد      

نیست اعم از اینکه در طول رابطه اساتیجاری وجهای بناام    صدور حکم قطعی قرار گرفته ،برابر قانون مستحق دریافت وجه دیگری 

فقط به حق کسب  و پیشه نیز یکای   61سرقفلی پرداخت کرده باشد یا خیر،دادگاه باید بر طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 

ز سارقفلی و حاق کساب و    اگر هر کدام ا.از معیارها و مولفه ها که همان سرقفلی پرداختی است مورد عنایت و توجه قرار می گیرد

پیشه بصورت مستقل مورد حکم قرار گیرد از قیمت خود مغازه باال بوده و ظلم بر مالک بوده و خالف اصل انصاف و عدالت خواهاد  

 .بود



2 

 

در پرونده ای اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوی اعالم بطالن معامله تاجر ورشکسته را نسبت  : سوال

بعد از تاریخ توقف منعکس در حکم قطعی ورشکستگی تقدیم داشته  به ملکی به جهت وقوع معامله

قانون تجارت که فقط تحت شرایط خاص حکم بر بطالن معامالت  324است وبا توجه به مقررات ماده 

قانون مذکور که مطلق معامالت تاجر ورشکسته را بعد از تاریخ  555پیش بینی شده و توجهاً به ماده 

 است نحوه اقدام و تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟ توقف باطل اعالم نموده

 :جواب

  قانون تجارت فقط معامالت مذکور در  027ماده.قانون تجارت تعارضی با هم ندارند 663و  027مواد   :نظر اكثريّت

دوران مشکوک را قابل ابطال می داند و موارد اعالمی نیز انحصاری است ولی معامالت تاجر ورشکسته در  7و  2، 6بندهای 

قانون تجارت که در فصل مربوط به  663منحصر به این موارد نیست اما ماده (از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی)

جرائم ورشکستگی و تحت عنوان جنحه و جنایات اشخاص غیر از تاجر ورشکسته که در امر ورشکستگی مرتکب می شوند 

ناشی از جرائم مندرج در فصل مزبور و یا معامله متامن ارتکاب جرمی از  آمده است اختصاص به مواردی دارد که معامله

در .به بعد قانون تجارت باشد که همراه با سوء نیت و همچنین تقلب و به ضرر طلبکاران است 666جرائم موضوع مواد 

نحه و جنایات به عنوان ضمانت اجرای حقوق مواردی می باشد که در قانون مذکور تحت عنوان ج 663حقیقت ماده 

بنابراین .اشخاص غیر تاجر و نیز ضمانت اجرای تقلب تاجر ورشکسته و تبانی بین تاجر و اشخاص طرف معامله او آمده است

  663و نیز موارد تقلب و تبانی موضوع ماده  027هر دو ماده مذکور بصورت نسبی هستند و مشمول موارد انحصاری ماده 

که مار به حال طلبکاران نیست نمی شود و با نیت قانونگذار که هدفی جز جلوگیری از می شوند و شامل ابطال معامالتی 

 .اضرار به طلبکاران ندارد سازگار نمی باشد

 

  663معامالت تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف صحیح می باشد و بعاد از تااریخ توقاف بار طباق مااده        :نظر اقلّيت 

م معامالت تاجر ورشکسته است زیرا تاجر ورشکسته از تاریخ توقف محجور محساوب  قانون تجارت که مطلق است ، شامل تما

محکوم به بطاالن   663و معامالت ایشان غیر نافذ می باشد لذا تمام معامالت تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف بر طبق ماده 

 قااآ آن طاای دادنامااه شااماره و ن 13/13/6710  - 716دادگاااه عمااومی تهااران بشااماره   62آراء صااادره از شااعبه .اساات

دادگااه حقاوقی    70صادره از شعبه محترم پانزدهم دیوان عالی کشور و صدور رای مجدد از ناحیاه   2/12/6716 – 627/66 

 .یک تهران موید این نظر است
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محکوم له ازحکم صادره و قطعی شدن رای،بعد از صدور رای بدوی وبدون تجدید نظر خواهی  : سوال

دادگاه قرار ارجاع امر به داوری .رونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری را می کنندومحکوم علیه در پ

را در خصوص کلیه اختالفات طرفین از جمله موضوع حکم صادره در پرونده اولی که رای قطعی صادر 

لی قرار بعد از صدور رای توسط داور،رای داور مورد رضایت محکوم له حکم صادره قب.گردیده،صادر می نماید

نگرفته  و به این جهت محکوم له رای قطعی دادگاه از دادگاه صادر کننده رای درخواست صدور اجرائیه می 

با توجه به مراتب اعالمی اوالً آیا بعد از قطعی شدن رای دادگاه،موضوع مورد رسیدگی در حکم ، قابل .نماید 

 ؟رایط مکلف به صدور اجرائیه می باشد یا خیرارجاع به داوری بوده یا خیر ثانیاً آیا دادگاه در این ش

 :جواب 

  در مورد سوال رای قطعی صادر و قاعده فراغ دادرسی حاکم است بعد از قطعیت رای دادگاه،دیگر حق   :نظر اكثريّت

رای صادر  ورود به آن به جزء از طرق فوق العاده وجود ندارد و به قیاس اولویت نیز داور هم نمی تواند در آن مجدد ورود و

داوری در مورد اختالف .بعد از  صدور رای و قطعی شدن آن دیگر مرحله ای وجود ندارد تا داور امکان ورود پیدا نماید.نماید

هر چند ارجاع به داوری صحیح نبوده و نباید . است وقتی رای صادر و تکلیف مشخص شده ارجاع به داوری صحیح نمی باشد

این حال تا زمانیکه رای داور ابطال نگردیده امکان صدور اجرائیه برای رای قطعی اولی دادگاه ارجاع امر به داور می شد با 

 .وجود ندارد و بعد از ابطال رای داور نسبت به صدور اجرائیه برای رای قطعی اقدام می شود

 

  دعاوی دارناد باا تراضای      قانون آئین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیات اقاماه   060با توجه به ماده  :نظر اقلّيت

یکدیگر می توانند منازعات و اختالفات خود را در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری ارجاع دهناد و منظاور از مراحال    

همچنین بر طباق مااده   .رسیدگی،مراحل دادرسی است و مرحله اجرای حکم نیز یکی از مراحل رسیدگی و دادرسی می باشد

دعوی در مرحله فرجامی نیز باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنماید یا ماورد  قانون مذکور چنانچه  020

از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع باه داوری باه دادگااه صاادر کنناده رای      

قانون آئین دادرسی مدنی که داوران از صادور رای بار    031اده فرجام خواسته ارسال می نماید و نیز توجهاً به قسمت اخیر م

خالف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طالق یا نسب ممنوع شده اند و در مفهوم مخالف آن یعنی حق صادور رای در  

ر تام برای سازش و تراضای  سایر موارد حقوقی بر خالف رای دادگاه را دارند لذا با توجه به مراتب اعالمی و اینکه طرفین اختیا

به داوری را دارند ، ارجاع به داوری صحیح بوده و بر طبق رای داور اقدام و امکان صدور اجرائیه برای رای اولیه قطعای وجاود   

 .نخواهد داشت
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در صورتیکه داخواست تجدیدنظر علیه تمام اصحاب دعوی بدوی طرح وتقدیم نشده باشد آیا  : سوال

قابل استماع ( قابلیت وعدم قابلیت تجزیه موضوع حکم بدوی) هریک از فروض دعوی تجدید نظر در 

 ؟است یا خیر

 :جواب

  با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی حق است و تجدیدنظر خواه حق دارد که این حق خود را در   :نظر اكثريّت

بودن دعاوی است و در مواردی که همچنین اصل بر قابل استماع . مورد برخی اعمال و در مورد برخی اسقاط نماید

دعوی قابل استماع نباشد و یا اینکه دعوی باید بطرفیت کلیه اشخاص اقامه شود باید در قانون تصریح گردد از جمله در 

همچنین با توجه به .مورد تقسیم ترکه که صریحاً قانونگذار بیان نموده که دعوی باید بطرفیت کلیه وراث اقامه شود 

قانون آئین  803ه حکایت از قابل استماع بودن چنین تجدیدنظرخواهی می باشد و نیز بر طبق مواد رویه قضایی ک

قابل )قانو ن مذکور در مرحله تجدیدنظر خواهی،در هر دو صورت 853دادرسی مدنی که در مرحله واخواهی و ماده

باید در خصوص تجدیدنظر خواهی اتخاذ  تجدید نظر خواهی قابل استماع بوده و(تجزیه بودن و یا غیر قابل تجزیه بودن

قانون مذکور تصمیم دادگاه تجدید نظر در مورد سایر  853حتی در صورت قابل تجزیه نبودن بر طبق ماده .تصمیم شود

 .طرفین دعوی بدوی که در مرحله تجدیدنظر طرف دعوی قرار نگرفته اند نیز موثر خواهد بود

 

  تجزیه باشد اختالفی در آن وجود ندارد و تجدید نظر خواهی نسبت باه هار    در صورتیکه دعوی قابل :نظر اقلّيت

قسمت از دعوی و یا هر کدام از اشخاص پرونده قابل پذیرش و قابل استماع می باشد اما در جایی که دعوی قابل تجزیه 

خودشاان دفااع    و تفکیک نباشد به جهت اینکه احتمال متارر شدن سایر طرفین دعوی وجاود دارد الزم اسات کاه از   

اگر تصور حقی باشد اصول حقوق بیان می کند که دعوی بطرفیت ایشان هم اقامه شود زیرا اگر طرف دعوی قرار . نمایند

نگیرد حقوق قانونی ایشان ضایع و حقوق ایشان را نادیده گرفته ایم لذا در صاورت غیار قابال تجزیاه بودن،تجدیادنظر      

 .د بودخواهی در مورد سوال قابل پذیرش نخواه

 

 

 



5 

 

قانون آئین  434اگر تجدید نظر خواه بدون اعالم یکی از جهات تجدید نظر خواهی موضوع ماده  : سوال

صرفاً با اعالم اینکه به رای صادره اعتراض دارم تجدید نظر خواهی خود را  29دادرسی کیفری مصوب 

ماهیت اظهار نظر نماید یا اینکه تقدیم نموده باشد دادگاه تجدید نظر باید به اعتراض توجه نموده و در 

 قرار رد تجدیدنظر خواهی به جهت عدم اعالم جهت تجدید نظر خواهی صادر خواهد نمود؟

 :جواب

 در قانون آئین دادرسی کیفری قانونگذار به قضات اجازه داده که هر نوع تحقیقاتی را که برای کشف  : اتفاق آراء

ز ایجاب می نماید که در امور کیفری دست قاضی برای تحصیل دالیل و حقیقت الزم است انجام دهد اصل عدالت نی

رد تجدیدنظرخواهی تبعاتی در این خصوص و عدم احقاق حق خواهد داشت لذا با توجه به اینکه .کشف حقیقت باز باشد

ی مطرح اجازه رسیدگی به جهتی دیگر که در تجدیدنظر خواه 39قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  484تبصره ماده 

نشده است را داده است و با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در 

رسیدگی تجدیدنظر اجازه داده که در زمان صدور حکم برائت اگر این برائت در خصوص فردی که تجدیدنظر خواهی 

در خصوص ایشان نیز رسیدگی و حکم برائت صادر نماید و همچنین به نکرده است نیز موثر باشد باید دادگاه تجدیدنظر 

قانون آئین دادرسی  484جهت اینکه قانونگذار ضمانت اجرایی برای عدم طرح تجدیدنظر خواهی بر اساس بندهای ماده 

عتراض دارم کیفری تعیین نکرده است صدور قرار رد تجدیدنظر خواهی صحیح نبوده و دادگاه تجدید نظر باید به صرف ا

 .به تجدید نظرخواهی در ماهیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید

 

،رسیدگی به جرائم (و تبصره آن 3ماده ) 2432با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  : سوال

 مربوط به قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره در صالحیت چه مرجعی می باشد؟دادگاه انقالب یا دادگاه

 عمومی یا شورای حل اختالف؟

 :جواب

  تجهیزات دریافت از  2839قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  99بر طبق ماده  :نظريه اكثريت قريب به اتفاق

از کاالهای ممنوعه می  2834و اصالحی آن مصوب سال  4ماهواره و ساخت آن قاچاق کاال محسوب و بر طبق تبصره 

 قانون مذکور و رای وحدت رویه  44جرایم مربوط به قاچاق کاالی ممنوعه بر طبق ماده باشد و رسیدگی به 

صالحیت  9در صالحیت دادگاه انقالب می باشد و شورای حل اختالف و دادگاه کیفری  04/03/38 – 687 شماره

 .رسیدگی به چنین جرائمی را ندارند

  قانون مذذکور   66قاچاق را تعریف و ماده  39ق کاال و ارز مصوب بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچا:نظريه اقليت

را  2868قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیذزات دریافذت از مذاهواره مصذوب      3و بند ب ماده  3،ماده  8فقط تبصره ماده 

گهداری در نسخ نموده است لذا در موراد نسخ شده موضوع در صالحیت دادگاه انقالب و در سایر موارد از جمله حمل و ن

 .می باشد 9صالحیت دادگاه کیفری 
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مرجع صالح برای رسیدگی به جرم حمل  2432با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  : سوال

 دادگاه انقالب می باشد یا دادگاه عمومی؟... (مشروب و )و نگهداری و فروش کاالی ممنوع

 :جواب

  و اصالحی  39قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  99ماده  4توجه به تبصره با  :نظريه اكثريت قريب به اتفاق

.... قانون مذکور قاچاق،حمل و نگهداری و 99مشروبات الکلی از کاالهای ممنوعه محسوب و بر طبق ماده  34سال 

انون در موارد در این ق. مشروبات الکلی جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد

حسب  44متعدد به حمل،نگهداری،عرضه و فروش کاالهای قاچاق اعم از ممنوعه و غیر ممنوعه اشاره و بر طبق ماده 

قاچاق مفهوم عام داشته و شامل  حمل و نگهداری نیز .مورد در صالحیت دادگاه انقالب و تعزیرات قرار داده شده است

و یا نگهداری کننده کاالی قاچاق،رسیدگی به قاچاق و محرز شدن قاچاق  می شود و الزمه رسیدگی به مجازات حامل

همچنین امروزه قاچاق یکی از معضالت . بودن کاال می باشد و انشقاق حمل و نگهداری از قاچاق صحیح بنظر نمی رسد

ه قضایی موجود در روی.جامعه بوده و مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود به برخورد با قاچاق تاکید فرموده است

که رای شعبه محترم یازدهم دیوان عالی کشور را تایید نموده  04/03/2838 -687محاکم و نیز رای وحدت رویه شماره 

، موید همین استدالل و نظر می باشد لذا رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری کاالی قاچاق ممنوعه مثل مشروب در 

 .مطلق دادگاه انقالب می باشد صالحیت

  در مورد حمل و نگهداری مشروبات الکلی نمی باشد بلکاه در ماورد    371مفاد رای وحدت رویه شماره :نظريه اقليت

شاامل حمال و    22خود قاچاق است و تعریف قاچاق بر طبق بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصاوب  

طبق رای وحدت رویه ،حمل و نگهداری اسلحه در صالحیت  نگهداری نمی شودچنانچه در قاچاق اسلحه و مهمات نیز بر

می باشد لذا رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در صالحیت دادگاه انقالب نبوده و در  2دادگاه کیفری 

 .می باشد 2صالحیت دادگاه کیفری 
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نون مزبور که کلیه دستگاههای آئین نامه قا 91قانون زمین شهری و ماده  01با عنایت به ماده  : سوال

دولتی از جمله اداره منابع طبیعی مکلفند زمین های خود را در محدوده شهری در اختیار وزرات مسکن 

وشهرسازی قرار دهند و ادارات ثبت مکلفند پس از اعالم وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت 

و با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی  انتقال ملک در دفاتر امالک و صدور سند مالکیت بنام دولت

آیا وزارت راه و شهرسازی قبل از صدور سند مالکیت با توجه به صورتجلسه تحویل زمین .اقدام نمایند

یا طرح ( مثل منابع طبیعی)سمت قانونی الزم برای ادامه دعاوی مطروحه توسط دستگاه واگذار کننده

 ضی مزبور را دارد یا خیر؟دعاوی و دفاع از دعاوی مطروحه نسبت به ارا

 :جواب

  در مورد سوال ، مالکیت با دولت جمهوری اسالمی ایران است و بر طبق مقررات مالک  :نظريه اكثريت قريب به اتفاق

منابع )در اراضی ملی واقع در خارج از محدوده شهر نماینده دولت جهاد کشاورزی.می تواند نماینده خود را تغییر دهد

آئین نامه این قانون با قرار گرفتن این اراضی در  90قانون زمین شهری و ماده  20و بر طبق ماده  می باشد(طبیعی

محدوده شهر،این امالک به مسکن و شهرسازی واگذار و مسکن و شهرسازی قائم مقام قانونی و نماینده دولت برای اخذ 

ظایف مسکن و شهرسازی بوده با این حال نمایندگی هرچند که اخذ سند نیز از و.سند و سایر امور این امالک خواهد بود

به محض واگذاری تحقق پیدا می کند و الزم و ضروری نیست که حتماًسند بنام مسکن و شهرسازی تنظیم تا نمایندگی 

در اقامه دعاوی و تعقیب آن اصل بر قابل استماع بودن دعاوی است مگر اینکه نص صریح بر غیر قابل .محقق گردد

لذا صدور قرار عدم استماع دعوی صحیح و قانونی نبوده و الزمه پذیرش نمایندگی مسکن و .دن داشته باشیماستماع بو

شهرسازی تنظیم سند رسمی نمی باشد و دادگاه باید نسبت به پذیرش نماینده جدید دولت و ادامه رسیدگی اقدام 

 .نماید

 

  از اختالف ، سند رسمی تنظایم و مالکیات محارز و     نظم عمومی ایجاب می نماید که جهت جلوگیری:نظريه اقليت

سپس نمایندگی مسکن و شهرسازی پذیرفته شود و تنظیم سند رسمی برای پذیرش نمایندگی جدیاد الزم اسات و در   

  .صورت عدم تنظیم سند و عدم ارائه آن قرار عدم استماع صحیح می باشد
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به یک (مثال سرقت)ین جرم مشابهشخصی را بخاطر ارتکاب چند(جزائی)دادگاه عمومی : سوال

نسبت به رای صادره اعتراض و پرونده در دادگاه .محکوم کرده است(034بدون رعایت ماده )مجازات

تجدید نظر مطرح شده است آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند با اعمال مقررات ماده مذکور و تعیین 

افراد متعدد بوده است نسبت به تصحیح مجازاتهای جداگانه برای هر کدام از جرائم که موضوع شکایت 

رای صادره اقدام و نتیجتاً دادنامه را تایید نماید یا پرونده جهت اعمال مقررات مذکور به دادگاه 

 اعاده خواهد شد؟(جزائی)عمومی

 :جواب

 مال نماید را اع 39قانون مجازات اسالمی مصوب  284دادگاه بدوی در صدور رای باید مقررات ماده  : نظريه اكثريت

نیز  06/20/2839مورخ  9093/39/6و در صورت عدم رعایت آن،رای صادره صحیح نبوده و نظریه اداره حقوقی بشماره 

دادگاه تجدیدنظر در مقام تجدیدنظرخواهی نمی تواند رایی که اشتباه می باشد را .موید اشتباه بودن چنین رای می باشد

به تعداد شکایت  284قانونگذار در ماده .و بر خالف موازین قانونی می باشدتایید نماید و این بر خالف اصول حقوقی 

توجه داشته و رضایت هر کدام از شکات نیز در مجازات و نیز در تخفیف مجازات بعد از قطعی شدن حکم نیز موثر 

 99د دارد و نیز ماده قانون مذکور که در میزان مجازات اشتباه وجو 456لذا دادگاه تجدیدنظر بر طبق ماده .خواهد بود

 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ضمن اصالح رای،دادنامه بدوی را تایید می نماید و این تشدید محسوب 

دادگاه تجدیدنظر حق اعاده پرونده به دادگاه بدوی و یا تایید .نمی شود زیرا دادگاه مکلف به اعمال نص قانون می باشد

 .رای بدوی با تذکر موضوع به دادگاه بدوی را ندارد

  خیذر  در صورتیکه به رای بدوی،شاکی و یا دادستان اعتراض نمایند دادگاه تجدیدنظر بر طبق قسذمت ا :نظريه اقليت

نسبت به اصالح رای و تایید آن اقدام می نماید ولی در صذورتیکه محکذوم    39قانون مجازات اسالمی مصوب  453ماده 

تشدید ممنوع  453علیه اعتراضی نموده باشد دادگاه تجدیدنظر حق اصالح رای و تشدید آن را ندارد زیرا بر طبق ماده 

با توجه به مراتب رای بدوی به همان وضعیت تایید و به دادگاه بدوی .است و دادگاه تجدیدنظر حق تشدید رای را ندارد

 .اشتباه بودن رای تذکر داده می شود
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در یک حادثه رانندگی وتصادف ، افرادی که از همدیگر ارث می برند فوت شده اند وتقدم و تأخر فوت  :سوال 

 ا از همدیگر ارث خواهند برد؟قانون مدنی است ی  373آنها مشخص نمی باشد ، آیا موضوع شامل ماده

 :جواب

  مصادیق هدم توسط قانونگذار مشخص نشده و تشخیص آن بر عهده قاضی صادر  :نظريه اكثريت قريب به اتفاق

هدم موضوعیت ندارد باید دنبال مالک بوده و .کننده رای از طریق مراجعه به فقه و قوانین و تعریف هدم می باشد

با توجه به نظریه شماره .عدم احراز تقدم و یا تاخر فوت است،غرق و هدم خصوصیتی ندارند استخراج مناط بکنیم ومالک

در تحریرالوسیله و نظریه کمیسیون آموزشی (ره)اداره حقوقی و فتوای حضرت امام خمینی 96/05/66 – 8965/6

 تصادف را مورد تائید قرار معاونت آموزش قوه قضائیه که اتفاق نظر قضات دادگستری آمل را مبنی بر ارث بردن در 

مبنی بر ... ،آیت اله فاضل لنکرانی،آیت اله تبریزی و (ره)داده اند و همچنین نظر اکثر فقهای معاصر از جمله حضرت امام

ارث بردن،تصادف از موارد هدم محسوب و افرادی که در تصادف فوت کرده اند و تقدم و یا تاخیر فوت آنها مشخص 

 .قانون مدنی می باشد 368ی برند و موضوع مشمول قسمت اخیر ماده نیست از همدیگر ارث م

 

  بر طبق نظریه مشهور فقها در جائی که تقدم و تاخر فوت اشخاص معلوم نیست افذراد از یکذدیگر ارث    :نظريه اقليت

عمل کرد و نباید قانون مدنی یک استثنا است و در مورد استثناء باید به قدر متیقن  368نمی برند و قسمت اخیر ماده 

ظاهر قانون مدنی صریح است و نص وجود دارد و فوت افراد در تصذادف کذه تقذدم و تذاخر آنهذا      .دامنه آن را توسعه داد

 .نبوده بلکه شامل قسمت اول آن خواهد بود و از همدیگر ارث نمی برند 368معلوم نباشد مشمول قسمت اخیر ماده 

 

هرگونه تخلّف از موضوع » که مقرّر داشته  21قانون شهرداری اصالحی سال  010مادة  5با توجه به تبصرة  : سوال

این قانون در تفکیک یا افراز اراضی جرم تلقّی شده و متخلّفین طبق قانون مجازات اسالالمی و قالانون تخلّفالات    

ارکنان شهرداری و آیا تخلّف مورد اشاره ناظر به مأمورین و ک: اوّالً « اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

در هر صورت مجازات : ادارة ثبت می باشد یا شامل غیر کارکنان دستگاههای عمومی و دولتی نیز می شود؟ ثانیاً 

 مورد نظر در تبصرة یاد شده به استناد کدام ماده از قانون مجازات اسالمی قابل تعیین خواهد بود؟

  :جواب

 جرم و مجازات 30قانون شهرداری اصالحی سال  202ماده  5ف در تبصره با توجه به آوردن کلمه تخل:نظريه اكثريت،

 شامل کارکنان بوده و آن هم کارکنانی که در امر تفکیک و افراز ملک دخالت دارند و شامل اشخاصی غیر از کارکنان 

بر اساس ماده موضوع جرم بوده و جرم  30قانون شهرداری اصالحی سال  202ماده  5همچنین بر طبق تبصره .نمی شود 

 .قانون مجازات اسالمی و یا سایر موادی که منطبق بر تعریف جرم باشد قابل مجازات می باشد 567

 

  قانون شذهرداری اصذالحی    202با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها،مجازات موضوع تبصره ماده  :نظريه اقليت

اله شده و در قانون مجازات  اسالمی نیز منطبق بذر تعریذف هیچکذدام از    اح(قانون مجازات اسالمی)به قوانین ماهوی 30سال 

قانون مجازات اسالمی نیز دو شرط دارد که یکی سوء استفاده و دیگری جلذوگیری کذه در    567مواد قانونی نمی باشد و ماده 

 .رددخصوص سوال هیچکدام از این دو شرط محقق نیست لذا موضوع جرم نبوده و فقط تخلف محسوب می گ
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چنانچه در دعوی قسم متوجه شخص حقوقی خصوصی یا شخص حقوقی عمومی باشد آیا امکان  : سوال 

 اتیان سوگند وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن ، اتیان سوگند متوجه چه شخصی خواهد بود؟

 

 :جواب

 ارد اختصاص به اشخاص حقیقی دارد فلسفه و ماهیت سوگند که با وجدان و ایمان و اعتقاد ارتباط د :نظريه اكثريت

و حالف ماهیتش در شخص طبیعی ثابت است در حالی که این حالت در شخص حقوقی در هر لحظه قابل تغییر و 

قانون آئین دادرسی کیفری وکیل حق اتیان  882قانون مدنی و ماده  2880و  2893، 2896بر طبق مواد .تحول است

و نیز کمیسیون آموزش قوه قضائیه در  93/03/37مورخ  7592/6رح نظریه شماره سوگند نداشته و اداره حقوقی نیز بش

تایید اتفاق نظر نشست قضایی رشت بر همین اساس نظر داده اند که تقاضای قسم قابل توکیل نیست و قسم قائم به 

ت وکیل است اتیان ذات بوده و از آنجائیکه مدیر عامل نماینده شرکت بوده و مسئولیت وی در برابر شرکاء مسئولی

حالف از جمله بلوغ و عقل و غیره  همچنین در فقه و قانون شرایطی برای.سوگند شخص حقوقی مورد پذیرش نمی باشد

پیش بینی شده که این شرایط و خصوصیات در شخص حقوقی وجود نخواهد داشت لذا اتیان سوگند متوجه شخص 

 .حقوقی نبوده و شامل اشخاص حقیقی می باشد

 

 قانون مدنی محدودیت اتیان سوگند برای اشخاص حقوقی وجود داشت ولی  6776قبل از اصالح ماده  :يه اقليت نظر

وقتی مدیر شخص حقوقی می تواند اقرار نماید و اقارار ایشاان نیاز    .بعد از اصالح آن،این محدودیت برداشته شده است 

حقوقی شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقای انجاام    اعمال.پذیرفته است اتیان سوگند ایشان هم مانعی نخواهد داشت

با توجه به .می پذیرد و شخصیت حقوقی یک امر اعتباری است و با اقدامات و اعمال اشخاص حقیقی اعتبار پیدا می کند

مراتب اعالمی اتیان سوگند از ناحیه شخص حقوقی بالمانع است و این سوگند توسط مدیر و مسئول شخص حقوقی که 

   .و اساسنامه مشخص شده است صورت می گیرد بر طبق قانون
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، قابلیت 0330قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب  02آیا اعمال مقررات تبصره ماده  : سوال

 اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی را دارد یا خیر؟

روز از طرف کارشناس رسمی در مواردی که انجام معامالت مستلزم تعیین قیمت عادله : 02تبصره ماده 

 .است، نظریه اعالم شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود

 :جواب

 در مورد حق کسب و پیشه با .در مورد سوال باید مابین حق کسب و پیشه و سرقفلی فرق قائل شد :نظريه اكثريت

تعیین تکلیف نموده و  57وابط موجر و مستاجر سال قانون ر 93و  96توجه به اینکه معامله محسوب نمی شود و مواد 

را از تاریخ صدور رای قطعی سه ماهه اعالم و مالک را مکلف نموده که ظرف سه (حق کسب و پیشه)مهلت پرداخت وجه

ماه نسبت به پرداخت حق کسب و پیشه اقدام و اال حکم صادره قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد از شمول 

در مورد سرقفلی با توجه به اینکه از معامالت بوده و .می باشد قانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج 62ده تبصره ما

باید به قیمت عادله روز پرداخت محاسبه و پرداخت شود  31قانون روابط موجر و مستاجر سال  1ماده  2بر طبق تبصره 

صورتیکه دادگاه در رای خود تعیین سرقفلی را به زمان بعد از صدور رای نیز در .خواهد بود 62شامل تبصره ماده 

 پرداخت در اجرای احکام محول نموده باشد اجرای احکام مبادرت به تعیین ارزش سرقفلی از طریق کارشناس اقدام 

 .می نماید و اال خود دادگاه باید بعد از انقااء شش ماه نسبت به ارزیابی مجدد و صدور رای اصالحی اقدام نماید

 

 در مورد معامالت است و معامالت بصورت مطلق آمده و شامل حق کسب و پیشه  23تبصره ماده  :نظريه اقليت اول

با این حال رعایت تبصره تا زمان صدور رای قطعی است و بعد از صدور رای قطعی قابل ارزیذابی  .نیز می شود و سرقفلی

  .مجدد توسط کارشناس و قابل تغییر و اصالح نمی باشد

 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در مورد معامالتی است که نظریذه کارشذناس    23تبصره ماده :نظريه اقليت دوم

لذذا  .در آن موضوعیت دارد در حالیکه نظریه کارشناس در پرونده ها و دادرسذی موضذوعیت نداشذته بلکذه طریقذت دارد     

 لی که در حکم دادگذاه مشذخص مذی گذردد خذارج      از شمول احکام دادگاه و حق کسب و پیشه و سرقف 23تبصره ماده 

در خصوص معامالت بوده و حق کسب و پیشه و سرقفلی مربوط به اجذاره اسذت و از    23همچنین تبصره ماده .می باشد

 .شمول تبصره خارج می باشد
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که  37قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال  5بر طبق تبصره ماده  : سوال

قانون تشکیل شوراهای آموزشی و پرورش  03ده قانون الحاق چهار تبصره به ماده ماده واح

تامین و احداث فضاهای آموزشی )مجلس شورای اسالمی 72استانها،شهرستانها و مناطق کشور مصوب 

لغو گردیده است آیا با تصویب قانون (در کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در  03مایت از تولید و عرضه مسکن،خود ماده ساماندهی و ح

 استانها،شهرستانها و مناطق کشور نسخ شده است یا خیر؟

 

 :جواب

  بعداً به عنوان تبصره های ماده 23چهارتبصره بعنوان ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده : نظريه باالتفاق،

 5یل شوراهای آموزش و پرورش استانها،شهرستانها و مناطق کشور الحاق شده و بر طبق تبصره ماده قانون تشک 23

اگر قرار بود که .نسخ شده است 23تبصره های ماده  36قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 

قانون شوراهای  23ماده . وع نیز اشاره می کردصریحاً به این موض 5نیز نسخ شود قانونگذار درتبصره ماده  23خود ماده 

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن هیچ تعارضی با همدیگر ندارند و قابل  5آموزش و پرورش و ماده 

در مورد سیاست گذاری کلی و شامل امور زیر بنائی و رو بنائی ذکر شده می باشد یعنی دولت  5ماده .جمع هستند

بت به آماده سازی زمین و واگذاری آن به اشخاص اقدام نماید و اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیز در مکلف شده نس

مکلف هستند نسبت به احداث و تامین فضای آموزشی یا پرداخت هزینه آن به تناسب تعداد واحدها و  23اجرای ماده 

اری آموزشی شهرستان یا منطقه اقدام سطح زیربنای اینگونه واحدها بر اساس استانداردهای مصوب بر طبق نظر شو

 .نماید
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،در مواردی که دیه از بیت المال 29قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال  349بر طبق تبصره ماده   : سوال

قابل مطالبه و پرداخت است دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه به منظور دفاع از حقوق بیت 

ی دعوت نماید در این خصوص دادگاه چه کسی را جهت دفاع از حقوق بیت المال برای المال برای جلسه رسیدگ

 جلسه رسیدگی دعوت خواهد نمود؟

 :جواب

  بر طبق .به ماده الحاق شده است  20قانون آئین دادرسی کیفری در اصالحات سال  702تبصره ماده  :نظريه اكثريت قريب به اتفاق

و  6721قانون نظارت بر رفتار قاات مصوب  71این قانون و ماده  211وط به مطالبه خسارت موضوع ماده تبصره ماده مذکور در دعاوی مرب

همچنین در مواردی که دیه از بیت المال مطالبه و پرداخت می شود دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت برای دفاع 

بر عهده دولت است  266قانون آئین دادرسی کیفری جبران خسارت موضوع ماده  211و  262بر طبق ماده .از حقوق بیت المال دعوت نماید

در مواردی که دستگاه پرداخت کننده خسارت و یا دیه مشخص .و برای این پرداخت صندوقی زیر نظر وزارت دادگستری تاسیس می شود

و یا پرداخت دیه بر طبق قانون نیروی انتظامی توسط نیروی  است بطور مثال بیمه و یا صندوق مذکور در قانون بیمه اجباری شخص ثالث

انتظامی و غیره،در اینصورت نماینده دستگاه پرداخت کننده جهت دفاع دعوت خواهد شد و در مواردی که دستگاه پرداخت کننده مشخص 

ان نماینده دولت می باشد دادگاه باید نشده و دیه از بیت المال پرداخت می شود چون وظیفه پرداخت بر عهده وزرات دادگستری به عنو

 .نماینده وزارت دادگستری را جهت دفاع برای رسیدگی دعوت نماید

 

  در مواردی که پرداخت کننده خسارت یا دیه مشخص است و دستگاه مشخصی به پرداخت خسارت یا دیه محکاوم   :نظريه اقليت

وت می شود در غیر آن در جایی که دیه باید توسط بیت الماال پرداخات   می شود نماینده دستگاه مربوطه جهت دفاع توسط دادگاه دع

 .شود دادستان به عنوان مدعی العموم جهت دفاع از حقوق بیت المال دعوت خواهد شد

 

در صورت تنظیم گزارش اصالحی،آیا رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصالحی توسط قاضی تنظیم  : سوال

 رس محسوب می شود یا خیر؟کننده گزارش ، از موارد رد داد

 :جواب

 گزارش اصالحی توافق طرفین و ماهیت آن قرارداد قضایی است که توسط قاضی تنظیم و رأی محسوب  :نظر باالتفاق

در گزارش اصالحی قاضی بر له یا علیه کسی رای صادر نمی کند بلکه با توجه .نمیگردد و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد

 29/03/30- 5338/6و  28/03/39 -9076/6بر طبق نظریات اداره حقوقی بشماره های .ق،سازش نامه تنظیم می نمایدبه تواف

برای رد دادرس دو شرط وجود دارد اول اینکه رسیدگی بصورت ماهوی باشد دوم اینکه دعوی ثانوی عین دعوی اولی باشد که در 

رد دادرس از موارد استثنایی است و باید به قدر متیقن . حظه نمی گردد مورد گزارش اصالحی هیچکدام از دو شرط مذکور مال

با توجه به مراتب اعالمی تنظیم گزارش اصالحی و بعد رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصالحی از موارد رد دادرس .اکتفا کرد

 .شده و دلیلی بر عدم استماع چنین دعوی وجود نداردنمحسوب 



14 

 

،آیا دادگاه 24و اصالحی  29قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  350با لحاظ ماده  : سوال

از (از جمله عدم اطالع از مشخصات،آدرس و تلفن شهود)می تواند در مورد یا مواردی

 مطالعه پرونده توسط شاکی یا متهم و یا وکالی آنها ممانعت نماید یا خیر؟

 

 :جواب

 34و اصالحی  39انون آئین دادرسی کیفری مصوبق 852و  924،  232، 200بر طبق مواد  :نظريه اكثريت 

،اصل بر دسترسی طرفین دعوی و وکالی آنها به پرونده و مطالعه آن می باشد مگر در موارد خاصی که در موارد 

مذکور و آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی که قانونگذار در شرایطی محدودیت قائل و دسترسی را در شرایط 

به جهت اینکه اصل بر دسترسی است ممانعت و ایجاد محدودیت برای این حق باید در .خاص ممنوع نموده است

قانون مذکور حق ممانعت  852قانون تصریح شود و در مواردی که تصریحی وجود ندارد قضات محاکم بر طبق ماده 

طلعین را بیان نموده و قانون فوق الذکر نیز نحوه حمایت و حفاظت از شهود و م 924آئین نامه اجرایی ماده .ندارند

ممنوعیتی در آن برای مطالعه و دسترسی به پرونده به جهت حمایت از شهود مشاهده نمی گردد خصوصاً اینکه از 

حقوق دفاعی متهم،اطالع از ادله ارائه شده و جرح شهود می باشد و عدم دسترسی منافی این حقوق و سایر حقوق 

 .دفاعی متهم است

 

  گاه مسئول نظم و امنیت جامعه و حفظ جان شهود و مطلعین است وقتی امنیت جامعاه باه   داد :نظريه اقليت

قاانون آئاین دادرسای     260و  616، 611خطر می افتد و در مواردی که مصلحت اقتااء می کند باا رعایات ماواد    

 .ممانعت  از حق دسترسی و مطالعه پرونده بالمانع است 20و اصالحی  22کیفری مصوب 
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 0ماده  9و  0،محدودیتهای موجود در تبصره 0329آیا با تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب : سوال

از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل  0337قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 

مجازات حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا دوسال بر حسب مورد امکان پذیر 

 میباشد یا خیر؟

 

 :جواب

 قانون عام بوده ولی قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختالس و کالهبرداری  39قانون مجازات اسالمی مصوب  :نظريه اكثريت

همچنین قانون تشدید ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی .نخواهد بود عام ناسخ خاصقانون خاص می باشد و  76مصوب 

سالمی مصوب مجلس می باشد و بر اساس نظریه  تفسیری شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع قانون مجازات ا

قانون مجازات اسالمی صریحاً به جرائم اقتصادی و از جمله به  612و ماده  03النهایه در مورد تعلیق با توجه به اینکه در بند ج ماده .باشد

تعیین شده است به قانون ( بیش از یکصد میلیون ریال یا کمتر از آن)ق بودن یا نبودن،مبلغ کالهبرداریکالهبرداری و مالک قابل تعلی

مجازات اسالمی عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید نسخ ولی در مورد تخفیف به جهت اینکه این تصریح وجود ندارد باید به تبصره 

 .س کالهبرداری قابل تخفیف و تبدیل به جزای نقدی و یا کمتر از یک سال حبس نمی باشدماده یک قانون تشدید عمل نموده و مجازات حب

 

  خواسته تا مقررات عمومی از جملاه تعلیاق و تخفیاف را سااماندهی      22قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب  :نظريه اقليت

ب مجمع بودن مانع تصویب قوانین جدید مغایر آن توسط مجلاس  نماید و الزمه این ساماندهی نسخ مقررات مغایر با آن می باشد، مصو

نبوده و چنانچه در قانون مواد مخدر و بازداشت موقت های آن و نیز قابل اعتراض بودن آراء صادره در مورد ماواد مخادر نیاز ایان امار      

نیز نظر اداره حقوقی بر نساخ شاروع باه    همچنین در شروع به جرم در جرایم خاص .پذیرفته شده و رویه قاایی نیز آن را پذیرفته است

جرمهای قوانین خاص و عمل به قانون مجازات اسالمی در این خصوص می باشد، در صورتیکه نظر قانونگاذار بار عادم تساری مقاررات      

تعلیق و تخفیف به محدودیت های منعکس در ماده یک و تبصاره هاای آن از قاانون تشادید مجاازات مارتکبین ارتشااء و اخاتالس و         

در قانون جدید مجازات اسالمی مصادیق جرائم اقتصادی مشاخص شاده کاه یکای از ایان جارائم       .کالهبرداری بود صریحاً بیان می شد

لذا با توجه به موارد اعالمی و توجهاً به تفسیر قوانین به نفاع  .،کالهبرداری می باشد و مالک نیز مبالغ جرائم اقتصادی تعیین شده است

مساعد به حال متهم،محدودیتهای مقرر در قاانون تشادید در ماوارد کالهبارداری نساخ ضامنی شاده و در ایان         متهم و اجرای قوانین 

 .خصوص باید بر اساس مقررات جدید تعلیق و تخفیف منعکس در قانون مجازات اسالمی عمل کرد
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ور متهم و قانون مجازات اسالمی آیا جلسه دادگاه در فرض عدم حض 351و  343با توجه به مواد  : سوال

با تعیین وکیل تسخیری برای وی، تشکیل خواهد شد یا خیر؟در صورتیکه قائل به تشکیل جلسه 

 دادرسی و محاکمه باشیم رای صادر شده حضوری می باشد یا غیابی؟

 

 :جواب

 جنبه حق قانون آئین دادرسی کیفری ، رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی در جرایمی که  011بر طبق ماده  :نظريه اكثريت

آئین دادرسی جنبه .الهی ندارند تجویز شده است و ممنوعیت فقط برای تشکیل جلسه دادرسی در مورد جرایم حق الهی می باشد

آمریت دارد و نمی توانیم آن را متوقف و به اراده اشخاص موکول نمائیم ، عدم رسیدگی و متوقف نمودن جریان دادرسی بر خالف 

قانون مذکور مطلق وکیل را گفته و ظاهر ماده به انواع وکالت  761و  703قانونگذار در مواد .باشدسیاست های قوه قاائیه می 

اعم از تعیینی و تسخیری و غیره تسری دارد و وکیل تسخیری نیز از تمام وظایف و حقوقی که وکیل تعیینی دارد برخوردار بوده 

قانون مذکور را مشخص کرده و آن را  761سی کیفری محدوده ماده قانون آئین دادر 011ماده .و حاورش جنبه تشریفاتی ندارد

قانون آئین دادرسی مدنی تشکیل جلسه دادرسی با تعیین و حاور وکیل  011و  761لذا با جمع مواد .تخصیص داده است

 .تسخیری بالمانع بوده و به جهت حاور وکیل تسخیری و دفاع در پرونده،رای صادره نیز حاوری خواهد بود

 

  قانون آئین دادرسی کیفری تشکیل جلسه دادرسی در جرائم موضوع ماده  761بر طبق قسمت اول ماده  :نظريه اقليت

در صورتیکه .ممنوع است و در صورت عدم حاور متهم،دادگاه نمی تواند نسبت به رسیدگی اقدام نماید(بندهای اعالمی)712

درسی تشکیل شود به جهت اینکه وکیل تسخیری را دادگاه در غیاب قائل به امکان تشکیل جلسه دادرسی بوده و جلسه دا

متهم تعیین و وکیل تسخیری با متهم مالقات نداشته و ایشان را ندیده و صحبتی نکرده و به اسناد و مدارک و دفاعیات 

احتیاط قاایی نیز  متهم دسترسی ندارد رای صادره غیابی خواهد بود و منظور از وکیل او،وکیل تعیینی توسط متهم بوده و

 ایجاب می نماید رای صادره غیابی باشد

 



 منبع سوال و جوابها:

 سایت دادگستری استان آذربایجان شرقی


	93.pdf (p.1-16)
	94.pdf (p.17-43)
	نشست قضایی تجدید نظر سال 94.pdf (p.44-60)

