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  نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري                          

  هاي متعدد دادرسي به لحاظ تعدد عناوين شكوائيه عدم ضرورت پرداخت هزينه -1
هاي متعدد  طرح عناوين متعدد جزايي در يك شكايت كيفري موجب پرداخت هزينه

  .نيست و براي تمامي آنها تنها يك هزينه بايد پرداخت شود
  )14/6/1388مورخه  3602/7نظريه شماره (

  
  مجاني بودن واخواهي و تجديدنظرخواهي از آراي شوراهاي حل اختالف -2

واخواهي و تجديدنظرخواهي از آراي شوراها و آراي قاضي شورا و اجراي احكام شورا 
قانون شوراي  24مجاني است و فقط در آغاز رسيدگي شورا متضمن هزينه مقرر در ماده 

  .باشد ختالف ميحل ا
  )14/6/1388مورخه  3602/7نظريه شماره (

  
  مالك بودن قانون شوراهاي حل اختالف در محاسبه هزينه دادرسي در آن شورا -3

، در خصوص تعرفه هزينه دادرسي شكايات كيفري و دعاوي 1388قانون بودجه مصوب 
خر، مخصص هاي دادگستري به عنوان عام مو مدني مطرح شده در دادسرا و دادگاه

نبوده و منصرف از آن ) شوراهاي حل اختالف(هاي مذكور در قانون خاص مقدم  هزينه
بنابراين هزينه دادرسي موضوعات مطرح شده در شوراهاي حل اختالف تابع . باشد مي

  .باشد قانون شوراها مي
  )14/6/1388مورخه  3602/7نظريه شماره (

  
  1388ن بودجه سال ميزان هزينه دادرسي تعيين شده در قانو -4

قيد عبارت افزايش تعرفه مندرج در بخش سوم جدول تغييرات درآمدها در قانون 
هاي دادرسي با ميزان فعلي  ، به معناي احتساب ميزان تعرفه قبلي هزينه1388بودجه 

التفاوت هر دو مبلغ، ميزان فعلي را  باشد بلكه مقنن با محاسبه مابه در قانون مذكور نمي
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  .ه استتعيين نمود
  )14/6/1388مورخه  3602/7نظريه شماره (

  
  لزوم استرداد جزاي نقدي به محكوم عليه و اخذ مال از شاكي در صورت نقض حكم - 5

در هر مورد كه حكم محكوميت جزايي به لحاظ قطعي بودن به مرحله اجرا درآمده و 
در صورتي كه تمام بعدا حكم مزبور به يكي از مصاديق مقرر در قانون نقض و بالاثر شود، 

يا قسمتي از كيفر مورد حكم در دادنامه منقوض، جزاي نقدي يا رد مال به شاكي 
خصوصي باشد، الزم است با توجه به اينكه اجراي مفاد راي ياد شده اخير به دستور 

دار و با استفاده از اقتدارات قانوني صورت گرفته است از همين طريق  مقامات صالحيت
ترداد جزاي نقدي و همچنين اخذ مال يا وجهي كه من غيرحق به شاكي نيز نسبت به اس

. خصوصي پرداخت شده اقدام و اموال يا وجوه مأخوذه به صاحب اوليه آن تسليم شود
قانون اجراي احكام مدني بوده كه طبق  39مستند قانوني اقدامات مذكور نيز ماده 

كه حكم قضيه در قوانين كيفري  اصول كلي، مقررات آن در امور جزايي نيز در مواردي
  .به صراحت ذكر نشده قابليت اجرا خواهد داشت

  )18/6/1388مورخه  3719/7نظريه شماره (
  
مرجع صالح رسيدگي به اعتراض به قرار منع تعقيب و تشخيص رعايت مهلت  -6

  اعتراض
را رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب صادره از دادس

هاي عمومي و انقالب به عهده دادگاه صالحه  قانون تشكيل دادگاه 3ماده » ن«طبق بند 
است و تشخيص اينكه اعتراض مزبور ظرف مهلت قانوني به عمل » عمومي يا انقالب«

آمده يا خارج از آن نيز با همان دادگاه است و در صورتي كه دادگاه اعتراض شاكي را 
نمايد و پرونده را به دادسرا  دهد، قرار رد آن را صادر مي خارج از مهلت قانوني تشخيص

  .دهد عودت مي
  )18/6/1388مورخه  3720/7نظريه شماره (
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  نقش شرط عنداالستطاعه بودن مطالبه مهريه -7

باشد، لكن چنانچه مطالبه آن مشروط به  مهريه در شرايط معمول عندالمطالبه مي
ي بر استطاعت و توانايي زوج بر پرداخت استطاعت زوج باشد اثبات تحقق شرط مبن

  .مهريه با مدعي است در غير اين صورت شرط مذكور عبث خواهد بود
  )22/6/1388مورخه  3786/7نظريه شماره (

  
  امكان دخالت نماينده اصيل براي ادامه عمليات اجرايي - 8

وي با توجه به مقررات مربوط به دخالت وكالي دادگستري در مورد رسيدگي به دعا
مطروحه و يا دفاع از آنها و نيز وظايف وكيل دادگستري در اجراي احكام، به نظر 

رسد كه درخواست صدور اجرائيه منحصرا بايد توسط اصيل يا وكيل دادگستري  مي
تواند نماينده براي مزايده يا هر  صورت گيرد اما در مورد ادامه عمليات اجرائي اصيل مي

نمايد و در اين خصوص دخالت وكيل دادگستري نوع عمل اجرائي ديگري معرفي 
  .ضرورتي ندارد

  )22/6/1388مورخه  3788/7نظريه شماره (
  
  مانع نبودن امتناع اولياي دم از تحويل گرفتن جسد از صدور جواز دفن -9

چنانچه دادگاه پس از بررسي اقدامات انجام شده از سوي مامورين و پزشكي قانوني 
را كافي دانسته ] داليل[آوري داليل، براي احراز هويت قاتل  براي شناسايي جسد و جمع

تواند مانع  و اولياي دم نيز شناسايي شوند؛ امتناع اولياي دم از تحويل گرفتن جسد نمي
  .صدور دستور دفن جسد از سوي مقام قضايي شود

  )22/6/1388مورخه  3788/7نظريه شماره (
  
  اتومبيلمالي بودن دعواي الزام به تنظيم سند  - 10

دعوي الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل نيز يك دعوي مالي است و طبق مقررات بند 
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هاي عمومي و انقالب در امور مدني  قانون آيين دادرسي دادگاه 63و ماده  62ماده  4
  .بايد نسبت به ابطال تمبر هزينه دادرسي اقدام شود

  )23/6/1388مورخه  3827/7نظريه شماره (
  
  ليف دادگاه به رسيدگي، در صورت عدم ابطال تمبر هزينه دادرسيعدم تك -11

رسيدگي دعوي در محاكم حقوقي اعم از بدوي و تجديدنظر مستلزم تمبر هزينه 
دادرسي در دادخواست است و دادگاه قبل از پرداخت هزينه دادرسي تكليفي براي 

رسي صادر شده رسيدگي ندارد مگر اينكه حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه داد
كه الصاق و ابطال تمبر (ها در صورت عدم تكميل دادخواست  مديران دفاتر دادگاه. باشد

قانون  54و  53ماده  1، طبق بند )هزينه دادرسي يكي از موارد تكميل پرونده است
هاي عمومي و انقالب در امور مدني اقدام به ارسال اخطار رفع نقص  آيين دادرسي دادگاه

و عدم رفع نقص دادخواست موجب رد دادخواست در مرحله بدوي و رد نمايند  مي
  .دعوي در مرحله تجديدنظر خواهد بود

  )23/6/1388مورخه  3827/7نظريه شماره (
  
  شرايط اجراي قرار تامين خواسته قبل يا بعد از ابالغ -12

دادگاه  اجراي قرار تامين خواسته، قبل يا بعد از ابالغ و كيفيت و نحوه اجراي آن با
در صورت احراز ضرورت، فوريت و توجيه عقلي و شرعي و قانوني اجراي تامين . است

  .خواسته از سوي دادگاه، اجراي آن قبل از ابالغ نيز اشكال و منع قانوني ندارد
  )23/6/1388مورخه  3828/7نظريه شماره (

  
  جواز اجراي دو مجازات در يك زمان در صورت عدم تزاحم -13

ها مشكلي ايجاد نكند و اجراي يك مجازات مانع اجراي  راي توام مجازاتچنانچه اج
مجازات ديگر نباشد و اجراي هر دو مجازات در يك زمان ممكن باشد؛ اجراي هر دو 

مجازات در يك زمان بالاشكال است و در فرض سوال كه انفصال از خدمت و قطع رابطه 
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ست؛ اجراي حكم انفصال مانع از حقوقي و استخدامي بين محكوم و دستگاه اداري ا
مضافا به اينكه رعايت نفع . زمان با آن قابل اجراست تحمل كيفر حبس نيست و هم

  .باشد متهم نيز مقتضي چنين اقدامي مي
  )23/6/1388مورخه  3830/7نظريه شماره (

  
صدور قرار عدم استماع توسط شوراي حل اختالف نسبت به دعواي بيش از نصاب  -14

  صالحيت
كه به  18/4/1387قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  11ا توجه به بند يك ماده ب

موجب آن شوراهاي حل اختالف روستا فقط صالحيت رسيدگي به دعاوي مالي تا سقف 
بيست ميليون ريال را دارند چنانچه دعوي مالي زايد بر نصاب صالحيت شوراهاي حل 

زد آنها اقامه شود موجب قانوني براي اختالف روستا و تا سقف پنجاه ميليون ريال ن
ترين شوراي حل اختالف شهر جهت رسيدگي وجود ندارد بلكه  ارسال پرونده به نزديك

شود و مدعي به دادگاه  پرونده با صدور قرار عدم استماع از آمار كسر و بايگاني مي
ر قانون مرقوم، حق صالحيت محلي ه 12زيرا طبق ماده . شود صالحه محل هدايت مي

شورا منطبق با حوزه قضايي مربوط است كه يا از حيث نصاب صالح به رسيدگي به 
كند يا صالح به رسيدگي نيست كه  دعوي مطروحه است كه طبق مقررات رسيدگي مي

كند به عبارت ديگر دعاوي مالي زايد بر نصاب صالحيت شوراهاي  به شرح فوق اقدام مي
حه محل است ولو اينكه مبلغ خواسته كمتر حل اختالف روستا در صالحيت دادگاه صال

  .از پنجاه ميليون ريال باشد
  )23/6/1388مورخه  3833/7نظريه شماره (

  
عدم صالحيت شوراي حل اختالف براي رسيدگي به دعواي كيفري مستلزم صدور  -15

  حكم راجع به ديه
وب قانون شوراهاي حل اختالف مص 9با توجه به اينكه طبق صريح بند الف ماده 

در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خالفي از قبيل تخلفات  18/4/87
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راهنمايي و رانندگي كه مجازات قانوني آن، حداكثر، مجموعا تا سي ميليون ريال و يا 
قانون مجازات  17سه ماه حبس باشد صالحيت رسيدگي دارند و نظر به اينكه طبق ماده 

جازات بازدارنده، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به م 1377اسالمي مصوب 
منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات 

قانون مجازات اسالمي، ديه مالي  294گردد، در حالي كه طبق ماده  حكومتي تعيين مي
يا اولياي دم او داده  عليه يا به ولي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني

شود و ماهيت دوگانه دارد؛ يعني هم جنبه مجازات مجرم را دارد و هم جنبه  مي
عليه، و به همين جهت هم با فوت مجرم حق  خسارات و صدمات به جسم مجني

بنا به جهات ياد شده . شود عليه در مطالبه ديه از محل ماترك او ساقط نمي مجني
ه رسيدگي و اصدار راي در مورد دعاوي كيفري كه شوراهاي حل اختالف صالح ب

  .مستلزم صدور در مورد ديه نفيا يا اثباتا باشد نيستند
  )23/6/1388مورخه  3833/7نظريه شماره (

  
  مجاز نبودن شوراي حل اختالف نسبت به صدور قرار عدم صالحيت -16

يفري و حقوقي هاي ك شوراهاي حل اختالف مجاز به صدور قرار عدم صالحيت در پرونده
كه نزد آنها مطرح است به صالحيت مراجع قضايي نيستند و چنانچه صالح به رسيدگي 

به پرونده حقوقي مطروحه نباشند پرونده را با صدور قرار عدم استماع از آمار كسر و 
كنند و چنانچه صالح به رسيدگي  بايگاني نموده و مدعي را به دادگاه صالحه هدايت مي

ري مطروحه نباشند پرونده را از آمار كسر و عينا جهت رسيدگي به مرجع به پرونده كيف
قانون مرقوم  17بديهي است با توجه به صراحت ماده . كنند قضائي صالح ارسال مي

حدوث اختالف در صالحيت بين شوراهاي حل اختالف با مراجع قضايي موضوعا منتفي 
  .االتباع است ختالف الزماست و نظر مرجع قضايي در هر حال براي شوراي حل ا

  )23/6/1388مورخه  3833/7نظريه شماره (
  
  مرجع صالح رسيدگي به اعتراض بر گواهي حصر وراثت -17
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اعتراض به گواهي حصر وراثت صادره از شوراي حل اختالف در همان شوراي 
النهايه راي صادره از ناحيه . صادركننده گواهي مذكور بايستي مورد رسيدگي قرار گيرد

قانون ياد شده قابل اعتراض و  31قاضي شورا در اين خصوص طبق ماده 
  .تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است

  )23/6/1388مورخه  3833/7نظريه شماره (
  
تكليف رفع اثر از قرارهاي تاميني در صورت صدور راي موقوفي يا منع تعقيب و  -18

  برائت
به هر كيفيت ] پرونده[موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر و  چنانچه قرار منع پيگرد يا

كند كه قرار منع  االثر خواهد شد و فرق نمي مختومه شود، قرارهاي تامين صادره ملغي
تعقيب يا موقوفي تعقيب در دادسرا صادر شود و يا در دادگاه برائت حاصل شود، در هر 

يا صدور حكم برائت از تامين صورت قاضي مكلف است پس از صدور قرارهاي مذكور 
  .مأخوذه رفع اثر نمايد

  )23/6/1388مورخه  3834/7نظريه شماره (
  
  مفهوم تغيير كاربري اراضي و مرجع تشخيص مصداق آن -19

در فرض استعالم، محصور كردن اراضي قانوني و كشيدن ديوار و فنس و پرچين به دور 
الت آن منع قانوني ندارد و تخلف كشاورزي و محصو] عمليات[زمين براي محافظت از 

. كاربري يا دليل بر تغيير كاربري زمين نيستشود و به معناي تغيير  محسوب نمي
گونه كه احداث استخر براي آبياري درختان و مزرعه به منزله تغيير كاربري  همان
قانون اصالح قانون حفظ  10اما در هر حال تشخيص مصاديق كاربري، برابر ماده . نيست

  .با وزارت جهاد كشاورزي است 1/8/1385ها مصوب  كاربري اراضي و باغ
  )23/6/1388مورخه  3835/7نظريه شماره (
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20  
، هرگاه مالك، 26/5/1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  6سؤال ـ طبق ماده

تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از  ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد، مي
ي واگذاري حق تواند در اثناء مدت اجاره برا مستأجر دريافت نمايد همچنين مستأجر مي

  خود مبلغي را از موجر و يا مستأجر دريافت نمايد مگر اين كه در ضمن عقد اجاره حق
همان ماده در صورتي كه مؤجر به طريق  2انتقال به غير سلب شده باشد و طبق تبصره

صحيح شرعي، سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، حق مطالبه سرقفلي به قيمت روز را 
در صورتي كه مستأجر با وجود سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را به باشد،  دارا مي

اليه تقديم دادگاه  غير انتقال دهد و مالك دادخواست تخليه بر عليه مستأجر و منتقل
گيرد يا نه؟  اليه، سرقفلي و يا حق كسب و پيشه تعلق مي نمايد، آيا به مستأجر يا منتقل

اشد و يا قيمت تقديمي مستأجر متخلف در زمان ب و در صورت تعلق به قيمت روز مي
قانون فوق كه در آن اثناء مدت اجاره قيد شده، آيا فرقي  6خريد و ضمناً با توجه به ماده

اجاره موجود است يا نه؟ و  مابين انتقال در اثناء مدت اجاره و يا پس از انقضاء مدت 
  .گردد ضمانت اجراي تخلف مستأجر به چه نحوي جبران مي

  
  23/9/1387ـ 5924/7نظريه شماره 

در فرض استعالم چنانچه از مستأجر سلب حق انتقال به غير شده باشد و با وجود آن، 
شود و با انتقال  اليه مستأجر محسوب نمي مورد اجاره را به غير واگذار نمايد چون منتقل

يا حق كسب  بنابراين سرقفلي. رود مورد اجاره به غير بدون مجوز، حق مذكور از بين مي
گيرد و فرقي بين انتقال در اثناء مدت اجاره و يا پس از انقضاء  و پيشه به وي تعلق نمي

مدت اجاره وجود ندارد و ضمانت اجراي تخلف مستأجر تخليه بدون پرداخت سرقفلي 
يا حق كسب و پيشه است با اين توضيح كه چنانچه تخلف قبل از انقضاي مدت اجاره 

نامه و  تواند تقاضاي فسخ اجاره رصدد تخليه مورداجاره باشد ميصورت گيرد و مالك د
تخليه مورد اجاره را از دادگاه صالحيتدار بخواهد و چنانچه مدت اجاره منقضي 

مورد  1376قانون روابط موجر و مستأجر سال 3باشد مالك حق دارد طبق ماده شده
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  .اجاره را تخليه نمايد
  
21  

سفارت تركيه مورد اشاره  5/12/1387مورخ  3137سؤال ـ تصوير يادداشت شماره 
باشد آيا هزينه ابالغ اوراق قضائي كشور خارجي از طريق انتشار آگهي در  ضميمه نمي

  ايران به عهده كشور خارجي است يا به عهده كشور ايران؟
  

  25/1/1389ـ 318/7نظريه شماره 
قانون آيين دادرسي  73ه با توجه به اينكه يكي از طرق ابالغ اوراق قضايي كه در ماد

. باشد هاي كثيراالنتشار مي بيني گرديده ابالغ از طريـق آگهي در روزنامه مدني پيـش
چنانچه اين تقاضا از طرف مراجع قضايي كشور تركيه بعمل آيد، به جهت وجود قرارداد 

 15تعاون متقابل مقامات قضايي دو كشور در امور جزايي و با عنايت به اينكه در ماده 
قرارداد مذكور ابالغ اوراق قضايي به عنوان يكي از مصاديق تعاون متقابل قضايي قيد 

نيز تصريح گرديده كه مخارج مربوط به تعاون متقابل مقامات  18گرديده و در ماده 
آيد لذا هزينه  قضايي دو كشور به عهده كشوري خواهدبود كه تقاضا از آن بعمل مي

شر آگهي بعهده كشوري كه طرف تقاضا قرار گرفته ابالغ اوراق قضايي از طريق ن
  . خواهدبود

  
22  

سؤال ـ اگر پس از صدور حكم و تجديدنظرخواهي و ارسال پرونده به شعبه دادگاه 
تجديدنظر، اين دادگاه به جهت نواقص پرونده را جهت رفع نقص به دفتر شعبه اعاده و 

اه اقدام نمايد ليكن به صورت دفتر مراتب رفع نقص را به صورت كامل به تجديدنظرخو
كامل رفع نقص نشود و به مرجع تجديدنظر ارسال و دادگاه تجديدنظر مجدداً از اين 

جهت كه رفع نقص به صورت كامل انجام شده اعاده نمايد حال وظيفه دادگاه بدوي در 
  اين خصوص و حالت چيست؟
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  23/1/1388ـ  245/7نظريه شماره 

قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه  339ماده  2بصرهبا توجه به صراحت مقررات ت
از پرونده رفع نقص به عمل نيامده باشد دادگاه بدوي بايستي طبق مقررات تبصره 

مذكور اقدام نمايد و در صورتي كه مراتب رفع نقص به طور كامل به تجديدنظرخواه 
نيازي به اعالم  )در همان مرحله اول(اعالم شده باشد ولي رفع نقص نگرديده باشد 

  .باشد نمي) تجديدنظرخواه(مجدد به وي 
  

23  
در مواردي كه دادخواست و دعوي مطروحه از سوي خواهان با طرح ايرادات  –سوال 

شكلي و دفاعيات وكيل خوانده در جلسات اول رسيدگي منجر به اعاده پرونده به دفتر 
به دليل عدم رفع نقص در  دادگاه و در نهايت صدور قرار دفتر مبني بر رد دادخواست

مهلت قانوني گرديده كه با اعتراض خواهان قرار مذكور توسط دادگاه مقام تاييد و ابرام 
  الوكاله متعلقه به وكالء دادگستري چقدر است؟ گرديده است ميزان حق

  
  7/2/1388-670/7نظريه شماره 

ده، منتهي به اعاده هرگاه دادخواست خواهان با طرح ايرادات شكلي از ناحيه وكيل خوان
پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار رد دفتري دادخواست و تاييد آن در دادگاه به 

لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانوني از ناحيه خواهان شود، در دعاوي مالي به استناد 
ماده  2تبصره ذيل بند  –ج  –و در دعاوي غيرمالي برابر بند  6ماده  –ب  –مالك بند 

المشاوره و هزينه سفر وكالي دادگستري مصوب  الوكاله، حق نامه تعرفه حق آيين 8
شود ولي در مواردي كه بين وكيل و موكل قرارداد باشد برابر قرارداد  تعيين مي 1385

  .شود عمل مي
  

24  
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چنانچه راي صادره از طرف رئيس قوه قضائيه خالف بين شرع تشخيص داده شود آيا  -1
  نفع تاثيري در تشخيص مذكور دارد؟ به ذينحوه ابالغ راي 

آيا در صورت پذيرش اعاده دادرسي پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه  -2
  شود يا به شعبه ديگر؟ راي قبلي فرستاده مي 19/2/1389صادركننده 

  قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راي صادره پس از اعاده دادرسي چگونه است؟ -3
  

  6/2/1388-644/7نظريه شماره 
 1385هاي عمومي و انقالب مصوب  اصالحي قانون تشكيل دادگاه 18آنچه در ماده  -1

آمده است، احراز خالف شرع بودن راي توسط رياست محترم قوه قضائيه است و 
تاثيري در ) درخواست حوزه نظارت استان يا سازمان قضائي(مقدمات اين موضوع 

نظر  صرف(قوه قضائيه خالف شرع بودن راي را ماهيت ندارد، لذا چنانچه رياست محترم 
تشخيص دهد، اين تشخيص قانونا به عنوان يكي از جهات اعاده ) از طريق اطالع

  .شود دادرسي محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسيدگي ارسال مي
 6در فرض سوال، در صورت پذيرش و تجويز اعاده دادرسي با توجه به بند د ماده  -2

ها، رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه  دنظر آراي دادگاهقانون تجدي
اي كه سابقه  گردد، بنابراين شعبه ارجاع مي) عالي كشور به تشخيص ديوان(عرض  هم

  .تواند مجددا رسيدگي كند، هرچند قاضي شعبه تغيير يافته باشد رسيدگي دارد نمي
شود  پس از قبول اعاده دادرسي صادر ميقابل تجديدنظر بودن يا نبودن رايي كه  -3

  .تابع مقررات كلي مربوط به آراء است
  

25  
مرجع رسيدگي به اعتراض واصله نسبت به صدور قرار بازداشت صادره توسط  –سوال 

بازپرس دادسراي عمومي و انقالب در خصوص شخص متهم دادگاه عمومي جزايي است 
  يا دادگاه كيفري استان و چرا؟
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  25/1/1388-326/7ره نظريه شما
به نحوي كه در سوال آمده ولو اينكه آن ... رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت موقت و

جرايم داخل در صالحيت دادگاه كيفري استان باشد نيز حسب مورد با دادگاه عمومي و 
اي غير از رسيدگي و صدور حكم است و  باشد و رسيدگي به اعتراض مقوله انقالب مي

عمومي يا انقالب صرفا در خصوص موجه و غيرموجه بودن قرار صادره اظهارنظر دادگاه 
  .كند نه در ماهيت قضيه مي
  

26  
اجراي حكم ضرر و زيان بايد توسط چه مرجعي و تحت نظر چه مقامي انجام  –سوال 
  شود؟

  
  26/1/1388-336/7نظريه شماره 

و چون حسب مقررات  گيرد اجراي حكم توسط واحد اجراي احكام دادسرا انجام مي
هاي عمومي و انقالب مصوب  نامه اصالحي قانون تشكيل دادگاه آيين 35ماده 

نظر رئيس دادگاه  رياست محترم قوه قضائيه، اجراي حكم بايد تحت 19/6/1387
صادركننده حكم صورت گيرد لذا در هر مورد كه نياز به صدور دستور قضايي باشد، 

را جهت صدور دستور مقتضي به نظر دادگاه موصوف  واحد اجراي احكام بايد پرونده
  .برساند و در ساير موارد راسا نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد

  
27  

مورخ  709آيا دادگاه كيفري استان با توجه به راي وحدت رويه شماره  –سوال 
تواند انجام بعضي از تحقيقات جرائمي را  عالي كشور مي هيات محكوم ديوان 1/11/1387

كه دادسرا نسبت به آنها صالحيت ذاتي رسيدگي را دارد از دادسرا بخواهد؟ و در اين 
  صورت وظيفه دادسرا چيست؟

  



براي دريافت جديدترين نظريه هاي مشورتي و آراء وحدت رويه به حق گستر مراجعه 
  Www.HaghGostar.ir                                                           . نماييد

  5/2/1388-588/7نظريه شماره 
هاي عمومي و انقالب اصالحي سال  قانون تشكيل دادگاه 3ماده  3مستفاد از تبصره 

ه جرايمي كه مطابق دادگاه كيفري استان حسب تبصره مرقوم بايستي نسبت ب 1381
قانون صالحيت رسيدگي به آنها را دارد وارد رسيدگي شده و چون رسيدگي به ساير 
اتهامات با دادسرا است در اين مورد حسب ذيل تبصره ياد شده دادگاه كيفري استان 

تواند انجام تحقيقات جرايمي را كه دادسرا نسبت به آنها صالحيت ذاتي دارد از  مي
بايست پس از تكميل تحقيقات پرونده را با صدور  و دادسرا ميدادسرا بخواهد 

  .كيفرخواست به دادگاه ارسال نمايد
  

28  
  :سوال

قانون مجازات اسالمي به چه ترتيب است؟ آيا دادستان  39و  38طبقه اعمال مواد  -1
ها در صورت تاييد آن، دستور آزادي مشروط  تواند پس از پيشنهاد سازمان زندان مي

  را بدهد؟ زنداني
  آيا پاره كردن قبض جريمه توسط راننده متخلف جرم است؟ -2

  
  4/1388/-2071/7نظريه شماره 

قانون مجازات اسالمي، صدور حكم آزادي مشروط متوقف به  39و  38برابر مواد  -1
ها و تاييد دادستان و يا داديار است و با تحقق شرايط مذكور در  پيشنهاد سازمان زندان

صدور چنين . تواند حكم آزادي مشروط صادر كند نون مذكور دادگاه ميقا 38ماده 
االقتضاء  حكمي تكليف دادستان يا دادگاه نيست و هره يك از اين دو مرجع قضايي لدي

در فرض استعالم، دادستان تاييد . و حسب مورد مخير به اعمال و اعطاي اين حقند
وم يا سه چهارم مدت محكوميت ها را منوط به تحمل دو س پيشنهاد سازمان زندان

  .دانسته و اين تشخيص مغايرتي با مقررات قانوني و اختيارات وي ندارد
قانون مجازات اسالمي است  681و  544پاره كردن قبض جريمه خارج از شمول مواد  -2
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  .شود و بزه محسوب نمي
  
29  

  :سوال
مور گمركي مصوب قانون ا 52آيا براي پنج عضو كميسيون تجديدنظر موضوع ماده  -1

  بيني شده است؟ پيش) البدل علي(تعيين عنوان جانشين  1351سال 
ترتيب انتخاب و مدت عضويت اعضاي كميسيون تجديدنظر امور گمركي چگونه  -2

  است؟
  

  24/4/1388 – 2493/7نظريه شماره 
ايي نامه اجر آيين 320قانون امور گمركي و ماده  52و  51با توجه به مقررات مواد  –الف 

قانون  52در كميسيون تجديدنظر موضوع ماده ) البدل علي(اين قانون، عضو جانشين 
  .بيني نشده است امور گمركي پيش

قانون امور گمركي، ترتيب انتخاب و مدت عضويت اعضاي  52ماده  2طبق تبصره  -ب
نامه اجرايي قانون امور گمركي مقرر شده  كميسيون تجديدنظر همان است كه در آيين

مدت عضويت ) به بعد 320از ماده (نامه  ست و چون در مقررات بخش پنجم اين آيينا
ربط،  اعضا كميسيون تجديدنظر، تعيين نشده است لذا تا زماني كه از جانب مقامات ذي

سلب عضويت يا قطع عضويت آنها اعالم نشده است، عضو كميسيون تجديدنظر هستند 
ذكور در خصوص كميسيون بدوي است و قابل نامه قانون م آيين 301و مقررات ماده 

  .تسري به كميسيون تجديدنظر نيست
نامه قوانين و مقررات، شماره نهم، سال اول، اسفند  ضميمه نشريه پيام آموزش، ويژه* 

  19137و  19125، 19117هاي  و روزنامه رسمي شماره 1388


