
 

1400/08/25    

7/1400/947   

  ح  947-26-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا مغازه جزء مستثنیات دین است؟

 پاسخ:

وران، ، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » هـ«بند 

شان الزم است، در ردیف ها و افراد تحت تکفلآنکشاورزان و سایر اشخاص را که براي امرار معاش ضروري 

صل شود و با توجه به اکه مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمیمستثنیات دین قرار داده است؛ با عنایت به این

    شود.وجوب اداي دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی



 

1400/08/15    

7/1400/922   

  ك  922-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان  427ماده » ب«مطابق بند 

هاي داراي یک شاکی ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی و غیر قابل اعتراض است. در پروندهیا جمع آن

 لی با در نظر گرفتنباشد وو دو متهم؛ که دیه متعلق به هر یک از متهمان کمتر از یک دهم و قابل اعتراض نمی

باشد، آیا این استدالل دادگاه جمع دیات متعلق به شاکی که بیش از یک دهم  است، از جانب وي قابل اعتراض می

تجدیدنظر صحیح است و در این فرض، آیا رأي فقط از ناحیه شاکی قابل تجدید نظرخواهی است و از ناحیه متهمان 

  باشد؟نظر میقطعی و غیر قابل طرح در دادگاه تجدید 

  

 پاسخ:

چنانچه افرادي به نحو جداگانه نسبت به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427و  302مستفاد از مواد 

فرد واحدي ضرب و جرح عمدي وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر براي تجدید نظرخواهی نسبت به رأي صادره، 

ند و نه مجموع دیات متعلقه. بدیهی است که چنانچه ضرب امیزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده

علیه، نصاب و و جرح عمدي وارده ناشی از رفتار مشترك (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی

  ضابطه تجدید نظرخواهی خواهد بود.

 



 

1400/08/18    

7/1400/918   

  ك  918-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و مقعد به مصدوم وارد شود و باعث عدم ضبط ادرار و مدفوع با هم اي در غیر از حد فاصل بیضهاگر صدمه

  گیرد یا دو فقره دیه کامل؟شود، آیا به مصدوم یک فقره دیه کامل تعلق می

 پاسخ:

، هرگاه صدمه واردشده به حد فاصل بیضه ها و مقعد موجب 1392اسالمی مصوب قانون مجازات  652برابر ماده 

قانون یادشده نیز به طور مطلق بیان  705عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو شود، یک دیه کامل دارد. ماده 

وارده  به حد دارد جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد؛ اعم از این که ضربه می

ها و مقعد وارد شود یا ناحیه دیگر. ضمناً مطابق جلد دوم کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) (کتاب فاصل بیضه

 علیه شود، صرفاً ها و دبر که موجب عدم ضبط مدفوع و ادرار مجنیالدیات)، ضربه وارده به غیر حد فاصل بیضه

  موجب پرداخت یک دیه کامل است.

 



 

1400/08/18    

7/1400/917   

  ك  917-25-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه متواري است، یکی از راهکارهاي مؤثر در اجراي حکم، در پرونده هاي اجراي احکام کیفري که محکوم

کیفري از طرقی از قبیل  احضار، جلب و صدور دستور  مسدود کردن کد ملی است. در مواردي که اجراي احکام

اعمال «ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله موفق به اجراي حکم کیفري نشود، آیا با توجه به اطالق عبارت 

توان در جهت دسترسی به مندرج در سند تحول قضایی، می» هاي اجتماعی براي محکومان متواريمحدودیت

  ا مسدود کرد؟علیه شماره ملی وي رمحکوم

 پاسخ:

مندي از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و بهره

توان کسی را از این حقوق محروم اصوالً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، نمی

فعال کردن شماره ملی در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر  کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کند.

  محکومان متواري وجود ندارد.

 



 

1400/08/10    

7/1400/911   

  ح 911-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

)  اعم از شروع یا عدم شروع عملیات 1397قانون صدور چک (اصالحی  23در خصوص اجراییه موضوع ماده 

اجرایی، چنانچه صادرکننده چک به ترتیب ادعاي تضمینی بودن چک، پرداخت کل مبلغ چک و یا بخشی از آن 

 که برخی محاکمرا داشته باشد، عنوان صحیح خواسته خواهان به ترتیب به چه صورت خواهد بود؟ توضیح این

دانند؛ از طرفی در صورت ح دعوي مبنی بر استرداد الشه چک، دعواي ابطال اجراییه را مسموع نمیبدون طر

پذیر نیست و برخی چک بدون پرداخت مابقی آن امکان پرداخت قسمتی از وجه چک، صدور حکم بر استرداد الشه

اهشمند کنند. خووضوع رسیدگی میخواسته ابطال اجراییه را بدون خواسته استرداد الشه چک مسموع دانسته و به م

  است در این خصوص اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

قانون صدور چک، طرح دعاوي حقوقی یا کیفري  13/8/1397اصالحی  23که مقنن در ذیل ماده با عنایت به این

ثبات این ز ابینی کرده است و پس امقام قانونی او به صورت تمثیلی پیشمتعددي را از سوي صادرکننده یا قائم

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  24یا  11دعاوي، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 

االصول نیازي به طرح کند؛ علی، حسب مورد دستور ابطال، اصالح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می1356

تواند که صادرکننده چک مدعی تضمینی بودن آن است، میدعواي مستقل ابطال اجراییه نیست و در فرض استعالم 

تواند دعواي مقتضی دعواي اثبات تضمینی بودن چک و در فرضی که مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می

مانند استرداد الشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختالف 

مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند؛ در صورت اثبات این امر بدون تواند دعواي باشد، می

  یابد.مانده ادامه مینیاز به اصالح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی

 



 

1400/08/23    

7/1400/905   

  ك  905-54-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

به قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حبس ابد به حبس و جزاي نقدي درجه دو و  45با توجه به الحاق ماده 

مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزاي نقدي درجه یک تا دو برابر تبدیل شود؛ مگر این که یکی 

اعدام محکوم  این ماده وجود داشته باشد که در این صورت متهم به» ت«تا » الف«از شرایط مندرج در بندهاي 

اي با موضوع مواد مخدر، شخصی قریب به پانزده کیلوگرم هروئین را با قصد انتقال به کشور  خواهد شد. در پرونده

قانون مبارزه با مواد مخدر  45ناظر به ماده  8ماده  1کرده. آیا دادگاه باید با استناد به تبصره آذربایجان حمل می

که مجازات این جرم حبس ابد است، متهم را به حبس و جزاي نقدي لحاظ این با اصالحات و الحاقات بعدي و با

که، مجازات این جرم حبس ابد است که با لحاظ میزان مواد مخدر موضوع مشمول درجه دو محکوم مکند یا این

  ماده و محکومیت به اعدام است؟» ت«بند 

 پاسخ:

مذکور در صدر » مرتکبان جرایمی که در این قانون داراي مجازات اعدام یا حبس ابد هستند«با عنایت به اطالق عبارت 

که شامل مرتکبان جرم موضوع قسمت  12/7/1396واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ماده

گردان) شود و لحاظ تحقق نصاب (میزان مواد مخدر و روانمی 1367قانون مبارزه با مواد مخدر  8اخیر تبصره یک ماده 

الحاقی به قانون  45االجرا شدن ماده واحده یادشده، در فرض سؤال، شخصی که پس از الزمماده» ت«موضوع بند 

ول مگرم هروئین شده است، مشگفته، با عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور، مرتکب حمل پانزده کیلوپیش

  واحده یاد شده است.گردان مذکور در صدر مادهمجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان

 



 

1400/08/19    

7/1400/903   

  ح  903-97-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در  1399/1/9المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله حقنامه تعرفه حقبا عنایت به آیین

خصوص تعرفه تمبر مالیاتی وکال، نحوه محاسبه تمبر مالیاتی در دعاوي مالی چگونه است آیا بر اساس مبلغ قید 

  بهاي آن ؟ شده در قرارداد وکالت میان وکیل و موکل است یا بر اساس خواسته و

  

 پاسخ:

 28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 2مستفاد از ماده 

قضاییه آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبناي محاسبه پرداخت مالیات ریاست محترم قوه 

با اصالحات و الحاقات بعدي، قرارداد  1366ي مستقیم مصوب هاقانون مالیات 103علیالحساب موضوع ماده 

الوکاله قراردادي کمتر از تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه که حقاست؛ مگر آن

  شود.محاسبه می

 



 

1400/08/19    

7/1400/889   

  ك  889-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا مقامات قضایی دادسرا در راستاي پیشگیري از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش 

شود یهاي مخابراتی واقع متوانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاهدیدگان، میآالم بزه

دید از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی، نسبت به مسدودسازي خط تلفن مربوطه تا زمان ته -مثل توهین

  شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟

 پاسخ:

توان اوالً، داشتن خط تلفن از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی

کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، با عنایت به اصل قانونی 

تعقیب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موضوع  بودن دادرسی کیفري و لزوم رعایت ترتیبات و قواعد ناظر به

، درخصوص جواز مسدود کردن خط تلفن متهم به منظور 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  2و  1مواد 

دسترسی به وي نصی وجود ندارد و احضار و جلب و تحقیق از متهم به همان نحوي است که در مبحث اول از 

هایی که در استعالم آمده، ) مقرر شده است؛ لذا به کار گرفتن شیوه203الی  168فصل ششم قانون مذکور (مواد 

  اي محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.هاي سلیقهفاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش

در ، بازپرس مکلف است 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148و  147، 98، 90ثانیاً، مستفاد از مواد 

خصوص وسایلی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا مواردي که مرتبط با کشف جرم است، دستور قضایی الزم 

ها را صادر کند و فروض پرسش (ارتکاب بزه مزاحمت تلفنی، و از جمله دستور متوقف شدن وسایل و یا توقیف آن

لفنی ت؛ بنابراین صدور دستور انسداد موقت خط تتهدید و توهین به وسیله (خط) تلفن) نیز از این امر مستثنی نیس

که جرم از طریق آن ارتکاب یافته است، در مواردي که دسترسی به متهم و یا شناسایی وي جز از این طریق میسر 

  نیست، فاقد منع قانونی است.

 



 

1400/08/16    

7/1400/888   

  ح  888-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

رسند و جلسه اول دادرسی در خصوص اعسار از هزینه دادرسی بوده که طرفین در این جلسه به توافق می

درخواست صدور گزارش اصالحی از دادگاه دارند هزینه دادرسی در خصوص دعوي غیر مالی پرداخت شده است 

صل خواسته بدون این که نسبت به دعوي اعسار اتخاذ تصمیم کرده باشد در تواند در خصوص اآیا دادگاه می-1

  آیا نیازي هست دادگاه در خصوص اعسار اتخاذ تصمیم نماید؟-2جلسه اول گزارش اصالحی صادر نماید؟ 

 پاسخ:

ند توانمیبا توجه به اطالق مقررات راجع به سازش و صدور گزارش اصالحی، در هر مرحله از دادرسی طرفین  -1

همان دعوا و دعاوي حقوقی دیگر خود را به طریق سازش خاتمه دهند و از دادگاه درخواست صدور گزارش 

یدگی این در جریان رساصالحی بنمایند؛ مگر مواردي که واجد منع قانونی باشد، مانند دعواي نسب یا نفی آن؛ بنابر

  به دعواي اعسار نیز این درخواست قابل پذیرش است.

در فرض سؤال که در جریان رسیدگی به دعواي اعسار، درخواست گزارش اصالحی شده است رسیدگی و  -2

  شود.صدور حکم در خصوص دعواي اعسار موضوعاً منتفی می

 



 

1400/08/10    

7/1400/887   

  ك  887-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 10و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  511و  510آراي صادره دادگاه کیفري دو در راستاي مواد 

  قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

 پاسخ:

قانون مجازات  10و نیز ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  511و  510که در مواد با توجه به این«

انونی شده در اجراي مواد قاسالمی مصوب همین سال، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظر و فرجام نسبت به حکم صادر

گفته تصریح به عمل نیامده است؛ بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید پیش

قانون آیین  443و  428، 427ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد هخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراء دادگانظر

 10قانون آیین دادرسی کیفري و ماده  511و  510هاي کیفري که در اجراي مواد دادرسی کیفري، آراء دادگاه

شده از دادگاه شود، حسب مورد قابلیت تجدید نظر و فرجام دارند و آراء صادرقانون مجازات اسالمی صادر می

  ».جدید نظر در این راستا، قطعی استت

 
  

  



 

1400/08/15    

7/1400/886   

  ح  886-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نیز که چنانچه دعواي اعسار به لحاظ احراز تاجر بودن مدعی اعسار رد و قطعی شود، آیا در دعاوي آتی دیگر 

مدعی فقدان تمکن مالی  باشد ،باید به جاي طرح دعواي اعسار دعواي ورشکستگی مطرح کند؟ در صورت طرح 

شود؟ به عبارت دیگر، چنانچه خارج از مهلت سی روز از تاریخ دعواي اعسار، آیا آثار این دعوا بر آن مترتب می

علیه با اخذ تأمین وجود دارد یا این که باید الزاماً کومابالغ اجراییه دعواي اعسار مطرح شود، آیا امکان آزادي مح

  دعواي ورشکستگی کند؟

 پاسخ:

، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 15به موجب ماده 

. در واست کنندشود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخنمی

قانون  3این حالت، اقامه دعواي ورشکستگی در مهلت سی روزه یا خارج از آن حسب مورد مشمول مقررات ماده 

که تاجر در اجراي این ماده دعواي ورشکستگی تقدیم کرده آن است؛ بنابراین، در صورتی 1گفته یا تبصره پیش

ت و تقدیم دادخواست اعسار از سوي تاجر مانع بازداشت باشد، مانند آن است که دعواي اعسار تقدیم کرده اس

  شود.علیه یا باعث آزادي وي با اخذ تأمین نمیمحکوم

 



 

1400/08/24    

7/1400/884   

  ع  884-96-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

) براي تعیین ارزش 1394/4/31هاي مستقیم (اصالحیقانون مالیات 64آیا کمیسیون تقویم امالك موضوع ماده 

بندي معامالتی امالك مجاز به محاسبه بر اساس قیمت روز امالك و اراضی حوزه مربوطه است یا الزاما باید منطقه

  ن حوزه محاسبه کند؟هاي روز امالك و اراضی همارا بر اساس ده درصد میانگین قیمت

 پاسخ:

تعیین ارزش معامالتی بر عهده : «1394/)31/4هاي مستقیم (اصالحی قانون مالیات 64اوالً، به موجب ماده 

باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معامالتی موضوع این قانون را در سال اول کمیسیون تقویم امالك می

هاي زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو منطقه با لحاظ مالكهاي روز معادل دو درصد میانگین قیمت

هاي ) میانگین قیمت%20یابد تا زمانی که ارزش معامالتی هر منطقه به بیست درصد (واحد درصد افزایش می

یین عروز امالك برسد ... کمیسیون مذکور هر سال یک بار، ارزش معامالتی امالك را به تفکیک عرصه و اعیان ت

  ...».کند می

در مواردي که ارزش معامالتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، «همین ماده نیز:  3ثانیاً، وفق تبصره 

گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبناي درصدي از مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می

ربط ه با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی و دستگاه ذيباشد کارزش معامالتی موضوع این ماده می

رسد. درصد مذکور باید به نحوي تعیین گردد که مأخذ به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می

ربط افزایش نیافته محاسبه عوارض و وجوه یادشده، بیش از نرخ تورم رسمی اعالمی از طرف مراجع قانونی ذي

  ».شدبا

اصالحی  64شود، وفق صراحت صدر ماده لذا ارزش معامالتی که هر ساله توسط کمیسیون تقویم امالك تعیین می

هاي مذکور هاي روز منطقه بر اساس شاخص، دو درصد میانگین قیمت1394یادشده، در سال اول بعد از اصالحیه 

هاي یابد تا نهایتاً به بیست درصد میانگین قیمتمی شود و بعد آن، سالی دو واحد درصد افزایشدر ماده محاسبه می

یادشده، درصدهاي یادشده  64روز امالك برسد. بنا به مراتب فوق جهت محاسبه ارزش معامالت موضوع ماده 

اي مالك است و موجبی قانونی براي مالك قرار دادن درصدي از قیمت روز حوزه مربوط وجود از قیمت منطقه

  ندارد.

 



 

1400/08/12    

7/1400/882   

  ك  882-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی موضوع تشکیل پرونده شخصیت متهم، آیا در جرایم اطفال، جرایم مشمول  203با توجه به ماده 

جمله  شود ازقانون َآیین دادرسی کیفري و همچنین جرایمی که مستقیماً در دادگاه کیفري یک مطرح می 203ماده 

زناي به عنف، لواط به عنف و همچنین جرایم نیروهاي مسلح مشمول قانون مذکور، نیاز به تشکیل پرونده شخصیت 

  باشد؟می

 پاسخ:

، در جرائمی که مستقیماً در 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341اوالً، با توجه به قسمت اخیر ماده 

گفته به آنها تصریح شده است و در واقع انجام تحقیقات قانون پیش 286و  203شود و در مواد دادگاه مطرح می

ده نمقدماتی این جرایم به عهده دادگاه است، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و دادگاه باید نسبت به تشکیل پرو

شخصیت براي متهم (که بالتبع در تعیین مجازات وي نیز مؤثر خواهد بود) اقدام کند؛ بنابراین طرح مستقیم پرونده 

در دادگاه، نافی تکلیف دادگاه در تشکیل پرونده شخصیت نخواهد بود؛ و در فرض سؤال نیز که به لحاظ ارتکاب 

قانون آیین دادرسی  306منافی عفت موضوع ماده  جرم مستوجب سلب حیات (در موارد خاص نظیر برخی جرائم

ا شود، تشکیل پرونده شخصیت، به ویژه بکیفري)، پرونده امر مستقیماً در دادگاه، مطرح و مورد رسیدگی واقع می

  توجه به طبع این جرائم، ضروري خواهد بود.

از حیث مرجع قضایی که امر تحقیقات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  203ثانیاً، با توجه به اطالق ماده 

همین قانون که دادرسی جرایم نیروهاي مسلح را  648و  568را بر عهده دارد؛ و با عنایت به حکم مقرر در مواد 

بینی نشده، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفري دانسته است، در اي پیشدر مواردي که مقررات ویژه

گفته ارتکابی توسط اعضاي نیروهاي مسلح، تشکیل پرونده شخصیت پیش 203ده رسیدگی به جرایم مذکور در ما

  شود.براي متهم ضروري است و تکلیف قانونی محسوب می

 



 

1400/08/09    

7/1400/880   

  ك  880-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه تبعه ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم گردد و میان کشور محل وقوع جرم و ایران توافق دو جانبه مبنی بر 

قانون مجازات اسالمی که شرط محاکمه را یافت شدن متهم در ایران  7استرداد مجرمین منعقد نشده باشد با توجه به ماده 

انون آیین دادرسی کیفري که دادگاه محل دستگیري اتباع ایرانی که در خارج ق 316یا اعاده به ایران دانسته است و ماده 

داند تکلیف دادیار یا بازپرس در مرحله رسیدگی مقدماتی هم از اند را صالح به رسیدگی میاز کشور مرتکب جرم شده

قانون آیین دادرسی  383اده توان با وحدت مالك از منظر تعیین حوزه صالح و هم از نظر نوع قرار نهایی چیست؟ آیا می

  کیفري شکایت مطروحه را به جهات قانونی قابل تعقیب ندانست و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟

 پاسخ:

حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  7صراحت ماده 

قنن و مراد م...» در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد «... از این دو شرط است: کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی 

از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوري اسالمی ایران است و بدون حضور وي در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب 

یدگی؛ اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفري متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از رس

  شود.می

 



 
 
 

1400/08/09    

7/1400/877   

  ك  877-192-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

طه بنا در محو آیا صرف کشیدن فنس یا دیوار اطراف زمین زراعی یا باغی بدون ساخت تأسیسات و بدون احداث

  اي که دور آن دیوار گرفته شده است، تغییر کاربري غیر مجاز محسوب می شود یا خیر؟

 پاسخ:

شود ها باشد، جرم تلقی نمیچنانچه حصارکشی و دیوارکشی صرفاً به منظور حفظ و حراست اراضی زراعی و باغ

ور پارچگی اراضی و به منظاز حفظ و یک و این امر به معنی تغییر کاربري نیست؛ اما اگر مرتکب به هدفی غیر

هاي مشجر و مزروعی، اقدام به دیوارکشی کرده احداث بناء و تغییر کاربري و یا تفکیک و قطعه قطعه کردن زمین

کننده، جرم تلقی شده و برابر مقررات مجازات خواهد شد. در هر باشد، اقدامات وي طبق تشخیص مرجع رسیدگی

  کننده است.بیق آن با قانون، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیحال، تشخیص موضوع و تط

 
    



 

1400/08/10    

7/1400/876   

  ك  876-68-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

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

هاي بدنی و مبادرت به طرح دعوي به طرفیت صندوق تأمین خسارت 1400شود. وراث در سال منجر نمی

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

قانون بیمه اجباري  13و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  495خص است و از طرفی مطابق ماده مش

بایست به نرخ روز می 1395دیه خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوي 

 تعهدات برابر مصوبه هیأتهاي بدنی به میزان سقف پرداخت شود، آیا میزان مسئوولیت صندوق تامین خسارت 

وزیران است یا به نرخ روز و در صورتی که نظر بر پرداخت از سوي صندوق یاد شده تا سقف تعهدات مطابق 

  باید از بیت المال پرداخت شود؟مصوبه هیأت وزیران باشد، آیا مازاد بر آن می

  پاسخ:

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

 13، حکم مذکور در ماده 1395خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

هاي بدنی مسؤول گر یا صندوق تأمین خسارتکه بیمهاالداء) اعم از ایناین قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم

ه ها پرداخت نشداالجرا شدن این قانون که خسارت آنهاي صادره پیش از الزمنامهباشد، نسبت به بیمهپرداخت آن 

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

در فرض سؤال که تصادف پیش از سال است. روح قانون یادشده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین 

قانون بیمه اجباري  12رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده  1387

نشده باشد، تعهد  1347مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 

  رداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.هاي بدنی مبنی بر پصندوق تأمین خسارت

المال در مواردي که قانون تجویز کرده است، با پرداخت خسارت از سوي صندوق تأمین ثانیاً، پرداخت دیه از بیت

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

المال پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیتقانون یادشده از طریق این صندوق امکان 21وضوع ماده دیدگان مزیان

نیست و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  487یاد شده مخصص یا حاکم بر ماده  21رسد؛ بنابراین ماده نمی

  هر کدام در محل خود قابل اعمال هستند.

 



 

1400/08/10    

7/1400/875   

  ك  875-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 1رسیدگی به اعتراض  شخص ثالث نسبت به مفاد حکم از جمله دستور ضبط یا معدوم کردن اموال، وفق تبصره 

قانون آیین دادرسی کیفري در صالحیت همان مرجعی است  148ماده  2قانون مجازات اسالمی و تبصره  215ماده 

که حکم صادر کرده است چنانچه در زمان اجراي حکم و به منظور رد مال یا وصول دیه، اموالی توقیف شو و 

شخص ثالث نسبت به اصل حکم  اعتراضی نداشته و صرفاً در خصوص توقیف اموال ناشی از اجراي حکم معترض 

  تراض شخص ثالث در صالحیت کدام مرجع است؟باشد، رسیدگی به اع

 پاسخ:

قانون آیین  148ماده  2که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره در صورتی

عمل خواهد شد و چنانچه اعتراض  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215و ماده  1392دادرسی کیفري مصوب 

اقدام  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و  146شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 

شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صالحیت دادگاه کیفري نخستین است می

  .شودکه حکم تحت نظر آن اجرا می

 



 

1400/08/10    

7/1400/873   

  ك  873-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

کلیه جرایم در حکم  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11نظر به این که به موجب ماده 

کالهبرداري و جرائمی که مجازات کالهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري محسوب می شود 

  در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت اعالم شده اند خواهشمند است ارشاد فرمایند:

اي مصوب قانون جرایم  رایانه 13ماده  قانون مجازات اسالمی 741اي موضوع ماده آیا کالهبرداري رایانه-الف

  باشد؟نیز مشمول مقرره فوق می 1388/3/5

که در جرایم انتقال مال غیر و  1393قانون مجازات اسالمی مصوب  36آیا مبلغ نصاب مذکور در ماده -ب

زم قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختالس و کالهبرداري ال 1موضوع ماده  1367/9/15کالهبرداري مصوب 

  باشد؟باشد در جرایم مارالذکر نیز الزم الرعایه میالرعایه می

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  11چنانچه جرایم مارالذکر بزه دیده نداشته باشد منصرف از مشمول ماده -چ

  شود؟بوده به عبارت دیگر غیر قابل گذشت محسوب می

 پاسخ:

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون « 1392مصوب  قانون مجازات اسالمی 103طبق صدر ماده  -3و  1

به قابل گذشت  1388اي مصوب در قانون جرایم رایانه». شودتصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می

قانون مجازات اسالمی، به  1399اصالحی  104اي نشده است و مقنن در ماده بودن جرایم مذکور در آن اشاره

ها قابل گذشت است اشاره کرده است و نه عنوان مجرمانه جرایم. با ن که جرم موضوع آنشماره موادي از قانو

قانون  1388الحاقی  744اي فقط ماده اصالحی، از قانون جرایم رایانه 104مالحظه مواد احصاء شده در ماده 

است و نیز با عنایت به  اي) جرم قابل گذشت اعالم شدهقانون جرایم رایانه 16مجازات اسالمی (تعزیرات) (ماده 

اصالحی  104که در ماده » شودکلیه جرایم در حکم کالهبرداري ... و یا طبق قانون کالهبردار محسوب می«عبارت 

را در این ماده مورد نظر قرار داده » عنوان کالهبرداري«قانون مجازات اسالمی به کار رفته است، مقنن  1399

قانون جرایم  13به قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) ( ماده  1388اقی الح 741است و چون جرم موضوع ماده 

و  انگاري شدهجرم» کالهبرداري مرتبط با رایانه«اي تحت عنوان اي) نیز در فصل سوم قانون جرایم رایانهرایانه

 104شود، لذا مشمول احکام مقرر در ماده از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار کالهبرداري محسوب می

دیده، قابل گذشت است. با عنایت به و در صورت داشتن بزهقانون مجازات اسالمی است  1399قانون اصالحی 

) قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)، دیگر 1388(الحاقی  741و  744مطالب مذکور، به جز جرایم موضوع مواد 

 103، طبق ماده »قانون«ها در اي به علت عدم تصریح به قابل گذشت بودن آنجرایم مذکور در قانون جرایم رایانه



، غیر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  12و لحاظ تبصره ماده  1392ن مجازات اسالمی مصوب قانو

  شوند.قابل گذشت محسوب می

، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کالهبرداري 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104با توجه به ماده  -2

شود، از حیث ه یا طبق قانون کالهبرداري محسوب میها مقرر شدو جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره آن

  میزان زیان وارده مشروط به نصاب خاصی نیست.

 



 

1400/08/09    

7/1400/871   

  ك  871-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

پس از انقضاي مواعد مرور زمان تعقیب از موضوع اطالع حاصل در بزه جعل در اسناد رسمی، چنانچه شاکی 

  نماید، آیا موضوع در دادسرا قابل پیگیري است؟

 پاسخ:

عام و کلی است و لذا پس از سپري شدن مدت زمان مقرر از تاریخ  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  105نص ماده 

 الذکر آمده است، چنانچه موضوعبه نحوي که در بندهاي ماده فوقوقوع جرم یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی، 

این قانون به جرایم قابل  106منجر به صدور حکم قطعی نشود، تعقیب جرایم موجب تعزیر باید موقوف شود. اشاره ماده 

بارت دیگر، یادشده نیست. به ع 105گذشت، دلیلی بر شمول مرور زمان از تاریخ اطالع شاکی در موارد موضوع ماده 

که شاکی خصوصی قبالً اقامه شکایت کرده و یا چنین اقدامی نکرده نظر از اینپس از سپري شدن مواعد مذکور، صرف

هاي مذکور در ماده، از وقوع جرم مطلع شده باشد، به هر حال، موضوع تعقیب منتفی باشد؛ و یا پس از انقضاي مهلت

  این قانون باشد. 109ت شمول مقررات مرور زمان مذکور در ماده است؛ مگر این که جرم ارتکابی از مستثنیا

 



 

1400/08/01    

7/1400/862   

  ك  862-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

دیه هر انگشت پا یا دست یک دهم دیه کامل انسان می  1392مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب 

باشد که در شکستگی کبودي و جراحات این دیه مبناي محاسبه قرار می گیرد حال سوال این است که در صورت 

ایراد صدمه به بند هر یک از انگشتان مبناي محاسبه دیه کل انگشت می باشد و یا مبناي محاسبه به نسبت تعداد 

  نگشت می باشد؟بندهاي هر ا

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی مصوب  641شود؛ بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده بند انگشت عضو تلقی نمی

شود؛ بنابراین دیه صدمات و جراحات دهم دیه کامل) دارد که بین تعداد بندها تقسیم می، دیه مشخصی (یک1392

 709و  569، 568شود؛ زیرا مواد انگشت بر اساس دیه انگشت (و نه دیه بندهاي انگشتان) سنجیده و محاسبه می

  قانون یادشده ناظر به عضو (انگشت) است.

 



 

1400/08/12    

7/1400/861   

  ح  861-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  33و  31با توجه به مواد 

گذار را مکلف کرده است تا دیه موضوع حکم دادگاه را ظرف پانزده روز پس از که  بیمه 1395نقلیه مصوب 

اي معادل نیم در هزار به ازاي هر روز دریافت مدارك پرداخت کند و ضمانت اجراي آن را نیز پرداخت جریمه

  مقام وي تعیین کرده است؛دیده یا قائمتاخیر در حق زیان

اي رأساً نسبت به وصول جریمه مذکور هاي بیمهتواند در صورت تعلل و تأخیر شرکتآیا اجراي احکام مربوطه می

ا تواند بدر حق شاکی اقدام کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دادگاه کیفري صادرکننده حکم قطعی می

قانون  33ه درخواست ذي نفع و یا اجراي احکام مربوطه مبادرت به صدور حکم به پرداخت جریمه مذکور در ماد

  نفع باید جهت مطالبه در محاکم حقوقی صالح طرح دعوا کند؟یادشده نماید یا ذي

 پاسخ:

االصول اوالً، وظایف واحدهاي اجراي احکام (اعم از مدنی و کیفري) به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علی

قانون بیمه اجباري خسارات  33ها است و در خصوص اعمال جریمه موضوع ماده ناظر به اجراي احکام دادگاه

االجرا از سوي که حکم الزم، مادام1395واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهاي اجراي احکام وجود ندارد.

قانون یادشده، تابع عمومات و مستلزم تقدیم  33ثانیاً، رسیدگی و صدور حکم در خصوص جریمه مقرر در ماده 

دادخواست به مرجع صالح حقوقی است و ماده مذکور صرفاً در مقام بیان حکم ماهوي قضیه بوده و فاقد هرگونه 

  حکم و ترتیب خاصی راجع به نحوه اعمال این ماده است.

 



 

1400/08/10    

7/1400/858   

  ح  858-26-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

رئیس  قوه قضاییه در  1400/2/28ها و اقدامات تامینی تربیتی کشورمصوب  نامه جدید سازمان زندانآیا آیین

ها و که دیگر دستورالعمل 342ي خصوص شرایط و ضوابط اعطاي مرخصی به محکومان، با توجه به ماده

هاي مغایر را ملغی اعالم کرده است؛ مغایر با دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري بخشنامه

  آن است. 14مخصوصا ماده  1398/6/6مصوب 

 پاسخ:

 520ه شرایط و ضوابط اعطاي مرخصی به متهمان و محکومان در قانون آیین دادرسی کیفري و از جمله در ماد

وب مص» ها و اقدامات تأمینی و تربیتینامه سازمان زندانآیین«این قانون و همچنین در مبحث اول از فصل پنجم 

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت « 14بینی شده است؛ و ماده رئیس قوه قضاییه پیش 20/2/1400

در چارچوب قوانین و مقررات به «با قید عبارت  رئیس محترم قوه قضاییه نیز 1398مصوب » هاکیفري زندان

دستورالعمل مورد  14بر این امر صحه گذاشته است؛ لذا اعطاي مرخصی موضوع ماده » شوندمرخصی اعزام می

  پذیر است.اشاره در چارچوب مقررات قانونی امکان

 



 

1400/08/19    

7/1400/854   

  ك  854-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اي به رفتار ارتکابی متهم به عنوان خیانت در امانت رسیدگی و رأي قطعی صادر شده است. و مجدداً در پرونده

شاکی یا شخص ثالثی غیر از شاکی در خصوص همان رفتار مبادرت به طرح شکایت بزه فروش مال غیر یا عناوین 

یا  که رکن وحدت شاکینماید، ولی موضوع شکایت با همان رفتار قابل تطبیق است. با عنایت به اینمشابه می

وحدت عنوان مجرمانه فراهم نیست، لیکن رفتار ارتکابی متهم واحد است، آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختوم 

  شود؟می

 پاسخ:

تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی  1392مصوب قانون آیین دادرسی کیفري  22و  11مستند به مواد 

جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفري، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر متهم 

حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفري، 

پذیرد و نه عناوین مجرمانه اعالم شده از سوي شاکی؛ و از طرفی، فتار مجرمانه صورت میرسیدگی نسبت به ر

ز شود، بنابراین طرح شکایت مجدد ایک شخص براي ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی

یفري فتادن مجدد تعقیب کسوي شاکی قبلی یا دیگر افراد ذینفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان ا

نیست، بلکه به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر 

قانون آیین دادرسی کیفري قرار موقوفی تعقیب  13ماده » چ«مختومه کیفري، نسبت به شکایت جدید به استناد بند 

شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی براي دیگر صادر می

  دیدگان ممکن خواهد بود.زیان

 



 

1400/08/03    

7/1400/853   

  ح  853-26-1400اره پرونده:  شم

  

  استعالم:

چنانچه به واسطه صدور اجراییه عملیات اجرایی در واحد اجرایی اجراییات اداره ثبت پیگیري شود و مدیون 

الخروج از کشور شود و متعاقباً مدیون به جهت عدم تمکن مالی دادخواست اعسار از پرداخت دین در دادگاه ممنوع

  شود؟الخروج بودن فرد هم رفع اثر میصدور حکم اعسار و تقسیط دین، از ممنوعمطرح کند، آیا با 

 پاسخ:

قانون برنامه ششم  113ماده  3و تبصره  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 23مستفاد از ماده 

جع به متعهد ، صدور حکم اعسار را1395توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

ماده » پ«هاي مالی موضوع بند االجرا، از موجبات حذف نام وي از سامانه سجل محکومیتاسناد رسمی الزم

ر االجرا با صدوالخروجی متعهد سند رسمی الزمالذکر است و این مقررات صراحتی بر رفع ممنوعقانون اخیر 116

  الخروجی متعهد نیست.از موجبات لغو ممنوع حکم اعسار ندارند؛ لذا صدور حکم اعسار و تقسیط دین

 
    



 

1400/08/04    

7/1400/852   

  ح  852-26-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اي محکوم علیه هفده سال سن دارد و به سبب ایراد ضرب عمدي به پرداخت دیه محکوم شده است. در پرونده

نماید؛ آیا علیه، درخواست بازداشت وي را میاز یک سال به سبب عدم دسترسی به اموال محکوم شاکی بعد

  پذیر است؟علیه غیر رشید بابت پرداخت دیه یا رد مال امکانبازداشت محکوم

 پاسخ:

چنانچه رأي دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ داراي کمتر از هیجده سال سن، متضمن محکومیت مالی 

جا که اجراي آن با مداخله این فرد در اموال و حقوق مالی وي مالزمه دارد و طبق رأي رد مال) باشد، از آن -(دیه

قانون  1210ماده  2ان عالی کشور و نیز تبصره هیأت عمومی دیو 3/10/1364مورخ  30وحدت رویه شماره 

مدنی، رسیدن به سن بلوغ براي دخل و تصرف در اموال کافی نبوده، بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود؛ 

علیه داراي کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، پرداخت لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکوم

علیه (فرد غیر رشید) از مال وي صورت پذیرد. ضمناً مفاد ماده ) باید توسط ولی یا قیم محکومبه (دیهممحکو

مؤید نظر فوق است؛ بنابراین چون  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  416قانون مدنی و ماده  1216

به است، داخت محکومشخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی براي پر

قانون نحوه  3شود و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت وي به استناد ماده ممتنع از پرداخت محسوب نمی

  نیست. 1394اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 

 



 

1400/08/04    

7/1400/851   

  ح  851-192-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي بالصاحب و مجهول المالک و رها شده متعلق به چه مالکیت اراضی مستثنیات داخل و حریم روستاها و زمین

خوار با علم به وجود شبهه مالکیت و بعضا با تبانی و آگاه اقدام کسی است؟ با توجه به این که افراد سوجو و زمین

ها در این نمایند،چه کسی باید در این خصوص طرح شکایت کند و نقش دادستانگونه اراضی میبه تصرف این

هاي عام المنفعه در اختیار شوراي روستا و دهیاري توان این اراضی را جهت اجراي طرحخصوص چیست؟ آیا می

  قرار داد؟

 پاسخ:

ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و  بردارياراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتاً سابقه احیا و بهره -1

قانون نحوه واگذاري و احیاي اراضی در حکومت جمهوري  1لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده 

باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده می 1358اسالمی ایران مصوب 

شده و در اختیار حکومت اسالمی است و به سبب استقرار این اراضی داخل  قانون مدنی، جزء انفال محسوب 27

  ها قرار دارد.در محدوده روستا براي استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاري

اساسنامه  10و  2و مواد  1377هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب اوالً، به موجب قانون تأسیس دهیاري -2

باشند، از جمله امر مراقبت ها که نهاد عمومی غیردولتی می، دهیاري1380ها مصوب زمان دهیاريتشکیالت و سا

و حفظ و نگهداري اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیري از تجاوز و تصرف نسبت 

  به آنها را بر عهده دارند.

که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثانیاً، در صورتی که نسبت به امالك موضوع سؤال 

سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاري که در این خصوص ذي

  یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.

 104رر در ماده با لحاظ حکم مق 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  690ثالثاً، تصرف اراضی موضوع ماده 

) نسبت به امالك و اراضی عمومی از جرایم غیر قابل گذشت است؛ و 1399قانون مجازات اسالمی (اصالحی 

موظف به تعقیب کیفري مرتکب  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  11و  9ربط وفق مواد دادستان ذي

  است.

 



 

1400/08/25    

7/1400/850   

  ح  850-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ه کند و دادگاه به نحو غیابی خواندنامه عادي دعواي الزام به تنظیم سند رسمی مطرح میشخصی به استناد تقسیم

لک له انتقال بعدي توسط وي مکند؛ با اجراي حکم  و تنظیم سند به نام محکومرا  به تنظیم سند رسمی محکوم می

نامه حکم صادره نقض و قرار دم ارائه اصل تقسیمرا به اشخاص ثالث، در نتیجه واخواهی خوانده و به سبب ع

شود واخواه پس از نقض حکم اولیه علیه شخص ثالث و نیز خواهان اولیه ابطال دادخواست خواهان صادر می

دعوایی به خواسته اعاده به وضع سابق و ابطال سند را مطرح می کند که به شخص ثالث انتقال یافته است؛ اما 

که ملک با انتقال به شخص ثالث در حکم تلف حکمی بوده است ،حکم بر رد دعوي صادر  دادگاه به لحاظ این

شود. خوانده دعواي اولیه، به استناد آراء صادره به طرفیت کند؛ که این رأي در مرجع تجدیدنظر قطعی میمی

و با جلب نظر خواهان اولیه دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وارده به قیمت روز 

نامه را پیدا کرده و حاضر به ارائه کند که اصل تقسیمکارشناس مطرح می کند؛ اما خواهان دعواي اول  اعالم می

اصل آن هستم و در این تقسیم نامه ملک مورد دعوا به وي انتقال پیدا کرده و بر همین اساس اجراي حکم اولیه 

ست، بر مبناي صحیحی انجام شده است؛ اما خواهان پرونده اخیر با که بعدا با قرار ابطال دادخواست نقض شده ا

محکومیت خوانده به پرداخت غرامات و خسارات  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39توجه به اطالق ماده 

ت، سوارده را درخواست دارد و در خصوص تقسیم نامه ارائه شده در این مرحله نفیًا یا اثباتًا اظهارنظري نکرده ا

  هاي زیر پاسخ دهید:با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است به پرسش

و صدور حکم مبنی بر تلف حکمی راجع  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39با توجه به اطالق ماده  -1

 به مال موضوع اعاده به وضع سابق و طرح دعوي مبنی بر مطالبه غرامات وارده به نرخ  روز با جلب نظر

کارشناسف چنانچه خوانده دعوا مدارك و دالیلی بر محق بودن خود در دعواي نخستین که منتهی به قرار ابطال 

نامه  آیا دادگاه باید وارد در ماهیت قراردادها و ادله نامه و مبایعهدادخواست شده است ارائه کند؛ از قبیل تقسیم

پرونده اعاده به وضع سابق است، باید از ورود به موضوع  جا که موضوعارائه شده از سوي خوانده شود یا از آن

  خودداري کند؟

در فرض تکلیف دادگاه به ورود در ماهیت، چنانچه خواهان نفیاً یا اثباتاً پاسخی به ادله و مدارك ارائه شده از  -2

اعاده به وضع استناد و   1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39سوي خوانده ندهد و تنها به اطالق ماده 

  سابق را درخواست کند، آیا دادگاه می تواند راساً  در ماهیت ورودنماید؟

 پاسخ:



علیه در فرض سؤال که پس از نقض حکم در مرحله رسیدگی واخواهی و تأیید آن در مرجع تجدید نظر، محکوم -1

حکم نخستین دعواي اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملک به ثالث را طرح نموده است 

یح بودن حکم نخستین مدارکی ارائه کرده و خوانده این دعوي در جهت دفاع از دعواي نخستین خود و ادعاي صح

هرگاه حکمی که به موقع اجرا  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39که وفق ماده است، با توجه به این

گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض بالاثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا 

جا که اسناد بعدي انتقال متکی بر سند اجرایی بوده است، ض انتقال سند به اشخاص ثالث، از آنگردد و در فرمیبر

ین شود و اعلیه محقق میبا اعالم بطالن اسناد انتقالی به اشخاص ثالث در واقع موضوع اعاده سند به نام محکوم

ه نحوي که در استعالم آمده است، وفق امر فاقد اشکال قانونی است و حتی در فرض اعتقاد دادگاه به تلف حکمی ب

قانون مذکور دادگاه دستور وصول قیمت ملک را صادر  مینماید؛ بنابراین در هر حال طرح دعواي  39نص ماده 

که دادگاه در رسیدگی به دعوي بر مبناي آنچه در اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات منتفی است. نظر به این

کند و رسیدگی به موضوع خارج از دادخواست و دعواي مطروحه مغایر اقدام میدادخواست اعالم شده است 

تواند وارد ماهیت موازین حقوقی و دادرسی مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه در دعواي مذکور نمی

و  تیننماید با توجه به نقض حکم نخسشده خوانده به شرح موصوف در صدر پاسخ شود. اضافه میدالیل ارائه

  پذیر است.نفع امکانصدور قرار ابطال دادخواست نخستین، طرح دعواي جدید از طرف ذي

  با عنایت به مفاد پاسخ فوق، پاسخ به سؤال دوم منتفی است. -2

 



 

1400/08/10    

7/1400/849   

  ك  849-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اصالح و این جرایم با  1399در سال  1375قانون مجازات اسالمی کتاب تعزیرات مصوب  661و  656مواد 

هاي حبس تعزیري قابل گذشت محسوب و به تبع آن، مجازاتشان نصف شده شرایط مقرر در قانون کاهش مجازات

قانون مرقوم نبوده و  659غیر دولتی که مشمول ماده  است. در صورتی که اموال دولتی یا مؤسسات عمومی

باشند، به سرقت برود، آیا قواعد قابل گذشت بودن و تنصیف همین قانون می 661و  656مشمول یکی از مواد 

ها نیز جاري است و در صورتی که قابل گذشت محسوب شوند، شاکی در این موارد چه مجازات در مورد آن

  شخصی دادرسی موقوف خواهد شد؟ کسی است و با گذشت چه

 پاسخ:

، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  103با توجه به صدر ماده  -1

که در استعالم آمده است،  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  656و  661هاي موضوع مواد سرقت

به طور مطلق قابل گذشت نیستند، بلکه به شرط  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104با توجه به ماده 

ه کهاي موضوع این مواد، اعم از اینشوند؛ یعنی در سرقتاحراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می

حقوقی باشد،  موضوع سرقت، اموال دولتی یا اموال مؤسسات عمومی غیر دولتی و یا دیگر اشخاص حقیقی یا

چنانچه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد، طبق 

شود؛ گفته، قابل گذشت محسوب و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر میپیش 104ماده 

واال چنانچه سارق داراي سابقه محکومیت مؤثر کیفري باشد یا ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون 

 104تبصره ماده است، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع » غیر قابل گذشت«ریال باشد، چون بزه سرقت 

  شود.گفته نیز نمیپیش

کننده جرم هستند؛ یعنی مکلّف به اعالم هاي دولتی در برخی موارد فقط اعالمدر قوانین، ادارات و سازمان -2

ربط می باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و موضوع جرم به مراجع ذي

شوند، هاي دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میندارند. در مواردي نیز که ادارات و سازمان اختیار گذشت

مذکور  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  661و  656[همانند سرقت اموال دولتی موضوع مواد 

شوند و از تمام اختیارات قی میدیده و شاکی تلقانون آیین دادرسی کیفري، بزه 10در استعالم] با توجه به ماده 

شاکی برخوردارند و در صورت گذشت سازمان یا اداره شاکی پس از استیفاي کامل حقوق مربوط، قرار موقوفی 

کننده جرم است یا شاکی، حسب مورد به عهده که سازمان یا اداره دولتی اعالمشود. تشخیص اینتعقیب صادر می

    کننده است.مرجع قضایی رسیدگی



 

1400/08/08    

7/1400/846   

  ح  846-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

، اجراي احکام 1365به دولت و عدم تامین وتوقیف اموال دولتی مصوب بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم

حق توقیف اموال منقول و غیر منقول مؤسسات دولتی را تا تصویب و ابالغ بودجه یک سال و نیز بعد از یک سال 

قانون الحاق  24ماده » ج«صدور حکم را ندارد؛ آیا پس از رعایت مهلت قانونی، اجراي احکام  باید طبق بند 

ریزي کشور با سازمان مدیریت و برنامه  1393دولت مصوب برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

علیه مؤسسات دولتی این قانون، چنانچه اموالی از محکوم 24ماده » ج«مکاتبه کند و یا بدون رعایت مقررات بند 

  به دست آید، حق توقیف و بررسی این اموال را دارد؟

 پاسخ:

واد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب قانون الحاق برخی م 24ماده » ج«اوالً، مقررات بند 

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ، در راستاي مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم1393

االجراي ثبتی وضع شده است؛ ها و اوراق الزمو به منظور تسهیل و تسریع در اجراي احکام قطعی دادگاه 1365

  ؤخر، ناسخ قانون مقدم نیست.بنابراین مقرره م

هاي مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت چنانچه دستگاه«...گفته پیش 24ماده » ج«ثانیاً، برابر بند 

، به هر دلیل از اجراي حکم خودداري کنند، 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب محکوم

؛ »ریزي کشور اعالم کند.راتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامهمرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید م

بنابراین در فرض سوال اوالً، اعالم به سازمان مذکور در این بند جهت اجراي حکم، تکلیف مرجع قضایی است و 

مات مرجع قضایی ظرف مهلت سه ماهه مذکور در این بند، تکلیف دیگري جهت اجراي حکم ندارد و اصوالً اقدا

پذیر نیست. ثانیاً، پس از علیه در این مدت امکاناجرایی موازي ممنوع است و در نتیجه توقیف اموال محکوم

به پرداخت نشود، برابر عمومات مقررات اجراي احکام مدنی انقضاي سه ماهه مزبور، هرگاه به هر علت محکوم

  واحد اجراي احکام دادگاه است.له، تکلیف هاي مزبور به درخواست محکومتوقیف اموال دستگاه

    



 

1400/08/09    

7/1400/844   

  ك  844-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

نماید. دادگاه بخش پس از شاکی ابتدا علیه متهم بابت ایراد صدمه بدنی ناشی از عدم مهارت در کار شکایت می 

رسیدگی، با توجه به این که متهم مجوز داندانپزشکی نداشته، موضوع را دخالت در امر پزشکی تشخیص داده و 

و خوردنی و آشامیدنی پرونده را با صدور  قانون مربوطه مقررات امور پزشکی و دارویی 3ماده  6حسب تبصره 

قرار عدم صالحیت به دادسراي شهرستان ارسال کرده است.آیا دادگاه انقالب که صالحیت رسیدگی به اتهام دخالت 

هاي شاکی را به صورت توامان در امر پزشکی را دارد، صالحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از صدمه به دندان

  دارد ؟

 پاسخ:

با اصالحات و  1334قانون مربوط به مقررات پزشکی وداریی مصوب  1در امر پزشکی با توجه به ماده  دخالت

این ماده با دادگاه انقالب  6، جرم و رسیدگی به آن طبق تبصره 1379این قانون اصالحی  3الحاقات بعدي وماده 

دادگاه مکلف است ضمن «که بیان داشته  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  17است و چون طبق ماده 

صدور رأي کیفري، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضی صادر 

؛ بنابراین رسیدگی به مطالبه دیه و خسارت تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در خصوص بزه دخالت »کند....

  م انتسابی؛ در صالحیت دادگاه انقالب است.غیر مجاز در امر پزشکی به تبع اتها

 
  

  



 

1400/08/09    

7/1400/843   

  ح  843-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

تجدید چنانچه رأي دادگاه به صورت غیابی صادرشود و خوانده در مهلت بیست روز واخواهی  دادخواست 

تواند دادخواست تجدیدنظر را به عنوان واخواهی تلقی کند و چنانچه نظرخواهی تقدیم کند، آیا دادگاه بدوي می

دادخواست واخواهی خارج از مهلت واخواهی و در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی تقدیم شود، تکلیف دادگاه بدوي 

  در این خصوص چیست؟

 پاسخ:

 406و ماده  79هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 306 و 305اوالً، مستفاد از مواد 

بینی شده است و وي الزامی به واخواهی حقی است که براي محکوم علیه پیش 1392قانون آیین دادرسی کیفري 

تجدید نظرخواهی کند، استفاده از این حق ندارد؛ بنابراین اگر وي در مهلت واخواهی با اعالم انصراف از این حق، 

پرونده باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود و دلیلی بر نگهداري پرونده تا پایان مهلت واخواهی وجود ندارد. در 

  حق از دو حق قابل اعمال، فقط یکی را اعمال کرده و از دیگري انصراف داده است.واقع ذي

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب یین دادرسی دادگاهقانون آ 306ماده  3ثانیاً، با توجه به اطالق تبصره 

، تقدیم دادخواست خارج از مهلت واخواهی بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر برابر 1379

علیه در مهلت تجدید نظر نسبت به رأي که قابل مقررات مربوط به آن مرحله است، بنابراین، چنانچه محکوم

ت، دادخواست واخواهی تقدیم کند، موجبی جهت صدور قرار رد دادخواست واخواهی به لحاظ تجدید نظر اس

انقضاء مدت واخواهی نبوده و باید تجدید نظرخواهی تلقی شود؛ اما چنانچه حکم به محکوم علیه غایب ابالغ واقعی 

قانون  306ر تبصره یک ماده نشده باشد و محکومعلیه مدعی عدم اطالع از مفاد رأي باشد، با توجه به قسمت اخی

شده، دادگاه باید بدواً در مورد ادعاي وي مبنی بر عدم اطالع از مفاد رأي، رسیدگی و حسب مورد قرار رد یا یاد

  قبولی دادخواست واخواهی را صادر کند./

 



 

1400/08/25    

7/1400/842   

  ح  842-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ورزد، علیه در مواردي که وي از پرداخت آن خودداري میبه از محل سهام بورسی محکومنحوه اسیتفاء محکوم

له باید از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود، به چه نحو است؟ چنانچه فروش سهام متعلق به محکوم

علیه به وي منتقل شود، آیا این امکان وجود دارد که که سهام محکومله مبنی بر اینمدر صورت درخواست محکو

علیه به محکوم بدوا و بدون انجام مزایده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با مکاتبه با این سازمان، سهام

  له به قیمت روز سهام انتقال یابد؟به به  محکوممیزان محکوم

 پاسخ:

؛ 1356هاي سهامی باید مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب گر چه در توقیف و فروش سهام شرکتاوالً، ا

جا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی این قانون از آن 115از جمله مزایده رعایت شود؛ ولی با توجه به ماده 

هاست، لذا چنانچه فروش سهام شرکتبراي فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و 

سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، برابر نص قانون یادشده باید در همان محل و طبق ساز و کار 

  شده براي این مرجع عرضه و فروخته شود. تعیین

س اوراق بهادار انتقال تواند بدواً و پیش از انجام فرآیند فروش و عرضه سهام از طریق بورله نمیثانیاً، محکوم

علیه را به نام خود درخواست کند؛ اما چنانچه به هر دلیلی از طریق ساز و کار مذکور سهام متعلق به محکوم

تواند درخواست انتقال ، وي می1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  131فروش سهام محقق نشود، وفق ماده 

  ه را درخواست کند.بعلیه به نام خود معادل محکومسهام محکوم

 



 

1400/08/10    

7/1400/840   

  ك  840-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی  91شخصی مرتکب جرم تعزیري و جرم حدي شده و مجازات حدي در راستاي اعمال ماده 

شود؟ قانون یادشده در خصوص اجراي مجازات اشد اعمال می 134به تعزیر تبدیل گردیده است. آیا مقررات ماده 

بایست هر دو مجازات اجرا باشد، میباشد و تعزیري باالصاله نمیها جایگزین حد میجا که احد از مجازاتیا از آن

  شود؟

 پاسخ:

هاي تعزیري است و در خصوص افراد نوجوان با عنایت به ماده مقررات تعدد جرم ناظر به مجازات که اعمالنظر به این

شود؛ لذا قواعد تعدد جرم در خصوص جرایم تعزیري مجازات تعزیري تعیین می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  89

ارتکابی توسط نوجوان قابل اعمال است و در فرض سؤال که با انتفاي مجازات حد یا قصاص، مرتکب نوجوان مطابق 

قانون مجازات  134شود نیز مقررات تعدد جرم موضوع ماده محکوم می» مجازات تعزیري«گفته به قانون پیش 91ماده 

  این قانون سالبه به انتفاي موضوع است. 135، اعمال مقررات ماده »حد«شود و به لحاظ انتفاي اسالمی اعمال می

 



 

1400/08/08    

7/1400/839   

  ك  839-25-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

شخصی به جرم توهین به شش میلیون و یک هزار تومان جزاي نقدي و به جرم تهدید به سی ضربه شالق تعزیري  

ي باشند و از سوکه مجازات قانونی توهین و تهدید هر دو درجه شش تعزیري میمحکوم شده است. با توجه به این

باشد، کدام یک از وهین شش میدیگر، درجه مجازات قضایی تهدید درجه هفت و درجه مجازات قضایی ت

شود؟ در واقع براي تعیین مجازات اشد درجه مجازات قضایی مالك ها به عنوان مجازات اشد اجرا میمجازات

  است یا قانونی؟

  پاسخ:

مالك تشخیص مجازات اشد، مجازات  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » ث«اوالً، با لحاظ بند 

  ت مندرج در دادنامه) است نه مجازات قانونی؛قضایی (یعنی مجازا

مجازات «فقط  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ثانیاً، درتعدد جرائم تعزیري و اعمال مقررات ماده  

که کدام مجازات اشد است، به عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است؛ قابل اجراء است و تشخیص این» اشد

را تشخیص دهد، باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی سؤال » مجازات اشد«کام نتواند لذا اگر قاضی اجراي اح

هاي هر یک از جرائم ارتکابی هاي متعدد تعزیري، باید مجازاتکند و براي تشخیص مجازات اشد در محکومیت

ه و مجازات بندي شدهاي آن درجهو تبصره 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي ماده بر اساس شاخص

شود؛ لذا در فرض سؤال، شصت و یک میلیون مربوط به جرمی که از درجه باالتر است، مجازات اشد محسوب می

ریال جزاي نقدي موضوع محکومیت بزه توهین از سی ضربه شالق یا شش ماه حبس موضوع محکومیت بزه 

قلمرو شمول رأي وحدت رویه شماره  تهدید، اشد محسوب و قابل اجرا است. شایسته ذکر است که فرض سؤال از

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است. 19/8/1394مورخ  744

 



 

1400/08/05    

7/1400/837   

  ح  837-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین  472چنانچه قرار توقف عملیات اجرایی در مواردي چون صدور قرار قبول واخواهی یا اعمال ماده 

صادر شود، حسب رویه قضایی و نظریه مشورتی آن مرجع محترم واحدهاي اجراي  1392دادرسی کیفري مصوب 

نظر به طوالنی شدن روند توقف در کنند، با توجه احکام از اموال توقیفی تا صدور حکم نهایی رفع توقیف نمی

قانون اجراي احکام   53علیه جهت جایگزین اموال توقیفی در راستاي اعمال ماده ها و تقاضاي محکومبعضی پرونده

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 124یا ماده  1356مدنی مصوب  

که موضوع تبدیل و جایگزینی نیز در دایره شمول ت اعمال این موارد دارد یا اینآیا اجراي احکام مجوزي در جه

  گیرد و اجراي احکام حق ورود به این موضوع را ندارد؟قرار توقف عملیات اجرایی قرار می

 پاسخ:

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 306هرچند مطابق بخش اخیر ماده 

شود؛ اما از مال توقیف و تبصره یک آن در فرض صدور قرار قبولی واخواهی، ادامه عملیات اجرایی متوقف می

شده به معنی ادامه عملیات اجرایی که اوالً، تبدیل مال توقیفشود؛ با وجود این نظر به اینشده، رفع توقیف نمی

تواند یک بار تا پیش از شروع علیه میمحکوم 1356وب قانون اجراي احکام مدنی مص 53نیست؛ ثانیاً، وفق ماده 

به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی که توقیف شده است را با لحاظ شرایط مقرر در همین ماده 

علیه قانون اخیر باشد، درخواست محکوم 53بنماید؛ در فرضی که مال جدید تعرفه شده واجد شرایط مقرر در ماده 

  پذیر است.قرار قبولی واخواهی مبنی بر تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر امکانپس از صدور 

 



 

1400/08/08    

7/1400/833   

  ك  833-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند و دادگاه تجدیدنظر عنوان اتهامی در دادسرا و دادگاه را اشتباه متهم از رأي بدوي تجدیدنظرخواهی می 

داند که در صالحیت مرجع قضایی دیگري است. به اي میتشخیص داده و اقدامات متهم را تحت عنوان مجرمانه

و نیز  1375اسالمی (تعزیرات) مصوب قانون مجازات  669عنوان مثال، متهم تحت عنوان تهدید موضوع ماده 

شود همین قانون دادگاه کیفري دو محکوم می 744تغییر عکس شاکی به نحو مستهجن و انتشار آن موضوع ماده 

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور  5ماده » الف«اما دادگاه تجدیدنظر موضوع را در شمول مقررات بند 

نماینددانسته که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه انقالب است. آیا ز میهاي غیر مجاسمعی و بصري فعالیت

و مالك  450ماده » پ«قانون آیین دادرسی کیفري و بند  457تواند مطابق مقررات مواد دادگاه تجدیدنظر می

رم همین قانون، رأي را نقض و پرونده را براي رسیدگی به دادسراي عمومی و انقالب محل وقوع ج 280ماده 

  پذیر است؟ارسال کند یا چنین اقدامی صرفاً در صورت اعتراض شاکی یا دادستان امکان

 پاسخ:

 دهد که رسیدگی به آن در صالحیتمیدر فرضی که دادگاه نخستین رفتار مجرمانه را منطبق با عنوانی تشخیص 

قانون آیین دادرسی کیفري  433این دادگاه است، اما متعاقب تجدید نظرخواهی هر یک از اشخاص موضوع ماده 

، دادگاه تجدیدنظر رفتار مجرمانه را با عنوان مجرمانه دیگري منطبق بداند که رسیدگی به آن از 1392مصوب 

صالحیت ذاتی دادگاه نخستین خارج است، با عنایت به آمره بودن مقررات ناظر به صالحیت ذاتی، دادگاه تجدیدنظر 

  کند.انون، با نقض رأي دادگاه نخستین پرونده را به مرجع صالح ارسال میاین ق 450ماده » پ«در اجراي بند 

 



 

1400/08/19    

7/1400/831   

  ك  831-19-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

است در رأي خود راجع به رد مال نیز اظهار در جرایم کالهبرداري، فروش مال غیر و مانند آن که دادگاه مکلف 

توان به موجب دادخواست جداگانه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جبران خسارت نظر کند، آیا عالوه بر رد مال می

کرد و آیا خواهان عالوه بر رد مال،  استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات ناشی از جرم از دادگاه 

  رد؟کیفري را دا

 پاسخ:

هاي انتقال مال غیر و کالهبرداري، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، در خصوص بزه

، دادگاه مکلف است مرتکب جرم را عالوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد 1367ارتشاء و کالهبرداري مصوب 

ل ثمن پرداختی یا مال موضوع کالهبرداري ، حسب مورد همان اص»اصل مال«محکوم کند و منظور از » اصل مال«

شود؛ شایسته ذکر است در فرضی که التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کالهبرداري نمیاست و شامل مابه

قانون آیین دادرسی کیفري و آراي وحدت  15و  14، 10مال موضوع کالهبرداري وجه نقد باشد با توجه به مواد 

باخته هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال 1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733هاي رویه شماره

تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله می

رم کننده به جالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را با تقدیم دادخواست حسب مورد از دادگاه کیفري رسیدگیبهما

  و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.

 



 

1400/08/05    

7/1400/826   

  ك  826-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی مهلت مرور زمان بر مبناي سال تعیین شده است. با توجه  107و  105،106به داللت مواد  

باشد آیا براي قانون آیین دادرسی مدنی سال دوازده ماه و هر ماه هم سی روز می 443که مطابق ماده به این

قلمرو مرور زمان احتساب مرور زمان باید سال را معادل دوازده ماه و سی روز در نظر گرفت یا مراد از سال در 

  روز تمام است؟  365

 پاسخ:

از نظر احتساب  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 443مطابق ماده 

روز بیست و چهار ساعت است؛ مواعد قانونی، سال شمسی دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه

شود و قانون مجازات اسالمی بر این اساس محاسبه می 107تا  105بنابراین مواعد مرور زمان مذکور در مواد 

  روز است. مدت هر سال موضوع این مواد قانونی، معادل سیصدو شصت

 
    



 

1400/08/24    

7/1400/823   

  ك  823-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي گانها یبا توجه به شرایط خاص تهران به عنوان پایتخت جمهوري اسالمی ایران و گستردگی و تنوع  ماموریت

تابعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با مدیریت جهادي و استفاده از تمام امکانات و تجهیزات طرح هاي انتظامی 

اص اجرا به طوري که سهم جرم سرقت تهران به کل امنیتی را در جهت برخورد با مجرمین و متخلفین و جرائم خ

که در پنج ماهه اول سال جاري کاهش یافته اما آن چه حائز اهمیت است این ٪19به  1396در سال  ٪30کشور از 

ا درگیري ب -تهدید -قدرت نمایی -شاهد روند افزایشی تعدي به مامورین انتظامی حین انجام وظیفه فحاشی

ایم و در مجموع تیراندازي و ... در حوزه هاي مختلف بوده  -ضرب و شتم -برابر مامورمقاومت در  -مامورین

 1400شدت خشونت مجرمین و متهمین نسبت به مامورین افزایش یافته است به طوري که در پنج ماهه اول سال 

دازي به سمت مامورین فقره تیران 269فقره درگیري  312فقره بوده که توهین وافترا  627تعداد تعدي به مامورین 

فقره بیشترین موارد تعدي به مامورین را به خود اختصاص داده که این امر باعث نگرانی این  37فقره و سایر  9

  فرماندهی گردیده است.

فقره اردبیهشت  124تعدي به مامورین روند افزایشی داشته است فروردین  1400در پنج ماهه اول سال -1

  فقره 101مرداد  -فقره 152تیر  -هفقر 120خرداد  -فقره130

فقره تعدي بوده که  498ها متولی آن می باشد تعداد ها و کالنتريدر حوزه انتظامی که مجموعه سرکالنتري-2

فقره و حمله با خودرو  25فقره حمله با سالح سرد  183فقره درگیري  272بیشترین آن مربوط به توهین و تهدید 

  فقره می باشد  7فقره و سایر  11

فقره تعدي بوده که بیشترین آن مربوط به  15باشد تعداد در حوزه جرائم جنایی که پلیس آگاهی متولی آن می-3

  فقره می باشد  4فقره و توهین و تهدید  11درگیري 

فقره تعدي بوده که بیشترین  25در حوزه امنیتی که پلیس اطالعات و امنیت عمومی متولی آن می باشد تعداد -4

  باشد.فقره می 2فقره و ضرب وشتم  8فقره توهین و تهدید  14آن مربوط به درگیري 

فقره تعدي بوده که بیشترین آن مربوط  87در حوزه خدمات ترافیکی که پلیس راهور متولی آن می باشد تعداد -5

  مورد می باشد. 26مورد و توهین و افترا  61به درگیري 

صورت گرفته که منجر به مجروحیت  140مورد تعرض مسلحانه نسبت به ماموریت پلیس در سال  9داد تع-6

  پرسنل گردیده است.

  اند.فقره توسط پرسنل سازمان ها به مامورین تعدي نموده 17فقره توسط افراد عادي و متخلف و  610تعداد -7

  اند.گان به مامورین انتظامی دستگیر گردیدهنفر از تعدي کنند 496تعداد  1400در پنج ماهه اول سال -8



تعداد دو نفر از پرسنل فاتب به شهادت رسیده و این نشان دهنده شدت خشونت  1400در پنج ماهه سال -9

  مجرمین و متهمین به مامورین می باشد.

  علل و عوامل اصلی تعدي به مامورین:

هاي درگیري و تعدي به مامورین و عدم ا پروندهصدور احکام قضایی ضعیف و خالءهاي قانونی در ارتباط ب-1

  اطالع رسانی سریع و شفاف در خصوص احکام صادره

  هاي تعدي علیه مامورین انتظامی در حین انجام وظیفه در فضاي مجازيبازنشر و پخش کلیپ-2

  میلیون تومان 20هاي زیر آزاد سازي متهمین و سارقین در سرقت-3

هاي پلیسی به شدت کاهش داده اخیر نه تنها اختیارات مامورین را در ماموریت هايتصویب قوانین در سال-4

ظ هاي مشروع و حفگونه اختیارات را براي مامورین جرم انگاري نموده است قانون احترام به آزاديبلکه بعضا این

  حقوق شهروندي

هاي عملیاتی ورین در تیراندازيکه اکثر اقدامات مام 1373قانون به کارگیري سالح در موارد ضروري مصوب -5

  را جرم انگاري نموده و دست مامورین را در برخورد با مرتکبین جرایم کوتاه نموده است

عدم حمایت قانون از مامورین و حذف  1392قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب -6

رخورد با متهمین در جرایم مشهود و غیر مشهود اقدام علیه مظنونین توسط پلیس و محدود نمودن مامورین در ب

  و...

نتیجه آن جري شدن مجرمین نسبت به ارتکاب جرایمی هم  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب -7

  چون تعدي نسبت به مامورین با کاهش مجازات آنان دراین قانون

  و ایجاد رفتارهاي تقابلیکاهش آستانه تحمل پذیري مردم ناشی از فشارهاي اقتصادي و مالی -8

  هاتبلیغ و ترویج معاندین بر مقاومت و ایجاد تقابل میان شهروندان و پلیس در زمان اجراي ماموریت-9

نفر با احتساب قرارهاي متعدد و حذف نشده می باشند با حذف  9769تعداد کل مجرمین در حال مرخصی -10

نفر مجرم منحصر به فرد  516نفر بوده که از این تعداد  4688تکرار شماره قرارها و آمار منحصر به فرد در اصل 

  مربوط به جرائم سرقت و مابقی سایر جرائم هستند.

نفر  727مورد بوده که تعداد  7453در خصوص متهمین و محکومین متواري تعداد احکام واصله از دادسراها -11

  نفر تکراري می باشد 196ت و نفر فو 37نفر در خارج از کشور  203نفر در زندان  197دستگیر 

  پیشنهادات:

  بازنگري در قوانین کیفري در راستاي افزایش هزینه جرم-1

  افزایش حمایت دستگاه قضایی و صدور احکام قوي و بازدارنده-2

  محدودیت در اعطاي مرخصی به زندانیان به ویژه مجرمین پرخطر-3



ي به مامورین در حداقل زمان ممکن در برخی از هاي تعدایجاد شعب ویژه و رسیدگی و قاطع به پرونده-4

  دادسراهاي شهر تهران

  بازنگري در قوانین در جهت حمایت قانونی از مامورین و ضابطین دادگستري-5

در سالهاي اخیر تعدي به مامورین در حین انجام  1373بازنگري در قانون به کارگیري سالح مصوب سال -6

وظیفه از طریق تیراندازي با سالح افزایش یافته و در برخی از موارد منجر به مجروحیت یا شهادت مامورین شده 

  است

  1390بازنگري در قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب سال -7

قانون از سنتی به الکترونیکی در حوزه راهور و هوشمند سازي در جهت کاهش حضور تغییر رویکرد اعمال -8

  هاي نظارتی در راستاي کشف جرم.فیزیکی مامورین در تقابل با رانندگان متخلف و افزایش دوربین

 پاسخ:

ی فرماندهی محترم انتظام 18/6/1400مورخ  47/401/04/1715-48806که در نامه شماره با توجه به این

تهران بزرگ درخواست رفع ابهام از مقررات مطرح نشده است بلکه پیشنهاد افزایش مجازات و اصالح مقررات 

شناسی مقررات و نیز راجع به تمرد نسبت به مامورین می باشد که پذیرش یا عدم پذیرش آن مستلزم آسیب

وع جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به اداره شود موضباشد. لذا پیشنهاد میها میارزیابی تبعات افزایش این مجازات

  کل تدوین و لوایح و مقررات منعکس گردد.

 



 

1400/08/10    

7/1400/803   

  ك  8039-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقالب در مرکز استان فعال است  و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ 

ها و لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوري به جرائم کم اهمیت، براي تعدادي از روساي دادگستري شهرستان

  حترم قوه قضاییه صادر شده است دیگر همکاران قضایی ابالغ دادرس دادگاه انقالب از سوي رئیس م

ها نیاز به ارجاع از سوي رئیس دادگاه انقالب مرکز استان دارد آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقالب شهرستان -1

  ها وجود دارد؟یا راساً و بدون ارجاع از سوي ایشان امکان رسیدگی از سوي دادرسان شهرستان

نگهداري مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه زدائی از جرائم حمل و در راستاي حبس -2

باشند گرم و همچنین تبعات سوء نگهداري معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می

 و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد، در صورت صالحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم  در حد

  مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.

 پاسخ:

، دادگاه انقالب در مرکز هر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  297که مطابق ماده اوالً، با توجه به این -1

که این دادگاه شود، بنابراین تا زمانیها تشکیل میاستان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان

هاي غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابالغ دادرس تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستانمطابق 

هاي قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقالب در البدل دادگاه انقالب براي قاضی یکی از حوزهعلی

ه است، موظف به رسیدگی به شده در حدودي که در ابالغ قضایی وي آمدآن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد

  جرایم داخل در صالحیت دادگاه انقالب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.

ثانیاً، در حوزههاي قضایی فاقد دادگاه انقالب که برخی از قضات دادگستري شهرستان داراي ابالغ دادرس علیالبدل 

ؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسدادگاه انقالب می

هاي هاي در صالحیت دادگاه انقالب با رئیس کل دادگاهحق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده

شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقالب تشکیل شده باشد، تحت ریاست 

  شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستري شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.اداري رئیس دادگستري 

این بند از استعالم، پیشنهاد اصالح قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی  -2

  قوه قضاییه خارج است./

 



 

1400/08/04    

7/1400/797   

  ك  797-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

فردي در دادگاه بدوي از بابت اتهام ضرب و جرح عمدي و توهین،  به طور غیابی از بابت اتهام اول محکوم و  

کند و  دادگاه تجدیدنظر حکم برائت را نقض و شود. شاکی به حکم تبرئه اعتراض میاز بابت اتهام دوم تبرئه می

ومیت خود تقاضاي واخواهی کرده است. واخواهی از علیه از هر دو محککند. متعاقباً محکوممتهم را محکوم می

  دادنامه تجدیدنظر که قطعی اعالم شده چگونه خواهد بود و مرجع رسیدگی به واخواهی کدام است؟

 پاسخ:

در فرض پرسش که متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدي از سوي دادگاه نخستین و در خصوص اتهام 

طور غیابی محکوم شده است و نسبت به آراي موصوف اعالم (درخواست) ر به توهین از سوي دادگاه تجدیدنظ

اي (بدوي و تجدیدنظر) به اتهامات واخواهی کرده است، با عنایت به اصل کلی حقوقی ضرورت رسیدگی دو مرحله

ن در ضرورت رسیدگی تواما 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  313متهم و انصراف آن از مقررات ماده 

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  461و  435، 426، 406، 2به اتهامات متهم واحد و نیز لحاظ مواد 

علیه نسبت به رأي غیابی صادره از سوي دادگاه تجدیدنظر استان در این رسیدگی به درخواست واخواهی محکوم

دادگاه خواهد بود. بدیهی است در صورتی دادگاه و در خصوص رأي غیابی صادره از سوي دادگاه نخستین، با این 

هاي متهم متعدد باشد، در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم پس از قطعیت آراي مربوطه، مطابق که محکومیت

  قانون آیین دادرسی کیفري رفتار خواهد شد. 510ماده 

 



 

1400/08/15    

7/1400/796   

  ح  796-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي طرف قرارداد جهت مطالبه طلب که هاي دولتی به طرفیت برخی شرکتدر دعاوي مطروحه توسط دستگاه -1

علیه به دست نیاید و ها منجر شده و پس از صدور اجراییه، اموالی از شرکت محکومبه محکومیت آن شرکت

فاقد حساب فعال بانکی در سیستم بانکی کشور باشد و به اعضاء هیأت مدیره نیز دسترسی  علیهشرکت محکوم

  علیه مختومه کرد؟توان پرونده را به سبب عدم دسترسی به اموال محکومنباشد، آیا می

 پاسخ:

 دنعلیه موجب مختومه شدن پرونده اجرایی نیست و در مختومه کراالصول عدم دسترسی به اموال محکومعلی

الرعایه است. الزم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  168هاي اجرایی، مقررات مربوط از جمله ماده پرونده

  ربط است.در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی ذي

 



 

1400/08/19    

7/1400/792   

  ك  792-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

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

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

امک ینفر از شخص دیگر براي برقراري ارتباط نامشروع یا جرائم دیگر مندرج در مستندات قانونی فوق از طریق تبادل پ

  تواند مصداق جرائم مذکور باشد؟خصوصی یا چت خصوصی یا برقراري ارتباط تلفنی و غیر تلفنی می

 پاسخ:

 1388الحاقی  743ماده » ب«و بند  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  639ماده » ب«جرایم موضوع بند 

رساند و براي استفاده شده است، عادت و حرفه را می شوند؛ زیرا کلماتی که در این مواداز جرایم به عادت محسوب می

مذکور در این مواد، منصرف به » افراد«و » مردم«صدق این عناوین، تکرار عمل مرتکب الزم است. همچنین قید کلمه 

کنند و شامل فردي اشخاصی است که به طور معمول مردم را به فساد و فحشا یا ارتکاب جرایم منافی عفت دعوت می

شخص دیگري را به طور اتفاقی از طریق تلفن، پیامک، چت و مانند آن براي برقراري رابطه نامشروع دعوت کند، که 

  شود.نمی

 



 

1400/08/19    

7/1400/790   

  ح  790-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  17در بند  -1

بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت « ... دارد: اصالحات و الحاقات بعدي که مقرر می

  یافته؟، منظور حکم غیر قطعی است یا قطعیت»خواهد شد...

در فرض مشخص شدن قیمت خواسته در دادگاه بدوي و پرداخت نشدن مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله  -2

قانون آیین  350بدوي بر اساس ارزش قطعی خواسته، آیا دادگاه تجدیدنظر مکلف است اخطار رفع نقص وفق ماده 

  صادر کند؟ 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

 اسخ:پ

قانون وصول برخی از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14اوالً، مستنبط از بند 

با اصالحات بعدي منظور از حکم، حکم دادگاه نخستین است. زیرا دادگاه نخستین باید پیش از صدور حکم  1373

  هزینه دادرسی دستور الزم را صادر کند.بهاي خواسته را تعیین و پس از صدور حکم بالفاصله در خصوص اخذ 

ثانیاً، با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم، تکلیف اجراي احکام دادگاه است و نیازي به 

صدور اجراییه ندارد و اجراي احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال خواهان بدوي به میزان هزینه دادرسی 

و هزینه یادشده را وصول کند، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد اموال مذکور را توقیف 

دادخواست از سوي دادگاه نیست و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه 

دد نیز در عهاي متتجدید نظر به تجدید نظرخواهی یا صدور اجراییه نسبت به اصل خواسته نیست و صدور اجراییه

  فرض سؤال منتفی است.

 



 

1400/08/16    

7/1400/789   

  ح  789-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اعالم کند  1356به بعد قانون اجراي احکام مدنی مصوب  87به پرداخت وجه، در راستاي مواد  چنانچه محکوم

به این پرونده است که االجرا به میزان محکومکه در پرونده اجرایی که در اداره ثبت دارد متعهدله یک سند الزم

علیه ثالث در حال وصول است و خودروي متعلق به ثالث را توقیف کرده است در حال ارزیابی است؛ آیا با این 

لث علیه از ثاوال دیگر است؟ آیا این اقدام توقیف جلب محکومعلیه وي مصون از جلب یا توقیف اماعالم محکوم

اي خطاب به اجراي ثبت ارسال کند تا پس از وصول مبلغ به شود؟ چنانچه اجراي احکام مدنی نامهمحسوب می

حساب اجراي احکام در دادگستري واریز شود، آیا این اقدام توقیف طلب محسوب و آثار این نهاد مانند منع 

  شود؟علیه بر آن مترتب مییگر اموال محکومتوقیف د

 پاسخ:

کند در پرونده اجرایی ثبت اسناد و امالك از علیه با مراجعه به اجراي احکام اعالم میدر فرض سؤال که محکوم

شخص دیگري طلبکار است و واحد اجرایی ثبت، خودروي شخص بدهکار را توقیف کرده است، صرف اقدام فوق 

که در فرض وصول طلب، مبلغ به حساب اي احکام مدنی با واحد اجراي ثبت مبنی بر اینو حتی مکاتبه اجر

علیه شود و مانع جلب محکومعلیه نزد شخص ثالث محسوب نمیدادگستري واریز شود، توقیف مال یا طلب محکوم

ن اجراي احکام مدنی به بعد قانو 87نیاز از ارسال اخطاریه موضوع مواد نیست و واحد اجراي احکام مدنی را بی

کند؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از مکاتبه با واحد اجراي ثبت و براي ثالث (مالک خودرو) نمی 1356مصوب 

شود شده محسوب میله پرونده اجرایی، توقیفعلیه نزد ثالث به نفع محکومابالغ اخطاریه به ثالث، طلب محکوم

ه منع توقیف دیگر اموال یا جلوگیري از جلب و بازداشت وي خواهد علیه از جملو واجد آثار توقیف مال محکوم

  بود.

 



 

1400/08/11    

7/1400/783   

  ع  783-217-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تعداد اعضاي  1375قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی مصوب  10ماده  2بر اساس تبصره 

ها کمتر از پنج باشد، شوراي شهرستان حداقل پنج نفر بوده و چنانچه تعداد شهرها و بخش هر یک از شهرستان

ایت به عنشود. با کسري تعداد اعضا نسبت به جمعیت هر بخش یا شهر، از شوراي بخش یا شهر مربوط تامین می

که شهرستان آوج استان قزوین با داشتن دو بخش و دو شهر مشمول این تبصره است و در دوره پنجم شوراي این

اسالمی حسب نظر فرماندار محترم وقت، دو نفر از بخش مرکز شهرستان به شوراي شهرستان معرفی گردید و در 

ر گرفته و به استناد تفاهم حاصله و عرف رایج مقرراستاي تعامل بین بخشی، تفسیر جامعی از متن قانون صورت ن

شد این رویه در دوره بعدي ششم با انتخاب از شهر آبگرم صورت پذیرد، (چون جمعیت شهر آبگرم بیشتر از شهر 

آوج است) حالیه با فرا رسیدن فصل تشکیل شوراي شهرستان، مجدد با تفسیر به رأي، اصرار بر معرفی دو نفر از 

کزي شهرستان است؛ این در حالی است که حسب آمار جمعیتی مرکز آمار ایران مستند سال شوراي بخش مر

، جمعیت شهر آبگرم چند هزار نفر بیشتر از جمعیت شهر مرکز شهرستان آوج است. ضمن عنایت به مراتب 1395

  پذیر است؟فوق، نحوه معرفی کسري یک نفر در تشکیل شوراي شهرستان به چه طریقی امکان

 پاسخ:

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  10مستند به ذیل ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي، در صورت کمتر بودن تعداد شوراهاي بخش و شهر محدوده شهرستان از  1375

باید کسري تعداد اعضا به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر از شوراي بخش یا شهر مربوط تأمین شود؛ عدد پنج، می

ن از بخش یا شهري که بیشتریلذا در مورد سؤال که شوراي شهرستان یک عضو کم دارد، کسري تعداد به ترتیب 

شود. ضمناً با وجود صراحت قانون، جمعیت را مطابق آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن دارد، تأمین می

  توافق یا وجود رویه قبلی در این خصوص، تأثیري بر انتخاب اعضاي شوراي شهرستان ندارد.

 



 

1400/08/12    

7/1400/780   

  ح  780-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دارد: اگر مرد داراي همسر که مقرر می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96با عنایت به قسمتی از ماده 

ون کند، آیا صرفاً داشتن فرزند بدیا فرزند باشد میزان حقوقی که قابل توقیف است به یک چهارم کاهش پیدا می

  شود؟دارا بودن همسر موجب کاهش توقیف حقوق مستخدم به یک چهارم می

 پاسخ:

در دو فرض  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96محدودیت توقیف حقوق و مزایاي کارکنان موضوع ماده 

علیه داشتن محکوم» فرزند«یا » زن«علیه قابل اعمال است. تفکیک شرط مستقل داراي زن یا فرزند بودن محکوم

علیه داراي فرزند باشد، هرچند داراي همسر نباشد، محدودیت مبین این معناست که اگر محکوم» یا«با حرف 

  اي وي وفق ماده قانونی موصوف اعمال خواهد شد.توقیف حقوق و مزای

 



 

1400/08/19    

7/1400/779   

  ح  779-29/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

دگاه کرده باشد، آیا داچنانچه دادگاه حکم بر تخلیه صادر کند و مستأجر مبلغی بابت ودیعه به موجر پرداخت  -1

  ضمن صدور حکم به تخلیه، باید تصریح کند که تخلیه منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است؟

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  4آیا منوط کردن تخلیه به پرداخت ودیعه به مستاجر موضوع ماده  -2

  شود؟ور حکم به تخلیه را نیز شامل می، خاص دستور تخلیه است یا اطالق دارد و دستور تخلیه و صد1376

 پاسخ:

، تخلیه عین مستأجره و تحویل آن به 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  4برابر اطالق ماده  -2و  1

موجر منوط به استرداد ودیعه، سند و یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده 

که موجر وجه یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجرا ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین  است؛ بنابراین تا زمانی

مستأجره به موجر وجود ندارد؛ در لزوم قید تخلیه در قبال استرداد سند یا ودیعه، تفاوتی بین دستور تخلیه یا حکم 

تواند با تقدیم ه باشد، میتخلیه وجود ندارد. بدیهی است در صورتی که موجر مدعی طلب بابت اجور معوق

  شده بابت ودیعه را درخواست کند.دادخواست همزمان مطالبه طلب و تأمین خواسته، توقیف مبلغ تودیع

 



 

1400/08/24    

7/1400/762   

  ح  762-100-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1381/1/18قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  30طور که استحضار دارید مطابق ماده همان

گردد و الزحمه کارشناسان تامین میهاي مربوط به هر کانون از محل کسر پنج درصد از حقبخشی از هزینه

را موظف نموده که در صورت ارجاع  ها و ...قانون مذکور کلیه مراجع قضایی انتظامی وزارتخانه 31همچنین ماده 

کارشناسی به کارشناس پنج درصد سهم کانون را از دستمزد کارشناسان کسر و به حساب کانون مربوط واریز 

دستمزد کارشناسی را مستقیما به حساب  31نمایند حال پرسش این است در صورتی که مراجع مذکور در ماده 

انون و سایر کسورات قانونی واریز نمایند و کارشناس این موضوع شخصی کارشناس بدون کسر سهم پنج درصد ک

ق توان مطابرا به کانون اطالع ندهد و پنج درصد سهم کانون را پرداخت نکند آیا این عمل و اقدام کارشناس را می

  ؟ قانون کارشناسان رسمی دادگستري سوء رفتار و اعمال خالف شئونات شغلی قلمداد کرد 26آ.د.م و  8ماده 

 پاسخ:

العمل نحوه اوالً، دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري جزء اشخاص موضوع ماده یک دستور

  ریاست محترم قوه قضاییه نیستند. 19/9/1398استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 

ه هایی است کدار پاسخ گویی به پرسشعهدهالعمل یادشده اداره کل حقوقی قوه قضاییه دستور 2ثانیاً، برابر ماده 

نشأت گرفته از ابهام در قوانین و مقررات باشد و انطباق رفتار ارتکابی در فرض سؤال با مقررات قانونی، مستلزم 

یی به گوکننده است. بنا به مراتب فوق، این اداره کل از پاسخاطالع از جزئیات پرونده و بر عهده مرجع رسیدگی

  رح شده معذور است.استعالم مط

 



 

1400/08/15    

7/400/761   

  ح  761-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه مالی ضمن تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی، دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اي، محکومدر پرونده

کند؛ اما به موجب رأي دادگاه حکم بر بطالن دعواي اعسار صادر و پس از مرحله تجدید نظر را نیز مطرح می

کند؛ قص جهت پرداخت هزینه دادرسی صادر میشود و سپس مدیر دفتر قرار رفع نتجدید نظر حکم مزبور تأیید می

هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 339ماده  2اما به سب عدم رفع نقص، دادگاه در راستاي تبصره 

رغم اعتراض به این قرار، دادخواست کند؛ بهقرار رد دادخواست تجدید نظر صادر می 1379در امور مدنی مصوب 

د و کنکند؛ اما نسبت به رفع نقص اقدام نمینقص است و مدیر دفتر قرار رفع نقص صادر میارائه شده داراي 

کند و این امر مانع علیه اقدام میکند و به همین ترتیب محکومدادگاه مجدد قرار رد دادخواست مزبور را صادر می

خواهشمند است در این خصوص شود؛ له متضرر میشود و از این باب محکومقطعیت حکم اصلی و اجراي آن می

  اعالم نظر و ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض 

استعالم، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوي مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت 

اض به قرار مزبور به دادگاه تجدید نظر استان ارسال دارد؛ بنابراین صدور قرار رد اعتراض نسبت رسیدگی به اعتر

  به رد دادخواست تجدید نظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.

 



 
 

1400/08/23    

7/1400/745   

  ع  745-66-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها به ساخت و سازهاي بدون پروانه و سایر تخلفات ساختمانی واقع شده در قانون شهرداري 99کمیسیون ماده 

کند. یکی از موارد تخلف در روستاها، تبدیل کاربري مسکونی به کاربري خارج از حریم شهرها رسیدگی می

بل اي از قو نقطه تجاري است و با توجه به این که در طرح هادي روستاها کاربري تجاري به صورت شناور است

به عنوان کاربري تجاري مصوب نشده است و نیز با رعایت این نکته که بنیاد مسکن تغییرکاربري را در مورد 

هاي ساخته شده، اصوالً وارد بررسی در خصوص تغییر ها و زمینکند و در مورد سازهزمین ساخته نشده اعمال می

تواند با رعایت و احراز موازین فنی و بهداشتی قانون شهرداري می 99شود، آیا کمیسیون موضوع ماده کاربري نمی

الزم همانند عرض مناسب معبر، استحکام بنا، نورگیري مناسب، عدم ایجاد گره ترافیکی، عدم ایجاد مزاحمت براي 

 مجاورین، عدم پیش روي به معبر، با اخذ نظریه کارشناسی، ضمن محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدي،

مجوز استفاده تجاري از چنین امالکی را صادر کند؛ یا این که تغییر کاربري در روستاها در هر حال و حتی با 

ها قانون شهرداري 99گیري کمیسیون ماده وجود احراز تمام شرایط فنی و بهداشتی الزم، خارج از صالحیت تصمیم

  شود؟ است و در هر حال باید حکم به اعاده وضع به حال سابق صادر

 پاسخ:

صرفاً  99قانون شهرداري، صالحیت کمیسیون ماده  99ذیل ماده  2با توجه به موارد صالحیت مصرح در تبصره 

در موارد منصوص قانونی است و مستند به اصل عدم صالحیت، کمیسیون مذکور جز در آن چه در ماده مذکور 

خصوص تغییر کاربري و سایر موارد، از زمره گیري در ذکر شده است صالحیت اقدام ندارد؛ بنابراین تصمیم

 4ریزي و توسعه استان وفق تبصره یک ماده که شوراي برنامههاي این کمیسیون خارج است؛ مگر اینصالحیت

 1391مصوب » نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاهاآیین«

  در محدوده روستاي مربوطه، مصوبه خاص وضع کرده باشد.در خصوص تغییر کاربري 

 



 

1400/08/24    

7/1400/715   

  ح  715-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ملک، فروشنده آن را در فروشد و پس از فروش می» ب«مالک یک دستگاه آپارتمان، آن را به فرد » الف«فرد 

دهد؛ آیا در این فرض خریدار باید دعواي ابطال سند رهنی را مطرح کند یا دعواي فک رهن رهن بانک قرار می

  را؟ در صورتی که دعواي فک رهن مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟

 پاسخ:

تواند ار داده است، خریدار میدر فرض سؤال که فروشنده پس از فروش ملک به دیگري آن را در رهن بانک قر

دعواي فک رهن را به طرفیت فروشنده اقامه کند؛ با این حال انتخاب نوع دعوا در فرض سؤال بر عهده خریدار 

است و در صورت اقامه هر کدام از دعاوي ابطال سند رهنی یا فک رهن، دادگاه با لحاظ توافقات طرفین و رابطه 

  کند.اذ میقراردادي آنان تصمیم مقتضی اتخ

 
    



 

1400/08/11    

7/1400/700   

  ك  700-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، در صورت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی از سوي رییس قوه قضاییه،  477ماده 

شود تا راي قطعی قبلی را نقض کند و با رسیدگی مجدد پرونده به شعب خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می

به شماره  477دستورالعمل اجراي ماده  10اعم از شکلی و ماهوي، راي مقتضی صادر نماید. ماده 

رئیس قوه قضاییه نیز با تاکید بر حکم مقرر در ماده مرقوم، رسیدگی  1398/9/9مورخه  9000/135954/100

هاي گفته، برخی دادگاهالیه محول نموده است. با توجه به مراتب پیشاعم از شکلی و ماهوي را به همان شعبه مرجوع

ه بایست توسط همان شعبه کهاي یادشده مییدگی به پروندهنمایند تمامی اقدامات قضایی در رسبدوي تصور می

شود صورت پذیرد؛ هر چند که به موجب مقررات عمومی، دادگاه بدوي به عنوان در واقع شعبه خاص نامیده می

مرجع تالی مکلف به تبعیت از مرجع عالی  (شعبه دیوان عالی کشور) است، لکن این مهم را در خصوص رسیدگی 

دانند و در صورت ارسال پرونده از سوي شعب دیوان به شعب ساري و جاري نمی 477اي اعمال ماده هبه پرونده

ه لزوم نمایند و معتقد ببدوي در راستاي تکمیل نواقص پرونده از حیث تحقیقات و سایر اقدامات قضایی ایراد می

شعبه دیوان عالی به شعب بدوي براي باشند. آیا ارسال پرونده از انجام اقدامات مذکور از سوي همان شعبه می

انجام تحقیقات قضایی مذکور موجه است؟ آیا شعبه بدوي باید از نظر شعب خاص دیوان براي رسیدگی به ماده 

تبعیت کند و اقدامات قضایی خواسته شده را انجام دهد یا این که با توجه به تاکید قانونگذار مبنی بر انجام   477

  ماهوي از سوي شعب دیوان، باید پرونده را به همان شعبه اعاده نمایند؟تمامی اقدامات شکلی و 

 پاسخ:

، آراي قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477مطابق تبصره یک ماده 

د نظر و هاي تجدیو کیفري) شامل احکام و قرارهاي دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهاي مسلح، دادگاه

بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختالف میتواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوي رئیس قوه قضاییه قرار گیرد 

و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور براي رسیدگی به مواردي که به لحاظ تشخیص خالف  شرع  بین 

یده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر بودن، مورد تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته است، به معناي ناد

ت شده به صورباشد و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یادهاي قضایی و صالحیت مراجع قضایی نمیرسیدگی

هاي مزبور با مصرحات قانونی و نظام ماهیتی و شکلی، صرفاً ناظر به مواردي است که به موجب قانون، رسیدگی

قواعد آمره آن معارض نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق حاکم بر دادرسی و اصول و 

شده اصحاب دعوي صورت پذیرد؛ بنابراین چنانچه قرار نهایی دادسرا (نظیر منع تعقیب و موقوفی تعقیب) تضمین

محوله و  خالف شرع بین تشخیص داده شود، صرف نظر از مشکالت عملی موجود نظیر بُعد مسافت، حجم امور



ده القاعکه مطابق ضوابط قانونی، موضوع علیتوجه به شؤون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور، به لحاظ این

باشد، امکان نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست می

 477رسد مقنن با وضع ماده اساساً به نظر نمی رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یادشده، ممکن نیست و

اي به ماهیت دعاوي یا لزوم طی الذکر، انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحلهقانون صدر

مراحل دادرسی کیفري (اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه بدوي و تجدید نظر) را مد نظر داشته است؛ 

االجرا بودن تصمیم شعب خاص االتباع و الزمدر این ماده، بر الزم» رأي قطعی صادر نماید«عبارت  بلکه ذکر

ربط (از جمله مراجع قضایی تالی) دیوان عالی کشور (صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن) براي مراجع ذي

ان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و داللت دارد؛ بنابراین، جز در مواردي که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امک

صدور رأي وجود دارد، در دیگر موارد، در صورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوي شعبه خاص دیوان عالی 

ربط تالی خواهد بود. در فرض سؤال نیز، اگر کشور، رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذي

دستورالعمل اجرایی ماده  10گفته و ماده قانون پیش 477اشد، برابر ماده سابقه رسیدگی ماهیتی وجود داشته ب

رییس قوه قضاییه، پس از تجویز اعاده دادرسی از سوي  7/9/1398قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477

م رئیس قوه قضاییه و ارجاع پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور، شعبه دیوان مبنیاً بر خالف شرع بیّن اعال

شده، رأي قطعی قبلی را نقض و رأساً رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوي به عمل آورده و رأي مقتضی صادر 

کند و در صورت وجود نقص تحقیقات در پرونده، شعبه دیوان عالی کشور باید رأساً یا از طریق نیابت قضایی می

ه مذکور، صدور قرار رفع نقص از سوي شعبه جهت رفع نقص اقدام کند. به عبارت دیگر، در راستاي اعمال ماد

  بینی نشده است.دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به شعبه صادرکننده رأي جهت رفع نقص نیز پیش

 



 

1400/08/05    

7/1400/629   

  ك  629-25-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي روندهعلیهم پها و تعیین تکلیف عاجل و ضابطه مند وضعیت محکومنظر به این که کاهش جمعیت کیفري زندان

مطروحه در مراجع قضایی دادگستري همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بوده  اتخاذ تصمیم قانونی 

ثیقه علیه از توثیق وکه به لحاظ عجز محکوم هاي منتهی به مجازات قصاص نفسالزم نسبت به آن دسته از پرونده

برند مورد توجه ویژه واقع ها به سر میها بالتکلیف در ندامتگاهقانون مجازات اسالمی که مدت 429موضوع ماده 

باشند بنا به مراتب مسطور خواهشمند است به طور صریح و مشخص اعالم فرمایید نظر و مشمول جامعه هدف می

از مقررات اخیرالذکر صرفا منحصر در صدور  429خذ وثیقه مناسب به شرح منعکسه در ماده مقنن از عبارت ا

  قرار تامین وثیقه بوده یا مراد قانونگذار داللت بر جواز صدور سایر قرارهاي تامینی متناسب را دارد.

 پاسخ:

  جناب آقاي ستایشی

  قائم مقام محترم رئیس کل دادگستري استان تهران

  دعاي خیر؛با سالم و 

مورخ  629به شماره ثبت وارده  1400/5/31مورخ  9001/2170/10بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/6/1

با توجه به صراحت و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  429در ماده » وثیقه مناسب«منظور مقنن از عبارت 

است.  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  217ماده » خ«این ماده، یکی از انواع وثیقه مذکور در بند نص 

  گفته موجه نیست.پیش 217هاي مذکور در ماده بنابراین اخذ دیگر تأمین

 



 

1400/08/03    

7/1400/628   

  ح  628-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ده علیه اعمال ماگذار با معرفی محکوماي مزایده ملک انجام شده؛ اما انتقال سند صورت نگرفته است و وثیقهدر پرونده

که انتقال سند به نام برنده مزایده کند. با توجه به اینرا درخواست می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236

  شود؟یادشده، می 236مذکور در ماده » پیش از اتمام عملیات اجرایی«صورت نگرفته است، آیا موضوع مشمول عبارت 

 پاسخ:

، خاتمه عملیات مربوط 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236در ماده » اتمام عملیات اجرایی«منظور از عبارت 

الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجراي احکام مدنی مصوب به توقیف، فروش و مزایده ... مربوط به وجه التزام یا وجه

شود. در فرض سؤال که مال غیر منقول و در نهایت وصول وجوه مربوطه است که منتهی به ختم پرونده اجرایی می 1356

مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده  مورد مزایده بوده است،

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته و بر این اساس، اعمال مقررات ماده 

  پذیر است.امکان

 



 

1400/08/09    

7/1400603   

  ح  603-29/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

به عنوان  1373صادر گردیده طی قرارداد اجاره اي در سال  1326چنانچه ملکی مسکونی که سند مالکیت آن در سال 

می باشد  1356دفتر کار اجاره داده شود با توجه به این که قرارداد اجاره مورد اشاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال 

و عین مستاجره نیز برابر تراضی موجر و مستاجر به عنوان دفتر کار مورد استفاده قرار گرفته آیا کاربري مسکونی ملک 

  ر از حق کسب و پیشه دارد؟تا ثیري در محروم نمودن مستاج

 پاسخ:

که تصرف متصرف در محلی که براي مسکن یا  1356با توجه به اطالق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده شده است را بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او منشأ اثر دانسته است و 

که محرومیت مستأجر از حق کسب یا پیشه یا تجارت مستلزم نص قانونی است، در فرض سؤال که در با عنایت به این 

ملک داراي کاربري مسکونی حسب تراضی با موجر به عنوان دفتر کار و محل تجاري به اجاره داده شده  1373سال 

دیهی سازد. به یا تجارت محروم نمیاست، صرف نوع کاربري مندرج در پروانه ساختمانی، مستأجر را از حق کسب یا پیش

است استفاده از حقوق مترتبه بر روابط استیجاري از جمله حق کسب یا پیشه یا تجارت، مانع اعمال ضوابط عمومی 

  شهرسازي توسط مراجع مربوط در ارتباط با نوع کاربري نیست.

 



 

1400/08/03    

7/1400/532   

  ك  532-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

فردي به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدي ناشی از عدم رعایت نظامات غیاباً به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از 

قانون  3قطعیت حکم به اجراي احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده 

پرونده  474هاي مالی، به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتاً اجراي احکام در راستاي ماده نحوه اجراي محکومیت

المال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، دادگاه با عودت از شود بیتاست. آیا می را به دادگاه ارسال نموده

  المال صادر کند؟ .تواند حکم به محکومیت بیت، در چه صورتی میوزارت دادگستري به عنوان نماینده

 پاسخ:

علیه غیابی در مرحله اجراي حکم دسترسی حاصل نشده است، چنانچه علت عدم دسترسی، در فرض پرسش که به محکوم

مال وي پرداخت  باید بدواً دیه از 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  474علیه باشد، مطابق ماده متواري بودن محکوم

المال با رعایت مقررات علیه، وصول دیه از محل بیتشود و در صورت عدم کفایت یا عدم دسترسی به اموال محکوم

پذیر است؛ بنابراین در فرض پرسش، به (تبصره) قانون آیین دادرسی کیفري امکان 342و  85قانونی مربوط نظیر مواد 

المال به دلیل عدم دسترسی به ه، امکان برداشت (وصول) آن از محل بیتصرف محکومیت غیابی متهم به پرداخت دی

ربط علیه وجود ندارد و باید تشریفات قانونی در این خصوص نظیر طرح دعوي به طرفیت دستگاه دولتی ذيمحکوم

  رعایت شود.

 



 
 

1400/08/10    

7/1400/506   

  ع  506-91-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي آن با اصالحات بعدي و تبصره 1373مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب  -1

هایی براي داشتن بیش از یک شغل دولتی و اشتغال بیش از یک پست سازمانی تمام وقت، تخصیص و محدودیت

  براي کارمندان دولت ایجاد کرده است.

 1395الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  241قانون اصالح ماده  2بر اساس مفاد تبصره  -2

تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از یچ فردي نمیه

سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات غیر دولتی است، به سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب 

  شود.

قانون محاسبات عمومی  4ا، مفاد تبصره ماده هالذکر در خصوص بانکفوق 2فارغ از مسکوت بودن بند  -3

هاي اشخاص تامین شده است به عنوان ها از سپردهها را که سهام آنهاي زیرمجموعه بانک، شرکت1366مصوب 

هاي شناسد؛ خواهشمند است با عنایت به موارد یادشده و دیگر قوانین مربوطه در خصوص پرسششرکت دولتی نمی

  د:زیر اعالم نظر فرمایی

آیا کارمند شرکت دولتی که در حال حاضر بدون حفظ پست سازمانی مأمور به کار در شرکت زیر مجموعه 

نهادهاي عمومی غیر دولتی تحت نظر مقام والیت فقیه سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره را پذیرفته است، 

دیره آن را به نمایندگی از شخص ها، سمت عضویت در هیات مهاي زیر مجموعه بانکتواند در یکی از شرکتمی

  حقوقی (وکالتاً) به صورت موظف یا غیر موظف بپذیرد؟

 پاسخ:

اوالً، در فرض سؤال که کارمند شرکت دولتی بدون حفظ پست سازمانی، مأمور به کار در یک شرکت زیرمجموعه 

ابطه سازمانی (استخدامی) نهادهاي عمومی غیر دولتی تحت نظر مقام والیت فقیه شده است، این امر موجب قطع ر

  شود.چنان کارمند شرکت دولتی محسوب میشود و هموي با شرکت دولتی نمی

ثانیاً، در فرض سؤال که قسمتی از سرمایه شرکت زیر مجموعه نهادهاي عمومی غیر دولتی تحت نظر مقام والیت 

هیأت مدیره شرکت زیرمجموعه آن فقیه متعلق به نهاد عمومی غیر دولتی مذکور است، کارمند یادشده که عضو 

نهاد است، چنانچه قصد داشته باشد اصالتاً یا به نمایندگی به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره شرکت زیر 

مجموعه بانکی شود که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت زیرمجموعه بانک متعلق به دولت باشد، در این صورت 

اصالحی الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت  241الحاقی به ماده  2مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره 

زمان در بیش از یک تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همهیچ فردي نمی«دارد: شود که مقرر میمی



مت ه سشرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی است ب

؛ لذا تصدي شخص مذکور اصالتاً یا به نمایندگی به عنوان مدیر »مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود...

  عامل یا عضو هیأت مدیره شرکت اخیرالذکر ممنوع است.

ثالثاً، چنانچه بانک و شرکت زیرمجموعه آن خصوصی باشد و کارمند فرض سؤال قصد داشته باشد مدیریت عاملی 

دار شود، با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی ضویت در هیأت مدیره این شرکت را عهدهیا ع

با اصالحات  1373قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب  9و  4هاي جمهوري اسالمی ایران و تبصره

تواند اصالتاً یا به نمایندگی، مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره شرکت خصوصی را قبول بعدي، نامبرده نمی

تواند اصالتاً یا به نمایندگی در هیأت مدیره شرکت زیرمجموعه کند؛ بنابراین در هر حال کارمند فرض سؤال نمی

  بانک به صورت موظف یا غیر موظف عضو شود.

 



 
1400/08/16    

7/1400/368   

  ع 368-193-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون ساماندهی و حمایت  8آیا صدور حکم توسط دیوان عدالت اداري مبنی بر الزام به فروش منزل سازمانی وفق ماده 

موصوف موجب  8نامه ماده آیین 3و  1با اصالحات و الحاقات بعدي و مواد  1387از تولید و عرضه مسکن مصوب 

  توقف فرآیند تخلیه منازل سازمانی است؟

 پاسخ:
ح هاي مسلانی نیروهاي سازمانی نیروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتیبدر فرض سؤال که در اجراي قانون نحوه تخلیه خانه

، دادستان محل وقوع ملک دستور تخلیه آن را صادر کرده است، از 1372و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

جا که این دستور در اجراي ماده واحده یادشده و با احراز شرایط صادر شده و موجب و مستند قانونی براي اعتراض به این آن

بینی نشده است، صرف صدور حکم از سوي دیوان عدالت اداري مبنی بر الزام دستگاه اجرایی پیش دستور و یا عدول از آن

به واگذاري منزل سازمانی به مستخدم ساکن واجد شرایط، مادام که به اجراي تشریفات قانونی مربوط به واگذاري موضوع 

این  8نامه اجرایی ماده اصالحات بعدي و آیین با 1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  8ماده 

هیأت وزیران و انتقال مالکیت به مستخدم منجر نشده است، مانع از اجراي دستور تخلیه صادره  24/1/1388قانون مصوب 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  107نیست. بدیهی است صدور و اجراي دستور تخلیه منزل سازمانی با لحاظ ماده 

االجراي صادره از دیوان عدالت اداري نیست و له موضوع رأي قطعی و الزم، نافی حق محکوم1392دالت اداري مصوب ع

  این قانون، مکلف به اجراي فوري رأي دیوان پس از ابالغ آن هستند. 10اشخاص و مراجع مذکور در ماده 

 



 

1400/08/23    

7/1400/367   

  ك 367-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باشند) در دادگاه  کیفري یک استان نفر می 14نفر از اعضاي هیات منصفه (کل اعضا  10در پرونده مطبوعاتی 

اند پس از صدور رأي با لحاظ اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که آن مرجع رأي اظهارنظر کرده

عرض) با لحاظ عرض اعاده نموده است شعبه جدید (همبدوي را نقض و پرونده را در جهت رسیدگی به دادگاه هم

نفر امکان تشکیل جلسه وجود ندارد و  4اند و با وجود اعضاي هیات منصفه اظهارنظر کرده نفر از 10که قبالً این

توان از باشد حال خواهشمند است بیان نماید که در چنین  شرایطی آیا میپذیر نمیبر همین اساس رسیدگی امکان

  براي افراد دیگر صادر گردد. که باید ابالغ جدیدهاي مجاور استفاده کرد و یا ایناعضاي هیات منصفه استان

 پاسخ:

که ماهیت اظهارنظر هیأت منصفه، گذار نسبت به فرض سؤال و لحاظ آندیدگاه نخست: با توجه به سکوت قانون

نوعی کارشناسی است، در فرض سؤال که از چهارده عضو هیأت منصفه یک استان، ده نفر از ایشان با جهات رد 

اي غیر از تکمیل نصاب هیأت لحاظ مالك مقررات مربوط به کارشناسی، چاره رسد بامواجه هستند، به نظر می

  ها وجود ندارد.منصفه با دعوت از برخی اعضاي هیأت منصفه دیگر استان

با اصالحات و الحاقات  1379قانون مطبوعات مصوب  36ماده  2دیدگاه دوم: با استفاده از مالك مذکور در تبصره 

ه عضو از چهارده عضو هیأت منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلی در پرونده امر بعدي، در فرض سؤال که د

مشمول جهات رد هستند و عمالً در این حالت اعضاي هیأت منصفه به کمتر از ده عضو رسیده است، هیأت مذکور 

ه حد نصاب این قانون موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به تعدادي که هیأت منصفه ب 36در ماده 

  برسد، اعضاي جدید انتخاب کند.

 



 

1400/08/01    

7/1400/324   

  ح  324-29/3-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

حکم تخلیه با پرداخت حق سرقفلی به مستأجر اجرا شده است؛ موجر با تنظیم سند رسمی اجاره، سرقفلی همان مغازه 

را به شخص دیگري واگذار کرده است؛ اما با پذیرش اعاده دادرسی حکم تخلیه نقض شده است. اوالً، با توجه به 

در تصرف ثالث (مستأجر جدید) است، آیا اجراي احکام که مغازه نامه رسمی شخص ثالث و با لحاظ اینتنظیم اجاره

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39باید نسبت به رفع ید از ثالث و اعاده مغازه به مستاجر سابق مطابق ماده 

اقدام کند و یا به جهت تعلق حق ثالث، اعاده وضع ممکن نبوده و باید قیمت سرقفلی به نرخ روز محاسبه  1356

پذیر است، آیا اعاده ، چنانچه اعاده وضع به حال سابق با رفع ید از ثالث توسط اجراي احکام امکانشود؟ ثانیاً

له (مستأجر سابق) باید ابتدا این وجه را وضع منوط به تودیع وجه پرداخت شده بابت سرقفلی است و محکوم

براي محاسبه قیمت روز سرقفلی اجراي  پرداخت کند و پس از آن از ثالث رفع ید و مغازه اعاده شود؟ ثالثاً، آیا

  که باید با تقدیم دادخواست اقدام به طرح دعوا در دادگاه شود؟احکام باید کارشناس تعیین کند یا این

 پاسخ:

، عملیات اجرایی به حالت قبل از 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39که وفق ماده با عنایت به این -1

سؤال که حکم تخلیه پس از اجرا و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر جدید (ثالث) نقض  گردد؛ در فرضاجرا بازمی

ال شود. در هر حآید و مغازه به تصرف مستأجر سابق داده میشده است، صرفاً از مستأجر جدید رفع ید به عمل می

خارج از اجرا تنظیم شده  جا که قرارداد اجاره جدید و سند انتقال سرقفلی به مستأجر جدید توسط موجر واز آن

یادشده خارج است و اعاده وضع به حالت سابق مستلزم ابطال سند انتقالی به شخص ثالث  39است، از شمول ماده 

  نیست.

که پرداخت سرقفلی به مستأجر سابق در اجراي حکم صورت گرفته است، با نقض حکم و با عنایت به این -3و  2

بلغ پرداختی به مستأجر سابق باید به موجر مسترد شود و به تصرف دادن ملک اعاده وضع به حالت سابق، همان م

به مستأجر سابق، منوط به استرداد همان مبلغ سرقفلی توسط وي به موجر است و محاسبه سرقفلی به نرخ روز با 

  تعیین کارشناس منتفی است.

ر تواند به موجه اجرا ندارد و وي میشایسته ذکر است که روابط بین ثالث (مستأجر جدید) و موجر ارتباطی ب

  براي استیفاي حقوق خود رجوع کند.

 



 

1400/08/24    

7/1400/292   

  ك  292-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) هر گونه حفاري و کاوش باید با اجازه میراث  562و  560به موجب مواد 

اساس  اند و برفرهنگی باشد. در یک پرونده قضایی افرادي به لحاظ حفاري غیر مجاز تحت تعقیب قرار گرفته

دام به اقهاي موجود و بیت المال، تشخیص مقام قضایی، براي کشف حقیقت و صیانت از آثار فرهنگی و دفینه

  حفاري و کاوش الزم است.

بایست همانند دیگر افراد براي حفاري از میراث فرهنگی مجوز آیا مقام قضایی نیز با توجه به مواد ذکر شده می -1

  اخذ کند؟

در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا مواد ذکر شده شامل مناطقی است که به ثبت میراث فرهنگی رسیده است  -2

  شود؟ طق ثبت نشده را هم شامل میکه منایا این

 پاسخ:

اوالً و ثانیاً، اصوالً بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی تابع اصل آزادي تحصیل دلیل بوده و لذا هرگونه اقدام 

تحقیقی از سوي بازپرس جهت کشف حقیقت مجاز است؛ با این وجود اقدام تحقیقی مستلزم حفاري در اماکن و 

که در آثار ملی ثبت شده باشند یا چنین نباشد، به منظور جلوگیري از تزلزل بنیان عم از اینهاي تاریخی، امحوطه

ها، باید با نظارت و هدایت کارشناسان و متخصصین سازمان این آثار و جلوگیري از هرگونه خرابی و لطمه به آن

د از تواننشود، مقام قضایی می میراث فرهنگی انجام شود و اگر سازمان مذکور حاضر به معرفی کارشناسان خود

  دیگرکارشناسان امر استفاده کند.

 



 

1400/08/22    

7/1400/206   

  ك 206-186/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات  665-656-657-661قانون کاهش مجازات تعزیري جرم سرقت موضوع مواد  11وفق ماده 

میلیون تومان باشد قابل  20تعزیري در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفري موثر باشد و ارزش مال کمتر از 

محسوب که شروع به  6شود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به میزان مجازات درجه گذشت تلقی می

  شودجرم جرم محسوب نمی

نماید و قبل از سرقت ی که به قصد بردن اموال ورود به منزل یا منازل مردم میحال این سوال مطرح است سارق

میلیون تومان باشد و یا ارزش مال مسروقه  20شود در حالی که ارزش اموال مسروقه بیشتر از تام دستگیر می

  شود؟ مشخص نباشد آیا شروع به جرم در این گونه موارد جرم محسوب می

 پاسخ:

با توجه به میزان  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  657و  656هاي موضوع مواد سرقت -1

قانون مجازات  104شوند و در صورت احراز دو شرط مذکور در ماده ها درجه پنج محسوب میمجازات آن

 ) قابل گذشت محسوب(ارزش مال کمتر از دویست میلیون ریال و فقد سابقه کیفري موثر 1399اسالمی اصالحی 

جه، یابد و در نتیشده و مطابق تبصره الحاقی به این ماده، حداقل و حداکثر مجازات حبس آن به نصف تقلیل می

درجه شش محسوب خواهد شد؛ بنابراین شروع به جرم موضوع این دو ماده در حالت عادي قابل مجازات است، 

که عمل وي واجد عنوان کیفري ل مجازات نیست؛ مگر آناما در حالت دوم، مرتکب از حیث شروع به جرم قاب

  دیگري همانند ورود به عنف به منزل غیر باشد.

با توجه به میزان  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  665و  661هاي موضوع مواد سرقت -2

شروع به این  1392 قانون مجازات اسالمی مصوب 122هر دو درجه شش هستند و مطابق ماده  آن، مجازات

  جرایم، جرم نیست.

هاي موضوع مواد قانونی مذکور در ماده که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، سرقتبا توجه به این -3

به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است؛ بنابراین  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104

ل مورد سرقت نامشخص باشد، تعقیب کیفري و تحقیقات مقدماتی و عنداالقتضاء اگر سوابق متهم یا ارزش اموا

  یابد.صدور قرار تأمین کیفري تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم ادامه می

 



 

1400/08/10    

7/1400/183   

  ح  183-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

، آیا منزل مسکونی که 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24با در نظر داشتن ماده  -1

علیه در آن منزل سکونت دارد، مشمول مستثنیات دین است؟ آیا به جهت علیه است و محکوماالرث محکومسهم

چنانچه با درخواست اعاده  -2ضروري است؟ علیه االرث بودنه بررسی و روشن شدن وضعیت اعسار محکومسهم

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 437ماده » ب«دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن خالف بند 

له نباشد و اجراي حکم متوقف شود و یا امکان اخذ تأمین مناسب از محکوم 1379انقالب در امور مدنی مصوب 

ادرسی با احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسی را کننده به اعاده دشعبه رسیدگی

شود و نیازي به احتساب صادر کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه در حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسی نیز متوقف می

ر تأدیه که تأثیري در خسارت تأخیآن در مدت زمان اعاده دادرسی مطابق شاخص بانک مرکزي نیست؟ یا این

ندارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و در صورتی که حکم مورد اعاده دادرسی تایید شود، مبدأ احتساب خسارت 

آیا اجراي دستور فروش مستلزم صدور اجرائیه است؟ آیا به این دستور و  -3تأخیر تأدیه از چه زمانی است؟  

الی شوند یا غیر ما این دعاوي، مالی محسوب میگیرد آیعشر اجرایی تعلق میهمچنین حکم بر تقسیم ترکه نیم

قانون  135و  51با لحاظ مواد  -4علیه باید هزینه دادرسی را پرداخت کند؟ له و محکومکه محکوماست یا آن

به باشد و آن مال قابل تجزیه و ، چنانچه ارزش مال توقیف شده بیش از محکوم1356اجراي احکام مدنی مصوب 

نین در روز مزایده خریداران حاضر به خرید مقدار مشاعی از مال مورد مزایده نباشند، آیا همه تفکیک نباشد، همچ

؟ شودعلیه مسترد میهاي اجرایی به محکومله و هزینهرسد و بهاي مازاد بر مطالبات محکومآن مال به فروش می

قانون اجراي احکام  144و  131،132با امعان نظر در مواد -5که فروش به نحو دیگري قابل تصور است؟ یا این

تواند خارج از روز و له می، در مواردي که مورد مزایده خریداري نداشته باشد، آیا محکوم1356مدنی مصوب 

جلسه مزایده در زمان آینده مورد مزایده را در مقابل طلب خود قبول کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رعایت 

ضرورت خواهد داشت؟ آیا مدت دو ماه قانونی از تاریخ قبول  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  144ماده 

، 1356قانون اجراي احکام مدنی صوب  75با لحاظ ماده  -الف -6شود؟ مورد مزایده بابت طلب محاسبه می

زیابی واقع شود، آیا نظریه له اموالی از خود معرفی نماید که مورد ارچنانچه شخص ثالثی جهت اداي دین محکوم

ارزیاب باید به شخص ثالث (مالک اموال) ابالغ شود؟ آیا او نیز به مانند طرفین پرونده حق اعتراض به نظریه 

مانند تواند بهعلیه یا مالک مال نیز میقانون اجراي احکام مدنی، آیا محکوم 127با لحاظ ماده  -ارزیاب دارد؟ ب

وانند تها میآیا دو یا چند نفر مشترکاً حق شرکت در مزایده دارند و آیا هر یک از آن دیگران در خرید شرکت کند؟

هاي اجرایی طرفین پرونده حداکثر چند نفر در پرونده -میزان معینی از مال مورد مزایده را خریداري کنند؟ ج



هاي عمومی و انقالب در دادگاهقانون آیین دادرسی  31توانند براي خود انتخاب و معرفی کند؟ آیا ماده وکیل می

در این مورد نیز مراعا است؟ در صورت تعدد وکیل، آیا حق الوکاله مرحله اجرا براي  1379امور مدنی مصوب 

الوکاله مرحله اجرا مؤثر شود؟ آیا اجتماع و انفراد وکالء در مورد محاسبه حقهر یک از وکال جداگانه محاسبه می

که دادگاه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را موقتاً قبول کرده و در رأي اینبا عنایت به  -الف -7است؟ 

به هزینه دادرسی باید توسط وي له واقع شود، با وصول اولین محکومصادره اعالم داشته هرگاه خواهان محکوم

پرونده اجرایی، توقیف  تواند در همانله میپرداخت شود، آیا در مرحله اجرا پس از اخذ هزینه دادرسی محکوم

که باید در این خصوص مجدداً علیه را جهت دریافت هزینه دادرسی درخواست کند؟ یا ایناموال و جلب محکوم

هاي عمومی وانقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 522با توجه به ماده  -دادخواست تقدیم کند؟ ب

د که بایکند یا اینتأدیه متوسط عدد شاخص ساالنه کفایت می، آیا جهت محاسبه خسارت تأخیر 1379مصوب 

قانون مدنی چنانچه مهریه وجه  1082با توجه به تبصره ماده  -عدد شاخص هر ماه مالك محاسبه قرار گیرد؟ ج

علیه آیا شاخص متوسط یک سال قبل فوت نسبت به سال اجراي عقد مالك رایج باشد، در صورت فوت محکوم

 که در غیر موردا شاخص متوسط سال فوت نسبت به سال اجراي عقد؟ همچنین با عنایت به اینمحاسبه است ی

فوت شاخص متوسط یک سال قبل ساالنه زمان تأدیه نسبت به سال اجراي عقد در اجراي احکام مالك محاسبه 

اخص ا با میانگین شتواند مبناي محاسبه مهریه رله میاست، آیا با مشخص شدن میانگین شاخص سال جاري محکوم

هایی که ها و پروندهعلیه در این پروندهسال جاري درخواست و مانده مهریه را مطالبه کند؟ آیا اعسار محکوم

داراي خسارت قراردادي روزانه یا ماهانه است، موجب انقطاع خسارت است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، 

با توجه  -اعسار و یا قطعیت دادنامه مالك محاسبه است؟  د هاي تقدیم دادخواست صدور دادنامهیک از زمانکدام

، آیا از سنوات خدمتی پاداش پایان سال و پاداش بازنشستگی 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96به ماده 

که این موارد خارج ها به میزان یک چهارم و یک سوم قابل توقیف است یا اینکارکنان و همچنین موارد مشابه آن

  شود؟ ز حقوق و مزایا بوده و به طور کامل توقیف میا

 پاسخ:

هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » الف«مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند  -الف -1

علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط ، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم1394

  است.

االرث خود که با فوت مورث به وي علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهمرض سؤال چنانچه محکومدر ف -ب

االرث وي از ملک مذکور به ارث رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم

وان آن تیات دین است و نمیدر حد نیاز او و افراد تحت تکفل وي با رعایت شؤونات عرفی باشد، در زمره مستثن

  را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.



براي مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر  شود تاق تجدیدنظرخواهی موجب نمیچنان که استفاده از حهم -2

علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، در فرض سؤال نیز صدور دستور تحت رسیدگی است محکوم

قانون آیین دادرسی  427اجراي حکم با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن برابر ماده توقف 

علیه از پرداخت خسارت موجب برائت ذمه محکوم 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

، خسارت تأخیر تأدیه برابر مدلول تأخیر تأدیه براي ایام توقف نخواهد بود؛ بنابراین در صورت رد اعاده دادرسی

  حکم محاسبه خواهد شد.

اوالً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین  -الف -3

که بابت حق اجراي حکم  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  158به موضوع ماده پنج درصد مبلغ محکوم

  شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض منتفی است.وصول می بعد از اجرا

  ثانیاً، دستور فروش، دعواي مالی نیست.

اوالً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر  -ب

توانند تقاضاي اجراي آن را بنمایند، لذا که هریک از ورثه ذینفع بوده و میورثه قابل طرح است و با توجه به این

بوده و اجراي حکم منوط به  1356حکام مدنی مصوب قانون اجراي ا 2رسد موضوع منصرف از ماده به نظر می

ها نیست و نیازي هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضاي هر یک از ورثه حکم صدور اجراییه به تقاضاي خواهان

  االجرا منتفی است.فروش ماترك قابل اجراست و وصول حق

رف درخواست تقسیم ترکه، دعواي مالی نیست ص 1319قانون امور حسبی مصوب  375ماده  8ثانیاً، به داللت بند 

  شود.و هزینه آن بر اساس هزینه رسیدگی به امور حسبی دریافت می

ثالثاً، در صورت اختالف در مالکیت در خصوص اموال معرفی شده موضوع دعواي تقسیم ترکه با توجه به این که 

ر داراي آثار مالی است. در این صورت احراز مالکیت منوط به طرح دعواي اثبات مالکیت است، دعواي مذکو

  شود و هزینه دادرسی باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوي تأدیه شود.دعواي مزبور مالی محسوب می

به هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  51به موجب ماده  -4

رسد هاي اجرایی است، از طریق مزایده به فروش میبه و هزینهباشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم

تواند همان مقدار مشاع از ملک را که له میآن قانون محکوم 131و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 

اي باشد که عرفًا خرید و مانده مال به اندازهدر قبال آن قبول کند؛ اما اگر در مواردي باقی معادل طلب اوست،

رسد باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. شود و قابل تصرف و استفاده نباشد، به نظر میفروش نمی

علیه (مالک) تقاضاي نانچه محکومچ 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  140ضمناً با اتخاذ مالك از ماده 

  دانگ) را بنماید، فروش آن بالمانع است. فروش تمام ملک (شش

گاه در دفعه دوم خریداري نباشد، مال ، هر1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  132اوالً، با عنایت به ماده  -5

ل را به قیمتی که ارزیابی شده قبول له آن ماشود که محکومعلیه مسترد میمورد مزایده در صورتی به محکوم



له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما با نکند؛ بنابراین چنانچه محکوم

این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است، اعمال این  144که مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده توجه به این

علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم حق باید در مدتی

له ظرف مدتی کوتاه (عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجراي احکام محکوم

  علیه مسترد شود. اعالم نکند، مال باید به محکوم

، هرگاه در دفعه دوم هم 1/8/1358قانون اجراي احکام مدنی مصوب  132ق ماده ثانیاً، با عنایت به این که مطاب

علیه له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکومخریداري نباشد و محکوم

ه قیمتی که ارزیابی شده، له مورد مزایده را بمسترد خواهد شد، بنابراین اگر پس از پایان جلسه مزایده، محکوم

له براي قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی علیه مسترد شود، تقاضاي محکومقبول نکند و آن مال به محکوم

  علیه است.شده، منوط به موافقت محکوم

شخص ثالث «که مقرر داشته  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34با توجه به تبصره ذیل ماده  -الف -6

، در فرضی که شخص ثالث براي »به مالی معرفی کندعلیه براي استیفاي محکومتواند به جاي محکومنیز می

گیرد، وي نیز از حق مذکور علیه صورت میکند، چون اقدام وي از جانب محکومبه مال معرفی میاستیفاي محکوم

تواند ظرف سه روز از تاریخ ابالغ یبرخوردار است و م 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  75در ماده 

  ارزیابی به نظر ارزیاب اعتراض کند.

علیه یا ثالث) صرفًا ، صاحب مال (اعم از محکوم1356قانون اجراي حکام مدنی مصوب  130اوالً، برابر ماده  -ب

ت مزایده نوعی بیع اسکه که خریدار در مزایده باشد؛ از طرفی با عنایت به اینتواند مانع فروش مال شود نه اینمی

علیه یا مالک مال مورد مزایده تواند یک شخص باشد، لذا در فرض سؤال محکومو در بیع خریدار و فروشنده نمی

  تواند مانند دیگران در مزایده شرکت کند.نمی

  .تثانیاً، فروش مشاعی شش دانگ ملک مورد مزایده در فرض استعالم به دو یا چند شخص فاقد منع قانونی اس

ثالثاً، با عنایت به غیرقابل تجزیه بودن مزایده و احتراز از به وجود آمدن اشکاالت اجرایی، هر یک از خریداران 

  توانند میزان معینی از مال مورد مزایده (مثالً دو دانگ و چهار دانگ) را خریداري کنند.نمی

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 36و ماده  اوالً، برابر اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -ج

المشاوره و هزینه سفر الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 25و ماده  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

توانند در مرحله علیه میله و محکومرییس محترم قوه قضاییه، محکوم 28/12/1398وکالي دادگستري مصوب 

مندي اجراي حکم از وکیل برخوردار شوند. در مقررات مزبور و قانون اجراي احکام مدنی و لحاظ اصل بهره

بینی نشده است و محدودیت مقرر اشخاص از خدمات وکالي دادگستري، محدودیتی براي انتخاب تعداد وکال پیش

که موجب با توجه به این 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 31در ماده 

ایجاد محدودیت براي اشخاص شده است، استثنایی و صرفاً ناظر بر مرحله دادرسی است و منصرف از مرحله اجرا 



وانند به هر تعداد وکیل دادگستري در مرحله اجرا تله میعلیه یا محکوماست؛ لذا در فرض سؤال هر یک از محکوم

  داشته باشند.

ثانیاً، چنانچه در مرحله اجراي احکام یکی از طرفین چند وکیل انتخاب و به واحد اجراي احکام معرفی کرده باشد، 

که به نامه یادشده قابل محاسبه است؛ مگر آنآیین 25الوکاله یک وکیل در مرحله اجرا برابر ماده صرفاً حق

الوکاله جداگانه دریافت تشخیص دادرس اجراي احکام مدنی، استفاده از چند وکیل ضرورت داشته و هر یک حق

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 519کرده باشند؛ زیرا گرچه مطابق ماده 

قانون  521ر شده است، اما با عنایت  به ماده الوکاله وکیل به طور مطلق جزء خسارات دادرسی ذک، حق1379

  توان مطالبه کرد.هایی را که براي اثبات دعوي یا دفاع ضرورت نداشته است، نمییادشده هزینه

قانون  519و  515و نیز مواد  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  161و  150، 6مستفاد از مواد  -الف -7

و همچنین لحاظ مفهوم عرفی واژه  1379انقالب در امور مدنی مصوب  هاي عمومی وآیین دادرسی دادگاه

میزان مالی است که موضوع حکم قرار گرفته است و از حیث اجرا تفاوتی » بهمحکوم«، منظور از »بهمحکوم«

میان محکومیت بابت اصل خواسته یا متفرعات آن از جمله هزینه دادرسی که مورد لحوق حکم قرار گرفته است، 

علیه بابت وصول هزینه دادرسی وجود ود ندارد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال امکان توقیف اموال محکوموج

 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3به ممکن نشود، اعمال ماده دارد و چنانچه استیفاي محکوم

  بالمانع است.

، مبلغ 1379اي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاهه 522اوالً، طبق ماده  -ب

د و با شوخسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزي تعیین می

شود، در زمان محاسبه خسارت باید عنایت به اینکه در جدول شاخص ساالنه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می

  ماه مبناي محاسبه قرارگیرد. عدد مربوط به همان

ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی 

اعالم نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهاي و ساالنه براي هر ماه مشخص و اعالم میکند. نرخ تورم 

به  شود. لذا با عنایتاعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میساالنه بر اساس میانگین تغییر 

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

خیر أطرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه است، لذا براي محاسبه خسارت ت

  تأدیه نرخ تورم ساالنه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهاي.

نامه آیین 3و  2اوالً، در مواردي که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، مستند به مواد  -ج

هیأت وزیران، شاخص سال قبل  13/2/1377قانون مدنی مصوب  1082اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 

  گونه ز فوت زوج در فرمول محاسبه باید لحاظ شود و نحوه احتساب بدینا



مبلغ مندرج در عقدنامه ضرب در عدد شاخص در سال قبل از فوت زوج، تقسیم بر عدد شاخص در سال «است: 

شایان ذکر است که نرخ تورم هر سال در پایان همان سال ». وقوع عقد، مساوي است با ارزش مهریه به نرخ روز

  ابل محاسبه است.ق

قانون مدنی متوسط  1082نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده آیین 2که برابر ماده ثانیاً، با عنایت به این

مه ضرب ناشاخص بها در سال قبل از تأدیه باید لحاظ شود، بنابراین براي محاسبه مهریه باید مبلغ مندرج در عقد

  و تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد شود.در عدد شاخص سال قبل از تأدیه 

قانون مدنی مبنی بر محاسبه مهریه بر مبناي تغییرات  1082ثالثاً، با توجه به مقررات خاص تبصره الحاقی به ماده 

  شاخص بانک مرکزي، صدور حکم اعسار مانع احتساب مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزي نیست.

تشویقی و  کار یابازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافه پاداش پایان خدمت که در زمان -د

شود، غیر از حقوق و مزایاي مستمر عیدي و کارانه و حق مأموریت که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی

نامه اجراي مفاد اسناد رسمی آیین 83و ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96بوده و مقررات ماده 

با اصالحات بعدي راجع به  11/6/1387االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب الزم

قط ناظر ها نبوده و فبه شامل آنممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم

به را  از محل موارد یاد شده بدون محدودیت توان محکوماست؛ بنابراین می به حقوق و مزایاي مستمر کارمند

  مذکور در این مواد استیفاء کرد.

 19/9/1398مصوب » العمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییهدستور« 4با توجه به بند الف ماد 

 هاي متعدد راجع بهحقوقی باشد، لطفاً پرسشهاي مطرح شده باید راجع به یک موضوع که پرسشمبنی بر این

  هاي جداگانه استعالم شود.هاي گوناگون در برگموضوع
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  ح  173-115-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در فرضی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود و سپس به صورت ارادي منحل شود و فرآیند  -1

ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود، چنانچه پس از انحالل مذکور شکایتی انحالل در  اداره کل ثبت شرکت

ب حقیقی تلقی و قرار موقوفی تعقیمطرح  یا جرم کشف شود، آیا انحالل شرکت  را باید به منزله فوت در اشخاص 

  شود؟که این انحالل مانع تعقیب کیفري شرکت منحل شده پیش از انحالل نمیصادر کرد یا این

چنانچه شرکت یا شخص حقوقی به جزاي نقدي محکوم شود و حکم قطعی ورشکستگی را به واحد اجراي  -2

ول جزاي نقدي به مانند دیگر بستانکاران شرکت نفع در وصاحکام کیفري ارائه کند، آیا دولت به عنوان ذي

که وصول جزاي نقدي گیرد یا اینورشکسته به نسبت سهم و جزاي نقدي در ردیف غرما و طلبکاران قرار می

  مقدم بر مقررات ورشکستگی است؟ نحوه وصول جزاي نقدي نسبت به شرکت ورشکسته چگونه است؟

 پاسخ:

توانند انحالل شرکت را اعالم کنند؛ چنانچه شرکت مطابق مقررات توسط که مدیران نمینظر از اینصرف -1

که، برابر مقررات ختم تصفیه اعالم العاده منحل شده باشد، دو حالت متصور است؛ نخست آنمجمع عمومی فوق

 برداشت 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  208شده باشد؛ در این صورت آنچه از ماده 

شود آن است که شرکت دیگر وجود خارجی ندارد و امکان تعقیب و مجازات آن نیز منتفی است. حالت دوم می

 208ناظر به زمانی است که شرکت پس از انحالل ارادي در حالت تصفیه باشد. در این صورت برابر منطوق ماده 

ن، وط به تصفیه باقی خواهد ماند؛ بنابرایالیحه قانونی یاد شده، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً جهت انجام امور مرب

مقرر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  20هایی که در ماده موجودیتی براي ادامه فعالیت ندارد و از مجازات

شود که تعقیب شرکت ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد. همچنین از شده است چنین برداشت می

مبنی بر قابل تعقیب بودن شرکت در صورت انحالل  1392دادرسی کیفري مصوب  قانون آیین 692مفهوم ماده 

یادشده باید  692توان به عنوان مجوزي براي تعقیب شرکت استفاده کرد؛ زیرا ماده االصول نمیارادي آن نیز علی

اده م» ب«ر بند همین قانون تفسیر شود. بدین معنی که چنانچه مقام تعقیب براب 690ماده » ب«با توجه به بند 

ه رغم قرار فوق بیادشده، قرار منع تغییر ارادي در وضعیت شخص حقوقی را صادر کرده باشد و شرکت به   690

صورت ارادي منحل شود، اثري بر این انحالل مترتب نیست، در نتیجه شرکت قابل تعقیب است. لذا در حالت دوم 

نع که مقام قضایی قرار منیز قابل تعقیب نیست؛ مگر این که پس از انحالل ارادي، شرکت در حال تصفیه است،

  تغییر ارادي در وضعیت شرکت را صادر کرده باشد.



در فرض سؤال که شرکت یا شخص حقوقی به جزاي نقدي محکوم و متعاقباً حکم ورشکستگی آن صادر شده  -2

قانون آیین  692به اطالق ماده  است، با صدور حکم مزبور، شرکت به نحو غیرارادي منحل شده است و با توجه

  شود و موجبی براي وصول جزاي نقدي وجود ندارد.، قرار موقوفی اجرا صادر می1392دادرسی کیفري مصوب 

 



 

1400/08/30    

7/1400/940   

  ح  940-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

دادنامه صادره از این دادگاه در خصوص محکومیت یک شرکت دولتی مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته 

است؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز سمت تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع تجدید نظرخواهی صادر 

له اجراییه صادر کرده است و ست محکومکرده و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجدید نظر این دادگاه به درخوا

نموده که اعاده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477علیه درخواست اعمال ماده پس از آن محکوم

علیه مورد پذیرش دیوان عالی کشور در خصوص سمت داشتن تجدید نظرخواه قرار گرفته و دادرسی محکوم

د نظر اعاده و این دادگاه پس از رسیدگی ماهوي، عیناً دادنامه صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوي به دادگاه تجدی

  از این دادگاه را تأیید کرده است،

آیا باید اجراییه مجدد صادر شود و اجراییه صادره قبلی باطل است یا نیازي به صدور اجراییه مجدد نیست و  -1

  چنان معتبر است؟اجراییه قبلی هم

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین مالی دولت مصوب  24 ماده» ج«آیا رعایت بند  -2

  شود؟هاي دولتی میبه مشمول شرکتدر مورد استیفاي محکوم 1392

 پاسخ:

از سوي ریاست  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477در فرض تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده  -1

العمل دستور 9قانون مذکور و تبصره ماده  478محترم قوه قضاییه و دستور توقف عملیات اجرایی در اجراي ماده 

در واقع اجراي حکم تا حصول نتیجه قطعی به  7/9/1398قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477اجرایی ماده 

اي امه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحلهافتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادتعویق می

یابد از عملیات اجرایی است. پس از رسیدگی ماهوي و تأیید رأي نخستین در فرض سؤال، عملیات اجرایی ادامه می

  و نیازي به صدور اجراییه جدید نیست.

صرفاً ناظر بر  1365اموال دولتی مصوب  به دولت و عدم تأمین و توقیفاوالً، قانون نحوه پرداخت محکوم -2

  هاي دولتی مشمول این قانون نیستند.ها و مؤسسات دولتی است و شرکتوزارتخانه

) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24ماده » ج«ثانیاً، هرچند بند  

را به طور مطلق  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5هاي اجرایی موضوع ماده ، دستگاه4/12/1393

  هاي دولتی است:به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطالق منصرف از شرکت

و  1365نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  

ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل اعطاي مهلت به وزارتخانه



باید پرداخت  علیهبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومشود و بالطبع براي پیشکشور منظور می

رده است؛دوم. بند یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نک 24ماده » ج«کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند 

 4/12/1393) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24ماده » ج«

ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامه

ها در ی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتهاي دولتتکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت

از بودجه  به راریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوماختیار سازمان مدیریت و برنامه

له یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ ها کسر و به محکومسنواتی آن

مذکور در بند » قانون مدیریت خدمات کشوري 5دستگاههاي اجرایی موضوع ماده «که اطالق عبارت گونهنهما

قانون مدیریت خدمات کشوري  5یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی که در ماده  24ماده » ج«

ودجه این مؤسسات نیز در اختیار گیرد؛ زیرا تخصیص باند را در برنمیبا اصالحات بعدي قید شده 1386مصوب 

ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به سازمان مدیریت و برنامه

  هاي دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شرکت

 160507ریزي کشور طی نامه شماره نامهشایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و بر

قانون مورد بحث توسط  24ماده » ج«خطاب به این اداره کل، اجراي تکالیف مندرج در بند 1/7/1394مورخ 

آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر در 

 24 ماده» ج«هاي دولتی از شمول بند پذیر نیست. بنا به مراتب فوق شرکتمکانهاي دولتی عمالً امورد شرکت

  خارج است. 1393قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

  

 



 

1400/08/30    

7/1400/900   

  ح  900-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اي یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز در پرونده

قانون افراز و  4بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 

هیأت وزیران  1358/2/20نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 9و ماده  1357ب فروش امالك مشاع مصو

دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهاي حاصله بین شرکاء را صادر کرده است. در اجراي احکام مدنی موضوع 

ایده زجهت ارزیابی به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه ارزیابی، جلسه مزایده تعیین شده است؛ در جلسه م

به غیر از خواهان شخص دیگري حضور نیافته و وي براي خرید حصه دیگر شرکاي ملک مشاعی با قیمت 

کارشناسی اعالم آمادگی کرده است که مورد موافقت اجراي احکام مدنی قرار گرفته است. این شخص در مهلت 

اي ده است. از طرفی یکی از شرکقانونی مبالغ موضوع حصه دیگر شرکاء را به حساب سپرده دادگستري واریز کر

 144دیگر که در واقع خوانده دعوا بوده است، با تودیع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستري با استناد به ماده 

اعالم داشته که ملک به ایشان انتقال یابد. حال آیا مقررات مندرج در  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

شود؟ آیا شریک دیگر این حق را دارد که ظرف ماده یادشده، مشمول اجراي دستور فروش ملک مشاعی نیز می

  دو ماه از تاریخ انجام مزایده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟

 پاسخ:

بینی کرده است. علیه پیشله و محکومقانون اجراي احکام مدنی، حقوقی را براي محکوم 144و  132، 131مواد 

» هعلیمحکوم«یا » لهمحکوم«در مواردي که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین 

ر شایسته ذکر است د صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است.

صورتی که شرکا براي شرکت در جلسه مزایده دعوت شده باشند و در جلسه مزایده حاضر نشوند و متقاضی به 

المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا کننده در مزایده، ملک را خریداري و ده درصد بها را فیعنوان شرکت

  تسلیم کند، مزایده صحیح است.

   

 



 

1400/08/30    

7/1400/836   

  ك  836-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات  134ناظر بر ماده  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  12مطابق بند الف ماده 

ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در ، در تعدد جرائم تعزیري هرگاه جرائم 1392اسالمی 

تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که براي تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را این صورت دادگاه می

  تشدید کند،لیکن مالك و معیاري جهت تشخیص جرائم مختلف و غیر مختلف ارائه نکرده است:

شده باشد، آیا کلیه جرائم ارتکابی  661الی  651ه سرقت تعزیري موضوع مواد متهمی که مرتکب چندین فقر -1

  باشند  یا مختلف بوده و براي هر کدام مطابق قواعد تعدد جرم باید جداگانه مجازات تعیین شود؟غیر مختلف می

یک از این  باشند، با توجه به تفاوت بسیار فاحش در میزان مجازات هراگر جرائم مذکور غیر مختلف می -2

جرائم، براي تعیین مجازات واحد چگونه باید عمل کرد و مجازات کدام یک از این جرائم به عنوان مجازات واحد 

  شود؟تعیین می

 پاسخ:

شوند ها تحت عنوان جرم واحد شناخته میجرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات -1

جرایم غیرمختلف  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  661الی  651هاي موضوع مواد مانند سرقت

  شوند.شناخته می

قانون  134ماده » الف«هاي متعدد گردیده است، با توجه به بند در فرض پرسش که فردي مرتکب سرقت -2

شدیدترین  همها فقط یک مجازات و آن نظر از تعداد آنبا اصالحات بعدي صرف 1392مجازات اسالمی مصوب 

شود و تعیین مجازات اشد بر اساس معیارها و ضوابط مربوط نظیر جرمی که ها تعیین میمجازات در میان آن

  پذیرد.حداکثر مجازات حبس آن بیشتر است صورت می

 



 

1400/08/30    

7/1400/739   

  ح  739-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 515با توجه به پاراگراف دوم ماده  -1

از همان قانون، آیا دادخواهی خوانده براي ضرر ناشی از دادخواهی واهی خواهان اصلی مستلزم  356و ماده   1379

  رعایت تشریفات دادرسی از حیث تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی، تعیین وقت خاص است؟

ی ران ضرر ناشتواند پیش از ختم دادرسی مرحله تجدید نظر، جبآیا تجدید نظرخوانده (خواهان بدوي) نیز می -2

  از تجدید نظرخواهی واهی توسط تجدید نظرخواه (خوانده بدوي) را درخواست کند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي دهقانی فیروزآبادي

  سرپرست محترم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  739به شماره ثبت وارده  1400/6/27مورخ  9030/1589/500بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/6/27

قانون آیین دادرسی  515رسیدگی به ادعاي خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده  -1

؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر 1379در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالب دادگاه

محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازي به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه 

خوانده محکوم  تواند در ذیل همان رأي بر بطالن دعواي خواهان، وي را به پرداخت خسارات مذکور در حقمی

  کند. 

مبنی  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 109حکم مقرر در ماده  -2

بر تأمین ضرر ناشی از دعواي واهی منحصر به دعواي بدوي است و تجدید نظرخواهی واهی متصور نیست و با 

نظرخواه مبنی بر رسیدگی به دفاعیات وي در مرحله  اي بودن رسیدگی، درخواست تجدیدلحاظ اصل دو درجه

  توان دعواي واهی تلقی کرد.باالتر را نمی

 



 

1400/08/30    

7/1400/633   

  ح  633-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، آیا دعواي تصرف عدوانی قائم به شخص است و 

که دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقاالت بعدي اند و یا اینمتصرف ملک بوده

ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دیگري انتقال 

الیه ملک قابل استماع نیست و فقط باید دعواي خلع ید مطرح شود؛ اما ه منتقلدهد،دعواي تصرف عدوانی علی

مقام است و باید پاسخگوي رفتار متصرف قبل باشد و طرح دعواي تصرف عدوانی الیه قائماي معتقدند منتقلعده

  به طرفیت این شخص قابل استماع است؛ خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً به وضعیت پیش از تصرف هدف از پیش

عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیري در این خصوص ندارد؛ بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف 

  ي تصرف عدوانی نیست.از سوي متصرف عدوانی به دیگري منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوا

 



 

1400/08/30    

7/1400/282   

  ح 282-3/12-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ها ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار احکام دادگاه 1400/2/28با توجه به دستورالعمل مورخ 

  و برگزاري دادگاه علنی 

  هاي زیر اعالم نظر فرمایید:و بر حسبابهامات موجود در این دستورالعمل، خواهشمند است در خصوص پرسش 

  کم قطعی؟منظور از دادگاه مقرر در ماده یک  دستورالعمل، دادگاه بدوي است یا صادرکننده ح -1

  آیا برابر ماده یک دستورالعمل دادگاه باید در حکم خود تکلیف انتشار یا عدم انتشار را مشخص کند؟ -2

  منظور از مقامات عالی قضایی در تبصره ماده یک دستورالعمل یادشده چیست؟ -3

  بار مالی و هزینه انتشار حکم بر عهده کیست؟ -4

  ننده رأي الزم است؟آیا انتشار نام قاضی یا قضات صادرک -5

 پاسخ:

ها و برگزاري دادگاه علنی العمل نحوه انتشار احکام دادگاهاوالً، منظور از دادگاه در ماده یک دستور -2و  1

  رئیس قوه قضاییه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. 27/2/1400مصوب 

و تبصره آن منوط به تصریح در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  36ثانیاً، انتشار حکم قطعی موضوع ماده 

دادنامه صادره است. در موارد الزام قانونی به انتشار، در صورت عدم تصریح در حکم، قاضی اجراي احکام مکلف 

  است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعالم و تقاضاي تعیین تکلیف کند.

الذکر، مقامات عالی قضایی العمل صدرمندرج در تبصره یک ماده یک دستور» مقامات عالی قضایی«منظور از  -3

مربوط است که حسب مورد در سطح استان، رئیس کل دادگستري استان و در سطح کشور، دادستان کل کشور 

  است. 

نامه راجع به نحوه آیین 21ماده  2صره و تب 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب   560برابر مالك ماده  -4

رئیس قوه قضاییه،  26/11/1393قانون مجازات اسالمی مصوب  23هاي تکمیلی موضوع ماده اجراي مجازات

و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  36هزینه انتشار آگهی حکم محکومیت قطعی در جرایم موضوع ماده 

قانون آیین دادرسی  215شود. مفاد ماده الی دادگستري محل پرداخت میالعمل یاد شده، توسط اداره امور مدستور

  مؤید این معناست. 1392کیفري مصوب 

قانون  36جایی که برابر ماده مشخصات قاضی صادرکننده حکم هرچند بخشی از دادنامه است؛ اما از آن -5

ر شود، لذا در فرض سؤال و نه دادنامه باید منتش» حکم محکومیت قطعی« 1392مجازات اسالمی مصوب 

نامه راجع آیین 21ضرورتی به انتشار نام و مشخصات دادرس صادرکننده رأي وجود ندارد. حکم مقرر در ماده 



رئیس قوه  26/11/1393قانون مجازات اسالمی مصوب  23هاي تکمیلی موضوع ماده به نحوه اجراي مجازات

  یاد شده، مؤید این دیدگاه است. 36قضاییه، مبنی بر انتشار مفاد حکم موضوع ماده 

  

 



 

1400/08/30    

7/1400/278   

  ك 278-186/2-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور  1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  85ماده 

احتیاطی در رانندگی هاي با موضوع بیهمان قانون را واجد وصف کیفري دانسته است. در پرونده 84در ماده 

منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدي و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد، آیا رسیدگی 

هاي نظامی است یا پرونده در خصوص تقصیر طرف غیر نظامی باید با قرار عدم دسرا و دادگاهدر صالحیت دا

  صالحیت به دادسرا یا محاکم عمومی ارسال شود؟ 

 پاسخ:

احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدي از سوي رانندگان مقصر، از بحث شرکت اوالً، فرض بی

  د.در جرم خروج موضوعی دار

قانون آیین دادرسی  311که ماده ثانیاً، در فرضی که فرد نظامی و غیر نظامی در جرمی مشارکت کنند، نظر به این

شده صرفاً استثنایی بر اصل صالحیت محلی است و مفروض بر رعایت صالحیت ذاتی تدوین 1392کیفري مصوب 

سیدگی به اتهامات متعدد متهم تصریح شده است این قانون نیز به رعایت صالحیت ذاتی در ر 313است و در ماده 

ها اصوالً ممنوع و محتاج که عدول از صالحیت ذاتی دادگاهاین قانون و نظر به این 312و با توجه به مالك ماده 

نص است؛ لذا در فرض استعالم (مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد)، دادگاه نظامی به اتهام فرد 

  کند.ه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی مینظامی و دادگا

  

 



 

1400/08/30    

7/1400/172   

  ك  172-186/3-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

مستدعی است پاسخ به سوال ذیل الذکر را در دستور  1400/2/12مورخ 69/1400/7عطف به مکاتبه به شماره 

  کار آن اداره کل محترم قرار دهید: 

دستورالعمل کاهش جمعیت کیفري و اعطاي  14در صورت وجود اقساط معوق براي جزاي نقدي، آیا ماده -1

  مرخصی پایان حبس قابل اجرا است؟

 پاسخ:

و از جمله  1392شرایط و ضوابط اعطاي مرخصی به متهمان و محکومان در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب نامه سازمان زندانآیین«این قانون و همچنین در  520در ماده 

» هااهش جمعیت کیفري زنداندستورالعمل ساماندهی زندانیان و ک« 14بینی شده است و ماده پیش» 20/2/1400

در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام «رئیس محترم قوه قضاییه نیز با قید عبارت  1398مصوب 

دستورالعمل مورد اشاره در  14بر این امر صحه گذاشته است؛ بنابراین اعطاي مرخصی موضوع ماده » شوندمی

  پذیر است.چارچوب مقررات قانونی امکان

 



 

1400/08/30    

7/1400/149   

  ك 149-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود؛ اعم از این که چند جنس میآیا تبصره ماده مذکور مطلق است و شامل موارد جرایم تعزیري و حدي هم -1

جنس ارتکاب یافته باشد یا در چند واقعه واحد به همراه یک جرم حدي هم جرم تعزیري در یک واقعه و با رفتار

جنس در یک و رفتار غیر واحد انجام شده باشد و یا صرفاً شامل مواردي است که جرم تعزیري و جرم حدي هم

  واقعه و با یک رفتار انجام گرفته باشد؟

حد، مرتکب عمل منافی عفت از قبیل تقبیل  اگر فردي مرتکب زناي مستوجب حد جلد شود و پیش از اجراي -2

و مضاجعه با زنی دیگر شود که مستوجب تعزیر است، آیا با توجه به عدم اجراي حد جلد در فاصله ارتکاب دو 

  فعل، مستوجب دو مجازات حدي و تعزیري خواهد بود یا صرفاً مجازات زنا باید بر او اعمال شود؟

  همان قانون تعارض وجود دارد؟ 135مجازات اسالمی و تبصره ماده  قانون 132ماده  2آیا بین تبصره  -3

در جرم حدي زناي جلدي اگر مردي با چند زن زنا کند یا با یک زن چند بار زنا کند تنها صد ضربه شالق  -4

د ح شود. حال اگر با یک زن زنا کند و با زنی دیگر رابطه نامشروع مادون زنا داشته باشد، آیا عالوه برزده می

  شود؟تعزیر هم می

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  701و  697، 650، 634و مواد  639با توجه به تبصره ماده  -5

قانون مجازات  135آیا تبصره ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  252و  242، 222، 200و مواد 

  ها حاکم است؟بر آنالذکر و ناسخ حکم مواد یادشده ذیل 1392اسالمی مصوب 

قانون مجازات  222و  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  637نبش قبر و جماع با میت (مواد  -الف

  )1392اسالمی مصوب 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  639تشویق به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن و قوادي (مواد  -ب

  )1392قانون مجازات اسالمی مصوب  242و  1375مصوب 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  650شهادت دروغ در تعزیرات و حدود و قصاص و دیات (تبصره ماده  -پ

  )1392قانون مجازات اسالمی مصوب  200و ماده  1375مصوب 

قانون مجازات اسالمی  701شرب خمر متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی (مواد  -ت

  )1392قانون مجازات اسالمی مصوب  265و   1375(تعزیرات) مصوب 

قانون مجازات اسالمی  252و  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  697افتراء و قذف (مواد  -ث

  ).1392مصوب 

 پاسخ:



  کیاجناب آقاي توکلی

  راسان رضوي)آباد تربت جام (خرئیس محترم حوزه قضایی بخش صالح

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1400/2/20مورخ  149به شماره ثبت وارده  1400/2/6/ص مورخ 22بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ناظر به تعدد جرایم حدي و تعزیري است که جرم  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  135تبصره ماده  -1

که این جرایم در یک واقعه (همزمان) ارتکاب یافته باشند یا مربوط باشد؛ اعم از اینحدي از جنس جرم تعزیري می

  جنس شود.هاي مختلف، فردي مرتکب دو جرم حدي و تعزیري همبه یک واقعه نباشد و در زمان

مادامی است که حکم قطعی در خصوص  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  135 اعمال مقررات تبصره ماده -2

جرایم حدي و تعزیري که از یک جنس باشند، صادر نشده است؛ یعنی دادگاه در مقام صدور حکم تعدد دو جرم 

جنس است؛ لذا در فرض سؤال که جرم تعزیري بعد از صدور حکم محکومیت جرم حدي حدي و تعزیري هم

قانون مجازات اسالمی است و با صدور حکم  135افته است، موضوع خارج از شمول تبصره ماده ارتکاب ی

  شود.محکومیت در خصوص جرم تعزیري، هر دو مجازات (حدي و تعزیري) اجرا می

این قانون مغایرتی با هم ندارند؛  135و تبصره ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  132ماده  2تبصره  -3

که مربوط به تعدد جرایم حدي است که در راستاي هم و در یک واقعه باشند؛ در حالی 132ماده  2بصره زیرا ت

قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم حدي و تعزیري است که از یک جنس باشند؛ بنابراین تعارضی  135تبصره ماده 

  گیرد.ستناد قرار میبین مقررات دو تبصره یادشده وجود ندارد و هر کدام در جاي خود مورد ا

اگر فردي با یک زن مرتکب زنا شود و با زنی دیگر رابطه مادون زنا داشته باشد، چون جرم حدي از جنس  -4

شود. قانون مجازات اسالمی فقط به مجازات حدي (زنا) محکوم می 135جرم تعزیري است، طبق تبصره ماده 

  اعالم شد، تأثیري در قضیه ندارد).(ارتکاب جرایم حدي و تعزیري با دو زن به شرحی که 

به تصریح این تبصره  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  135که اعمال مقررات تبصره ماده با توجه به این -5

تا » الف«مشروط و منوط به این است که جرم حدي از جنس جرم تعزیري باشد و چون در هیچکدام از بندهاي 

شده در هر شده در همان بند نیست، لذا تعدد جرایم اشارهفرض سوال، جرم حدي از جنس جرم تعزیري بیان» ث«

انون مجازات اسالمی خارج است و هر دو مجازات حدي و ق 135یک از بندهاي مذکور، از شمول تبصره ماده 

باشند)؛ بنابراین تبصره اخیرالذکر ناسخ قانون مجازات اسالمی می 135شود. (مشمول صدر ماده تعزیري اجرا می

قانون  222چون جرم زنا موضوع ماده » الف«شده در این پرسش نیست. به عنوان مثال در بند مواد قانونی اشاره

یعنی  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  634اسالمی از جنس جرم تعزیري موضوع ماده  مجازات

(بزه نبش قبر بدون مجوز مشروع) نیست، در صورت ارتکاب این دو جرم که یکی حدي و دیگري تعزیري است، 



ات اسالمی بوده و قانون مجاز 135که از یک جنس نیستند، موضوع خارج از شمول تبصره ماده به لحاظ این

  شود.مرتکب به هر دو مجازات حدي و تعزیري مقرر در قانون محکوم می

 



 

1400/08/29    

7/1400/2   

  ح 2-190-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

مجمع  1370با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها مصوب 

  هاي زیر پاسخ دهید: تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش

ثابت شده و شامل اراضی  1370آیا قلمرو قانون مذکور براي اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال  -1

که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این

مرو که برخی قضات معتقدند که قلشود. توضیح آنملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می

وري بخش کشاورزي ب قانون افزایش بهرهیعنی سال تصوی 1389قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 

  و منابع طبیعی است.

غیر ملی اعالم شود و از سوي مالکان پالك اولیه براي ابطال اسناد واگذاري  1383چنانچه امالکی در سال  -2

وري بخش کشاورزي قانون افزایش بهره 9از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود، با توجه به ماده 

  آیا دعواي مذکور مسموع است؟ 1389بع طبیعی مصوب و منا

ر پذیدولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وي تحویل داده و یا اگر امکان«... مقصود از عبارت  -3

 9در ذیل تبصره یک ماده ...» نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید 

توان گفت از مصادیق عدم چیست؟ آیا می 1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب بهرهقانون افزایش 

امکان، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی، 

  مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است؟

ادخواهی مالک گرفته از سوي دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دورتدر صورتی که واگذاري ص -4

(مستثنیات اراضی ملی) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها  براي استرداد اراضی

 ی همانگیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عیناي تعلق میها قیمت منطقهاست و به آن 1370مصوب 

  اراضی صورت گیرد؟

 پاسخ:

مجمع تشخیص مصلحت نظام،  1370مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها مصوب  -1

مقرر در ماده واحده توسط دولت » ب«و » الف«درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین 

ه مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و ب

نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازي قرار گرفته و به اشخاص 

  واگذار شده شمول و تسري ندارد. 



وري بخش افزایش بهره قانون 9تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده  -3

کننده و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی 1389کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 

  است.

شود یکننده خواسته  مگویی فراهم نیست. از مرجع محترم استعالمبه سبب مبهم بودن سؤاالت، امکان پاسخ -4و  2

  اعالم نظر شود. سؤاالت را به روشنی مطرح کنند تا

 
  


