
 

1401/03/30    

7/1401/278   

  ح  278-9/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  باشد؟قانون مدنی از چه نوع طالقی می 1130طالق عسر و حرجی موضوع ماده 

 پاسخ:

تواند رجعی باشد؛ زیرا قانون مدنی، طالق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است و نمی 1130طالق موضوع ماده 

نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازي نیست که زوجه سر و حرج نبوده و بیدر آن صورت رافع ع

ماده  3الزاماً مبادرت به بذل مال نماید؛ در صورت بذل مال نیز، صیغه طالق از نوع خلع است که با عنایت به بند 

له برخی فقهاي عظام، این قسم که، در رسااي از طالق بائن است. توضیح آنقانون مدنی، زیر مجموعه 1145

هاي بائن نیامده است؛ اما نظر برخی دیگر از فقهاي بزرگ معاصر مانند مرحوم آیت اهللا بندي طالقطالق در طبقه

  الصالحین، بر بائن بودن طالق صادره از سوي حاکم داللت دارد.خویی در منهاج

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/21    

7/1401/273   

  ح  273-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نظر به اینکه پالك و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی داراي 

،  دهندپالك مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی براي انتقال سند مالکیت خودرو انجام نمی

اي با این استدالل که پالك خوردرو به صورت جداگانه و شود عدهبحث الزام به فک پالك خودرو مطرح می

کنند، سوالی که مطرح مستقل قابلیت خرید و فروش ندارد آن را غیر مالی و برخی دیگر آن را مالی تلقی می

طرح در شوراي حل اختالف را دارد یا  شود این است که دعواي مذکور مالی است یا غیرمالی و آیا قابلیتمی

  خیر؟

 پاسخ:

اوالً، تمیز دعاوي مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصل شده از آن صورت پذیرد. 

چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر 

  س، دعواي الزام به فک پالك خودرو، غیر مالی است.این اسا

قانون شوراهاي حل اختالف  9کند، در ماده ثانیاً، مواردي که قاضی شوراي حل اختالف مبادرت به صدور رأي می

جا که دعاوي غیر مالی از جمله دعواي الزام به فک پالك نصب شده بر احصاء شده است و از آن 1394مصوب 

وع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شوراي حل اختالف صالحیت رسیدگی به این روي خودروي موض

  دعوا را ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/03/30    

7/1401/255   

  ح  255-9/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که واجد دعواي الزام زوجه موقت به تمکین با توجه به آن در صورت عدم شرط انفاق در عقد نکاح موقت، آیا

  شود، قابل استماع است؟آثار قانونی و حقوقی نیست و در فرض ثبوت اثر قانونی بر آن مترتب نمی

 پاسخ:

جا که در عقد نکاح موقت، تمتع حق زوج است، همانند دیگر قانون مدنی و از آن 1103و  1102با توجه به مواد 

طابق عمومات، اقامه دعوا و الزام طرف مقابل به آن امکانپذیر است؛ بر این اساس، طرح دعوا دایر بر حقوق و م

الزام زوجه موقت به تمکین خاص با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند به مانند فرض سؤال به نفع زوجه شرط 

ین خصوص به صورت جبري به اجرا که مانند نکاح دائم، احکام صادره در اانفاق نشده باشد و صرف نظر از آن

  آید.درنمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/03/30    

7/1401/247   

  ح  247-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

پذیر است؟ در صورت ها از کشورهاي دیگر امکانهاي حقوقی استرداد آنآیا در خصوص محکومان مالی در پرونده

مثبت بودن پاسخ، آیا با کشور قطر قرارداد استرداد منعقد شده و امکان ارسال درخواست استرداد وجود دارد؟ 

  همچنین خواهشمند است نحوه مکاتبه با کشور مقصد نیز را به این اجراي احکام اعالم نمایید.

 پاسخ:

فري شده و مجازات رفتار ارتکابی استرداد مجرمان در مورد متهم یا محکومی قابل طرح است که مرتکب بزه کی

که ناظر به  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3وي حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 

علیه مقیم خارج از کشور را درخواست کرد. همچنین توان استرداد محکومعلیه است، نمیمحکومیت حقوقی محکوم

مجلس  16/10/1388دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت قطر مصوب  نامه استرداد مجرمین بینقانون موافقت

  شوراي اسالمی، منصرف از استرداد محکومان مالی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/10    

7/1401/245   

  ح  245-139-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  لی؟ابطال راي داور، مالی است یا غیرما

 پاسخ:

تمیز دعاوي مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه 

نتیجه دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس، 

؛ هر چند موضوع رأي داور مالی باشد؛ زیرا با عنایت درخواست ابطال رأي داور از مصادیق دعاوي غیر مالی است

نتیجه چنین  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 489و  480به مو 

  دعوایی اعالم بطالن رأي صادره و یا رد دعواي اعتراض است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/10    

7/1401/243   

  ح 243-93-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار  یا عدم تقدیم الیحه و عدم ابالغ واقعی رأي صادره غیابی است 

  یا حضوري؟

 پاسخ:

هاي محکومیت قانون نحوه اجراي 29این قانون به موجب ماده  24از جمله ماده  1313هر چند قانون اعسار مصوب 

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 507نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده  1394مالی مصوب 

، در خصوص حضوري بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، 1379انقالب در امور مدنی مصوب 

خاص در اوضاع مالی خود است و نه  ویژگی خاص دعواي اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی

قانون نحوه اجراي  7ادعاي حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردي که دین بالعوض باشد، وفق ماده 

بار اثبات مالئت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است.  1394محکومیتهاي مالی مصوب 

ص مطلق دعواي اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از بنابراین، صدور حکم غیابی در خصو

جا که حکم راجع به اعسار به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوري است. لذا از آنپرداخت محکوم

  همیشه حضوري است، دادگاه تجدید نظر باید رأي را حضوري تلقی و به تجدید نظرخواهی رسیدگی کند.

 ر احمد محمدي باردئیدکت

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
  

 

1401/03/21    

7/1401/239   

  ح  239-88-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

لثی منتقل نماید، آیا این شخص میدر صورتی که از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک را به شخص ثا

  ا اجرائیه نماید؟قانون صدور چک مبادرت به اخذ 23تواند بر اساس ماده 

 پاسخ:

نامه عدم پرداخت، چک را به دیگري انتقال داده است، این انتقال از در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی

با  1355شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون صدور چک مصوب 

) 1397این قانون (اصالحی  23ر اجراییه وفق ماده شود؛ لذا صدواصالحات و الحاقات بعدي محسوب نمی

  پذیر نیست.امکان

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/29    

7/1401/237   

  ح  237-9/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

پس از قبول زوج،  زوجه ضمن تقاضاي طالق (طالق خلعی) تمامی حقوق مالی خود را به زوج بذل کرده است و

 1400/12/1رأي بر طالق زوجه صادر و صیغه طالق اجرا و ثبت شده است. تاریخ اجراي صیغه طالق و ثبت آن 

ضمن مراجعه به دفترخانه طالق، اعالم رجوع به مابذل نموده و مراتب به  1401/2/29است و زوجه در تاریخ 

راجعه به دادگاه با رجوع زوجه موافقت نموده و اعالم با م 1401/3/1دادگاه اعالم شده است. زوج در تاریخ 

 31هاي نیمه اول سال که ماهکند. نظر به اینداشته است در صورت رجوع زوجه به ما بذل، وي نیز رجوع می

روزه است، تاریخ رجوع زوج و صیغه طالق بیش از نود روز است. آیا این رجوع زوجه صحیح است؟ چنانچه 

  ا در صورت مطالبه مهریه توسط زوجه، زوج مکلف به پرداخت است؟پاسخ منفی است، آی

 پاسخ:

کننده است. ثانیاً، مراد از ماه در اوالً، احراز انقضاي عده یا عدم آن امري است قضایی که بر عهده مرجع رسیدگی

تحریرالوسیله، مقررات و احکام مرتبط با عده، ماه هاللی (قمري) است و عبارت مرحوم امام خمینی در جلد دوم 

صریح در این معناست. در این زمینه نظریه مشورتی این اداره کل به شماره » فی عده الفراق«ذیل فصل  15مسأله 

  شود.مندي به پیوست ارسال مینیز جهت بهره 26/4/1391مورخ  808/7

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/03/29    

7/1401/234   

  ح  234-9/1-1401ره پرونده:  شما

  

  استعالم:

زوجه در مقابل دعواي تمکین زوج اظهار داشته است که سه دانگ از منزل معرفی شده جهت تمکین متعلق به 

دهد. آیا این مورد دلیل موجهی وي است و به عنوان شریک مال مشاع اجازه تصرف در این منزل را به زوج نمی

  شود؟بازگشت وي به منزل مشترك محسوب میبراي عدم تمکین زوجه و عدم 

 پاسخ:

و  576، 571اوالً، در فرض سؤال که زوجین به صورت مشاعی مالک مسکن مشترك هستند، مستفاد از مواد 

ی الشرکه تصرف فیزیکتوانند بدون جلب رضایت دیگري در مالیک از شرکا (زوجین) نمیقانون مدنی هیچ 581

  ند مانع از تصرف زوجه در ملک مزبور شود.تواکنند و لذا زوج نیز می

که ثانیاً، در فرض استعالم که زوج در منزلی با زوجه سکونت دارد که در مالکیت مشاعی زوجین است، نظر به این

باشد، زوجه قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج می 1107مسکن یکی از مصادیق نفقه مذکور در ماده 

ین، از زوج بخواهد که منزل دیگري براي ادامه زندگی زناشویی تهیه کند. در این مورد حق دارد به منظور تمک

  تواند بدون جلب رضایت زوجه همین منزل را براي زندگی مشترك و تمکین معرفی کند.زوج نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/23    

7/1401/233   

  ك  233-68-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري شخص ثالث، دارنده وسیله نقلیه مکلف است براي پوشش خسارتهاي بدنی  3نظر به اینکه مطابق ماده 

وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبناي محاسبه میزان 

به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان  خسارت قابل پرداخت

باشد لطفاً در پاسخ اعالم فرمایید آیا پرداخت دیه فوت به میزان مبلغ مندرج در ه غیر حرام و هزینه معالجه آن میدر ما

  بایست به نرخ روز پرداخت گردد؟باشد یا میقرارداد بیمه می

 سخ:پا

ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه » ت«با عنایت به بند  -1

شود؛ ثانیاً، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه همان قانون، اوالً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی 3و ماده  1395مصوب 

هاي بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه یه مرد مسلمان در ماه غیر حرام براي پوشش خسارتحوادث حداقل به میزان د

الذکر به صراحت از خسارت ذکر به میان آورده و مبناي محاسبه میزان خسارت قابل گذار در ماده اخیراست؛ ثالثاً، قانون

جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه  پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش

غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته است. لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت 

 13در ماده  خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است؛ بنابراین مشمول حکم مقرر

قانون  490چنین حکم ماده االدا و همقانون یادشده از حیث پرداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه به قیمت یوم

  شود.مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرداخت نمی 1392مجازات اسالمی مصوب 

شود. به قانون فوق الذکر تعیین می 3نامه اجرایی ماده آیین 4دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنایت به ماده  -2

گر باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارك، مبلغ نامه اجرایی یادشده و تبصره یک آن، بیمهآیین 11موجب ماده 

ازاي هر روز نامه مزبور پرداخت کند و در صورت استنکاف، مکلف است عالوه بر اصل خسارت، به خسارت را وفق آیین

قانون بیمه  3نفع پرداخت کند. بنابراین با توجه به خاص بودن حکم ماده تأخیر، معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذي

و عدم تبعیت آن از احکام دیه،  1395اجباري خسارات واردشده به  شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  این قانون است. 3نامه اجرایی ماده آیین 11مشمول ضمانت اجراي مذکور در ماده  تأخیر در پرداخت این خسارت

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/21    

7/1401/231   

  ح  231-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از دادگاه حقوقی دستور موقت چنانچه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد و مالک پیش از صدور حکم 

مبنی بر جلوگیري از ساخت و ساز و همچنین از دادسراي عمومی و انقالب دستور جلوگیري از ساخت و ساز اخذ 

 164اند، در اجراي ماده جلسه نداشتهکرده باشد؛ اما به رغم ابالغ به متصرفان، آنان اعتنایی نسبت به صورت

دارد بنا و درخت در که مقرر می 1379ومی و انقالب در امور مدنی مصوب هاي عمقانون آیین دادرسی دادگاه

تواند دستور تخریب ماند ...، آیا اجراي احکام مدنی در مقام اجراي حکم رفع تصرف عدوانی میصورتی باقی می

خص شآوري تأسیسات و مشترکات عمومی شامل آب، برق و گاز که در رأي تکلیف آن مبنا و قطع اشجار و جمع

  نشده است را صادر کند؟

 پاسخ:

حکم رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا تفاوت دارد؛ اجراي حکم رفع تصرف موجب قلع و قمع بناي موجود 

کند و آن را تحویل شده اخراج میعلیهم را از محل تصرفعلیه یا محکومنخواهد بود؛ بلکه اجراي احکام محکوم

ع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا و مستحدثات و تأسیسات زیرزمینی نظیر آب، که رفدهد؛ مگر آنله میمحکوم

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 164برق و گاز مالزمه داشته باشد. همچنین از حکم مقرر در ماده 

  شود.چنین تالزمی مستفاد نمی 1379انقالب در امور مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



  
 

1401/03/10    

7/1401/229   

  ك  229-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با حجاب کامل و رعایت مقررات شرعی و قانونی داراي وصف کیفري  ،دوچرخه سواري بانوان در مال عام آیا

  باشد یا خیر؟می

 پاسخ:

ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده  با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و

آمده است، مادام که براي رفتاري طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2

بینی سواري یا موتورسواري بانوان مجازاتی پیشجا که براي دوچرخهتوان آن رفتار را جرم تلقی کرد و از آننمی

  سواري یا موتورسواري بانوان فاقد وصف کیفري است.لذا صرف دوچرخه نشده است،

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/25   

7/1401/223   

  ك  223-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خودروي فرد ثالثی جهت گرم مواد روانگردان شیشه در  116اي سه نفر متهم به اتهام جاسازي میزان در پرونده

متهم نمودن ایشان تحت تعقیب قرار گرفته و متهمین علیرغم احضار و جلب و اطالع از اتهام انتسابی جهت تحقیق 

گردند که باتوجه به وجود دالیل متقن مبنی بر توجه اتهام و نیز طی مراحل و تفهیم اتهام در دادسرا حاضر نمی

جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقالب ارسال  قانونی احضار و جلب در نهایت قرار

و با این استدالل که صدور  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  350شود و دادگاه محترم به استناد ماده می

حضور  قانون آیین دادرسی کیفري جایز نیست و تا 302راي غیابی در جرایم موضوع بندهاي الف، ب، پ، ت ماده 

اند متهمان و تحقیق از آنها و دسترسی به نامبردگان در شعب دادسرا بایستی مفتوح بماند، پرونده را عودت داده

نیز صراحتا به حضور متهم در  350لیکن از آنجایی که در مرحله دادسرا صدور راي غیابی مفهومی ندارد و ماده 

ایم موضوع بندهاي الف تا ت تا زمانی که دسترسی به متهمین دادگاه اشاره دارد لذا سوال این است که آیا در جر

حاصل نشده است پرونده بایستی در شعب تحقیق دادسرا مفتوح بماند یا اینکه پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل 

 ناظر 350قانونی احضار و جلب بایستی با صدور قرار نهایی و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال گردد ماده 

  به مرحله دادگاه است؟

 پاسخ:

، آن دسته 1392قانون آیین دادرسی کیفري  406در ماده » الهی دارندفقط جنبه حق«اوالً، منظور از جرایمی که 

  ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.از جرایمی است که منشأ آن

این است که تحقیقات  1392ري مصوب قانون آیین دادرسی کیف 190و  174، 104، 94، 2ثانیاً، مستفاد از مواد 

مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور 

متهم یا وکیل وي مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام الزم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق 

این قانون که مربوط  350ره، تحقیقات مقدماتی را ولو به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده درج در جراید و غی

  به مرحله دادرسی به معناي اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسري به دادسراها نیست.



ر متهم در دادگاه در جرایم ، بیانگر اهمیت حضو1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  350ثالثاً، مقررات ماده 

قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد  302موضوع ماده 

و الزم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به 

که اتهام انتسابی از لذکر، رسیدگی غیابی بالمانع است؛ مگر آنقانون فوق ا 406و 394مقررات مندرج در مواد 

  اللهی دارد. جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حق

االرض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه رابعاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فی

االرض نداند و یا محتواي پرونده، مجرمیت متهم صادیق افساد فیبا توجه به دالیل و قراین موجود، اتهام را از م

را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروري نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی 

  است.

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/03/21    

7/1401/220   

  ح 220-26-1401  شماره پرونده:

  

  استعالم:

کند. زوج راننده خودرو است و آن را وسیله زوجه بابت مهریه، خودروي زوج (یک دستگاه کامیون) را توقیف می

تواند با خودروي دیگران کار و داند؛ اما زوجه مدعی است همسر وي میمعیشت خود و جزء مستثنیات دین می

  ر وي نیست؛ آیا خودروي یادشده جزء مستثنیات دین است؟امرار معاش کند و این خودرو ابزار کا

 پاسخ:

و چنانچه  1394هاي مالی احصاء شده مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24موارد مستثنیات دین در ماده 

ماده ه» «علیه و افراد تحت تکفل وي باشد، مشمول بند وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروري محکوم

  ه است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.یادشد

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/23    

7/1401/218   

  ك  218-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اشد فري نموده بدر صورتی که شخصی علیه تمام مقامات دادسرا (دادستان و دادیاران) به جز یکی از دادیاران شکایت کی

و آن شخص پرونده در شعبه آن دادیار که از ایشان شکایت نشده داشته باشد پس از صدور قرار نهایی توسط آن دادیار، 

با توجه به وجود جهات رد دادرس بین دادستان و تمام دادیاران دیگر، آیا دادیاري که قرار نهایی را صادر نموده است در 

واند راجع به قرار خود اظهارنظر کند؟ یا بایستی جهت اظهارنظر، پرونده به دادسراي مجاور تمقام جانشین دادستان می

  ارسال شود؟

چنانچه همین شخص از دادیار مذکور نیز شکایت کرده باشد و بین این شخص و دادیار مذکور نیز از موجبات رد دادرس 

ات رد دادرس بین این شخص و تمامی مقامات قضایی حادثه شده باشد، در موارد شکایات بعدي ایشان در فرض وجود جه

هاي ارسالی از حوزه مجاور به این حوزه چگونه خواهد بود شهرستان، و ارجاع پرونده به دادسراي همجوار، تکلیف نیابت

  آیا مقامات این حوزه با وجود جهات رد دادرس، صالحیت اجرایی مفاد نیابت را دارند یا خیر؟

 پاسخ:

  فررزاییجناب آقاي می

  رئیس محترم دادگستري شهرستان امیدیه

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1401/3/2مورخ  218به شماره ثبت وارده  1401/3/1مورخ  9026/178/1824بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

ه تعقیب کیفري آغاز شود؛ بنابراین در مواردي که علیه قاضی کشود، مگر آنصرف شکایت از جهات رد محسوب نمی

 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  39شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدي باشد، چون برابر ماده 

دیگر  علقشود، قاضی مرسیدگی به این اتهام در مرجع کیفري مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می

قانون  40عمدي باشد، با توجه به ماده اختیار رسیدگی ندارد و رد وي منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر

گیرد و در این موارد، تنها پس از مذکور، تعقیب قاضی پس از اعالم مرجع کیفري و اجازه دادستان انتظامی صورت می

  افتد و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.این تجویز، دعواي کیفري به جریان می

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/03/23    

7/1401/215   

  ك  215-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون چک در خصوص نحوه ابالغ در رسیدگی به دعاوي حقوقی نیز قابلیت اعمال خواهد داشت؟  22آیا مفاد ماده 

  یا مفاد این ماده در خصوص نحوه ابالغ مرحله اجراي حکم نیز قابل اعمال خواهد بود؟آ

توضیحاً اینکه در دعاوي حقوقی مربوط به چک و در حالتی که نشانی اعالم شده از سوي صادر کننده چک 

قانون  22ه گذار در ماد(صاحب حساب) به بانک شناخته نشود یا اساساً چنین محلی وجود نداشته باشد قانون

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی "صدور چک در خصوص تشریفات ابالغ اینگونه اعالم نموده است که 

یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابالغ اوراق تلقی 

از  گذاراستفاده قانون "بوعات ادامه خواهد یافتشود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطمی

کند که مفاد این ماده صرفاً در دعاوي کیفري قابل استفاده خواهد بود حال آنکه عبارت متهم این شائبه را ایجاد می

گذار  در رعایت حقوق متهم در تواند متضمن مجازات باشد لذاً حساسیت قانونچون دعاوي کیفري براي متهم می

 22ي کیفري به مراتب بیشتر از دعاوي حقوقی است، بنابراین برخی اعتقاد دارند با تجویز اعمال مفاد ماده دعاو

گذار، این ماده به طریق اولی در دعاوي حقوقی نیز قابل اعمال قانون صدور چک در دعاوي کیفري از سوي قانون

  باشد.

 پاسخ:

  زاده اقدم حلوائیجناب آقاي تقی

  ه یازدهم حقوقی شهرستان قزویندادرس محترم شعب

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  215به شماره ثبت وارده  1401/3/1مورخ  9031/12336/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/3/2

، 16الحات بعدي آن و از جمله مواد و اص 1355) همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 2و 1

این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات این قانون در دعاوي کیفري و مدنی چک، قابل اعمال  20و  19



 ، صحیح نیست و»متهم«قانون یادشده به دعاوي کیفري صرفًا به واسطه قید کلمه  22است و لذا اختصاص ماده 

ی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نیست و که اقامتگاه قانوناساساً این

در ماده مزبور مؤید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابالغ است. از سوي دیگر، ماده » هرگونه ابالغ«عبارت 

ه و درست بقانونی یادشده در پی حمایت از دارنده چک است؛ بنابراین صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق 

بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نشانی نیز مراتب را به بانک اعالم کند؛ در نتیجه حمایت از دارنده چک 

هاي آن، سازگاري ندارد. بنا به مراتب، اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه

  حله اجراي حکم کیفري یا حقوقی نیز قابل اعمال است.هاي مدنی و نیز در مرقانون یادشده در رسیدگی 22ماده 

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

  



 

1401/03/22    

7/1401/214   

  ك  214-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اند در صورت تودر جرایم تعزیري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می«قانون مجازات اسالمی  62مطابق ماده 

وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وي در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت 

امل تواند شحال سوال اینجاست که آیا حبس بدل از جزاي نقدي می» سامانه (سیستم)هاي الکترونیکی قرار دهد.

  جازات اصلی بزه ارتکابی باشد؟بایست به عنوان ماین ماده شود یا اینکه مجازات حبس می

 پاسخ:

  جناب آقاي کاظمی

  دادگاه تجدید نظر استان قم 6رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  214به شماره ثبت وارده  1401/3/1مورخ  9020/75/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/3/2

نامه اجرایی آیین 2ماده  2و بند  1392قانون مجازات اسالمی  62با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده 

هاي الکترونیکی قضاییه، آزادي تحت نظارت سامانهرئیس قوه 10/4/1397هاي الکترونیکی مصوب مراقبت

 529اي نقدي موضوع ماده قانون موصوف، مختص محکومان به حبس است و محکومان به جز 62موضوع ماده 

  قانون مجازات اسالمی) خروج موضوعی دارند. 62قانون آیین دادرسی کیفري از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 

  

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
 



1401/03/23    

7/1401/213   

  ك  213-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) دادگاه در هر صورت  614رت ایجاد صدمات و جراحات مذکور در ماده آیا در صو -1

جري بیم ت تکلیف به صدور حکم به جنبه عمومی مجازات دارد یا اینکه اختیار دارد در صورت عدم احراز اخالل در نظم یا

  از صدور حکم نسبت به جنبه عمومی جرم خودداري نماید؟

قانون مجازات اسالمی استناد نشده است از صدور حکم  614دگاه میتواند به استناد اینکه در کیفرخواست به ماده آیا دا-2

  نسبت به جنبه عمومی جرم وفق ماده یاد شده خودداري نمایند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي حسینی

  اجراي احکام کیفري قم  3دادیار محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  213به شماره ثبت وارده  9/12/1400مورخ  9020/10486/3000ه استعالم شماره بازگشت ب      

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/3/1

قانون مجازات  614در فرض سؤال که فردي متهم به ایراد صدمه بدنی عمدي موضوع صدمات مذکور در ماده  -1

دگاه نفیاً یا اثباتاً مکلف به اظهارنظر در مورد جنبه عمومی جرم است و اگر دادگاه در این است، دا 1375اسالمی مصوب 

خصوص اظهارنظر نکرده باشد، متعاقباً حسب تقاضاي شاکی یا دادستان و یا رأساً مکلف به اظهارنظر است و در صورت 

ربط، باید مورد را از موارد عدم مقامات ذيخودداري دادگاه از اظهارنظر به رغم تقاضاي اشخاص مذکور یا تذکر سایر 

  (تعزیرات) از سوي دادگاه نخستین تلقی کرد. 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  614احراز شرایط مذکور در ماده 

که اقدام متهم موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران است، با تشخیص این -2

اي ندارد؛ بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص دهد کننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخلهگیدادگاه رسید

رغم عدم درخواست دادسرا، نسبت به است، علی 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  614که مورد از مصادیق ماده 

  کند.صدور حکم مقتضی اقدام می

 روح اله رئیسی

  قوه قضاییهمعاون اداره کل حقوقی 

  
 



1401/03/23    

7/1401/212   

  ك  212-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گردند، چنانچه ارزش ه محکوم علیهم بالسویه به ردمال محکوم میم مشارکت در سرقت یا کالهبرداري کدر جر

اصالحی قانون  104قانون کاهش مجازات حبس و ماده  11مال موضوع جرم بیش از حد نصاب مذکور در ماده 

گردند کمتر از حد نصاب مذکور باشد مجازات اسالمی باشد اما سهمی که هر یک از شرکاي جرم مکلف به رد می

 20نفر باشند که هر شریک مکلف به پرداخت  3میلیون تومان باشد و شرکاي جرم 60(مثًال ارزش مال مسروقه 

  باشند؟قابل گذشت میباشد) با این وصف آیا جرایم مذکور میلیون تومان می

 پاسخ:

  جناب آقاي حسینی

  اجراي احکام کیفري قم  3دادیار محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  212به شماره ثبت وارده  1400/11/24مورخ  9020/9921/3000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/3/1

گونه که در جرایم تعزیري، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکاي جرم هم، مانه

ؤولیت فیه مسشود و در مانحنسرقت کل مال مسروقه یا کالهبرداري نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می

م مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردي که قابل گذشت بودن جر

همانند جرایم سرقت و کالهبرداري که در استعالم آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار براي قابل گذشت بودن 

  جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکاي جرم.

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  



  
 

1401/03/21    

7/1401/209   

  ح  209-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

وعد شده در مقسط و اقساط تعیینبه و متعاقباً پرداخت پیشدر صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم -1

شده عیینت علیه، آیا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي دریافتی وي عالوه بر اقساطمقرر توسط محکوم

  پذیر است؟له امکانو به درخواست محکوم

چنانچه ملک موضوع حکم خلع ید مربوط به یک فقره پالك ثبتی وراثتی و مشتمل بر چند مغازه و ملک  -2

تواند از اجراي حکم نسبت به یکی از متصرفان که قسمتی از ملک را در تصرف له میمسکونی باشد، آیا محکوم

  که حکم خلع ید وي صادر شده باشد یا نشده باشد؟؛ اعم از ایننظر کنددارد، صرف

 پاسخ:

  جناب آقاي سلطانی

  رئیس محترم دادگستري شهرستان تاکستان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  209به شماره ثبت وارده  1401/2/31مورخ  9031/12036/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره 1401/3/1

شود علیه داراي حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي وي کسر میچنانچه محکوم -1

و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد 

علیه قانوناً بالمانع و در این حد سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي محکوم وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک

لغ علیه بیشتر از مبمالئت وي مسلم است؛ بنابراین در فرض استعالم، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایاي محکوم

یف مازاد ، توق1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96به باشد، با رعایت ماده یا ارزش هر قسط از محکوم

  علیه بالمانع است.مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایاي محکوم

که وفق مقررات قانون اجراي احکام در فرض صدور حکم خلع ید چندین مغازه و ملک مسکونی، نظر به این -2

له کم با رضایت محکومهمین قانون، تعطیل، توقیف، قطع و یا تأخیر اجراي ح 24از جمله ماده  1356مدنی مصوب 



رخی به یا نسبت به بتواند از اجراي حکم نسبت به بخشی از محکومله میبه نحو جزئی و کلی ممکن است، محکوم

  علیهم و متصرفان انصراف دهد. محکوم

دستورالعمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب « 4ماده » الف«ضمناً با توجه به بند 

د راجع هاي متعدکه استعالم باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، لطفاً از طرح سؤالمبنی بر این» 19/9/1398

  به موضوعات مختلف حقوقی در یک استعالم خودداري نمایید.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/30    

7/1401/207   

  ك  207-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش حبس تعزیري قانون گذار با درج دو شرط فقدان سابقه موثر کیفري و نصاب کمتر  11مطابق ماده 

ادي از قانون مجازات اسالمی در فصل سرقت را به شرح مواد ومیلیون تومان و در خصوص مال مسروقه، م 20از 

، لذا صریحا اعالم نظر فرمایید در مواردي که شخص و قابل گذشت اعالم نموده است 665و  661و  657و  656

 20گردد مال کمتر از گردد و حسب بررسی مشخص میسارق همراه با مال مسروقه توسط ضابطین دستگیر می

ردد، گباشد و نوع سرقت هم مشمول یکی از مواد فوق الذکر میمیلیون تومان بوده و سارق فاقد سابقه موثر می

د که گرداثار حق مبنی بر این که مال را سرقت نموده یا اینکه حسب تحقیقات مشخص میو حسب اقرار صریح 

قط باشد به عبارتی فمال مسروقه توسط سارق سرقت شده است، لیکن شاکی به هیچ نحوي قابل شناسایی نمی

ه رحلمشخص و واضح است که سارق مال را سرقت نموده است و تحقیقات در خصوص شناسایی صاحب مال به م

آیا شود (باشد لذا اوال ،تکلیف مال مسروقه چه میمایوسی و نا امیدي رسیده است و شاکی قابل شناسایی نمی

توان به متهم تفهیم گردد و قانون مدنی) ثانیا؛ چه اتهامی را می 28مجهول مالک است یا خیر؟ و منشمول ماده 

  متهم قید آزاد گردد؟ آیا اصالً متهم قابل تعقیب می باشد یا خیر و یا اینکه

 پاسخ:

  ورديجناب آقاي حق

  دادیار محترم شعبه چهارم دادسراي عمومی وانقالب شهرستان ساوه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  207به شماره ثبت وارده  1401/2/31مورخ  9012/584/37000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح 1401/2/31

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

به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104هاي موضوع ماده سرقت

قانون  44تري باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده شود؛ لذا در فرض سؤال ضابطان دادگسگذشت محسوب می

آیین دادرسی کیفري عمل کنند و چنانچه قاضی رسیدگی کننده، وجود شرایط مقرر در قانون یعنی فقدان سابقه 



که ارزش اموال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد، احراز کند، جرم قابل گذشت است مؤثر کیفري و این

و تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري  12به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده و چون شروع 

قانون مجازات اسالمی مشروط به شکایت شاکی است و عدم شکایت شاکی به هر علتی (از جمله  100ماده 

قانون  12و  11د مواد مواردي که شاکی شناخته نشود) از موانع تعقیب کیفري است، لذا مرجع قضایی به استنا

نماید (موضوع تفهیم اتهام به متهم که در استعالم آمده ، قرار موقوفی تعقیب صادر می1392آیین دادرسی کیفري 

، 1392قانون مجازات اسالمی  215گفته و ماده قانون پیش 148است اساساً منتفی است) و نیز با عنایت به ماده 

سط مرجع قضایی تعیین شود و اصوالً دستور استرداد این اموال به مالک تکلیف اموال مسروقه مکشوفه نیز تو

شود؛ ولی چنانچه مالک مال مسروقه با وجود انجام کلیه اقدامات و تحقیقات شناخته نشود، اموال مذکور صادر می

سرپرستی ارائه المالک است که باید به دادستان یا معاون مأذون وي در امور صاحب و مجهولاز مصادیق اموال بال

نزد مقام قضایی مذکور  1313صاحب مصوب قانون راجع به اموال بال 4هاي مقرر در ماده شود و تا مضی مهلت

المالک بودن آن توسط دادستانی با صاحب و مجهولشود و پس از گذشت مواعد مزبور با احراز بالداري مینگه

ریاست محترم قوه قضاییه، تحویل ستاد  27/3/1392مورخ  100/15658/9000توجه به بخشنامه شماره 

  شود.اجرایی فرمان امام (ره) 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/09    

7/1401/204   

  ك  204-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیین دادرسی کیفري  442اعمال ماده  چنانچه دادگاه، بخشی از مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید سپس در مقام

یک چهارم مجازات را تقلیل نماید آیا این میزان تقلیل نسبت به مجازات اولیه (بدون در نظر گرفتن تعلیق) اعمال 

گردد؟ مثالً جایی که دادگاه به یک سال گردد یا اینکه نسبت به مجازات قابل اجرا و تعلیقی جداگانه اعمال میمی

قانون آیین دادرسی کیفري یک چهارم  442ماه از حبس را تعلیق نموده سپس در اعمال ماده  9حبس نموده و 

گردد آیا مجازات قابل اجرا خواهیم داشت؟ به مجازات تقلیل نماید در این صورت این تقلیل به چه نحو اعمال می

  چه میزان؟

 پاسخ:

  جناب آقاي حسینی

  عمومی و انقالب قم اجراي احکام دادسراي  3دادیار محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  204به شماره ثبت وارده  1401/2/29مورخ  9020/3053/3000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/31

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442مقرر در قسمت اخیر ماده  "تا یک چهارم مجازات تعیین شده ..."عبارت 

، ظهور در این دارد که دادگاه صرفاً تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از اینکه قسمتی از آن 1392

ف دهد و لذا موجب قانونی جهت اعمال تخفیتعلیق شده باشد یا اساساً تعلیق نشده باشد، به عنوان تخفیف کاهش می

  ارد.اي دیگر وجود ندبه گونه

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  



  
 

1401/03/29    

7/1401/203   

  ك  203-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي ایراد ضرب و جرح عمدي منجر به شکستگی استخوان بینی، برخی مواقع در راستاي رسیدگی به برخی از پرونده

ب دادسرا، در خصوص جنبه خصوصی اتهام (دیه) قرار جلب به دادرسی و در خصوص شود همکاران محترم شعمشاهده می

) با استدالل فقدان ادله و عدم اخالل 1375قانون تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب  614جنبه عمومی اتهام (ماده 

وضوع رسیدگی و اظهار نظر دادسرا نمایند. با عنایت به اینکه عمل واحد متهم مدر نظم عمومی، قرار منع تعقیب صادر می

  باشد، آیا صدور دو قرار نهایی در خصوص یک اتهام،  مبناي قانونی دارد؟می

 پاسخ:

  جناب آقاي علیلو

  دادگاه کیفري دو شهرستان زنجان  108دادرس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  203ه شماره ثبت وارده ب 1401/2/28مورخ  9037/7879/2251بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/28

اوالً، چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارتکاب رفتار واحد از سوي متهم باشد، تنها یک قرار نهایی باید در خصوص 

به دادرسی و منع تعقیب نسبت به همان رفتار مزبور، صادر شود و صدور قرارهاي نهایی متعدد (نظیر قرار جلب 

رفتار) فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادسرا نمیتواند در فرض مطروحه دو قرار نهایی صادر کند و در صورت 

احراز وقوع بزه نسبت به رفتار مجرمانه مطروحه، تنها باید قرار جلب به دادرسی صادر شود و صدور قرار منع 

  تعقیب، صحیح نیست.

انیاً، تشخیص این که اقدام متهم موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران ث

اي ندارد؛ بنابراین، چنانچه دادگاه کننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخلهاست، با دادگاه رسیدگی

است، نسبت به صدور حکم مقتضی  1375می قانون مجازات اسال 614تشخیص دهد که مورد از مصادیق ماده 

  کند.اقدام می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  

 
 

1401/03/23    

7/1401/201   

  ح  201-9/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 و تبصره ذیل آن صراحتاً یا بصورت 1353/11/15قانون حمایت خانواده مصوب 19در خصوص اینکه ماده 

ضمنی نسخ گردیده یا خیر اظهارنظر فرمایید و چنانچه ماده موصوف نسخ گردیده باشد مستند قانونی آن نیز 

رساند که برخی از شعب دادگاههاي خانواده این شهرستان و دیگر تصریح گردد توضیحا بعرض آن مقام می

نمایند و برخی از شعب استناد میشهرستانها در تصمیمات و آراء قضایی خود کماکان به آن ماده و تبصره آن 

دادگاههاي بدوي و محاکم تجدیدنظر استان عقیده برنسخ ماده مذکور دارند، و لیکن شعب یاد شده هیچگونه مستند 

  نمایند.قانونی بر نسخ آن در تصمیمات خود تصریح نمی

 پاسخ:

  جناب آقاي مهنائی

  دادگاه خانواده اهواز 2رئیس محترم شعبه 

  اي خیر؛با سالم و دع

، 1401/2/28مورخ  201به شماره ثبت وارده  4/11/1400مورخ  0001416بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

در مقام احصاي آراي قطعی در امور خانواده بوده که در  1353قانون حمایت خانواده مصوب  19ماده  -2و  1

آن آراء راجع به تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداري اطفال، حضانت اطفال و حق مالقات با  4و  3، 2بندهاي 

بند، امکان تجدید نظر دادگاه در تصمیم قبلی  3اطفال را قطعی اعالم نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص 

قانون  331ماده » ب«یاد شده مستند به بند  بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوي موضوع بندهايخود را پیش

و به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست و  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

در مقام بیان مهلت اعتبار  1391قانون حمایت خانواده مصوب  34چنان که در ماده ماده مذکور منسوخ است. هم

ش، به مهلت سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأي قطعی یا قطعی شدن رأي تصریح دارد که بر گواهی عدم امکان ساز

قابل اعتراض بودن گواهی یادشده داللت دارد. همچنین تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء موضوع بندهاي 



راجع به نفقه، حضانت و یادشده است، فلسفه وجودي خود را از دست داده است. با وجود این، ماهیت حقوقی آراء 

شود و به علت حدوث شرایط جدید، شده نمیگاه مشمول اعتبار امر قضاوتاي است که هیچمالقات اطفال، به گونه

نفع وجود دارد که در این صورت باید دعواي امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذي

م اي که قبالً در این خصوص اتخاذ تصمیرجاع شود؛ بنابراین، گرچه شعبهطرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ا

  باشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست.کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/25    

7/1401/196   

  ك  196-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء محاکم کیفري اعم  427با عنایت به اینکه وفق ماده 

باشد؛ مگر آنکه قطعیت آراء در قانون تصریح شده ها میاي بودن رسیدگیاز حکم و قرار بر مبناي اصل دو درجه

ام احصاء آراء قابل تجدیدنظر نبوده، چون به حکایت بند الف و ب ماده ماده صدرالذکر هم در مق 2باشد و تبصره 

تواند در تضاد با همان ماده باشد و اند و تبصره ماده نمیقانون آیین دادرسی کیفري آراء قطعی احصاء شده 427

ایت از اصل این قانون تصریح گردیده است که حک 483و  442نظر به اینکه قطعیت آراء ثانویه نیز حکایت مواد 

قابل تجدید نظر بودن آراء ثانویه محاکم کیفري است از لذا از آنجا که در قانون آیین دادرسی کیفري تصریح به 

قطعیت قرار عدم صالحیت کیفري با قاضی واحد وجود ندارد و از طرفی هم قانونگذار در بیان قواعد اختصاصی 

قرار عدم صالحیت را قابل اعتراض ولی محدود به دادستان نموده این قانون  390ها با تعدد قاضی وفق ماده دادگاه

دیوان عالی کشور قطعیت آراء نیاز به ذکر و  640است و همچنین نظر به اینکه وفق راي وحدت رویه شماره 

تصریح آن در قانون است آراء قابل اضرار به غیر را (که قرار عدم صالحیت دادگاههاي کیفري هم قابل اضرار به 

ر است) قابل اعتراض و  تجدید نظر خواهی دانسته است اعالم فرمایید که آیا قرار عدم صالحیت محاکم کیفري غی

با قاضی واحد؛ قابل تجدید نظر خواهی است؟و در صورت قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صالحیت فوق ؛اشخاصی 

  این قانون می گردد؟ 433ات مشمول ماده باشد یا طبق عمومکه حق تجدیدنظرخواهی دارند محدود به دادستان می

 پاسخ:

  جناب آقاي فیروزي

  هاي عمومی و انقالب شهرستان بندرعباسمعاون محترم قضایی رئیس کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  196به شماره ثبت وارده  1401/2/27مورخ  9033/805/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود:تی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشور1401/2/28

صرفاً در مقام بیان قابل  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  390نظر به این که قانونگذار در ماده  -1

باشد و عبارت ذیل این ماده مبنی بر اعاده اعتراض بودن قرار عدم صالحیت صادره از دادگاه کیفري یک می



راً بینی شده در این ماده منحصه دادگاه کیفري یک، صریح در این است که اعتراض پیشپرونده (جهت رسیدگی) ب

قانون یادشده  قرار عدم صالحیت  427ماده  2در خصوص دادگاه کیفري یک است؛ بنابراین و مستفاد از تبصره 

اهی نبوده و تابع قانون یادشده، قابل تجدید نظرخو 340ماده » الف«صادره از دادگاه کیفري دو، موضوع بند 

  باشد.مقررات مربوط به حل اختالف در صالحیت می

  ، پاسخ به این پرسش منتفی است.1با توجه به پاسخ مذکور در بند  -2

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/09    

7/1401/195   

  ك  195-25-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري  اگر محکومان ضوابط و مقررات  520خصی با محکومان در ماده در موضوع اعطاي مر

هاي اصالحی و تقویتی شرکت و امتیازات الزم را اخذ ویتامین مناسب نیز معرفی زندان را رعایت و در برنامه

براي استفاده از نمایند آیا مرخصی در این صورت حق محکوم است یا امتیاز است اگر محکوم تامین مناسب 

مرخصی نسپارد یا از توي آن عاجز باشد با فرض حق برخورداري از مرخصی آیا میشود میزان مرخصی هاي 

  استفاده نشد را مثالً تحت عنوان مرخصی متصل به آزادي از میزان محکومیت کسر نمود.

 پاسخ:

  جناب آقاي محوالتی

  نانهاي عمومی و انقالب مرکز سمرئیس کل محترم دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  195به شماره ثبت وارده  1401/2/27مورخ  9039/182/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/28

براي زندانیان  هاي آن، با اهداف خاصیو تبصره 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  520مقنن در ماده  -1

قانون یادشده به منظور ترغیب  520بینی کرده است؛ به عنوان مثال، مرخصی موضوع صدر ماده مرخصی پیش

هاي اصالحی و تربیتی و کسب امتیازات رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه«زندانیان در 

ی بینپیش» جلب رضایت شاکی خصوصی«ان به این ماده به منظور ترغیب آن 3و مرخصی موضوع تبصره » الزم

شده است؛ بنابراین در صورتی که محکوم واجد شرایط مقرر قانونی باشد و آمادگی براي سپردن تأمین مناسب 

را نیز داشته باشد، محروم کردن وي از برخورداري از مرخصی برخالف اهداف مقنن است و مقامات مربوط باید 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نامه سازمان زندانآیین 202ن موافقت کنند. صدر ماده در حدود مقرر با مرخصی آنا

  مؤید این استنباط است. 1400مصوب 

 29/10/1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصالحی نامه اجرایی سازمان زندانآیین 202و  200مواد  -2

قانون آیین دادرسی کیفري  520نامه همسو با ماده ییناین آ 194ریاست محترم قوه قضاییه با عنایت به ماده 



باشد و اساساً مربوط به مدت مرخصی و چگونگی اعطاي آن نیست و در خصوص اعطاي می 1392مصوب 

مرخصی و مدت آن، قاضی اجراي احکام باید مطابق ضوابط مربوطه (نظیر آنچه در مواد قانونی آیین دادرسی 

گفته که عیناً مبتنی نامه پیشآیین 198و  197، 196، 195، 194ین قانون و مواد ا 520کیفري و از جمله ماده 

  قانون آیین دادرسی کیفري آمده است) رفتار کند. 520بر ماده 

توانند به گفته، محکومان مینامه پیشآیین 194و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  520برابر ماده 

هاي اصالحی و تربیتی و کسب امتیازات الزم پس ت زندان و مشارکت در برنامهشرط رعایت ضوابط و مقررا

از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند؛ بنابراین اعطاي مرخصی به محکومان 

و از سوي باشد از یک سو مشروط به دارا بودن شرایط مقرر در این ماده و منوط به سپردن تأمین مناسب می

در هر ماه؛ در نتیجه به تشخیص » سه روز«در هر ماه است، نه » حداکثر سه روز«دیگر مدت استفاده از مرخصی 

مقام اعطاکننده ممکن است کمتر از سه روز در هر ماه نیز باشد. با توجه به مراتب یادشده، گرچه از مواد موصوف 

شود، اما مرخصی استحقاقی دارد و به طور خودکار ذخیره میشود که هر زندانی سه روز در هر ماه استفاده نمی

هرگاه شخصی در طول مدت سپري کردن محکومیت، نتواند از تمام یا بخشی از مرخصی که به تشخیص مقام 

 200مند شود، اعطاي مجموع آن در پایان این مدت با لحاظ مواد اعطاکننده واجد شرایط استفاده از آن است؛ بهره

داکثر تواند بیشتر از حگفته بالمانع است. شایان ذکر است اعطاي مرخصی در هر صورت نمینامه پیشنآیی 202و 

نامه یادشده باشد و در خصوص تمامی جرایم، آیین 194قانون آیین دادرسی کیفري و ماده  520مقرر در ماده 

عطاي آن در قالب مرخصی منتهی به چنانچه مجموع مرخصی استحقاقی زندانی به میزان مقرر در استعالم باشد، ا

  مانع است و نوع جرم (محکومیت) از این حیث تأثیري ندارد.آزادي بال

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/29    

7/1401/194   

  ح  194-9/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد از -1

طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند، آیا با وجود حکم 

  ، این دعوا قابل پذیرش است؟1353قانون حمایت خانواده مصوب  16مقرر در ماده 

 16داند با ماده که ثبت واقعه ازدواج دائمی را الزامی می 1391 قانون حمایت خانواده مصوب 20آیا ماده  -2

  در تعارض است؟ 1353قانون حمایت خانواده مصوب 

چه در مقام رسیدگی به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و یا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد چنان -3

  ندهد، تکلیف چیست؟

زوجیت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمی ازدواج و طالق از دفتر رسمی  چه به رغم حکم قطعی مبنی برچنان -4

ازدواج و طالق ثبت این ازدواج کند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضایت وي 

  خودداري کند، تکلیف چیست؟

  آیا باید همسر اول طرف دعواي صدرالذکر قرار گیرد؟ -5

 پاسخ:

  جناب آقاي شیري 

  دادگاه خانواده دادگستري شهرستان زنجان 3ئیس محترم شعبه ر

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  194به شماره ثبت وارده  1401/2/27مورخ  9037/7572/2525بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/28

ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و  1391قانون حمایت خانواده مصوب  20جا که وفق ماده از آن -5تا  1

ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض  27/11/1393نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 29با لحاظ تبصره ماده 

عواي سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ د

که نیازي باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن



دعوا قرار گیرد؛ اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد عدم حضور وي در جلسه دادرسی و یا عدم 

قانون حمایت  16ه عدم رعایت حکم مقرر در ماده چنان کاجازه وي به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نیست؛ هم

از حیث مراجعه به دادگاه جهت تحصیل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع دعواي اثبات  1353خانواده مصوب 

قانون حمایت خانواده  49زوجیت و الزام زوج به ثبت واقعه نکاح نیست و ضمانت اجراي کیفري مندرج در ماده 

انع حکم به ثبت چنین نکاحی نیست؛ بر این اساس دفتر رسمی طالق نیز ملزم است بر اساس نیز م 1391مصوب 

تواند به استناد فقدان رضایت همسر رأي قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید و نمی

رزد؛ اما در اجراي ماده اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد، از ثبت ازدواج مجدد استنکاف و

قانون  49و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  72

کند، ، دادگاه خانواده که به دعواي اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می1391حمایت خانواده مصوب 

(در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به الذکر مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر

  دادستان اطالع دهد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

 



1401/03/16    

7/1401/193   

  ح  193-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، چنانچه قرار 1379ی و انقالب در امور مدنی مصوب هاي عمومقانون آیین دادرسی دادگاه 259وفق اطالق ماده 

کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوي خواهان و در مرحله تجدید نظر تجدید نظرخواه موظف به پرداخت 

باشد؛ حال چنانچه صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه در راستاي دفاعیات خوانده در مرحله هزینه کارشناسی می

که صراحتاً درخواست کارشناسی نمایند، آیا همچنان تجدید نظرخوانده در مرحله تجدید نظر باشد؛ بدون آن بدوي یا

یادشده منصرف  259که اطالق ماده خواهان و تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی هستند یا آن

ارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شده به موردي است که جهت اثبات ادعاي خواهان یا تجدید نظرخواه، قرار ک

است و چنانچه دادگاه در راستاي ادعاي خوانده یا تجدید نظرخوانده و بدون درخواست صریح ایشان براي 

کارشناسی، مبادرت به صدور قرار کارشناسی نماید، پرداخت هزینه بر عهده خوانده یا تجدید نظرخوانده خواهد 

  بود؟

 پاسخ:

  جناب آقاي یاري اصلی

  هاي عمومی و انقالب شهرستان رشترئیس محترم کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  193به شماره ثبت وارده  1401/2/24مورخ  9027/89/720بازگشت به نامه شماره       

جناب آقاي راستبد دادرس محترم  21/2/1401مورخ  0100126در خصوص استعالم شماره  1401/2/28

  شود:می حقوقی آن شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم میدادگاه عمو 10شعبه 

تواند به دو اعتبار توجیه شود؛ نخست، از این حیث که استفاده از نظر ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه می

را در رأي خود و کارشناس به عنوان دلیل از سوي اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل 

اي تشخیص دهد که به لحاظ فنی و که، دادگاه موضوع را به گونهنتیجه رسیدگی مؤثر تشخیص دهد و دیگر آن

که تخصصی بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد. در فرض اخیر این

است، مؤثر در مقام نیست؛ بنابراین، توضیحات و اظهارات چه امري دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته 



تواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع که ارجاع امر به کارشناس را درخواست کنند، میاصحاب دعوا بی آن

را براي دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگریز از ارجاع آن به کارشناس باشد. تشخیص 

قانون  259کننده است. بدیهی است با توجه به ماده با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگی این موارد

، چنانچه انجام کارشناسی به تقاضاي 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

تقاضی و چنانچه به نظر دادگاه (به متقاضی (خواهان یا خوانده) به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد، بر عهده م

لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع) باشد، در مرحله بدوي با خواهان و در مرحله تجدید نظر بر عهده تجدید 

  نظرخواه خواهد بود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/24    

7/1401/189   

  ك  189-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  ستعالم:ا

باشد و از (پابند الکترونیک) می در خصوص محکومی که در حال تحمل حبس تحت سامانه نظارت الکترونیک

قانون مجازات اسالمی کتاب  547حوزه و محدوده مشخص شده در راي دادگاه خارج شود آیا مشمول تبصره ماده 

  پنجم (غیبت زندانی) میگردد یا خیر؟

  ضمانت اجرایی براي این تخلف وجود دارد؟در صورت منفی بودن جواب، چه 

 پاسخ:

  جناب آقاي قاسمی

  معاون محترم دادستان عمومی و انقالب اراك در اجراي احکام کیفري

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ   189به شماره ثبت وارده  1401/2/26مورخ  9012/2873/3005بازگشت به استعالم شماره       

  شود:ین اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی ا1401/02/26

، ناظر به فرار زندانی از زندان یا بازداشتگاه است و تبصره آن نیز 1375قانون مجازات اسالمی  547ماده  -1

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نامه اجرایی سازمان زندانناظر به زندانیانی است که طبق مقررات آیین

اند که در صورت عدم مراجعت به موقع زندانی بدون عذر موجه فراري محسوب رفته به مرخصی 1400مصوب 

هاي شده است و با عنایت به تعاریف زندانی، زندان و بازداشتگاه طبق بندو قابل تعقیب و مجازات طبق ماده یاد

  و تبصره ذیل آن نیست. گفتهقانون پیش 547شده، فرض سؤال مشمول ماده نامه اجرایی یادآیین 1ماده  3و  2، 1

» واحدهاي نظارت الکترونیکی« 1397هاي الکترونیکی مصوب نامه اجرایی مراقبتآیین 24به تصریح ماده  -2

قانون مجازات اسالمی  62روزي محکوم به حبس که طبق تصمیم دادگاه بر اساس مقررات ماده به صورت شبانه

قانون آیین دادرسی کیفري  553این ماده یا بر اساس ماده به  1399الحاقی سال  2و نیز تبصره  1392مصوب 

گیرد را از طریق سامانه سما تحت نظارت قرار هاي الکترونیکی قرار میتحت نظارت سامانه 1392مصوب 

دهند و چنانچه برخالف مقررات یا تعهدات اخذشده رفتار کند، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم می

 شود؛ و در فرض سؤال که مراتبربط گزارش میبه شوراي انضباطی زندان یا مقام قضایی ذي مقتضی حسب مورد



ت بینی ضمانتخطی محکوم یعنی خروج وي از محدوده مراقبتی به دادگاه اعالم شده است، با توجه به عدم پیش

دادگاه خروج محکوم از  ، چنانچه1397هاي الکترونیکی مصوب نامه اجرایی مراقبتاجراي خاص در قانون و آیین

نامه تشخیص دهد، با لغو تصمیم قبلی خود مبنی بر تحت این آیین 25محدوده مراقبتی را خارج از شمول ماده 

هاي الکترونیکی، دستور اجراي محکومیت حبس در زندان را صادر نظارت قرار دادن محکوم به حبس در سامانه

  کند.می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  
  
  

  

  

 
  

 



1401/03/09    

7/1401/187   

  ك  187-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قداره و پنجه بوکس در  شمشیر، ،حمل قمه«زات اسالمی بخش تعزیرات قانون مجا 617ماده  1مطابق تبصره 

انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات صورتی که صرفاً به منظور درگیري فیزیکی و ضرب و جرح 

  ...»گردد مقرر در این ماده محکوم می

حال سوال اینجاست که آیا ابزار مورد اشاره در این ماده حصري است یا خیر؟ و آیا شامل مواردي مثل چاقو و 

  شود یا خیر؟نیمچه و غیره می

ن مجازات اسالمی بخش تعزیرات و به عنوان ساخت و تهیه قانو 664شود، آیا طبق ماده اگر شامل این ماده نمی 

  وسیله ارتکاب جرم، قابلیت مجازات وجود دارد یا خیر؟

 پاسخ:

  جناب آقاي کاظمی

  رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  187بت وارده به شماره ث 1401/2/25مورخ  9020/62/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/26

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  617مصادیق تبصره یک الحاقی به ماده » حصري بودن«با عنایت به  -1

مل وي کیفري، ح) و اصول منع توسل به قیاس در امور ماهوي کیفري و ضرورت تفسیر مضیق قوانین ماه1375

ارج گفته خچاقو (که از جمله ابزاري است که استعمال مشترك دارد) از قلمروي تبصره یک الحاقی به ماده پیش

  است.

، اوالً، 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  664مقصود از هر نوع وسیله براي ارتکاب جرم موضوع ماده  -2

کننده آن را عالماً و عامداً براي جرم خاصی ساخته یا تهیه کرده باشد که مطلق وسیله است. ثانیاً، سازنده یا تهیه 

کننده با توجه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده با تطبیق اعمال ارتکابی با مواد قانونی مرجع قضایی رسیدگی

صرف  1375رات) قانون مجازات اسالمی (تعزی 617کند. ثالثاً، مطابق ماده نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می



حمل چاقو جرم نبوده و در صورتی که توأم با تظاهر یا قدرت نمایی باشد یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا 

  اخاذي یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گالویز شود جرم است.

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/16    

7/1401/186   

  ح 186-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي هاي عمومی حقوقی، مرجع بدوي با ورود در ماهیت دعوا و بررسیدر برخی از دعاوي مطروحه در دادگاه

کند؛ اما در الزم ضمن طرح استدالل مورد نظر خود مبادرت به صدور حکم در رابطه با دعاوي مطروحه می

دالل ماهوي دادگاه بدوي، حکم صادره توسط مرجع بدوي را  مواردي دادگاه تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن است

کند؛ این قرار رد دعواي خواهان تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوي ارسال می

ذا کند؛ لامر با توجه به یک مرتبه اظهارنظر ماهیتی در مرحله بدوي، دادگاه بدوي را با مشکالت جدي مواجه می

  هاي زیر اعالم نظر فرمایید.اهشمند است با توجه به مراتب یاد شده، در خصوص پرسشخو

  تواند حکم صادره توسط مرجع بدوي را قرار رد دعواي خواهان تلقی کند؟آیا دادگاه تجدید نظر می -1

اهیت مجدد در م با توجه به اظهارنظر سابق دادگاه بدوي در ماهیت دعوا، آیا این دادگاه تکلیفی جهت رسیدگی -2

  دعوا دارد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي بازیار

  رئیس محترم دادگستري شهرستان قدس

  با سالم و دعاي خیر؛

در  1401/2/26مورخ  186به شماره ثبت وارده  1401/2/24مورخ  164/638بازگشت به نامه شماره       

م شعبه پنجم دادگاه عمومی جناب آقاي حسینی رئیس محتر 24/1/1401خصوص استعالم فاقد شماره مورخ 

  شود:حقوقی آن شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

تواند حکم دادگاه بدوي را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه مواردي که دادگاه تجدید نظر می -1

ء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بدوي صادرکننده رأي جهت رسیدگی ماهوي ارسال کند، در قانون احصا

که رأي دادگاه بدوي در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوي بدون ورود االصول در مواردي بستگی دارد و علی

تواند حکم دادگاه بدوي به ماهیت دعوي در قالب حکم مبادرت به صدور رأي کرده باشد، دادگاه تجدید نظر می

  این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است.  را قرار تلقی کند؛ تشخیص



که دادگاه تجدید نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی در مواردي -2

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 253کند، با توجه به ماده ماهوي به دادگاه بدوي ارسال می

، دادگاه بدوي مکلف 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  450ماده » ب«و بند  1379امور مدنی مصوب 

به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و اقتضاي تبعیت از مرجع عالی در فرض سؤال، پذیرش عدم اظهارنظر 

قرر براي در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر براي رد دادرس و ضمانت اجراي م

  آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوي ناگزیر از رسیدگی خواهد بود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

 
  

  
  

 



1401/03/30    

7/1401/185   

  ح  185-28/2-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شده در قراردادهاي تسهیالت بانکی، در واقع خسارت قراردادي است که جایگزین خسارت هاي تعییندر وجه التزام

شده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522تأخیر تأدیه موضوع ماده 

علیه از پرداخت آن معاف مهاي یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط، محکواست؛ آیا در خصوص وجه التزام

عیینی که وجه التزام تبه، با توجه به اینشود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتی از محکوممی

به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت براي کل محکوم

  وجه التزام چگونه است؟ 

 پاسخ:

  آقاي فصیحی رامنديجناب 

  رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  185به شماره ثبت وارده  25/2/1401مورخ  9031/10476/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/26

ر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات اوالً، توافق ب

بینی شده است؛ ها پیشبا اصالحات بعدي، براي وجوه و تسهیالت اعطایی بانک 1362بانکی بدون ربا مصوب 

خسارت تأخیر تأدیه بر اساس  اما در تمام دعاوي که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت

  شود. انجام می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522ماده 

آن است  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522ثانیاً، مستفاد از ماده 

رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع تأدیه فرع بر آن است که وي بهکه الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر 

کند؛ از سوي دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه داللت بر آن دارد که عدم 

شود؛ بنابراین، در پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمی

اه با که دادگورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانیص



کند، از زمان صدور حکم بدوي بر اعسار، خسارت تأخیر احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می

دادگاه  شده و یا مبلغی کهاط تعیینعلیه در پرداخت اقسشود در فرضی که محکومگیرد. اضافه میتأدیه تعلق نمی

یادشده  522پرداخت) تأخیر کند، ماده علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیشتمکن مالی محکوم

  رسد.قابل اعمال به نظر می

قانون  این 15ذیل ماده  2با اصالحات بعدي؛ از جمله تبصره  1362ثالثاً، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 

) صراحتی بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادي از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط 1376(اصالحی 

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب  522الذکر و با در نظر گرفتن مالك ماده ندارد؛ بنا به مراتب فوق

حاسبه خسارت تأخیر تأدیه تسهیالت بانکی اعطایی و اطالق این ماده، مطالبه و م 1379در امور مدنی مصوب 

از تاریخ صدور حکم بدوي بر اعسار یا تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون، حکم 

  کند، وجاهت قانونی ندارد.بر تقسیط آن صادر می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/09    

7/1401/181   

  ك  181-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

موارد زیر جرم  1396/7/11قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  40نظر به اینکه به موجب ماده 

شوند (استفاده از ظروف و هاي تعیین شده با حکم دادگاه محکوم میمحسوب می شود و مرتکبان به مجازات

هاي غیر استاندارد حبس اي عالمت استاندارد براي بسته بندي، عرضه و فروش فرآوردهوسایل بسته بندي دار

 1394/8/19مورخ  744و یا هر دو مجازات) با در نظر گرفتن راي وحدت رویه  2یا جزاي نقدي درجه  5درجه 

  باشد.باشد یا کیفري یک میرسیدگی به این جرم در صالحیت دادگاه کیفري دو می

 پاسخ:

  آقاي  دکتر الهیاريجناب 

  شرقی  دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان 28رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  181به شماره ثبت وارده  1401/2/22مورخ  9011/593/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/25

، معیار و مالك تشخیص 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  428و  427، 315، 304، 302مواد  مستفاد از

قانون  19هاي ماده است که بر اساس شاخص» درجه مجازات جرم«و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم، 

قانوناً داراي شود و در مواردي که جرم واحد هاي آن مشخص میو تبصره 1392مجازات اسالمی مصوب 

هاي قانونی با هاي متعدد تخییري است، براي تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازاتمجازات

هاي آن و لحاظ رأي وحدت و تبصره 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي مقرر در ماده توجه به شاخص

گاه باالترین درجه مجازات، بندي شود؛ آندرجهها مستقل از سایر مجازات 19/8/1394مورخ  744رویه شماره 

 4مالك تعیین و تشخیص دادگاه صالح براي رسیدگی به موضوع است. در فرض سؤال که به جرم موضوع بند 

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده است و جرم مذکور داراي سه مجازات تخییري است و  40ماده 

شود و باالترین درجه جرم مذکور، درجه سه مجازات تخییري با هم مقایسه میبراي تشخیص درجه مجازات 



ه ماد» ث«مجازات که همان جزاي نقدي درجه دو است، مالك تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند 

  باشد.قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صالحیت دادگاه کیفري یک می 302

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  
 



1401/03/29    

7/1401/179   

  ع  179-192-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده قانونی و حریم شهر در اختیار و وظایف با عنایت به این

با اصالحات و الحاقات بعدي است و در حریم شهر و  1334د قانون شهرداري مصوب کمیسیون موضوع ماده ص

هاي هادي و تفصیلی عنوان فاقد کاربري قید شده است، آیا در صورت تخلف ساخت و ساز غیرمجاز در حریم طرح

ها باغ اعی وتواند بر اساس شکواییه جهاد کشاورزي، به استناد قانون حفظ کاربري اراضی زرشهر دادگستري می

  با اصالحات و الحاقات بعدي رأي بر قلع و قمع صادر کند؟ 1374مصوب 

 پاسخ:

  جناب آقاي پیرزاده

  مدیرکل محترم امور مجلس قوه قضاییه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  179به شماره ثبت وارده  21/2/1401مورخ  115/1314/9000بازگشت به نامه شماره       

جناب آقاي نجفی نماینده محترم  10/2/1401مورخ  1270301استعالم شماره در خصوص  1401/2/25

شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شوراي اسالمی، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم 

  شود:می

حات بعدي، چنانچه با اصال 1374ها مصوب اوالً، با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

هاي مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ

ها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصالحی ماده یک این قانون است و از طرفی مطابق آن

، 1384ها مصوب شهر و روستا و شهرك و نحوه تعیین آنقانون تعاریف محدوده و حریم  2قسمت اخیر ماده 

هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در 

هاي آن رسیدگی با اصالحات و الحاقات بعدي و تبصره 1334قانون شهرداري مصوب  100کمیسیون ماده 

هاي داخل حریم شود که مالکان اراضی و باغین دو قانون، این نتیجه حاصل میشود. از توجه به مقررات امی

شهرها، چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربري بدهند و از جمله احداث بنا کنند، باید قبالً از کمیسیون موضوع 



، مجوز تغییر با اصالحات بعدي 1374ها مصوب تبصره یک اصالحی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

کاربري را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداري براي احداث بناي مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب 

عالی شهرسازي و معماري ایران به باغ ¬ها بر اساس طرح مصوب شوراي که اراضی زراعی و باغکنند؛ مگر این

این صورت، صدور پروانه براي طرح جدید، مربوط به شهر یا منطقه گردشگري و ... تغییر کرده باشد که در 

  شهرداري بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصالحی ماده یک قانون مورد اشاره نیست. 

با اصالحات و الحاقات بعدي،  1334ها مصوب قانون شهرداري 100ثانیاً، وظیفه قانونی کمیسیون موضوع ماده 

مانی نظیر اقدام عمرانی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم رسیدگی به تخلفات ساخت

ها واقع در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی و یا و تخلفاتی نظیر تغییر کاربري غیر مجاز در اراضی و باغ

هاي حیت مراجع قضایی و دیگر دستگاهها است که رسیدگی به آن در صالآهن و نظایر آنها و راهتجاوز به حریم راه

  ربط است.ذي

بنا به مراتب فوق در فرض سؤال مرجع قضایی براي رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر کاربري غیرمجاز 

با منع قانونی  1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3برابر مقررات مربوط از جمله ماده 

  باشد.مواجه نمی

  

 تر احمد محمدي باردئیدک

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/21    

7/1401/178   

  ح  178-26-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي متعدد از سوي زندانیان و محکومان مالی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در فرض با توجه به طرح درخواست

  به و تقسیط آن، خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید.مصدور حکم به اعسار از پرداخت یکجاي محکو

 پاسخ:

  جناب آقاي نوریان

  هاي عمومی و انقالب اصفهانرئیس محترم کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  178به شماره ثبت وارده  1401/2/25مورخ  9016/527/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود:ورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مش1401/2/25

است  آن 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522اوالً، مستفاد از ماده 

رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي به

ي دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه داللت بر آن دارد که عدم کند؛ از سو

شود؛ بنابراین، در پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمی

که دادگاه با  یزانیصورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به م

که، گیرد. توضیح آنکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیاحراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می

داخت علیه نسبت به پرشده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومعلیه در پرداخت اقساط تعیینچنانچه محکوم

  رسد.یادشده قابل اعمال به نظر می 522تأخیر کند، ماده پرداخت) دفعی آن را احراز کرده است (پیش

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 522ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 

را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط،  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیعلیه از محکوم

  شود.تأخیر آن قسط نیز محاسبه می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/25    

7/1401/177   

  ح  177-98-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

کنند، دهند، مسترد میدعاوي مالی دادخواست خود را حسب ضرورتی که خود تشخیص میدر مواردي وکالي خواهان در 

که قرار صادره به کنند؛ با عنایت به اینصدور گواهی ابطال تمبر مازاد جهت استفاده در دعاوي جدید را درخواست می

عرفه را صادر کرده است، خواهشمند ها بوده است و دادگاه رأساً قرارهاي اعالمی در تسبب درخواست یا اقدام خود آن

است اعالم فرمایید آیا تمبر مالیاتی ابطالی متعاقب استرداد دعوا در دعاوي جدید مطروحه از ناحیه وکالي یادشده قابل 

  محاسبه است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي طباطبائی

  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز 16رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  177به شماره ثبت وارده  1401/2/22مورخ  9011/1662/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/25

کننده و استفاده از این گواهی به میزان مبلغ مندرج در اوالً، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد از سوي دفتر شعبه رسیدگی

المشاوره و الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 31شده، مستند به ماده هاي دیگر به عنوان تمبر مالیاتی ابطالآن در پرونده

ریاست محترم قوه قضاییه است؛ هرچند در فرض سؤال صدور قرار  28/12/1398هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب 

  وي وکیل بوده است، صدور گواهی یادشده با منعی مواجه نیست.ابطال دادخواست در نتیجه استرداد دادخواست از س

» له نگرددالوکاشده مستحق دریافت حقپرونده به نحوي مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال«ثانیاً، مقصود از عبارت 

 ماده» ث«و » ت«، »پ«، »ب«، »الف«نامه یادشده آن است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهاي آیین 31در ماده 

حقی نامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطالن دعوي یا بیاین آیین 12

  خواهان صادر شده است، نمیشود.

ال وک شده، باید میزان سهم صندوق حمایتنامه یادشده، در محاسبه میزان تمبر ابطالآیین 31ثالثاً، در موارد مشمول ماده 

  و سهم کانون وکالي دادگستري که توسط وکیل پرداخت شده است، لحاظ شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/30    

7/1401/172   

  ك  172-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

  باشد؟ ی قانون مجازات اسالمی میاصالح 37آیین دادرسی کیفري بر اساس ماده  483) آیا تخفیف موضوع ماده 1

آیین دادرسی کیفري ،مجازات را تعلیق نماید و یا سایر نهادهاي  483تواند در مقام اعمال ماده ) آیا دادگاه می2

  ارفاقی را اعمال نماید؟

 پاسخ:

  جناب آقاي حسینی

  اجراي احکام کیفري قم  3دادیار محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  172به شماره ثبت وارده  1401/02/25مورخ  9020/2763/3000به استعالم شماره  بازگشت      

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/02/25

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483مندرج در ماده » در حدود قانون تخفیف دهد«منظور از عبارت  -1

بینی شده در قانون و با رعایت زات جرم مورد نظر در حدود تخفیف پیشآن است که تخفیف مجا 1392

  هاي مربوط به تخفیف مجازات، انجام گیرد.ممنوعیت

قانون آیین دادرسی کیفري، منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجراي مجازات  483مقررات ماده  -الف -2

ست که داراي احکام و شرایط خاص است. ارفاقی ا 1392به بعد قانون مجازات اسالمی مصوب  46موضوع ماده 

این دو  کهباشد؛ کما اینها نمیبودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجراي مجازات به معناي یکی دانستن آن

د رساند. با این حال، به نظر میتحت دو فصل متفاوت قرار گرفته 1392مبحث در قانون مجازات اسالمی مصوب 

که حکم صادره با قانون اخیرالذکر و با لحاظ این 46در ماده » دادگاه صادرکننده حکم«عبارت که با توجه به 

در  46که امکان تعلیق اجراي مجازات تحت شرایطی در ماده نیز قطعی است و با توجه به این 483اعمال ماده 

رفت که تعلیق اجراي مجازات توان نتیجه گپذیر است، میحین اجراي مجازات (پس از اجراي یک سوم آن) امکان

ه نفع که تفسیر قوانین جزایی بیافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است. مضافاً به اینتخفیف

  سازد. متهم امکان اتخاذ چنین نظري را میسر می



» لتبدی«اطالق کلمه  باشد و لذانوعی مجازات تعزیري می» هاي جایگزین حبسمجازات«که با توجه به این -ب

ها نیز و اصالحات و الحاقات بعدي، شامل این مجازات 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483در ماده 

گردد و منع قانونی در تبدیل مجازات تعزیري به مجازات جایگزین حبس در صورت وجود شرایط قانونی می

تر به حال ها مناسبصورتی که این مجازات در 1392مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسالمی مصوب 

  قانون صدرالذکر وجود ندارد. 483علیه باشد، مطابق ماده محکوم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/30    

7/1401/169   

  ك  169-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات  609به مامور دولت در حین انجام وظیفه موضوع ماده چنانچه دادگاه کیفري دو براي بزه توهین 

  قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت تعیین نماید . 3ماده  2اسالمی جزاي نقدي بدل از حبس وفق بند 

  را لحاظ نماید؟ 609آیا خالف مقررات قانونی عمل شده است. یا الزاما باید مجازات نقدي موضوع ماده 

 پاسخ:

  آقاي نوریان جناب

  هاي عمومی و انقالب اصفهانرئیس محترم کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  169به شماره ثبت وارده  1401/02/21مورخ  9016/483/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/02/24

هاي کیفري) از حیطه وظایف حت یا سقم آراي مراجع قضایی (در فرض استعالم دادگاهاوالً، اظهارنظر راجع به ص

  این اداره کل خارج است.

مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر  1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  104ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده 

ل گذشت میزان مجازات حبس بزه موضوع هاي حبس تعزیري درجه چهار تا هشت در قانون براي جرایم قابمجازات

قانون  3ماده  2ماه است که این مجازات از شمول بند  3روز تا  45قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)،  609ماده  

 2وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین خارج است؛ لذا تعیین جزاي نقدي بر اساس بند 

وجاهت قانونی است و چنانچه دادگاه بخواهد حکم به جزاي نقدي صادر کند، میزان آن قانون یادشده فاقد  3ماده 

  شود.هیأت وزیران تعیین می 25/12/1392نامه مورخ یافته موضوع تصویببا لحاظ مبالغ تعدیل

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 



1401/03/23    

7/1401/168   

  ك  168-54-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که اشعار می دارد:  1401/01/20قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  5با توجه به ماده 

  قانون به شرح زیر اصالح می گردد : 1ماده » ش«بند 5ماده «

ا تبه تعقیب شده یقاچاقچی حرفه اي: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مر

  »)ریال باشد100/000/000نشده باشد و ارزش کاال یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون( 

  باشد؟مستدعی است در پاسخ اعالم فرمایید:نحوه احراز قاچاق تعقیب نشده به چه صورت می

 پاسخ:

  حسینیجناب آقاي میر

  ددادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان لنگرو

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  168به شماره ثبت وارده  1401/2/21مورخ  9027/302/71000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/24

م اق سابق بر جرکه در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی ممکن است متهم به ارتکاب جرم قاچنظر از آنصرف

کاال  قانون مبارزه با قاچاق» ش«اخیر کشف شده اقرار کند؛ کیفیت احراز و اثبات قاچاق تعقیب نشده موضوع بند 

، امري موضوعی و مصداقی است که احراز و اثبات آن با توجه به محتواي پرونده و 1400و ارز اصالحی 

  امور کیفري است. تحقیقات معموله تابع عمومات ناظر به ادله اثبات در

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
 



1401/03/30    

7/1401/166   

  ك  166-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

باشد. همانطور که مستحضر می باشید یکی از شرایط بهره مندي از پابند الکترونیک جبران ضرر و زیان ناشی از جرم می

صف در خصوص جرایم مرتبط به مواد مخدر و روانگردان (با عنایت به نتایج و آثار زیان بار ارتکاب جرم و با این و

 دهد و از این طریق با صرف منابعهاي سنگینی که حاکمیت جهت کشف جرم و تعقیب و شناسایی مجرمین انجام میهزینه

شوند و بدین نحو به طور غیر و آبادانی کشور میها جهت عمران مالی کشور در این قسمت مانع تخصیص این هزینه

توان اینگونه تفسیر کرد که جزاي نقدي مورد حکم به عنوان ضرر و زیان نمایند) میمستقیم به جامعه نیز آسیب وارد می

د؟و دمندي از این نهاد ارفاقی ملزم به پرداخت کامل جزاي نقدي گرناشی از جرم در نظر گرفته شود و محکوم جهت بهره

،ضرر و 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  40مذکور در ماده »جبران ضرر و زیان ناشی از جرم «یا اینکه منظور از 

  زیاتی است که به اشخاص حقیقی یاحقوقی (بطور مشخص) وارد می گردد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي سنگاري

  دادیار محترم اجراي احکام کیفري دادسراي عمومی و انقالب رامسر

  الم و دعاي خیر؛با س

مورخ  166به شماره ثبت وارده  1401/02/22مورخ  9018/10/707بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/24

وضوع اعم از ضرر و زیان م 1392قانون مجازات اسالمی  40ماده » پ«در بند » ضرر و زیان«منظور از عبارت 

، دیه و رد مال است که لزوماً مورد مطالبه شاکی خصوصی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  14ماده 

که جزاي نقدي ماهیت مجازات را دارد و در فرض پذیرش مطالب منعکس شده در قرار گرفته باشد، در حالی

زاي نقدي از حالت مجازات خارج نخواهد استعالم به عنوان فلسفه تعیین و یا میزان جزاي نقدي، باز هم ماهیت ج

تفاسیر  کند تا ازشد و ذیل عنوان ضرر و زیان قرار نخواهد گرفت ضمناً تفسیر قوانین به نفع متهم نیز ایجاب می

  دهد پرهیز شود.اي که دامنه شمول احکام ارفاقی را کاهش واژگان به گونه

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/29    

7/1401/162   

  ك  162-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الف :آیا دادگاه می تواند مستقیما و بدون اینکه دادستان و یا محکوم علیه از وي درخواست کرده باشند راسا در 

  مورد تعلیق حین اجراي مجازات تصمیم بگیرد؟

رداخت دیه محکوم شده باشد آیا براي تعلیق حین اجراي مجازات ب :در موردي که محکوم علیه به تحمل حبس و پ

باید عالوه بر تحمل یک سوم حبس ،یک سوم دیه را هم پرداخت کرده باشد؟ اگر براي پرداخت دیه همچنان مهلت 

  داشته باشد به چه نحوه باید عمل کرد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي بارانی

  رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

  الم و دعاي خیر؛با س

مورخ  162به شماره ثبت وارده  1401/2/19مورخ  9000/2286/110بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/20

یا تواند ضمن حکم محکومیت ، دادگاه می1392قانون مجازات اسالمی مصوب  49الف، هر چند که طبق ماده 

این قانون چنانچه حکم محکومیت صادر  46پس از آن، قرار تعلیق اجراي مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده 

ک که یو دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجراي احکام یا محکوم، در صورتی

تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق یسوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی م

  اجراي مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجراي مجازات نیست.

جبران ضرر «این قانون  40ناظر به ماده  1392قانون مجازات اسالمی  48و  46اوالً، با توجه به اطالق مواد  -ب

صورت راي صدور قرار تعلیق اجراي مجازات نیز ضروري است و در غیر این» راري ترتیبات جبرانو زیان یا برق

شده، شرایط قانون یاد 40ماده » پ«(عدم جبران ضرر و زیان یا عدم برقراري ترتیبات جبران) با توجه به بند 

مغایر هم  1392اسالمی قانون مجازات  51و ماده  40ماده » پ«صدور قرار محقق نشده است. مقررات بند 

که بر اصل کلی که صدور قرار تعلیق اجراي مجازات مانع اعمال حق مدعی ضمن آن 51نیستند؛ زیرا ماده 



خصوصی نیست، تأکید دارد، ناظر به موردي است که بین طرفین ترتیبی براي جبران خسارت یا دیه معین شده 

  بات ندارد. بنابراین مقررات این دو ماده قابل جمع است.باشد که صدور قرار تعلیق تأثیري بر اجران آن ترتی

دادگاه می تواند در جرایم تعزیري درجه سه تا هشت در صورت  1392قانون مجازات اسالمی  46ثانیاً، طبق ماده 

وجود شرایط مقرر براي تعویق صدور حکم، اجراي تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند و 

همین ماده یکی از این شرایط، » پ«همین قانون ذکر شده و مطابق بند  40تعویق صدور حکم در ماده  شرایط

جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران آن است و در فرض سؤال این ضرر و زیان شامل دیه نیز هست که 

ه باشد و وجود مهلت براي پرداخت براي تعلیق مجازات باید یا پرداخت شده باشد یا ترتیب پرداخت آن داده شد

که دیه را واجد احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان  1392قانون مجازات اسالمی  452دیه با عنایت به ماده 

  داند، مؤثر در مقام (جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران) نیست.می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  

 



1401/03/16    

7/1401/151   

  ح  151-76-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733وفق آراء وحدت رویه شماره 

اس بر اسللغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت کشور، در فرض مستحق

للغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله ارزش روز مبیعی است که مستحق

اي که ثمنی به صورت جزئی یا پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده

شود یا چنانچه ثمن به صورت ه تشخیص داده میکلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشد

کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ 

به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال 

للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی مبیع که مستحق حاضر ارزش روز

از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد 

  تومان را پرداخت کند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي شهرودباري

  هاي عمومی و انقالب رشتیی رئیس کل دادگاهمعاون محترم قضا

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  151به شماره ثبت وارده  1401/2/19مورخ  9027/70/720بازگشت به نامه شماره       

جناب آقاي راستبد دادرس محترم  17/2/1401مورخ  0000752در خصوص استعالم شماره  1401/2/20

  شود:شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می دادگاه عمومی حقوقی آن 10شعبه 

هیأت عمومی دیوان عالی  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733در آراي وحدت رویه شماره 

کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن 

ادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت پرداختی است؛ د

مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین 



 من پرداختی توسط خریدارکند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه مالك تعیین است، میزان ثمی

است و چنانچه وي بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی مالك محاسبه غرامت یادشده 

است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی 

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

وقی قوه قضاییهمدیر کل حق



 

1401/03/25    

7/1401/150   

  ك  150-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند و هم تریاك حمل کند، مرتکب تعدد مادي شده است شخصی که در یک زمان هم مشروبات الکلی حمل می

عدد مادي است یا یا تعدد معنوي؟یا اینکه شخصی که در یک زمان هم موادمخدر تریاك حمل کند و هم هروئین، ت

  تعدد معنوي؟

 پاسخ:

  جناب آقاي محمد بارانی

  رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  150به شماره ثبت وارده  1401/2/19مورخ  9000/2286/110بازگشت به استعالم شماره       

  شود:ی، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم م1401/2/20

 »حمل تریاك و هروئین« یا » حمل مشروبات الکلی و تریاك«زمان مرتکب دو جرم در فرض سؤال که فردي هم

شود، قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصالحات بعدي است می 8و  5که موضوع دو جنس متفاوت از مواد 

است و تشابه رکن مادي  1399می اصالحی قانون مجازات اسال 134مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 

  زمانی ارتکاب آن دو جرم، مانع از تسري مقررات تعدد مادي جرایم بر رفتار مرتکب نیست.جرایم ارتکابی و هم

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  



 

1401/03/25    

7/1401/144   

  ح  144-76-1401شماره پرونده:  

  

  عالم:است

 45چنانچه شخصی در گذشته زمینی که موات بوده است احیاء و اقدام به زراعت نموده است، با توجه به اصل «

هاي موات و ... در اختیار حکومت اسالمی است و مواد هاي عمومی از قبیل زمینقانون اساسی که انفال و ثروت

کننده نسبت به  موات، آیا مالکیت براي شخص احیاء قانون مدنی در باب احیاء اراضی 140ماده  1و بند  23- 27

  »باشد یا خیر؟رقبه متصور می

 پاسخ:

  جناب آقاي احمدي

  معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان مازندران

  با سالم و دعاي خیر؛

  140مورخ  144ارده به شماره ثبت و 1401/2/11مورخ  9018/284/600بازگشت به استعالم شماره       

شود؛ ثانیاً، سؤال به کیفیت شده کلی است و از ابهام در قوانین و مقررات خاصی ناشی نمیاوالً، سؤال مطرح

مطروحه ابهام دارد و مشخص نیست مقصود از احیاي زمین در گذشته چه زمانی است و آیا ناظر بر پیش از 

مشخص نیست که در حال حاضر ملک در محدوده شهري پیروزي انقالب اسالمی است یا پس از آن؛ همچنین 

ی گویها، حکم قضیه متفاوت است، پاسخجا که در خصوص هر یک از این وضعیتقرار دارد یا خارج از آن و از آن

  پذیر نیست.به این استعالم امکان

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/02    

7/1401/143   

  ح  143-127-1401پرونده:   شماره

  

  استعالم:

در مواردي که «با اصالحات و الحاقات بعدي  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 64ماده  3مطابق تبصره 

رد، گیارزش معامالتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می

باشد که با ه یادشده بر مبناي درصدي از ارزش معامالتی موضوع این ماده میمأخذ محاسبه عوارض و وجو

ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی و دستگاه ذي

رخ نرسد. درصد مذکور باید به نحوي تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از مرتبط می

همچنین وفق مصوبه جلسه مورخ ». ربط افزایش نیافته باشدتورم رسمی اعالمی از طرف مراجع قانونی ذي

ن اي تعییهیأت وزیران، مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بیست و هفت درصد ارزش منطقه 29/11/1399

هاي متفاوتی در مراجع قول رویهکه در خصوص محاسبه هزینه دادرسی دعاوي غیر منشده است. با توجه به این

هاي ارسالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحدهاي شود و این امر موجب اعاده دادخواستقضایی دیده می

قضایی شده و گاهی مطابق مقررات فوق و در برخی موارد نیز بر اساس صدر درصد ارزش معامالتی هزینه 

شمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعالم کنند، خواهدادرسی را محاسبه و وصول می

  فرمایید.

 پاسخ:

  جناب آقاي دکتر تدین

  مدیر عامل محترم کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  143به شماره ثبت وارده  1401/2/11مورخ  1401/ص/34662بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می ،1401/2/17

در «که مبنی بر این 1394هاي مستقیم اصالحی قانون مالیاتء 64ماده  3با توجه به تصریح مقنن در تبصره 

مواردي که ارزش معامالتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه 

یرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبناي درصدي از ارزش معامالتی موضوع این ماده گقرار می



 ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجعباشد که با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذيمی

هـ مورخ  58241/ت142168که هیأت وزیران در مصوبه شماره و با عنایت به این» رسدقانونی مرتبط می

 1399قانون یادشده را در سال  64ماده  3، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 5/12/1399

دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین » معادل بیست و هفت درصد ارزش معامالتی«

سبه هزینه دادرسی دعاوي مالی غیر منقول، بر اساس شده است، اطالق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محا

شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه بینیهمان درصد پیش

  گونه دعاوي وجود ندارد.دادرسی این

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  

 



1401/03/11    

7/1401/136   

  ع  136-57-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با توجه به اینکه طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري در دستور کار مجلس شوراي اسالمی 

ت اسالمی در دیوان عدالقرار دارد و پیشنهاد برخی از نمایندگان، قابل شکایت   بودن  تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد 

اداري می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت نظر محترم قوه قضاییه را  جهت انعکاس به صحن علنی 

  مجلس شوراي اسالمی به این معاونت اعالم فرمایند.

 پاسخ:

  جناب آقاي فرهادي

  معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستري

  ي خیر؛با سالم و دعا

، 1401/02/12مورخ  136به شماره ثبت وارده  1401/02/10مورخ  4985بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

و بعد از حدود یک دهه از تأسیس  1373هرچند قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در سال 

سالمی تصویب شده است، اما دانشگاه یادشده را در فهرست مذکور احصا نکرده است و در دانشگاه آزاد ا

ها به این فهرست، ذکري از دانشگاه آزاد هاي بعدي این قانون نیز به رغم افزودن برخی نهادها و سازماناصالحیه

بر این امر  11/8/1389حی اساسنامه دانشگاه مذکور اصال 5اسالمی به میان نیامده است. با وجود این، ماده 

» غیر خصوصی و غیر دولتی«عبارت ». اي غیر خصوصی و غیر دولتی استمؤسسه«تصریح دارد که این دانشگاه 

است؛ بنابراین تصریح به صالحیت دیوان عدالت اداري در » عمومی غیر دولتی«تعبیري دیگر از همان عبارت 

فع الذکر موجبات راه یادشده به شرح مذکور در استعالم فوقرسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات دانشگ

  ابهام از موضوع را فراهم خواهد آورد. 

اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی  5به پیوست تصویر مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی در خصوص اصالح ماده 

  برگرفته از سایت روزنامه رسمی تقدیم می گردد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  دیر کل حقوقی قوه قضاییهم
 



1401/03/10    

7/1401/135   

  ح 135-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه در مرجع بدوي دادگاه حقوقی، حکمی صادر شود و نسبت به حکم مذکور اعتراض به عمل آید و مرجع 

تواند نشاءکننده رأي بدوي میکننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و قرار تلقی کند، آیا همان قاضی ارسیدگی

  مجدداً در ماهیت قضیه به موضوع رسیدگی کند یا از موارد امتناع از رسیدگی است؟

 پاسخ:

  رادجناب آقاي صادقی

  هاي عمومی و انقالب شهرستان یزدمعاون محترم قضایی رئیس کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  135به شماره ثبت وارده  1401/2/11مورخ  9030/3397/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/12

در مواردي که دادگاه تجدید نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوي 

هاي عمومی و انقالب در امور انون آیین دادرسی دادگاهق 353کند، با توجه به ماده به دادگاه بدوي ارسال می

، دادگاه بدوي مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد جهات رد 1379مدنی مصوب 

  باشد.دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/30    

7/1401/133   

  ح  133-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي در دادگاه تجدید نظر مطرح به رسیدگی است؛ یکی از طرفین مدعی است دعواي مرتبط با موضوع پرونده

  خواسته در دادگاه بدوي در حال رسیدگی است. تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟  

  باید به آن ترتیب اثر داده شود؟ آیا ایراد مذکور قابل استماع است و  -1

  در فرض پذیرش ایراد مطروحه، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا پرونده باید از آمار کسر شود؟  -2

قانون آیین  19آیا دادگاه تجدید نظر حق صدور قرار اناطه در پرونده کیفري یا توقف رسیدگی موضوع ماده  -3

  را دارد؟ 1379قالب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و اندادرسی دادگاه

 پاسخ:

  کالییجناب آقاي رضوانی گیل

  مستشار محترم محاکم تجدید نظر استان گلستان 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  133به شماره ثبت وارده  1401/2/6مورخ  9021/148/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:ه شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل ب1401/2/11

باشد، با دعواي مطروحه در دادگاه بدوي ارتباط کامل اگر دعوایی که در دادگاه تجدید نظر مطرح می -2و  1

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 19رسد با استفاده از مالك ماده دارد، به نظر می

  ا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه تجدید نظر رسیدگی را متوقف کند.، دادگاه بدوي باید ت1379مصوب 

ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  454مطابق ماده  -3

مطابق قواعد و مقررات مربوط به مرحله نخستین است؛ بنابراین، اگر این دادگاه موضوع مطروحه را از مصادیق 

  کند.قانون یادشده قرار اناطه صادر می 21ار اناطه بداند، به استناد ماده صدور قر

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 



1401/03/02    

7/1401/128   

  ع  128-16/10-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مه را به عنوان خوانده ذکر نکرده چنانچه در دعاوي حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بی

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث  50باشد، آیا محاکم حقوقی در اجراي ماده 

مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابالغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟  1395ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

هاي کیفري یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است یا تمامی شده فقط شامل پروندهیاد 50به بیان دیگر، آیا ماده 

  گیرد؟هاي مرتبط با تصادف اعم از کیفري، حقوقی و مطالبه خسارات بدنی و مالی را دربرمیپرونده

 پاسخ:

  فرجناب آقاي میرزایی

  رئیس محترم دادگستري شهرستان امیدیه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  128به شماره ثبت وارده  1401/2/10مورخ  9026/108/1824به استعالم شماره  بازگشت      

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/11

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  50وفق صدر ماده 

نونی رسیدگی به دعاوي حوادث رانندگی موضوع قانون یادشده، اعم از دعاوي ، کلیه مراجع قا1395مصوب 

ا اند شرکت بیمه یراجع به مطالبه خسارت بدنی یا مالی، صرف نظر از کیفري یا حقوقی بودن پرونده، مکلف

  هاي بدنی را از مطرح شدن پرونده مطلع سازند.صندوق تأمین خسارت

 دکتر احمد محمدي باردئی

  حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 

  

 
  

  
  
  

  
 



1401/03/10    

7/1401/127   

  ح  127-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي در حال تصفیه ناشی از انحالل آن (اعم از قضایی یا قراردادي)؛ با توجه به تأکید قانون مبنی در مورد شرکت

کر نشود (اعم از این که در ستون خواهان ، چنانچه این قید در دادخواست ذ»در حال تصفیه«بر ضرورت درج قید 

  یا خوانده باشد)، ضمانت اجراي آن چیست؟ 

که در مورد ضمانت اجراي آن اختالف نظر است؛ برخی قضات معتقدند که عدم درج عبارت فوق توضیح آن

ت با محدودی هاجا که در وضعیت تصفیه، اهلیت شرکتاند از آناي بر این عقیدهتأثیر است و در مقابل عدهبی

ضروري است و عدم رعایت آن موجب صدور قرار عدم استماع دعوا » در حال تصفیه«مواجه است، لذا درج قید 

  به جهت عدم طرح درست دعوا است.

 پاسخ:

  جناب آقاي دهقانی فیروزآبادي 

  سرپرست محترم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان یزد

  یر؛با سالم و دعاي خ

مورخ  127به شماره ثبت وارده  1401/2/10مورخ  9030/305/500بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/11

الیحه قانونی اصالح  206در فرض سؤال که خوانده دعواي بدوي، شرکت در حال تصفیه است، هرچند وفق ماده 

شود و باید در دنبال ، شرکت به محض انحالل در حال تصفیه محسوب می1347قانون تجارت مصوب  قسمتی از

هاي نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی

ه، طرح دعوا و یا دفاع از آن الیحه قانونی یادشد 212جا که به موجب ماده مربوط به شرکت قید شود؛ اما از آن

» صفیهدر حال ت«بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه شرکت در حال تصفیه است، عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا عبارت 

شده نیست و در دنبال نام شرکت در دادخواست به عنوان خواهان یا خوانده مانع رسیدگی دادگاه به دعواي مطرح

  رأي مقتضی است.دادگاه موظف به رسیدگی و صدور 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/29    

7/1401/118   

  ك  118-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ارجاع شود و دادگاه با  2چنانچه از دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفري

اع دفاعیات وتوضیحات طرفین به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی جرم نیست و یا تشکیل جلسه دادرسی و استم

توانند اینکه در دادگاه تجدید نظر این نتیجه با طی فرآیند معنون به دست آید، آیا دادگاه کیفري و تجدیدنظر می

که لزوماً باید حکم برائت قانون آیین دادرسی کیفري قرار منع تعقیب صادر نمایند و یا این 376به استناد ماده 

  صادر گردد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي میرزایی  

  معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستري استان زنجان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  118به شماره ثبت وارده  1401/2/8مورخ  9037/4777/2199بازگشت به استعالم شماره       

  شود:شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره کل به 1401/2/10

، این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  455ماده » ب«و بند  454و  359، 358، 342مستفاد از مواد 

است که متعاقب انجام دادرسی به معناي اخص (تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه) چنانچه دادگاه کیفري یا 

کند و موجب قانونی جهت یفري نداند، حکم برائت صادر میتجدید نظر رفتار ارتکابی را اساساً واجد جنبه ک

قانون یادشده داللتی بر  376صدور قرار منع تعقیب بعد از انجام دادرسی به معناي اخص وجود ندارد و ماده 

  خالف این امر ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  



  
 

1401/03/09    

7/1401/116   

  ح  116-3/1-1401پرونده:   شماره

  

  استعالم:

، چنانچه استیفاي 1394هاي مالی مصوب هاي آن از قانون نحوه اجراي محکومیتو تبصره 3به موجب ماده 

 له تا حصول نتیجه جلبعلیه به تقاضاي محکومشده در قانون ممکن نشود، محکومبینیبه از طرق پیشمحکوم

شود تا آن نده از اجراي احکام به دادگاهی که رأي را صادر کرده است، ارسال میگونه موارد، پروشود؛ در اینمی

علیه را صادر کند و پرونده به واحد اجراي احکام اعاده شود. این رویه نانوشته موجب مرجع دستور جلب محکوم

ر وجه به ماده مذکوشود. با تله میمشکالت بسیاري از جمله طوالنی شدن روند اجراي احکام و تضییع حق محکوم

  هاي آن : و تبصره

قانون نحوه اجراي  3آیا ارسال پرونده از واحد اجراي احکام به دادگاه صادرکننده رأي جهت اعمال ماده  -1

  (جلب محکومعلیه) مطابق با قانون است؟ 1394هاي مالی مصوب محکومیت

پرونده نزد دادگاه صادرکننده رأي، حق  له و بدون ارسالآیا قاضی اجراي احکام پس از درخواست محکوم -2

  قانون مذکور را دارد؟  3اعمال ماده 

الوکاله) آیا قاضی اجراي الوثاقه یا وجهقانون یادشده (دستور ضبط صدور وجه 4با توجه به تبصره یک ماده  -3

ر ونده را جهت صدور دستوکه باید پرالکفاله را صادر کند یا اینالوثاقه یا وجهتواند دستور ضبط وجهاحکام، می

  نزد دادگاه صادرکننده رأي ارسال کند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي خاقانی نیک

  دادرس محترم دادگاه عمومی بخش میالجرد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  116به شماره ثبت وارده  1401/2/8مورخ  9012/74/22500بازگشت به استعالم شماره       

  شود:اداره کل به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی این1401/2/10



ریاست  24/7/1398العمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب دستور 6به موجب ماده  -3و  2، 1

البدل دادگاه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علی«محترم قوه قضاییه 

هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده دار کلیه مجري حکم، عهده

باشد، این امر مانع ، اعطاي مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می1394

در اجراي ماده دستورالعمل موصوف ». باشداز اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمی

نامه قانون مذکور آیین 22/1/1395اصالحی   34هاي عمومی و انقالب و ماده اصالحی قانون تشکیل دادگاه 10

هاي قضایی که واحد متمرکز اجراي احکام مدنی از سوي رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه

البدل دادگاه مجري حکم، احکام مدنی به عنوان دادرس علیشود؛ بنابراین دادرس اجراي ایجاد شده است، اجرا می

هاي مالی است و چنانچه قانون نحوه اجراي محکومیت 3دار کلیه امور اجراي احکام از جمله اعمال ماده عهده

یادشده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم  3البدل باشد، اعمال ماده قاضی اجراي احکام فاقد ابالغ دادرس علی

  ن و اجراییه است.نخستی

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 

 
  

  
  
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

 



1401/03/25    

7/1401/108   

  ح  108-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي حکم بر محکومیت صادر شده باشد و پس از سپري شدن مهلت تجدید نظرخواهی، درخواست چنانچه در پرونده

خواست تجدید نظرخواهی تقدیم شود و دادگاه به دلیل تجدید نظرخواهی خارج از مهلت، با قرار مقتضی آن یا داد

را مردود اعالم کند، آیا در صورت اعتراض به این قرار، دادنامه اصلی که پس از مهلت تجدید نظرخواهی نسبت 

که قرار رد تجدید نظرخواهی با وجود این به آن تجدید نظرخواهی شده است، قابل اجرا است؟ به عبارت دیگر، آیا

  قابل اعتراض است، دادنامه تجدید نظرخواسته اصلی، قطعی است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي محبی

  دادگاه کیفري دو شهرستان زرندیه 102دادرس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  108ثبت وارده به شماره  1401/2/4مورخ  9012/86/41000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/2/6

شود و تشخیص انقضاي این االجرا میرأي صادره به محض سپري شدن مهلت تجدید نظرخواهی قطعی و الزم

اهی خارج از مهلت مهلت بر عهده دادگاه بدوي است؛ بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدید نظرخو

نفع، اجراي رأي برابر مقررات، تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت قرار رد تقدیم شده باشد، به درخواست ذي

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادخواست تجدید نظرخواهی موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه

این قانون باشد، دادگاه باید وفق این  340شمول ماده مانع اجراي رأي نیست. بدیهی است اگر موضوع م 1379

  ماده رفتار و در صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی، دستور توقف اجراي رأي را نیز صادر کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
 



1401/03/29    

7/1401/97   

  ح  97-127-1401شماره پرونده:  

  

  :استعالم

ها، خانه، وزارت1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 32به موجب ماده 

هاي دولتی، نهادهاي انقالب اسالمی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت

گستري براي هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوي توانند عالوه بر استفاده از وکالي دادها میها و بانکشهرداري

مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. بر 

هاي موضوع این ماده براي پیگیري امور حقوقی خود اقدام به جذب و استخدام وکال این اساس، ادارات و دستگاه

نمایند. موضوع قابل توجه آن است که وکال و مشاوران مذکور پس از استعفا یا پایان ان حقوقی مییا مشاور

هاي همان دستگاهی که براي دفاع از حقوق و تعقیب دعاوي آن جذب قرارداد خود و با آگاهی کامل از پرونده

المال تامري که احتمال تضییع حقوق بیکنند؛ شده بودند، علیه دستگاه یا مؤسسه با اشخاص حقیقی قرارداد منعقد می

  را در پی دارد. خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

  جناب آقاي محمدیان روشنفکر

  معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري استان  همدان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  97به شماره ثبت وارده  21/12/1400 مورخ 670/3837/9036بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/1/31

هاي موضوع ها و دیگر سازمانخانهدر فرض پذیرش وکالت یا مشاوره حقوقی توسط وکال و مشاوران وزارت

علیه موکل یا ارگان متبوع  1379دنی مصوب هاي عمومی و انقالب در امور مقانون آیین دادرسی دادگاه 32ماده 

پس از انحالل وکالت به جهتی از جهات و یا پایان قرارداد، موضوع مشمول منع و مستوجب محکومیت انتظامی 

  به شرح زیر است:

و بند  1315قانون وکالت مصوب  37اوالً، چنانچه موضوع وکالت یا مشاوره قبلی و بعدي واحد باشد، وفق ماده 

بدون محدویت  2/4/1400نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب آیین 125 ماده 6



مقام قانونی او در خصوص همان موضوع ممنوع و مطابق ماده زمانی وکالت یا مشاوره علیه موکل سابق یا قائم

  یادشده مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج است. 125

در صورت قطع رابطه همکاري با اشخاص حقوقی اعم از دولتی «نامه مذکور؛ آیین 125اده م 9ثانیاً، مطابق بند 

ها بوده، تا پنچ سال از تاریخ قطع همکاري، وکالت یا و غیر دولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاوره آن

همچنین در هر «است.  ممنوع بوده و تخلف محسوب و مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج» هامشاوره علیه آن

شود و وي اطالعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه ها تشکیل میاي که علیه آنزمان نسبت به پرونده

  ، مرتکب تخلف و مستوجب مجازات یادشده است.»ها قبول وکالت، مشاوره یا داوري نمایدآن

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  

  

 
  

  
  
  

  

  

  

 
  

  
  
  

 
  

  
  
  

 



1401/03/30    

7/1401/92   

  ك  92-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در شهرستان رامسر اتفاق افتاده و حکم بدوي توسط  1385در پرونده هاي مبنی بر مشارکت در قتل عمدي قتل در سال 

دیوانعالی کشور ابرام و به اجراي احکام  توسط 1388دادگاه تجدید نظر مبنی بر قصاص صادر که این حکم در سال 

و آیین نامه  1392کیفري مرکز استان جهت اجرا ارسال گردید. با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

هاي کیفري با دادستان محل اجراي احکام پرونده  1398/03/26نحوه اجراي احکام حدود و سالب حیات و...مصوب 

مبنی بر اینکه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11باشد. با توجه به ماده کننده کیفرخواست میوقوع جرم و صادر 

شوند خواهشمند است اعالم فرمایید که در پرونده حاضر قواعد شکلی(قواعد مربوط به شیوه دادرسی) عطف به ماسبق می

ي احکام کیفري رامسر(محل وقوع جرم و محل باشد ایا اجرااجراي حکم قصاص با اجراي احکام کیفري مرکز استان می

  صدور کیفرخواست).

 پاسخ:

  جناب آقاي سنگاري

  دادیار محترم اجراي احکام کیفري دادسراي عمومی و انقالب شهرستان رامسر

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  92به شماره ثبت وارده  1401/1/29مورخ  9018/6/707بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/1/31

، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه 1392قانون آیین دادرسی کیفري  26و  22مستفاد از مواد 

نماید. عیت آن انجام وظیفه مینماید و از حیث صالحیت نیز تابع قوانین ناظر به صالحیت دادگاهی است که در ممی

االجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفري جدید منتهی به مهایی که سابقاً و قبل از الزبنابراین در فرض سوال، پروند

صدور حکم شده و در اجراي احکام دادسراي در معیت دادگاه کیفري استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، با 

شده ادامه اجراي حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این قانون یاد 296ماده  3لحاظ تبصره 

  ها به دادسراي محل وقوع جرم وجود ندارد.پرونده

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/25    

7/1401/91   

  ك  91-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند و محتویات پرونده، عنوان اتهامی معینی را با ذکر رفتار ارتکابی به متهم تفهیم می در فرضی که دادسرا برابر

کند حال دادگاه پس از سپس قرار تامین بازداشت موقت صادر می نماید و متهم نیز نسبت به آن اعتراض می

یص باشد تشخشت موقت نمیمطالعه پرونده ر،فتار ارتکابی را با عنوان اتهامی دیگري که اساساً از موارد بازدا

  می دهد تکلیف دادگاه چیست؟

تواند با این استدالل که عنوان اتهامی جز موارد بازداشت موقت نیست قرار را فک نموده و جهت آیا دادگاه می

تفهیم عنوان صحیح اتهامی به دادسرا عاده نماید؟ یا اینکه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ،حق اظهارنظر در 

  ص عنوان اتهامی ندارد تشخیص این عنوان با دادسرا است؟خصو

 پاسخ:

  جناب آقاي اسالمی 

  معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري استان کرمان

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1401/1/30مورخ  91به شماره ثبت وارده  1401/1/30مورخ  1401/1/2415بازگشت به نامه شماره       

جناب آقاي سنجري دادیار محترم دادسراي عمومی و انقالب  27/1/1401ستعالم بدون شماره مورخ درباره ا

  شود:شهرستان جیرفت، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

  

این است که در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  271و  270ماده » ب«، بند 280مستنبط از ماده 

کند، دادگاه کیفري رسیدگی کننده به اعتراض، هم نسبت به قرار تأمین بازداشت موقت اعتراض میمواردي که مت

با لحاظ مبانی صدور قرار تأمین کیفري و انطباق رفتار متهم با عنوان اتهامی و مالحظه ادله و مستندات پرونده 

ر بازداشت موقت دادسرا، مانع از اتخاذ کند و عنوان اتهامی مذکور در قراعنه را تأیید یا نقض میقرار معترض

تصمیم مقتضی (درخصوص بازداشت موقت) بر اساس عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست؛ لذا در فرض 

سؤال دادگاه، در صورت پذیرش اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت (به استناد عدم تناسب تأمین و به جهت 



) ضمن نقض قرار، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا 237رایم موضوع ماده عدم انطباق رفتار ارتکابی متهم با ج

عنه، نسبت به صدور قرار ارسال کرده و دادسرا هم با مالحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در نقض قرار معترض

  کند.تأمین متناسب به نحوي که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نشود، اقدام می

 اردئیدکتر احمد محمدي ب

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/09    

7/1401/79   

  ك  79-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

نماید ولیکن اساساً موضوع جرم نیست ولیکن چون مواردي مشاهده می شود شاکی اقدام به طرح شکایت اولیه می -1

از جمله در خصوص تصادفاتی که منجر به جرح  شناسد امکان اقدام حقوقی براي میسور نیستطرف دعوي خود را نمی

اند و این که مقصر متواري شده است، شاکی طرح دعوي می نماید با توجه به این که جرم محقق نشده است دادسرا نشده

بدوا می تواند منع تعقیب صادر کند یا جهت تحقیقات اولیه و شناسایی مقصر حادثه می بایست تحقیق نماید؟ و آیا در 

موارد شاکی درغالب تامین دلیل می تواند دوربین ها و مدارك و مستندات فنی ذخیره شده در ادارات از جمله راه  چنین

و نیروي انتظامی را جهت کشف واقع موضوع درخواست خود قرار دهد؟ و هم چنین در مواردي که فرد با دروغ ساده 

را می تواند بدون هیچ اقدامی و با توجه به عدم تحقق جرم مال کسی را از طریق انتقال پول بانکی برده است آیا دادس

  قرار صادر نماید ایا براي بهره برداري بعدي حقوقی شاکی تحقیقات را تا شناسایی مشتکی عنه ادامه دهد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي اکبرزاده

  دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان قاین

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  79به شماره ثبت وارده  1401/1/24مورخ  9015/133/37000عالم شماره بازگشت به است      

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/1/27

وظیفه دادسرا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  265و  90، 64، 22، 11مستفاد از مواد  -الف و ب

و انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم است و در مواردي که  کشف جرم، تعقیب متهم به ارتکاب جرم

ربط فاقد وصف کیفري باشد، مقام قضایی در دادسرا باید قرار موضوع شکایت شاکی به تشخیص مقام قضایی ذي

منع تعقیب صادر کند و موجب قانونی جهت ادامه تحقیقات و اقداماتی نظیر صدور قرار تأمین دلیل و ... وجود 

عنه نیز تأثیري در این خصوص ندارد. بدیهی است در این موارد اهد داشت و شناسایی یا عدم شناسایی مشتکینخو

  صالح مراجعه کند.تواند براي پیگیري خواسته خود به مراجع قضایی ذيشاکی می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/29    

7/1401/77   

  ك  77-25-1401  شماره پرونده:

  

  استعالم:

میلیارد تومان  106قانون مجازات اسالمی به پرداخت مبلغ  598در یک پرونده کیفري شخصی مستندا به ماده 

جزاي نقدي (معادل مبلغ انتفاعی غیر مجاز از مواد معدنی) محکوم شده است .شخص ثالث جهت پرداخت جزاي 

ارزش جزاي نقدي نمود که پس از توقیف، ارزیابی از طریق کارشناسی  نقدي فوق اقدام به تعرفه مال غیر منقول به

و دو مرحله انجام تشریفات قانونی مزایده هیچ شخصی جهت خرید مال موضوع مزایده حضور نیافت و مال غیر 

  منقول به فروش نرفته است.

  حال سواالتی که مطرح شده این است که: 

یین دادرسی کیفري مبنی اینکه در صورت عدم اخذ جزاي نقدي از طرق قانون آ 529با توجه به تصریح ماده   -1

(شناسایی توقیف و فروش مال جهت اخذ جزاي نقدي ) با رعایت مقررات مربوط به  529مندرج در صدر ماده 

میلیون ریال هر یک میلیون ریال به یک روز حبس  15مجازات جایگزین حبس وفق بند ب در جزاي نقدي باالي 

ی شود در فرض فوق که جزاي نقدي به لحاظ فروش نرفتن مال تعرفه شده وصول نشده است آیا محکوم تبدیل م

  بایست جلب گردد؟علیه می

تواند مال دیگري جهت توقیف آیا محکوم علیه با توجه به فروش نرفتن مال تعرفه شده از طریق مزایده، می-2

  فروش معرفی نماید؟

احدهاي اجراي احکام کیفري وجود دارد در مواجهه با این موارد پس از عدم اي که در وبا توجه به رویه -3

فروش مال توقیف شده پس از دو مرحله مزایده، قاضی اجراي احکام کیفري را سا با اداره ثبت اسناد و امالك 

ز به تی نینماید و رونوشجهت تنظیم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت جمهوري اسالمی ایران به مکاتبه می

نماید که در دادسراي عمومی و انقالب آملی تاکنون نیز با همین سازمان امور تملیکی جهت پیگیري ارسال می

رویه عملیاتی شده است. الکن چالشی که هم اکنون به لحاظ اهمیت پرونده و مبلغ باالي جزاي نقدي محکوم به 

قانون آیین دادرسی کیفري عملیات  537به تبصره ماده  براي این مرجع مطرح شده این است که با توجه به اینکه

 131توقیف و فروش اموال جهت اخذ جزاي نقدي مطابق مقررات اجراي احکام مدنی می باشد و اینکه وقت ماده 

تواند معادل قانون اجراي احکام مدنی اگر باري که مزایده آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له می



قانون اجراي احکام مدنی  144اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید و وفق ماده  طلب خود  از

دادگاه پس از انقضاي مهلت دو ماهه از تاریخ مزایده دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب 

گردد چه ولت محکوم له محسوب میمحکوم له باشد خواهد داد لذا درمان انحرافی در خصوص جزاي نقدي آیا د

مرجعی باید تقاضاي تملیک مالی که در مزایده خریدار نداشت را تقدیم اجراي احکام کیفري نماید؟ آیا این رویه 

که دادیار اجراي احکام کیفري اراسا باداره ثبت جهت انتقال سند به نام دولت مکاتبه می نماید صحیح است یا 

  خیر؟

 پاسخ:

  ديجناب آقاي محم

  دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان آمل

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  77به شماره ثبت وارده  1401/1/24مورخ  9018/123/704بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/1/27

کوم به اعم از آن که توسط محکوم علیه یا کس دیگري ارائه اوالً، منظور از معرفی مال براي استیفاي مح -1

شود، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفاي محکوم به از آن میسّر باشد. چنانچه امکان فروش ¬می

قانون اجراي احکام مدنی،  34اموال معرفی شده به وسیله اجراي احکام میسر نباشد، با توجه به مقررات ماده 

اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجراي احکام پس از تبدیل مجازات به جایگزین پذیرش 

تواند به وظیفه خود عمل نماید. ثانیاً، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفري موضوع ماده ¬حبس از سوي دادگاه می

قانون آیین دادرسی  529ح ماده ها و اجراي آن و داللت صریقانون مجازات اسالمی و شخصی بودن مجازات 141

اجراي حکم از محل شناسایی، توقیف و فروش «به) جزاي نقدي و مبنی بر استیفاء (محکوم 1392کیفري مصوب 

ماده » ب«مقتضی این امر است که در فرض سؤال امکان اعمال ضمانت اجراي مقرر در بند » علیهاموال محکوم

  موصوف فراهم (فاقد منع قانونی) است.

با عنایت به مراتب و مبانی استداللی مذکور در بند ثانیاً پاسخ سؤال اول، تعرفه مال دیگري جهت توقیف و  -2

االصول از حیث قیمت و سهولت فروش کمتر از مال توقیف شده قبلی متعلق به فروش از سوي محکوم (که علی

  ثالث نباشد) فاقد منع قانونی است. 

و نوبت مزایده، پالك ثبتی که ثالث براي تأمین جزاي نقدي معرفی کرده است به در فرض سؤال که با انجام د -3

شود؛ زیرا توقیف و فروش آن در راستاي اجراي حکم قطعی مبنی رسد، از پالك ثبتی رفع توقیف نمیفروش نمی



مدنی  قانون اجراي احکام 144و  132، 131بر پرداخت جزاي نقدي بوده است و لذا از شمول مقررات مواد 

رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص خارج است. لذا راهکاري که به نظر می 1356مصوب 

قیمت پالك ثبتی مورد نظر، با توجه به میزان جزاي نقدي نسبت به قیمت پالك ثبتی، حسب مورد کل ملک یا 

مایندگی دولت درآورده شود و مراتب سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزاي نقدي به تملک سازمان اموال تملیکی به ن

  نیز به اداره ثبت اسناد و امالك از سوي مرجع قضایی اعالم شود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

 

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

 



1401/03/30    

7/1401/76   

  ح  76-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 علیه از بازگشت به کارر، حکم بر بازگشت به کار کارگر شاکی صادر شده است. محکومبه موجب رأي اداره کا

کند و له هر چهار ماه یک بار به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه میکند؛ محکومله امتناع میمحکوم

ا کنند. آیکاري صادر میالسعی ایام بیمراجع حل اختالف این اداره، حکم بر محکومیت کارفرما به پرداخت حق

السعی، مستلزم صدور اجراییه جدید است یا همان اجراییه آراء صادره جدید از مراجع حل اختالف در مورد حق

کند؟ آیا واحد اجراي احکام مدنی آراء جدید را بدون نیاز به صدور اجراییه در پرونده اجرایی اول کفایت می

  تواند اجرا کند؟نخست می

 پاسخ:

  فرآقاي میرزاییجناب 

  رئیس محترم دادگستري شهرستان امیدیه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  76به شماره ثبت وارده  1401/1/24مورخ  9026/44/1824بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/1/27

به کار کارگر اخراجی صادر شده و بعداً به موجب احکام دیگري، در فرض سؤال که ظاهراً فقط حکم بازگشت 

هاي جداگانه صادر شده که احکام اخیر طی دادنامهالسعی به نفع کارگر حکم شده است، نظر به اینپرداخت حق

هاي تشخیص و حل اختالف موضوع آیین نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأت 4جا که مطابق ماده است و از آن

هیأت وزیران، ترتیب اجراي آراي موصوف تابع احکام و مقررات  12/3/1370قانون کار مصوب  166ماده 

، از جمله مندرجات 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  6اجراي احکام مربوط به دادگستري است و وفق ماده 

کام بعدي راجع به برگ اجراییه، درج مشخصات حکم و موضوع آن است؛ بنابراین در فرض سؤال، اجراي اح

السعی که مستقل از حکم اولیه بازگشت به کار از سوي هیأت حل اختالف کار صادر شده است، مستلزم صدور حق

  اجراییه جدید است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/09    

7/1401/60   

  ك  60-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

از موارد  یکی ،يفریک تیو دستور العمل کاهش جمع هیمحترم قوه قضائ سیرئ داتیحسب تاک نکهیا به تیعنابا 

 کیباشد که بعضا بعد از گذشت یکمتر از ده روز م يهاباشد بازداشتیم انیزندان يهايکه جزو ورود يادیز

از تحت  یها برخم سازمان زندانگردند و از آنجا که حسب اعالیکفالت آزاد م ای قهیوث نیدو سه روز با تام یال

 نیاعزام ا نکهیفلذا خواهشمند است در خصوص ا باشدیاداره کل زندانها م دییداخل استان مورد تأ يهاگاهنظر

 ؟  ریخ ایباشد یم ی؛ قانونمربوطه يمورد از بازداشت شدگان به تحت نظرگاهها

  پاسخ:

  جناب آقاي دهقانی  فیروزآبادي

  ت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان یزدسرپرست محترم معاون

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  60به شماره ثبت وارده  1401/1/22مورخ  9030/203/500بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/1/24

متهمی که در مورد او قرار کفالت یا  1392دادرسی کیفري مصوب  قانون آیین 226با عنایت به صراحت ماده 

بند  3که به داللت شق » بازداشتگاه«شود، در صورت عجز از معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به وثیقه صادر می

محل نگهداري  1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب نامه اجرایی سازمان زندانماده یک آیین» ب«

جا معرفی ندار، به آت متهم تحت قرار تأمین کیفري است که با دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی صالحیتموق

هاي عمومی، امنیتی، انتظامی یا نظامی است شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان است و شامل بازداشتگاه

ه اجرایی نامماده یک آیین» د«موضوع بند » تحت نظرگاه«شود؛ بنابراین معرفی این دسته از متهمان به معرفی می

که مکانی غیر از بازداشتگاه (به  7/12/1391هاي انتظامی مصوب نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه

) است با عنایت به 1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب نامه اجرایی سازمان زندانمفهوم مقرر در آیین

  نون آیین دادرسی کیفري فاقد وجاهت قانونی است.آمره بودن مقررات قا

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/23    

7/1401/50   

  ع 50-83-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی قانون افزایش بهره 9همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره یک ماده 

نفع، نسبت به اجراي مقررات ملی هاي اشخاص ذيبراي رسیدگی به اعتراض» هااي در مراکز استانیژهشعب و«

نفع از جمله اشخاصی که در اجراي مقررات ثبتی بینی شده است. در این راستا، اشخاص ذيها، پیششدن جنگل

مالک و یا زارع صاحب ، خردهداراي مالکیت رسمی بوده یا در اجراي مقررات اصالحات ارضی به عنوان مالک

قانون رفع موانع تولید  45نمودند. سپس وفق ماده اند به استناد همین اسناد، طرح دعوي مینسق شناخته شده

قانون پیشین افزوده  9به ماده » 3تبصره «اي به عنوان ، تبصره1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب رقابت

هیأت  1394/4/21مورخ ه 52083/ت49670نامه شماره نامه اجرایی آن (تصویبشد که برابر این تبصره آیین

انی پوشاندازي شده است که وظیفه رفع تداخل و همبینی و راهپیش» کمیسیون رفع تداخالت استان«وزیران)، 

ده (شعب هاي ملی و مستثنیات را بر عهده دارد. به عبارتی هر دو مرجع یادشقوانین و مقررات موازي در زمین

 ،»نوعیت زمین«را بر عهده دارند و هر دو درباره » یک وظیفه مشترك«ویژه و کمیسیون رفع تداخالت) عمالً 

هاي منابع ملی ندانند، آن را داراي ویژگی» زمین ملی«نمایند و براي نمونه چنانچه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می

طرح است که در شرایط کنونی چنانچه پیشتر، یک پالك کنند.  این پرسش ماعالم می» مستثنیات«را به عنوان 

هاي گیري شده باشد؛ یعنی تداخل زمینثبتی در کمیسیون رفع تداخالت استان، رسیدگی شده و منجر به تصمیم

مالکان و زارعان صاحب نسق و... برطرف شده باشد، آیا مالکان و زارعان آن ملی با مستثنیات مالکان و خرده

ري کرده است را گیباز هم ادعاي مستثنیات بیشتري افزون بر آنچه کمیسیون رفع تداخالت، تصمیم پالك ثبتی که

باره در قالب شکایت از تصمیم کمیسیون رفع تداخالت (به عنوان نمایند، باید اعتراض و ادعاي خود را در اینمی

توانند جداي از تصمیم که میمطرح کنند یا آن» دیوان عدالت اداري«یک مرجع کاري غیر دادگستري) در 

کمیسیون رفع تداخالت، مستقالً در شعبه ویژه مرکز استان طرح دعوا کنند؟ در صورت طرح چنین دعوایی با چنین 

کیفیتی، از منظر قانون شعبه ویژه با چه تکلیفی؛ اعم از رسیدگی ماهوي و صدور حکم، صدور قرار عدم استماع 

وري بخش قانون افزایش بهره 9الحاقی به  3واجه است؟ آیا با تصویب تبصره دعوي، قرار عدم صالحیت و ... م



( به عنوان قانون مؤخر) تأثیري (اعم از نسخ یا تخصیص) در تبصره یک  1394کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 

  شده است؟هاي شعبه ویژه مرکز استان ایجاد این ماده (به عنوان قانون مقدم) و به تبع آن در چارچوب صالحیت

 پاسخ:

  جناب آقاي نجفی

  مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداري استان لرستان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  50به شماره ثبت وارده  1401/1/18مورخ  1401/281/14بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/1/23

قانون افزایش  9) ماده 1/2/1394(الحاقی  3نامه اجرایی تبصره آیین 4ماده  3که به موجب تبصره ظر به ایناوالً، ن

 9الحاقی (رفع تداخالت ماده  3وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره بهره

فع ست، لذا وظیفه قانونی کمیسیون رهاي تعیین تکلیف اراضی اختالفی اقانون یادشده) مقدم بر رسیدگی هیأت

نامه اجرایی یادشده، تشخیص تداخل در اجراي مقررات ملی شدن اراضی با آیین 3و  2تداخالت با توجه به مواد 

مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش 

ها و رفع موارد اختالف نسبت به ها، سوابق و اسناد مالکیت آنصالح نقشها«تداخل، عنداالقتضاء صدور رأي بر 

 باشد. در این موارد رسیدگیوفق تبصره یادشده می» ها و اصالح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزيآن

شخیص ت هاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت بههاي تعیین تکلیف اراضی اختالفی به پروندههیأت

الحاقی یادشده بوده و  3اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخالت موضوع تبصره 

ها با هاي مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخالت متوقف و سپس این هیأترسیدگی هیأت

الی است که اعتراض به رأي کمیسیون کنند؛ این در حلحاظ رأي کمیسیون رفع تداخالت، رأي مقتضی صادر می

با اصالحات بعدي راجع به  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56موضوع ماده 

ها و مراتع است که وفق تبصره یک قانون ملی شدن جنگل 2شده و مستثنیات موضوع ماده تشخیص منابع ملی

با اصالحات بعدي، ظرف پنج سال  1389ورزي و منابع طبیعی مصوب وري بخش کشاقانون افزایش بهره 9ماده 

باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی  23/4/1389از تاریخ 

قانون رفع موانع تولید  45شود و بعد از سپري شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده می

هاي ویژه مستقر تواند در دادگاهنفع میبا اصالحات بعدي، ذي 1394و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب  پذیررقابت

  در مرکز استان طرح دعوا کند.



قانون  54وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی موضوع ماده قانون افزایش بهره 9الحاقی به ماده  3ثانیاً، تبصره 

، نافی صالحیت محاکم دادگستري در رسیدگی 1394ء نظام مالی کشور مصوب پذیر و ارتقارفع موانع تولید رقابت

الحاقی  3نامه اجرایی تبصره آیین 3ماده  3به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 

 اضیهاي تعیین تکلیف ارهیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأت 7/4/1394قانون یادشده مصوب  9ماده 

، نامه شده استاختالفی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجراي قوانین و مقررات موازي در اجراي آیین

  باشد.هاي دادگستري اعم از بدوي یا تجدید نظر نمیقابل تسري به رسیدگی دادگاه

وري قانون افزایش بهره 9الحاقی به ماده  3ثالثاً، اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخالت موضوع تبصره 

قانون تشکیالت و  10ماده  2با اصالحات بعدي، در اجراي بند  1389بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 

  قابل رسیدگی در آن دیوان است. 1392آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

 
  
  

 
  

  
 



1401/03/09    

7/1401/43   

  ك  43-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کرد که خودرو قبالً سابقه سرقت در نماید چه پس از دستگیري مشخص میشخصی اقدام به سرقت خودرو می

شهر دیگري داشته است یعنی فقط نموده است در فرضی که اطالعی نداشت تحت چه عنوانی باید تحت تعقیب 

  د؟باشگیرد و در فرضی که اطالع داشته که مال مسروقه بوده و آن را سرقت نموده عنوان اتهامی بی چه می قرار

 پاسخ:

  جناب آقاي سلطانی

  رئیس محترم دادگستري شهرستان تاکستان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  43به شماره ثبت وارده  1401/01/21مورخ  9031/2581/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/1/22

است؛ لذا در فرض سؤال، » ربودن مال متعلق به غیر«، سرقت 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  267طبق ماده 

سرقت خودرو توسط سارق اول، موجب سلب مالکیت صاحب و مالک آن نیست و سارق دوم که با قصد ارتکاب 

شده کند با عنایت به ماده یادکه خودرو متعلق به غیر است، اقدام به ربودن آن میقت (سوءنیت) و علم به اینسر

مرتکب بزه سرقت شده است؛ بنابراین آگاهی سارق به مالک بودن یا نبودن متصرف مال مسروقه، مؤثر در مقام 

  نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  

  
 



1401/03/10    

7/1401/40   

  ح  40-50-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اینجانبان جمعی از مادران ایرانی به عنوان فرزندان این مرز و بوم در پی تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

در دلهایمان و نور امیدي   1398/7/2تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب

امیدوار شدیم که زین پس بالتکلیفی و تعارض هویتی فرزندانمان به پایان رسیده است و فرزندانمان نیز در جهت 

سربلندي نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران به سرزمین مادري خود خدمت خواهند کرد اما با گذشت بیش از دو 

شماري از ما مادران ایرانی را ند اجرایی این قانون تعداد بیسال و شماره باالي متقاضیان، کندي بیش از حد رو

اسان هاي تابعیت در استانی مانند خرنگرانی و بالتکلیفی هویتی فرزندانمان قرار داده است و روند بررسی پرونده

  کند همچنان به آهستگی پیش می رود.رضوي که جمعیت زیادي از مهاجران و اتباع را میزبانی می

گیري هاي ها اطالعات سپاه و سختین دالیل دو مرحله اي شدن استعالم از اداره کل اطالعات استانیکی از ا

هاي هاي مقرر قانونی هزینه بسیار زیاد آزمایش ژنتیک در دادخواستامنیتی و عدم ارسال پاسخ استعالم در مهلت

  اثبات نسب بین فرزندان به طرفیت مادر ایرانی است.

هایی است که در استان خراسان رضوي در مرحله استعالم امنیتی قرار دارند و شما را پروندهنکته قابل تحمل  

گذرد هایی نیز بیش از یکسال از تقاضاي استعالم از مراجع امنیتی توسط اداره اتباع میحتی در خصوص پرونده

ق باشد در صورتیکه مطابنمی ربطی پاسخگویی شمار زیادي از مادران و فرزندانشانولی متاسفانه هیچ مرجع ذي

نامه اجرایی این قانون مرجع امنیتی باید صرف سه ماه پس از درخواست استانداري یا اداره اتباع، نظر خود آیین

را جهت اعالم تابعیت ایرانی به  متقاضی به مرجع مربوطه اعالم کند و عدم ارسال پاسخ روشن از سوي مرجع 

شود و اداره ثبت احوال محل تولد متقاضی موظف به صدور شناسنامه نیتی تلقی میامنیتی به منزله فقدان مشکل ام

و کارت ملی براي فرد است در صورتیکه در شهر مشهد علی رغم مدت زمان بسیار طوالنی درخواست استعالم 

ست ا امنیتی از مرجع مربوطه و صدور پرونده به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه، هیچ اقدامی صورت نگرفته

وسط هاي آنان تدر حالیکه بسیاري از این فرزندان طبق قانون قبلی نیز درخواست تابعیت داده بودند و پرونده

نهادهاي امنیتی بررسی شده است و اکنون مطابق با قانون جدید همچنان بیش از یکسال منتظر استعالم مجدد امنیتی 

  باشند.می



مادران ایرانی که تمام امیدمان جهت تعیین تکلیف هویتی فرزندانمان به  حال با توجه به این اظهارات ذکر شده، ما

ي صحیح و درست این قانون است از شما مقام محترم تقاضاي مساعدت نسبت به پیگیري و صدور دستور اجرا

مان را مقتضی جهت تسریع روند استعالمات امنیتی مطابق با قانون تصویب شده و صدور شناسنامه فرزندانمان

  .این قانون جلوگیري به عمل آید داریم تا از تضییع حقوق این فرزندان، اطاله وقت و طوالنی شدن پروسه اجرایی

 پاسخ:

  المسلمین جناب آقاي قدرتیاالسالم وحجت

  معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

  سالم علیکم؛

  با احترام،

مورخ  40به شماره ثبت وارده  1401/1/20مورخ  9000/490/500بازگشت به نامه شماره       

جناب آقاي دکتر الفت  15/12/1400مورخ  500/126583/9000، موضوع استعالم شماره 1401/1/21

  شود:معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

اوالً، به صراحت ذیل ماده واحده قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 

، پاسخ وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی دایر بر 1398ا مردان خارجی مصوب ب

نامه اجرایی آیین 7مشکل امنیتی فرد متقاضی تحصیل تابعیت ایران باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود. ماده 

اعالم صریح وجود مشکل امنیتی توسط «ز به هیأت وزیران با اصالحات بعدي نی 13/3/1399این قانون مصوب 

نامه بار دیگر بر این مهلت زمانی جهت اعالم آیین 12حکم نموده است؛ در ماده » مرجع امنیتی ظرف سه ماه

عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه «نامه یادشده، آیین 13مشکل امنیتی تأکید شده است و به صراحت ماده 

شود و در این صورت و در فرض اعالم رسمی فقدان فقدان مشکل امنیتی تلقی می توسط مرجع امنیتی به منزله

مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه براي فرد مورد 

مه نان و آیینهاي متعدد از مراجع امنیتی به رغم سپري شدن مدت سه ماه مذکور در قانولذا استعالم». نظر است

  یادشده، فاقد وجاهت قانونی است. 

ثانیاً، به صراحت تبصره یک این ماده واحده، صرفاً در صورت در قید حیات نبودن پدر و یا مادر متقاضی و یا در 

ها و ابهام در احراز نسب، امر احراز نسب با دادگاه است؛ این حکم با بیانی دیگر در تبصره ماده دسترس نبودن آن

نامه اجرایی یادشده، تعلق آیین 5که وفق ماده بینی شده است؛ ضمن آننامه اجرایی این قانون نیز پیشآیین 11



فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و 

ها یا تولد طفل در خارج از کشور، ک از این گواهیجا متولد شده و در صورت نبودن هریدرمانی که فرزند در آن

نامه نامه هماهنگی در اجراي آیینشیوه 8ماده  2شود. همچنین وفق تبصره به موجب رأي مرجع قضایی احراز می

معاونت  26/9/1399اعطاي تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابالغی 

امی وزارت کشور، در صورت تردید در رابطه نسبی فرزند با مادر ایرانی رأي مرجع قضایی مالك امنیتی و انتظ

عمل خواهد بود. بر این اساس، صرفاً در فروض یادشده و ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی به 

جام ام تمامی متقاضیان به انتشخیص مرجع قضایی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الز

  آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/29    

7/1401/39   

  ك  39-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

را پس از قطعیت  هاي اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهمچنانچه محکوم علیه کیفري نسبت به پرونده

آیین دادرسی کیفري دادنامه تجمیعی صادر گردد حال  510ها وفق ماده دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه

هاي آیین دادرسی کیفري به لحاظ رضایت 483تواند نسبت به دادنامه تجمیعی تقاضاي اعمال ماده آیا وي می

باشد در رویه مخالف با اعمال ر این مورد دو رویه مختلف موجود میاخذ شده قبل ازدادنامه تجمیعی را نماید؟ د

باشد (و مویدآن ماده یاد شده با وصف مذکور، با این استدالل که از آن جهت که دادنامه تجمعی غیر قطعی می

اده مباشد) به لحاظ اخذ رضایت قبل از صدور دادنامه (غیرقطعی) تجمیعی، شرایط اعمال نظریه اداره حقوقی می

نمایند. در این هایی را از سوي محکومین رد میباشد. لذا چنین درخواستآهنگ دادرسی کیفري فراهم نمی 483

  گشا خواهد بود.راستا  ارشادات آن مرجع عالی مشورتی راه

 پاسخ:

  جناب آقاي حسینی

  اجراي احکام کیفري قم  3دادیار محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  39به شماره ثبت وارده  21/1/1401مورخ  9020/755/3000ه استعالم شماره بازگشت ب      

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/1/21

به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510اوالً، با توجه به اینکه در ماده 

کم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد و فرجام نسبت به ح

ا ها رجوع شود و لذا بمذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراي دادگاه

دید نظر و فرجام بوده و آراي هاي کیفري، قابل تجگفته، آراي دادگاهقانون پیش 443و  428، 427لحاظ مواد 

  قانون صدرالذکر) قطعی است. 510صادر شده از دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده 

ثانیاً، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم 

و تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13و  12قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد 



قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  100ماده  1

تأثیري ندارند و مجازات  1399اصالحی  134اند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده قرار موقوفی پیگرد شده

قانون آیین دادرسی  510چنین است در خصوص اعمال ماده شود؛ همظ این جرایم تعیین میجرایم دیگر بدون لحا

  و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است. 1392کیفري مصوب 

این ماده از  3و تبصره  134، ناظر به ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510ثالثاً، مستنبط از ماده 

، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از 1392زات اسالمی مصوب قانون مجا

حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجراي تمام یا برخی 

با توجه به فراهم بودن یا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483ها و اعمال مقررات ماده از مجازات

نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجراي مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام مذکور 

است و مطابق عمومات  1392و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  1392در قانون مجازات اسالمی مصوب 

در فرض استعالم، تخفیف یا تعلیق اجراي مجازات همه یا برخی  شود. بنابراینمذکور در قوانین مارالذکر رفتار می

از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است 

  کند.که با رعایت مقررات مربوط اقدام می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  

 



1401/03/29    

7/1401/39   

  ك  39-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت چنانچه محکوم علیه کیفري نسبت به پرونده

در گردد حال آیین دادرسی کیفري دادنامه تجمیعی صا 510ها وفق ماده دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه

هاي آیین دادرسی کیفري به لحاظ رضایت 483تواند نسبت به دادنامه تجمیعی تقاضاي اعمال ماده آیا وي می

باشد در رویه مخالف با اعمال اخذ شده قبل ازدادنامه تجمیعی را نماید؟ در این مورد دو رویه مختلف موجود می

باشد (و مویدآن از آن جهت که دادنامه تجمعی غیر قطعی میماده یاد شده با وصف مذکور، با این استدالل که 

باشد) به لحاظ اخذ رضایت قبل از صدور دادنامه (غیرقطعی) تجمیعی، شرایط اعمال ماده نظریه اداره حقوقی می

نمایند. در این هایی را از سوي محکومین رد میباشد. لذا چنین درخواستآهنگ دادرسی کیفري فراهم نمی 483

  گشا خواهد بود.تا  ارشادات آن مرجع عالی مشورتی راهراس

 پاسخ:

  جناب آقاي حسینی

  اجراي احکام کیفري قم  3دادیار محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  39به شماره ثبت وارده  21/1/1401مورخ  9020/755/3000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:ل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی این اداره ک1401/1/21

به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510اوالً، با توجه به اینکه در ماده 

و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد 

ا ها رجوع شود و لذا بکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراي دادگاهمذکور باید به قواعد عام حا

هاي کیفري، قابل تجدید نظر و فرجام بوده و آراي گفته، آراي دادگاهقانون پیش 443و  428، 427لحاظ مواد 

  قانون صدرالذکر) قطعی است. 510صادر شده از دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده 

ثانیاً، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم 

و تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13و  12قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد 



شود، این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی پیگرد صادر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  100ماده  1

تأثیري ندارند و مجازات  1399اصالحی  134اند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده قرار موقوفی پیگرد شده

قانون آیین دادرسی  510چنین است در خصوص اعمال ماده شود؛ همجرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین می

  منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.و احکامی که  1392کیفري مصوب 

این ماده از  3و تبصره  134، ناظر به ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510ثالثاً، مستنبط از ماده 

، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

فیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجراي تمام یا برخی حیث امکان یا عدم امکان تخ

با توجه به فراهم بودن یا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483ها و اعمال مقررات ماده از مجازات

ذکور رات عام منبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجراي مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقر

است و مطابق عمومات  1392و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  1392در قانون مجازات اسالمی مصوب 

شود. بنابراین در فرض استعالم، تخفیف یا تعلیق اجراي مجازات همه یا برخی مذکور در قوانین مارالذکر رفتار می

جبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن مو

  کند.که با رعایت مقررات مربوط اقدام می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  



  
 

1401/03/09    

7/1401/38   

  ك  38-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند نسبت به محکومیت اخیر قانون مجازات اسالمی لغو گردد، آیا شخص می 54چنانچه تعلیق به استناد ماده 

  هاي آتی دیگر تقاضاي تعلیق نماید؟(که موجب لغو تعلیق شده است) یا محکومیت

قانون مجازات اسالمی سابقه استفاده از تعلیق موضوع ماده  54به عبارت دیگر آیا تعلیق لغو شده به استناد ماده 

  گردد؟زات اسالمی محسوب میقانون مجا 55

 پاسخ:

  جناب آقاي حسینی

  اجراي احکام کیفري قم  3دادیار محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  38به شماره ثبت وارده  1401/1/20مورخ  9020/711/3000بازگشت به استعالم شماره       

  د:شو، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/1/21

اگر محکوم در مدت تعلیق مرتکب  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  54مطابق صراحت قسمت اخیر ماده  -1

شود؛ مجازات معلق نیز درباره وي اجرا می» عالوه بر مجازات جرم اخیر«یکی از جرایم موضوع این ماده گردد 

  قد وجاهت قانونی است.بر خالف نص و فا» تعلیق مجازات موضوع محکومیت جرم اخیر«بنابراین 

چنان حکمی است ، آن1392قانون مجازات اسالمی مصوب  55منظور از حکم تعلیقی سابق مذکور در ماده  -2

ان هایی که زمکه لغو نشده و دوره تعلیق به پایان نرسیده باشد و شامل احکام و قرارهاي تعلیقی لغو شده و آن

  شودتعلیق به پایان رسیده، نمی

  

 محمدي باردئی دکتر احمد

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 



1401/03/30    

7/1401/30   

  ع  30-58-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

توسط   1367/12/07آیا قانون جذب نیروي انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب  -1

  قانون مدیریت خدمات کشوري نسخ  شده یا خیر؟

قانون جذب نیروي انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی برخوردار  2ایاي ماده آیا قضات از مز -2

  باشند؟می

 پاسخ:

  جناب آقاي قنبري

  دادسراي عمومی و انقالب کرمانشاه 13بازپرس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  30ثبت وارده  به شماره 1401/01/17مورخ  9025/347/3000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/01/20

با اصالحات بعدي که کلیه مبانی پرداخت  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  78با توجه به ماده  -1

قانون یادشده، قانون  127خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون را لغو کرده است و نیز با لحاظ ماده 

العاده در خصوص پرداخت فوق 1367جذب نیروي انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 

قانون  2جذب موضوع ماده یک این قانون منتفی است؛ اما در خصوص استفاده از مرخصی مضاعف موضوع ماده 

  اخیرالذکر به قوت خود باقی است.

، 1367نون جذب نیروي انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب مطابق ماده یک قا -2

هاي دولتی مشمول این قانون هستند و  مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامی شرکت

ات قانون مدیریت خدم 117با اصالحات بعدي و ماده  1345قانون استخدام کشوري مصوب  2وفق بند (ج) ماده 

با اصالحات بعدي دارندگان پایه قضایی مشمول این قوانین نیستند و مقررات استخدامی  1386کشوري مصوب 

، ضوابطی در خصوص 1375اي قضات مصوب قانون نقل و انتقال دوره 3و  2جا که در مواد خاص دارند. از آن

از نظر محرومیت،  3و  2، 1ی درجه هاي واحدهاي قضایوظیفه قضات مبنی بر حداقل پانزده سال خدمت در محل



بینی شده است، قضات مشمول قانون جذب نیروي انسانی به نقاط محروم دوري از مرکز و بدي آب و هوا پیش

العاده جذب و نگهداري و مازاد مرخصی به ایشان نیستند و بالطبع، فوق 1367و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 

  گیرد. تعلق نمی

با اصالحات بعدي نیز به این تصریح دارد  1345قانون استخدام کشوري مصوب  2ند (چ) ماده همچنین تبصره ب

که مستخدمین مشمول بند (ج) این ماده در هر مورد که قانونی براي تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق 

ات این قانون خواهند بود که عمومی قوانین استخدام کشوري شده باشند، مشمول مقررقوانین مربوط تابع احکام

در مورد دارندگان پایه قضایی مصداق ندارد؛ زیرا قانون خاص جذب نیروي انسانی به نقاط محروم و دورافتاده 

 593هاي شماره باشد. دادنامهوجود دارد و محلی براي اعمال تبصره مذکور نمی1367و مناطق جنگی مصوب 

  أت عمومی دیوان عدالت اداري نیز مؤید این استدالل است.هی 18/2/1391مورخ  74و  3/9/1387مورخ 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/09    

7/1401/22   

   22-1/7-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 چنانچه هست به گزارش سازمان بازرسی کل کشور 1357در پرونده شماره  1400مورخ  1357عطف به نظریه 

 گردد آیا دستگاه متبوعباشد از کارمندان دولت متهم به جرم میالعموم شاکی پرونده میدادستان به عنوان مدعی

آیین  2ماده واحده و ماده  1تواند براي متهم نماینده حقوقی معرفی نماید دستگاه دولتی مذکور در تبصره متهم می

آیین نامه  2و دستگاه ذیربط موضوع ماده  12ندرج در ماده نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت م

از بابت تعریف  4باشد و آیا ذکر مصادیق در ماده واحده هایی میآیین نامه شامل چه دستگاه 13مندرج در ماده 

 مصداقی مثال تعریف از طریق ذکر مصادیق منظور مطلقه حکومت و شامل همه قوا و از جمله قوه قضائیه و دادستان

توان مشمول دانست با توجه به دائمی شدن قانون مدیریت نماید. میشده و مواردي را که دادستان اعالم شکایت می

آن که آخر برباد واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان  88و اطالق ماده  1397خدمات کشوري مصوب اسفند 

  باشد.باشد حاکم بر استثنائات ماده واحده میمی 1388دولت 

 اسخ:پ

  االسالمیجناب آقاي طریق 

  بازرس محترم قضایی اداره کل بازرسی استان اصفهان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  22به شماره ثبت وارده  14/2/1401مورخ  500/160/9000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می25/2/1401

) 1376صره یک ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهاي مسلح (مصوب به صراحت تب

هاي دولتی از آنان شاکی باشند، دارد مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاهکه بیان می 1388اصالحی 

دارد چنانچه در تمام که بیان می 1380نامه اجرایی قانون یادشده اصالحی آیین 12نخواهد شد و مستفاد از ماده 

مراحل رسیدگی و دادرسی (شروع و یا در اثناي آن) شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع، طرف شکایت 

نامه قرار گیرد، حمایت قضایی و حقوقی قطع خواهد شد و با عنایت این آیین 2هاي دولتی مذکور در ماده دستگاه



گفته شامل ، در فرض استعالم، ارائه خدمات حقوقی مذکور در قانون پیشنامهاین آیین 14ماده » پ«به بند 

  شود.گیرند، نمیکارکنانی که با اعالم جرم سازمان بازرسی کل کشور تحت تعقیب قرار می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/02    

7/1401/17   

  ك  17-186/1-1401شماره پرونده:  

  الم:استع

دادگاه  کند،در فرضی که مرتکب به جرم اختالس، تمام وجه مورد اختالس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد می

مکلف است که حکم به تعلیق اجراي مجازات حبس صادر کند. برخی از قضات محاکم عقیده دارند که دادگاه در 

اي به بعد) مدت تعیین نماید و عده 46مواد تعلیق مجازات حبس باید مطابق عمومات قانون مجازات اسالمی (

از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشا  5از ماده  3دیگر از قضات عقیده دارند حکم مندرج در تبصره 

و کالهبرداري حکم خاص و به خاطر تشویق متهمان به واریز وجه قبل از کیفرخواست است و دادگاه نباید براي 

  دت تعیین نماید. لطفاً نظر خود را در فرض موضوع بیان نمایید.حکم تعلیق صادره م

 پاسخ:

  جناب آقاي عرب

  هاي تجدید نظر استان گلستان مستشار محترم دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  17به شماره ثبت وارده  1401/1/14مورخ  9021/27/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:ین اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی ا1401/1/15

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس  5ماده  3گذار حکم موضوع تبصره مفروض آن است که قانون

را با اشراف به  1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  122و ماده  1367و کالهبرداري مصوب 

انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن » اجراي مجازات تعلیق«و » معافیت«هاي معانی واژه

 122و ماده  5ماده  3مقررات تعلیق اجراي مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره 

وم در کگفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محقوانین پیش

شده اقدام و مجازات تعلیق 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  54این مدت مرتکب جرم دیگري شد، برابر ماده 

تعلیق اجراي  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » ث«به اجرا درآید. مضافًا مطابق قسمت اخیر بند 

  مجازات در حکم اجراست.

 روح اله رئیسی

  وقی قوه قضاییهمعاون اداره کل حق



 

1401/03/30    

7/1401/9   

  ح  9-25-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ریال جزاي نقدي جایگزین یک ماه حبس و به  18,000,000محکوم علیه به جرم تخریب اراضی ملی به پرداخت 

عزیري و روز حبس ت 11ریال جزاي نقدي جایگزین  18,000,000جرم قطع غیرمجاز درختان جنگلی به پرداخت

  هزار ریال جریمه نقدي محکوم شد است. 500میلیون و  600میلیارد و  5پرداخت 

قانون مجازات  134با توجه به تبدیل مجازات حبس درهر دو فقره مجازات به جزاي نقدي و در اجراي ماده  

رختان جنگلی بعنوان اسالمی، اوال مجازات اشد کدام است، ثانیا در صورت اعتقاد به اجراي مجازات و غیرمجاز د

قانون آیین  529مجازات اشد و در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزاي نقدي و بازداشت در اجراي ماده 

دادرسی کیفري و با عنایت به تبدیل مجازات حبس به جزاي نقدي، آیا بازداشت مذکور توام با مجازات حبس 

  شود یا خیر؟محسوب می

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع حداکثر مجازات  1348/01/20الحیاص 42ثالثا بر اساس ماده 

ماه حبس است، یا بازداشت بدل از جزاي نقدي به میزان حداکثر حبس  مقرر در ماده  6حبس به جرم موصوف 

قدي قانون مجازات اسالمی است یا خیر؟ به عبارت دیگر صرف نظر از میزان جزاي ن 29مذکور موضوع ماده 

ریال) و اجازه بازداشت محکوم علیه به ازاي هر یکصد هزار تومان یک روز، در صورت  5,602,500,000(

ماه (حداکثر حبس مجازات مقرر در قانون) باید زمینه آزادي  6بازداشت بدل از جزاي نقدي محکوم علیه به مدت

ماه حبس مقرر در  6قدي ادامه بازداشت بیش از محکوم علیه را فراهم آورد یا خیر؟ یا اینکه میزان باال ي جریمه ن

  کند؟قانون  را با لحاظ تبدیل مجازات حبس را توجیه می

  

 پاسخ:

  جناب آقاي رستمی

  دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان رودبار

  با سالم و دعاي خیر؛



مورخ  9رده به شماره ثبت وا 1401/1/10مورخ  9027/12/37000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/1/10

اوالً، در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در 

ماده » ث«بند  کند و چون مطابقتعیین می 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » پ«و » ب«بندهاي 

شده در دادنامه با عنایت به هاي تعیینقابل اجرا است، لذا مجازات» مجازات اشد مندرج در دادنامه«مذکور فقط 

هاي آن با هم مورد مقایسه  قرار و تبصره 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي مقرر در ماده شاخص

شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار هاي تعیینازاتگیرد تا مجازات اشد مشخص شود؛ چنانچه همه مجمی

  آید.شده به مرحله اجرا در میهاي تعیین یکسان باشد، با لحاظ منتفی بودن مجازات اشد یکی از مجازات

، جزاي نقدي جایگزین حبس 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  86و  64ثانیاً،هر گاه دادگاه بر اساس مواد 

همین قانون مدت حبس را نیز تعیین کند و در خصوص چگونگی اجرا و  70ند، مکلف است طبق ماده کتعیین می

رفتار  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده وصول جزاي نقدي 

ر میسور نشود، در این قانون فوق الذک 529شود و هر گاه اجراي حکم جزاي نقدي به طریق مذکور در صدر ماده 

و عدم اجراي مفاد حکم جزاي نقدي از سوي  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  81صورت با رعایت ماده 

شود و در هر صورت گفته نسبت به وي اعمال میقانون پیش 70علیه، مجازات اصلی (حبس) مطابق ماده محکوم

  فرض سؤال منتفی است.علیه مذکور در حبس بدل از جزاي نقدي نسبت به محکوم

قانون حفاظت و  42ثالثاً، در فرض پرسش که حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي جرم موضوع ماده 

قانون  29با اصالحات بعدي شش ماه تعیین شده است با لحاظ ماده  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلبهره

شده (شش ماه) زاي نقدي از حداکثر مدت حبس جرم یاد، میزان بازداشت بدل از ج1392مجازات اسالمی مصوب 

  بیشتر نخواهد 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 



1401/03/24    

7/1401/8   

  ك 8-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات  60و بند ب ماده  56آیا در بزه فرار از خدمت مراجعتی اعم از کادریا سرباز که مطابق بند الف ماده 

قانون مجازات اسالمی است  66ماه حبس است که از حیث مالك مصداقی از ماده  6تا  2جرائم نیروهاي مسلح 

قانون مذکور و لحاظ ماده  66ماده  83قانون مجازات اسالمی ناظر به بند ب ماده  86که با توجه به بند ب ماده 

که اتهام وارد باشد متهم را صرفاً به مجازات جزاي نقدي که طبق مواد تیاصالحی آیا مکلفیم در صور 28

و بند ب ماده  56توانیم با توجه به بند الف ماده میلیون ریال کف آن است محکوم نماییم یا اینکه ما می 15مذکور

تخفیف و همینطور از همان قانون از جهت  3قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح در مورد سوال و لحاظ ماده  60

اصالحی قانون مجازات اسالمی متهم را به مجازات ده  میلیون ریال جزاي نقدي و یا اینکه به  28مالحظه ماده  

مجازات حبس محکوم نماییم و در مجازات صادره نیز اگر موجبات تخفیف باشد میزان مجازات حبس را تخفیف 

نست که قانونگذار در قانون مجازات اسالمی اخیر التصویب بدهیم ضمنا آنچه که موجب شک و تردید شده است ای

قانون مجازات اسالمی در جرایمی که مجازات قانونی  66و ماده  83ناظر به بند ب ماده  86مطابق بند ب ماده 

اصالحی از آن قانون (قانون مجازات اسالمی) صرفا مجازات  28ماه حبس است با توجه به ماده  6آن حداکثر

قانون مجازات  63و بند ماده  56میلیون ریال پیش بینی کرده ولی در بند الف ماده  25تا  15بین  جزاي نقدي

قانون مذکور (قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح) دادگاه  3جرایم نیروهاي مسلح و با لحاظ جهات تخفیف ماده 

ز قانون مجازات اسالمی جزاي نقدي اصالحی ا 28تواند حکم به حبس با لحاظ تخفیف بدهد یا با لحاظ ماده می

  میلیون ریال صادر نمایدتسریع در پاسخ مزید امتنان است. 15میلیون ریال تا  10بین 

 پاسخ:

  جناب آقاي غالم الواري

  رئیس محترم سازمان قضایی نیروهاي مسلح و رئیس دادگاه تجدیدنظر نظامی استان گلستان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  8به شماره ثبت وارده  1400/12/21مورخ  140003990091779942ماره بازگشت به استعالم ش

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می 1401/01/10



، در 1392اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسالمی مصوب 

شده ناظر به جرایم عمدي است که حداکثر یاد 66ماً حبس باشد، ماده مواردي است که مجازات قانونی جرم لزو

» الف«ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است. حداکثر مجازات قانونی جرایم موضوع بند مجازات قانونی آن

نیز تا شش ماه حبس است؛ لذا  1392قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  60ماده » ب«و بند  56ماده 

شوند و دادگاه مکلف است در صورت گفته محسوب میقانون پیش 66جرایم از مصادیق جرایم موضوع ماده  این

شده، مطابق این ماده حکم صادر کند،؛ هر چند این امر (تخفیف قانونی) مانع از آن نیست یاد 66وجود شرایط ماده 

  جازات جرایم نیروهاي مسلح اقدام کند. قانون م 3که دادگاه نسبت به اعمال تخفیف قضایی در چارچوب ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/09    

7/1401/5   

  ك  5-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اي که اختصاص به ارتکاب جرم نداشته و یا کاربردقالب آن قانون مجازات اسالمی شامل وسیله 164) آیا ماده 1

  باشد یا خیر؟باشد مثل انبر دست ،پیچ گوشتی و... مشمول میراي ارتکاب جرم نمینیز ب

قانون مجازات اسالمی  164) آیا نگهداري وسیله اختصاص یافته ارتکاب جرم قابل مجازات بوده و مشمول ماده 2

  باشد یا اینکه فقط تهیه کردن ،ساختن و ... جرم است؟می

ق .م.ا. ترك خوردگی در کنار شکستگی موضوع ماده قرار گرفته و دیه آن بر  569) با توجه به اینکه در ماده 3

هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور  98/9/19-872اساس شکستگی تعیین شده و با توجه به راي وحدت 

) شامل ترك خوردگی استخوان 1375قانون مجازات اسالمی (مصوب 614بفرمایید آیا شکستگی مندرج در ماده 

  شود؟می

که شکستگی دندان را واجد جنبه عمومی ندانسته و متن مواد  1354مورخ  24) با توجه به راي وحدت رویه 4

  ق. م. ا . می شود یا خیر؟ 614قانون مجازات اسالمی آیا شکستگی یک زندان مشمول ماده  447و  413

 پاسخ:

  جناب آقاي فروتنی

  اسان رضويمعاون محترم قضایی رئیس کل استان دادگستري خر

  با سالم و دعاي خیر؛

، در خصوص 1401/1/10مورخ  5به شماره ثبت وارده  1401/1/8/د مورخ 437بازگشت به استعالم نامه       

هاي عمومی و انقالب و سرپرست مجتمع عدالت مشهد، نظریه استعالم معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاه

  شود:مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

، هر کس عالما عامدا براي ارتکاب جرمی، اقدام به ساخت کلید 1375قانون مجازات اسالمی  664طبق ماده  -1

بسازد یا تهیه کند، به مجازات مقرر در ماده مذکور » براي ارتکاب جرم«اي یا تغییر آن بنماید یا هر نوع وسیله

یرد ولی گعمدتاً براي ارتکاب سرقت مورد استفاده قرار میگردد هر چند که ساختن کلید یا تغییر آن، محکوم می

اي براي ارتکاب جرم یا هر نوع وسیله«جرم موضوع ماده مذکور، اختصاص به سرقت ندارد و با توجه به عبارت 

گردد ، در ماده مذکور، ساختن یا تهیه وسایل دیگر که براي ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه می»بسازد یا تهیه کند



د گیرند و قصز مشمول ماده مذکور است؛ لکن وسایلی که به طور متعارف مورد استفاده مشروع نیز قرار مینی

کننده از ساخت و تهیه این وسایل براي ارتکاب جرم نیست؛ مانند نردبان، بیل، کلنگ، ... مشمول سازنده و تهیه

  مقررات ماده مذکور نیست.

، صریحاً تهیه یا ساخت هر وسیله براي ارتکاب جرم، مورد 1375قانون مجازات اسالمی  664در ماده  -2

اي است، اشاره نشده است؛ انگاري قرار گرفته است و در این ماده به نگهداري این وسایل که رفتار علیحدهجرم

ي الذا با عنایت به تفسیر مضیق مقررات کیفري باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین نگهداري وسایلی که بر

  ارتکاب جرم ساخته یا تهیه شده است مشمول حکم ماده مذکور نیست.

قانون مجازات اسالمی  569ترك برداشتن استخوان و شکستگی استخوان، دو مفهوم جدا از هم است. در ماده  -3

، میزان دیه شکستگی، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو که داراي دیه مقرر است به ترتیب در 1392

شکستگی، ترك برداشتن و خرد «ندهاي ذیل این ماده مقرر شده است؛ به همین علت در متن این ماده به عبارت ب

 614شود که ترك برداشتن استخوان نیز مشمول ماده تصریح شده است و این امر موجب نمی» شدن استخوان

  که صدر ویژه اینگردد؛ به 1375قانون مجازات اسالمی 

اي به ترك برداشتن استخوان نشده است. اظر به نقصان یا شکستن عضوي از اعضاء است و اشارهماده اخیرالذکر ن

دیوان عالی کشور که در خصوص  19/9/1398مورخ  782ضمناً این نظر منافاتی با رأي وحدت رویه شماره 

  نحوه محاسبه دیه ترك برداشتن استخوان ساعد صادر شده است ندارد.

، ناظر به نقصان یا شکستن 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  614صدر ماده  کهبا توجه به این -4

ها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم ها و دندهکه دندانعضوي از اعضاء است؛ و نظر به این

چون شکستن یا  آمده است و 1392در قانون مجازات اسالمی مصوب » دیه مقدر اعضاء«کتاب دیات با عنوان 

شود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدي که موجب شکستن یا از بین بردن از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می

ها گردد، چنانچه امکان قصاص نباشد، با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده دندان و یا شکستن دنده

به موادي از قانون استناد شده  26/3/1354مورخ  24 این قانون است و چون در رأي وحدت رویه شماره 114

قانون تسریع دادرسی و اصالح قسمتی از  1ماده  2باشد (تبصره است که با عنایت به قوانین الحق منسوخ می

  ) این رأي وحدت رویه دیگر قابلیت اعمال ندارد.1352قوانین کیفري عمومی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  وه قضاییهمدیر کل حقوقی ق

  



 

1401/03/09    

7/1401/4   

  ك 4-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی (کتاب تعزیرات) تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، از حیث  690وفق ماده 

دعاوي  ی همانقانونگذار جرم انگاري گردیده  است، در همین خصوص، با عنایت به اینکه جرایم فوق و یا به عبارت

ی ارکان بایستاي بر سبق تصرف خواهان بوده و میثالث، از حیث جنبه حقوقی، سند رسمی مالکیت صرفاً قرینه

سه گانه دعوا (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف) احراز گردد، لذا اظهارنظر 

یت شاکی به صرف سند عادي ابرازي، ترتیب اثر داد؟ فرمایید از جنبه کیفري موضوع، اوال آیا می توان به شکا

ثانیا در صورتی که شاکی سند عادي ارائه نماید مشتکی عنه سند رسمی ثبتی در مقابل ادعاي شاکی تقدیم نماید، 

توان از حیث کیفري به شکایت مطروحه ترتیب  اثر داد قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، می 22با توجه به ماده 

 باشد و مالکیت صرفاً جنبهینکه همانند دعاوي حقوقی (ثالث) احراز ارکان سه گانه دعاوي تصرف، کافی میو یا ا

تواند به تصرف باشد؟ ثالثاً، در صورتی که طرفین پرونده هر دو سند عادي داشته باشند، و یا تبلیغاتی داشته و می

از اینکه طرفین سند رسمی و یا عادي داشته باشند کالً در هر صورتی جهت تعیین میزان تصرفات من غیرحق (اعم 

و قائل بر این باشیم که در هر صورت باید شکایت را مورد رسیدگی قرار داد) پرونده به کارشناس ارجاع کرد و 

توان با نظر کارشناس رسمی و یا حتی هیئت چند نفره کارشناسی، تصرف عدوانی و میزان آن مشخص گردد، آیا می

گردد و کارشناسی امري تخصصی و فنی بوده، لذا مشتکی اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع میگفت به صرف 

قانون  120تواند سوء نیتی داشته باشد و با توجه به اصل برائت و ماده عنه در مورد عدوانی بودن تصرفات، نمی

تصرفات من غیر حق متهم با مجازات اسالمی، قائل بر این باشیم که موضوع جنبه حقوقی دارد؟ (بدین شرح که 

و جانمایی و ...ارجاع امر به کارشناسی از رشته هاي مختلف، که امري  Utmنظر کارشناسی از قبیل استفاده از 

ن تواند در ایگردد و لذا شخص عادي و غیر متخصص که متهم است نمیتخصصی و کامالً فنی است، مشخص می

ا با کیفیت فوق  تصرف کرده باشد، لذا موضوع با توجه به جنبه خصوص سوء نیتی داشته باشد و راضی شاکی ر

  باشد).حقوقی می

 پاسخ:

  ورديجناب آقاي حق



  دادسراي عمومی و انقالب ساوه  4دادیار محترم شعبه 

  

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  4به شماره ثبت وارده  1401/1/6مورخ  9012/3/37000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1401/1/10

، احراز مالکیت 1375قانون مجازات اسالمی  690اوالً و ثانیاً، براي احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 

عنه ضرورت دارد و نیازي به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی

قرار  1392قانون آیین دادرسی کیفري  21وث اختالف در مالکیت ملک موضوع دعوي، طبق ماده در صورت حد

  اناطه صادر می شود.

بدیهی است که در فرض سؤال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادي و تصرفات متهم سند رسمی باشد مطابق 

حاقات بعدي؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم و اصالحات و ال 1311قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب  73ماده 

به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی بوده و اختالف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتواي 

  پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه موصوف اتخاذ تصمیم مقتضی به عمل آید.

ه نیت) در رسیدگی بهاي اوالً و ثانیاً، احراز یا عدم احراز رکن روانی (سوءبند ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در

قانون مجازات  690جرایم به طور کلی (و از جمله جرم مذکور در فرض سؤال (تصرف عدوانی موضوع ماده 

 ه با) امري موضوعی و مصداقی است که تشخیص آن با توجه به محتواي پروند1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

  قاضی ذیربط است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 
  

  
  

 



1401/03/30    

7/1400/1777   

  ك  1777-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 شکایت "الف"از فرد  "ب"را به دیگري منقل مینماید، در فرضی که فرد  "ب"منافع ملک فرد  "الف"فرد 

  نماید:

  اچه انتقال منافع صورت گرفته معوض باشد، مجازات رد مال و مال و جزاي نقدي به چه نحو است؟چن -1

چناچه دلیلی مبنی بر معوض بودن انتقال بدست نیاید آیا بایستی آن را معوض تلقی نمود و موضوع را جهت  -2

  تقویم منافع 

  به کارشناس ارجاع داد یا اینکه انتقال غیر معوض تلقی گردد؟

  در صورت غیر معوض بودن انتقال منافق مجازات رد مال و جزاي نقدي به چه نحو است؟ -3

 پاسخ:

  جناب آقاي اسالمی 

  معاون محترم قضایی رئیس کل و منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري استان کرمان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1777شماره ثبت وارده به  1400/12/26مورخ  1400/1/36455بازگشت به نامه شماره       

شهرستان  2البدل محاکم کیفري ، در خصوص استعالم جناب آقاي زیدآبادي دادرس محترم علی1400/12/28

  شود:سیرجان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

دید مجازات مرتکبین و ماده یک قانون تش 1308طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب  -1

به حبس و پرداخت جزاي نقدي » رد اصل مال به صاحبش«ارتشاء و اختالس و کالهبرداري، کالهبردار عالوه بر 

اصل مال موضوع «، رد »رد اصل مال به صاحبش«شود؛ بنابراین منظور از معادل مالی که اخذ کرده محکوم می

ري منتقل شده است و میزان جزاي نقدي نیز معادل همان مالی است که منافع آن بدون مجوز قانونی به دیگ» جرم

است که مرتکب انتقال منافع مال غیر، در ازاء این انتقال دریافت کرده است؛ لذا در صورتی که متهم در قبال 

انتقال منافع مال غیر وجه نقد دریافت کرده باشد، میزان جزاي نقدي، معادل وجهی است که دریافت کرده است و 



صورت میزان جزاي نقدي معادل ارزش ریالی مال موصوف گر مالی غیر از وجه نقد دریافت کرده باشد، در اینا

  در تاریخ وقوع جرم است. 

االصول با تحقیقات الزم به معوض بودن انتقال منافع مال غیر بدون مجوز قانونی، علیمعوض بودن یا غیر  -2

شود؛ با این وصف چنانچه ادله کافی براي معوض بودن جرم انتقال منافع ویژه تحقیق از انتقال گیرنده مشخص می

مال غیر موجود نباشد، با توجه به ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري 

  محکومیت انتقال دهنده به پرداخت جزاي نقدي منتفی است.

ه صورت غیر معوض صورت گرفته باشد (مانند هبه یا صلح محاباتی) در فرضی که جرم انتقال منافع مال غیر ب -3

  در این موارد چون مرتکب جرم مالی اخذ نکرده است تعیین جزاي نقدي منتفی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/31    

7/1400/1772   

  1772-115-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

پیش از صدور حکم ورشکستگی، حکمی به نفع مدعی طلب و علیه تاجر صادر و متعاقباً در حکم چه چنان

هاي ورشکستگی تاریخ توقف تاجر مقدم بر تاریخ صدور حکم محکومیت اعالم شود، خواهشمند است به پرسش

  زیر پاسخ دهید.

سی اسناد و مدارك متوجه اشتباه الف) چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی در مقام تصدیق و رد طلب با برر

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی  30تواند در اجراي ماده حقی بستانکار شود آیا میبودن حکم محکومیت و بی

 اعتنایی به حکم صادره طلبکه تنها مرجع صالح براي رسیدگی به مطالبات ادعایی است، با بیو بر اساس این

  ادعایی را رد کند؟  

چه در رأي صادره حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول نیز صادر شده باشد، آیا اداره ب) چنان

ادرسی که صرفاً باید در قالب اعاده دتواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کند و یا اینتصفیه امور ورشکستگی می

  صادره را از این حیث درخواست کند؟نقض رأي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477یا اعمال ماده 

 پاسخ:

  جناب آقاي دهقانی فیروزآبادي

  معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1772به شماره ثبت وارده  1400/12/25مورخ  9030/3159/500بازگشت به استعالم شماره       

  شود:شورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه م1400/12/28

االجرایی را در اختیار دارد، هر چند متعاقباً حکم ورشکستگی در فرض سؤال که بستانکار حکم قطعی الزم -الف

صادر شود و تاریخ توقف تاجر را مقدم بر تاریخ صدور حکم مبنی بر تشخیص مطالبات طلبکار اعالم دارد، از 

قانون اداره  30االجرا صادر شده است، این فرض از اطالق ماده ص موضوع رأي قطعی الزمآنجا که در خصو

تواند به استناد اطالق این ماده، رسد و اداره تصفیه نمیخارج به نظر می 1318تصفیه امور ورشکستگی مصوب 

هاي عمومی و انقالب گاهقانون آیین دادرسی داد 8مطالبات موضوع حکم یاد شده را رد کند؛ حکم مقرر در ماده 



نیز مؤید این دیدگاه است.  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  24و ماده  1379در امور مدنی مصوب 

به نیز با وجود رأي همچنان که در فرض صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول محکوم

توان بدون رسد نمیان عالی کشور، به نظر میهیأت عمومی دیو 14/12/1347مورخ  155وحدت رویه شماره 

نقض این بخش از حکم صادره، خسارت تأخیر تأدیه را صرفاً تا تاریخ توقف محاسبه کرد و موجب قانونی براي 

  رسد.عدم اجراي این بخش از دادنامه بدون نقض آن به نظر نمی

آن است  1379نقالب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و اقانون آیین دادرسی دادگاه 522مستفاد از ماده  -ب

رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي به

کند؛ از سوي دیگر صدور حکم مبنی بر ورشکستگی تاجر، داللت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون 

شود؛ بنا به مراتب فوق و نیز با توجه به رأي وحدت وي مستنکف از پرداخت تلقی نمی به علت عدم تمکن بوده و

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت  14/12/1347مورخ  155رویه شماره 

طعی دادگاه ر حکم قتأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند؛ بنابراین، در فرض سؤال که مستند طلب طلبکا

است که خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول مورد حکم قرار گرفته است، خسارت تأخیر تأدیه در هر حال تا تاریخ 

  شود و پس از آن قابل محاسبه نیست و نیازي به تقاضاي نقض حکم از این جهت وجود ندارد.توقف محاسبه می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  قضاییهمدیر کل حقوقی قوه 

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  
 



1401/03/30    

7/1400/1771   

  1771-115-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بایست آن را به در خصوص اموال ورشکسته که در رهن بانک قرار دارد و اداره تصفیه امور ورکستگی می 

آیا پیش از انتشار  -هاي زیر مطرح است الففروش برساند؛ در مورد فک رهن و چگونگی و زمان آن پرسش

آیا فک رهن با  -آگهی مزایده باید فک رهن شود و یا پس از فروش و در زمان انتقال سند به نام خریدار؟ ب

گیرد؟ در صورت درخواست فک رهن از سوي اداره تصفیه امور ورکستگی خطاب به بانک مرتهن صورت می

تبه کننده سند رهنی در خصوص فک رهن مکاترخانه تنظیمتوان مستقیماً با دفاستنکاف بانک چه باید کرد؟. آیا می

  کرد و آیا دفترخانه بدون حضور مرتهن حق فک رهن دارد؟

 پاسخ:

  

  جناب آقاي دهقانی فیروزآبادي

  سرپرست محترم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان یزد

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1771به شماره ثبت وارده  1400/12/25مورخ  9030/3160/500بازگشت به استعالم شماره   

االجراي این اداره کل به شرح زیر ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزم1400/12/28

  شود:اعالم می

تواند در یمدیر تصفیه م«دارد: که مقرر می 1311قانون تجارت مصوب  516و  515با توجه به مواد  -الف و ب

تواند هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را پرداخت و مال مرهون را از رهن خارج نماید، همچنین می

العموم (دادستان) مال را به فروش برساند و از محل فروش مال، طلب مرتهن را بدون فک رهن با نظارت مدعی

وزیر دادگستري و  1318تصفیه امور ورشکستگی مصوب  نامه ادارهآیین 50و با عنایت به ماده » پرداخت کند

در صورتی که اداره تصفیه «دارد که مقرر می 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  40ماده  2بند 

اي متضمن تاریخ، ساعت و محل مزایده قصد مزایده مال غیرمنقول مورد وثیقه را داشته باشد، با ارسال اخطاریه

نماید و پس از مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی با حضور برنده مزایده ق، مزایده را برگزار میبراي صاحب ح



و صاحب حق رهن و رئیس و یا کارمند اداره تصفیه، ضمن پرداخت حق صاحب رهن،  انتقال ملک به خریدار 

دارایی ورشکسته به غیر  ، در فرض سؤال چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل وجوه حاصل از»گیردصورت می

از مال مورد رهن، طلب صاحب حق رهن را پرداخت کند، پرداخت آن منوط به فک رهن یا مزایده مال مرهون 

 کند ونیست؛ در این حالت اداره تصفیه پس از پرداخت طلب بستانکاران، فک رهن را از بانک درخواست می

ن است و در صورت امتناع به دستور اداره تصفیه، دفترخانه بانک مرتهن با توجه به دریافت طلب مکلف به فک ره

نماید؛ اما چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل مال مرهون، طلب مرتهن (طلبکار) را بدهد در از مال فک رهن می

صورتی که مال توسط مرتهن بابت طلبش تملک شود، اداره تصفیه در خصوص فک رهن مواجه با تکلیفی نیست 

سؤال بانک رأساً اقدام به فک رهن و سپس وفق مقررات و با حضور کارمند اداره تصفیه امور  و در فرض

ورشکستگی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تملک خواهد نمود؛ اما اگر مال به غیر مرتهن فروخته شود، 

همزمان با انتقال ملک به برنده  نامه یاد شده، مزایده منوط به فک رهن نیست و فک رهنآیین 50مستفاد از ماده 

گیرد و در صورتی که بانک (مرتهن) از فک رهن امتناع کند، به مزایده در دفترخانه اسناد رسمی صورت می

  آورد.دستور اداره تصفیه امور ورشکستگی، دفترخانه از ملک فک رهن به عمل می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/29    

7/1400/1769   

  ح  1769-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور به  1393/7/15مورخ  733همانگونه که مستحضرید رأي وحدت رویه شماره 

 1400/4/1مورخ  811که، رأي وحدت شماره نوعی داللت بر احتساب ثمن معامله به نرخ روز دارد؛ حال آن

  نوعی از احتساب مبیع به نرخ روز با ارجاع امر به کارشناسی حکایت دارد.همان مرجع به 

آیا راي وحدت رویه اخیر، در قام تفسیر رأي وحدت رویه سابق بوده و به آراي قطعی سابق نیز تسري دارد و 

مورخ  733عطف بماسبق خواهد شد یا آراي قطعی شده سابق بر اساس و به استناد رأي وحدت رویه شماره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت قطعی بودن آن از رأي وحدت رویه اخیرالصدور منصرف  15/7/1393

  است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي فتحی

  هاي عمومی و انقالب شهرکردرئیس محترم کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1769ه به شماره ثبت وارد 1400/12/23مورخ  2356/720بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/12/25

اثر است؛ رأي وحدت رویه نسبت به رأي قطعی بی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  471اوالً، برابر ماده 

سیاق عبارات  با توجه به یافته است و استثناي قسمت اخیر ماده یادشدهبنابراین اصل بر اجراي حکم قطعی یا قطعیت

، ناظر بر احکام کیفري »شودمطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می«به کار رفته در آن و قید عبارت 

  بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. 

رده علیه فروشنده اقامه ک للغیر بودن مبیع راثانیاً، در فرض سؤال که قبالً خریدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق

هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به  15/7/1393مورخ  733و پرونده به استناد رأي وحدت رویه شماره 

صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه 

امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار 



التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، دائر بر مطالبه مابه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت  1/4/1400مورخ  811به استناد رأي وحدت رویه شماره 

  فاقد وجاهت قانونی است. مدنی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/09    

7/1400/1768   

  ك  1768-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

نظر به اینکه هدف از ابالغ قرار تأمین کیفري بازداشت موقت به متهم، اطالع وي از نوع قرار تأمین کیفري و ایجاد حق 

براي متهم می باشد. در صورتی که قرار بازداشت موقت توسط دادستان تایید نگردد و بازپرس نظر دادستان را  اعتراض

شود که قابل اعتراض توسط متهم باشد. با این حال آیا بپذیرد، قرار تأمین کیفري متهم، قرار بازداشت موقت تلقی نمی

باشد تی به ابالغ قرار بازداشت موقت و اخذ امضاء از متهم میقبل از تایید قرار بازداشت موقت توسط دادستان، ضرور

یا خیر؟ در صورت ضرورت ابالغ قرار بازداشت موقت قبل از نظر دادستان، اگر قرار صادره به متهم ابالغ نشده و پرونده 

امضاء  ن به ابالغ وبه نظر دادستان برسد و دادستان با قرار بازداشت موقت مخالفت نماید آیا ضرورتی به تذکر دادستا

  قرار بازداشت موقت مورد مخالفت به متهم توسط بازپرس وجود دارد یا خیر؟

 پاسخ:

  جناب آقاي اشرافی 

  معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان فارس

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1768شماره ثبت وارده به  1400/12/24مورخ  9019/1386/600بازگشت به استعالم شماره       

  شود:) این اداره کل به شرح زیر اعالم می2، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري (1400/12/25

قرار تأمین کیفري و از جمله قرار بازداشت موقت باید  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  225مطابق ماده  -1

ر فرض پرسش ابالغ قرار بازداشت موقت به متهم، وظیفه قانونی بازپرس است و فوري به متهم ابالغ شود؛ بنابراین د

انجام این تکلیف مستلزم اظهارنظر دادستان در خصوص قرار تأمین صادره و تأیید آن نیست. بدیهی است احتساب مهلت 

  پس از موافقت دادستان یا حل اختالف توسط دادگاه خواهد بود. اعتراض متهم به قرار،

شود دادستان در اموري که به بازپرس ارجاع می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  74و  73ا توجه به مواد ب-2

پذیرد، حق نظارت و ارایه تعلیمات دارد؛ بنابراین در فرض و نیز بر تحقیقات مقدماتی که توسط بازپرس صورت می

ه در رعایت موازین قانونی بدهد. بدیهی است این امر نافی تواند تذکر الزم را به بازپرس مربوطپرسش نیز دادستان می

  باشد./تکلیف قانونی دادستان در اعالم نظر نسبت به قرار بازداشت موقت صادره نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/16    

7/1400/1767   

  ك 1767-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

س از صدور دستور ضبط وثیقه و قطعیت آن، کلیه تشریفات قانونی در مورد ملک مورد وثیقه از سوي چنانچه پ

شعبه اجرا انجام و عملیات مزایده به لحاظ عدم اعتراض وثیقه گذار (علیرغم ابالغ) برگزار و متعاقب آن و پس 

لک مورد وثیقه به نام خریدار منتقل و از انجام مزایده در نهایت عملیات مذکور توسط دادگاه تایید شود و سند م

به ایادي بعدي نیز انتقال یابد اما متعاقب آن وثیقه گذار نسبت به انجام عملیات مزایده معترض و دستور ضبط 

وثیقه سابق الصدور توسط دادگاه نقض گردد؛ لذا در این خصوص تکلیف چیست وضعیت وثیقه گذار چگونه است 

  یقه و عملیات مزایده وجود دارد یا خیر؟و آیا امکان رفع اثر از وث

 پاسخ:

  جناب آقاي اشرافی 

  معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان فارس

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1767به شماره ثبت وارده  1400/12/24مورخ  9019/1387/600بازگشت به استعالم شماره       

  شود:ی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورت1400/12/25

اوالً، احکام قانونی مترتب بر اعتراض نسبت به صحت جریان مزایده متفاوت از اعتراض به دستور ضبط وثیقه 

ها است و هر کدام در بازه زمانی مشخصی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و طرح هر یک از این نوع اعتراض

  کننده به صحت یا سقم فرآیند دیگر را به همراه ندارد.یدگیموجبات قانونی ورود مرجع رس

نظر از مراتب فوق و مبهم بودن استعالم، پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نبوده و ثانیاً، صرف

  تشخیص مصداق و تطبیق احکام قانونی بر مصادیق خارجی بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

  

 اردئیدکتر احمد محمدي ب

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 



1401/03/30    

7/1400/1749   

  ح  1749-9/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در دعواي زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعالم شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی  -الف

به تمکین و بازگشت به زندگی مشترك منزل مشترك را ترك کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه 

و قطعیت آن، از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وي از منزل مشترك؛ تاریخ تقویم 

  دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت در رأي صادره؟

دور اجراییه در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، آیا اوالً، تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند ص -ب

که صرفًا احراز مالئت زوج در فرض مذکور در بند اول است؟ ثانیاً، آیا احراز مالئت زوج ضروري است یا آن

  باشد؟ ضروري می 1353قانون حمایت خانواده مصوب  16ماده 

 پاسخ:

  آیینجناب آقاي فروغ

  دادگاه کیفري دو شهرستان ایذه 103رئیس محترم شعبه 

  ر؛با سالم و دعاي خی

مورخ  1749به شماره ثبت وارده  1400/12/22مورخ  9034/46019/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/12/23

که صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین جاییاوالً، از آن -الف

وز) وي را احراز کند، دادگاه در رأي خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام (نش

زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وي را احراز 

پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به  کرده است و پس از ابالغ رأي مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه

  تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وي مرتفع نخواهد شد.

ثانیاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین (نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ 

وق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ ف

  زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وي مرتفع نخواهد شد.



قانون اجراي احکام مدنی  4اوالً، حکم دادگاه مبنی بر اعطاي اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده  -ب

  اعالمی است و نیازمند صدور اجراییه نیست. 1356مصوب 

که  1353، موادي از قانون حمایت خانواده مصوب 1391قانون حمایت خانواده مصوب  58، با توجه به ماده ثانیاً

به موجب قوانین بعدي نسخ نشده و شوراي نگهبان هم خالف شرع بودن آن را اعالم نکرده است، از جمله ماده 

وت خود باقی است. بنا به مراتب به اعتبار و ق 1353قانون حمایت خانواده مصوب  17و قسمت اول ماده  16

 1353قانون حمایت خانواده مصوب  17فوق، احراز مالئت و اجراي عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده 

 16همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهاي ماده  16در مورد بند یک ماده 

  این ماده، قابل توسعه و تسري نیست. 3هر موضوع بند یادشده از جمله عدم تمکین زن از شو

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/10    

7/1400/1744   

  ع  1744-225-1400شماره پرونده:  

ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات براي جلوگیري از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم 

اعالم داشته است: از تاریخ تصویب این قانون  1384/5/9قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 168(

از سوي مجلس شوراي اسالمی، تمهیدات الزم از جمله  1382/12/24و تا انجام بازنگري و اصالح مصوبه 

، حداکثر تا 1382/12/24تعیین منابع مالی و تأمین اعتبار الزم جهت اجراي قانون جهت هیأت منصفه مصوب 

االجراء خواهد بود. در تبصره ذیل این ماده واحده، الزم 1379/1/30یک سال، قانون هیأت منصفه قبلی مصوب 

  نحوه انتخاب هیأت منصفه بیان شده است.

چنین مقرر شده  1387/5/20همچنین به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 

لغو و مواد مربوط  1382/12/24تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب است که: از 

  شود.االجرا میالزم 1379/1/30به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصالح قانون مطبوعات مصوب 

نین مصوب در ها به یکی از قواگفته و اشاره هر یک از آنبا عنایت به تقدم و تأخر زمانی دو ماده واحده پیش

عالم هاي زیر احیطه هیأت منصفه مطبوعات، خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را نسبت به پرسش

  فرمایید:

ناسخ ماده واحده قانون  1387/5/20آیا ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب  -الف

) قانون جمهوري 168تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات براي جلوگیري از 

  است؟ 1384/5/9اسالمی ایران مصوب 

در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا ناسخ ماده و تبصره ذیل آن است و یا صرفاً صدر ماده را نسخ کرده و مفاد  -ب

  تبصره ذیل آن به قوت خود باقی است؟

گفته، آیا استفاده به شرح پیش 1379/1/30ن مطبوعات مصوب با توجه به حاکمیت نهایی قانون اصالح قانو -ج

توان از مقررات قانونی ناظر بر تشکیل هیأت منصفه و انتخاب اعضاء صرفًا محدود به قانون مرقوم بوده و یا می

استخراج کرد و مورد استفاده  1384/5/9مواردي همچون مرجع مجري آن را از تبصره ذیل ماده واحده مصوب 

  اد؟قرار د

 پاسخ:



  جناب آقاي شعبانی

  رئیس محترم کل دادگستري استان قزوین 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1744به شماره ثبت وارده  1400/12/21مورخ  9031/78827/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/12/22

جا که قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات براي جلوگیري از تعطیلی اصل یکصد و اوالً، از آن -الف و ب

، 4/5/1385با اصالحیه مورخ  9/5/1384) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب 168شصت و هشتم (

ال ه در حدر مجموع صرفاً براي سه سال واجد اعتبار حقوقی بوده است، لذا با سپري شدن این مدت، قانون یادشد

  شود و فاقد اعتبار حقوقی و غیر قابل استناد است.حاضر مدت منقضی محسوب می

به موجب قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه  24/12/1382که قانون هیأت منصفه مصوب ثانیاً، با عنایت به این

نون مطبوعات لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصالح قا 20/5/1387مطبوعات مصوب 

نیز در حال  24/12/1382االجرا دانسته شده است، لذا قانون هیأت منصفه مصوب الزم 30/1/1379مصوب 

حاضر فاقد حیات و اعتبار حقوقی است و منسوخ است. بر این اساس، ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه 

است و نه ناسخ قانون فعال  24/12/1382ناسخ قانون هیأت منصفه مصوب  20/5/1387مطبوعات مصوب 

) قانون اساسی 168نمودن هیأت منصفه مطبوعات براي جلوگیري از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (

  با اصالحیه بعدي آن که مدت اعتبار قانونی آن به پایان رسیده است. 9/5/1384جمهوري اسالمی ایران مصوب 

فتن مدت اعتبار قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات براي جلوگیري با عنایت به مراتب یادشده و پایان یا -ج

با  9/5/1384) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب 168از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (

اصالحیه بعدي آن، موجبی قانونی براي استناد به حکم تبصره ذیل این ماده واحده از حیث ترتیب انتخاب اعضاي 

  منصفه وجود ندارد.هیأت 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
 



1401/03/10    

7/1400/1741   

  ع  1741-225-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 ، افزون1394قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب   20و  19همان گونه که مستحضرید به موجب مواد 

از جمله اعضاي اصلی ستاد امر به معروف و نهی از » دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد«ي حقوقی، یک نفر به عنوان بر اعضا

  دستورالعمل اجرایی این قانون است. 2ها است که متکفل وظایف متعدد اجرایی مقرر در ماده ها و شهرستانمنکر کشور، استان

یابد، شود و در نتیجه تعداد واقعی اعضا یک نفر کاهش میبین دیگر اعضا انتخاب می که در مواردي دبیر ستاد ازبا توجه به این

ز ها از بین اعضاي حقوقی جایها و شهرستانآیا از منظر قانونی، انتخاب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، استان

  »است؟

 پاسخ:

  منشجناب آقاي دکتر صادق

  حقوقی و مجلس ستاد امر به معروف  و نهی از منکر سرپرست محترم اداره کل امور

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1400/12/22مورخ  1741به شماره ثبت وارده  1400/12/17مورخ  16/3881بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

و دستورالعمل اجرایی این قانون  1394عروف و ناهیان از منکر مصوب به رغم عدم صراحت قانون حمایت از آمران به م

اعضاي ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص جواز یا منع انتخاب دبیر ستاد از میان  22/9/1394مصوب 

ها و قانون یادشده براي ستادهاي مرکز، استان 20و  19مواد  18و  17که وفق بندهاي اعضاي حقوقی، نظر به این

اي به غیر از اعضاي حقیقی و حقوقی به عنوان دبیر ستاد مقرر شده و نقش دبیري به یکی از ها، عضو جداگانهشهرستان

دستورالعمل یادشده (هدایت و  2اعضا واگذار نشده است و با توجه به وظایف مقرر براي دبیر ستاد به شرح مقرر در ماده 

اد و نظارت و پیگیري مصوبات جلسات اعضاي ستاد و تهیه ساختار سازمانی و اداره امور اجرایی، اداري و مالی ست

ضوي ریزي) مقصود مقنن، انتخاب عتشکیالت تفصیلی الزم جهت تأیید رئیس ستاد و تصویب سازمان مدیریت و برنامه

نابراین، بهتر انجام شود؛ ب مجزا از دیگر اعضا اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان دبیر ستادهاي مذکور بوده تا وظایف مربوطه

  باشد.انتخاب دبیر ستاد از میان دیگر اعضا از جمله اعضاي حقوقی، خالف مقصود مقنن می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/11    

7/1400/1739   

  ح  1739-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

را به فروش برساند؛ اما پس از چند سال خریدار متوجه شود زمین بیست متر  چنانچه فردي ملک فاقد سابقه ثبتی

چنانچه شرط ضمن عقد مبنی بر داشتن متراژ زمین به مساحت فوق درج نشده و کل  -1کسري مساحت دارد: 

ثمن  اندتومبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته باشد بدون درج قیمت هر متر مربع به صورت مجزا، آیا خریدار می

قانون  385و  355که به رغم عدم فقدان شرط ضمن عقد، موضوع مشمول مواد مازاد بر مبیع را مطالبه کند یا این

  باشد؟ شود؟ چنانچه عقیده بر حق مطالبه ثمن اضافه است، قیمت چه زمانی مالك عمل دادگاه میمدنی می

  تفاوتی در حکم قضیه دارد؟   چنانچه در فرض فوق قیمت هر متر مربع مشخص شده باشد، آیا -2

جه تواند نسبت به اضافه مساحت وچنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی اضافه مساحت داشته باشد، آیا فروشنده می -3

را مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، قیمت چه زمان مالك است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، اعالم 

  فرمایید فروشنده چه حقی دارد؟

 پاسخ:

  اب آقاي زاهدیانجن

  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر 3رئیس محترم  شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1739به شماره ثبت وارده  1400/12/22مورخ  9034/45946/1بازگشت به استعالم شماره       

  د:شو، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/12/22

ه گرفته چنین مستفاد است ککننده است. ثانیاً، از استعالم صورتاوالً، احراز قصد طرفین با مرجع رسیدگی -1

ه کل اند؛ چرا کطرفین در حین معامله به مساحت ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته

مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و در  مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته است و به ازاي هر متر

واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر بوده است و نه مساحت آن؛ لذا خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت 

ن جا که شرط داشتکه طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین از آنازاي آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر اینمابه



قانون  385و  355عین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته است، مشمول حکم مقرر در مواد مساحت م

  مدنی نیست.

در فرض سؤال که به ازاي هر متر مربع از ملک، قیمت مشخص شده است، موضوع مشمول حکم مقرر در  -2

اد اقتضاي استناد به این ماده و استرد پذیري ثمن نسبت به هر متر مربع از ملک،قانون مدنی است؛ توزیع 384ماده 

  آورد.حصهاي از ثمن به نسبت عرصه موجود را فراهم می

با توجه به مراتب فوق، چنانچه به ازاي هر متر مربع از ملک قیمت مشخصی تعیین نشده باشد، پاسخ همان  -3

محاسبه زیاده و دریافت  است که در بند اوالً فوق آورده شد. فروشنده به ازاي اضافه مساحت ملک حقی بر

تناد ناپذیري ملک اسازاي آن ندارد؛ اما اگر به ازاي هر متر مربع ملک، قیمت تعیین شده باشد، به سبب تجزیهبهما

اصالحی قانون ثبت اسناد و  149قانون مدنی ممکن نیست؛ اما با استفاده از مالك ماده  384به قسمت اخیر ماده 

توان ارزش اضافه مساحت را بر اساس ت و الحاقات بعدي، در فرض سؤال میبا اصالحا 1310امالك مصوب 

  ثمن قراردادي مطالبه کرد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/30    

7/1400/1736   

  ح 1736-76-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ن للغیر درآمده پرداخت غرامات به مشتري در فرض مستحققانون مدنی در خصوص الزام بایع ب 391آیا مفاد ماده 

هیأت عمومی  1400/4/1مورخ  811و  1393/7/15مورخ  733مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره 

، اي نیز جاري است. به عبارتیدیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه

للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء راردادي غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحقچنانچه عوض ق

 391توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده وحدت رویه یادشده، آیا می

  قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟

 پاسخ:

  آقاي یاري اصلی جناب

  هاي عمومی و انقالب رشترئیس محترم کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1736به شماره ثبت وارده  1400/12/21مورخ  9027/718/720بازگشت به نامه شماره       

جناب آقاي راستبد دادرس محترم  19/12/1400مورخ  0001231در خصوص استعالم شماره  1400/12/22

دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر  10شعبه 

  شود:اعالم می

قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند،  365اوالً، مطابق ماده 

عی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به الید ملزم به رد مال به مالک واقوفق قاعده علی

حال سابق اقتضاي آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت 

این قانون  391قانون مدنی و ماده  1082ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 

هیأت عمومی دیوان  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733اي وحدت رویه شماره با لحاظ آر

مؤید این دیدگاه  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 522عالی کشور و ماده 

  است.



د و ض مستحق للغیر درآیثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عو

مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آراي وحدت رویه شماره 

اي هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه 1/4/1400

  باشد.که معوض و در مقام بیع مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/01    

7/1400/1730   

  ح  1730-9/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

  قانون حمایت خانواده و عهده مدیر دفتر دادگاه است یا قاضی دادگاه ؟ 39گواهی قطعیت راي موضوع ماده 

  ق را هم احراز کند یا فقط قطعیت راي را باید احراز کند آیا دادگاه باید داخل فرجه بودن راي طال

  در صورت تخلف سر دفتر و اجراي صیغه طالق صمانت اجراي آن چیست .

  ماهه قابل پیگرد قضایی است. 6ماهه یا  3آیا اقدام سردفتر جهت ثبت طالق خارج از فرجه 

 پاسخ:

  جناب آقاي خوشنویس

  رئیس محترم دادگستري شهرستان لنجان

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1730به شماره ثبت وارده  1400/12/19مورخ  9016/1732/5000بازگشت به نامه شماره       

جناب آقاي قاسمی رییس محترم  19/12/1400د . ك مورخ  460، موضوع استعالم شماره 1400/12/21

  شود:اره کل به شرح زیر اعالم میشعبه اول دادگاه خانواده دادگستري آن شهرستان، نظریه مشورتی این اد

گواهی قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان  1391قانون حمایت خانواده مصوب  39به صراحت ماده  -1

سازش باید از سوي دادگاه صادرکننده رأي نخستین صادر و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طالق ارائه شود؛ 

  دفتر دادگاه منتفی است و باید توسط قاضی دادگاه امضاء و صادر شود.بنابراین، صدور این گواهی از سوي 

یادشده، دادگاه عالوه بر قطعیت رأي باید قابل اجرا بودن آن را نیز گواهی کند؛ بنابراین،  39با توجه به ماده  -2

یت خانواده قانون حما 35و  34چنانچه مدت اعتبار حکم طالق و یا گواهی عدم امکان سازش (مندرج در مواد 

  ) سپري شده باشد، اصوالً موجبی براي صدور این گواهی نیست.1391مصوب 

قانون یادشده حسب مورد حکم  34و  33در صورتی که هریک از زوجین در مهلت قانونی مقرر در مواد  -3

شود و میطالق یا گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طالق ارائه کنند، مرور زمان شش و سه ماهه قطع 

توانند نسبت به ثبت و اجراي صیغه طالق اقدام کنند؛ بنابراین، هر یک از زوجین با رعایت دیگر الزامات قانونی می

این قانون، به سبب عدم مراجعه بعدي  39چنانچه مقصود این است که با وجود صدور و ارائه گواهی موضوع ماده 

الذکر مبادرت به اجرا و رسمی طالق خارج از مواعد قانونی فوقهاي قانونی، سردفتر هر یک از زوجین در مهلت



گفته، بر این فرض و ثبت و اجراي ثبت صیغه طالق نموده است، به سبب قطع شمول مرور زمان به شرح پیش

صیغه طالق ایرادي نیست؛ اما چنانچه مقصود این است که سردفتر رسمی طالق، بدون ارائه گواهی موضوع ماده 

هاي قانونی اعتبار مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طالق خارج از مهلت 1391حمایت خانواده مصوب  قانون 39

قانون حمایت  56حکم طالق یا گواهی عدم امکان سازش نماید، رفتار ارتکابی مشمول حکم مقرر در ذیل ماده 

حرومیت درجه چهار این قانون و مستوجب م 39از حیث عدم اخذ گواهی موضوع ماده  1391خانواده مصوب 

که، در نتیجه تغییر شماره مواد قانون موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به سردفتري است؛ توضیح آن

  درج شده است 39به جاي ماده  40قانون، مسامحتاً در زمان تصویب، ماده  56یادشده، در ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  

 



1401/03/30    

7/1400/1729   

  ح  1729-26-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي شخصی به پرداخت دیه محکوم شده است و پس از قطعیت رأي، دادخواست اعسار مطرح کرده و به در پرونده

ت یکجا پرداخت و کند. چنانچه این شخص مبلغ چند قسط را به صورصورت اقساط مبلغ دیه را پرداخت می

  هاي آینده قسطی پرداخت نکند:درخواست کند به تعداد اقساط پرداختی در ماه

  اوالً، آیا این درخواست مسموع است؟

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 11ثانیاً، در صورت پذیرش، آیا این موضوع مخالف مفاد تبصره یک ماده 

  باشد؟نمی 1394مصوب 

 پاسخ:

  نگاريجناب آقاي س

  دبیر محترم نشست قضایی دادگستري شهرستان رامسر

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1729به شماره ثبت وارده  1400/12/18مورخ  9018/144/707بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/12/21

جا واریز کرده است؛ اوالً، دریافت اقساط مذکور ساط آتی مبالغی را یکعلیه بابت اقدر فرض سؤال که محکوم

له فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، صرف عمل مذکور به معناي از سوي واحد اجراي احکام و پرداخت آن به محکوم

اشد. ثالثاً، ل آن بعلیه نیست؛ زیرا چه بسا پرداخت این مبالغ ناشی از استقراض و امثاتغییر در میزان تمکن محکوم

علیه است، باید دعواي اي بر تغییر در میزان تمکن محکومله مدعی است که عمل مذکور قرینهچنانچه محکوم

  تعدیل اقساط را مطرح و دادگاه به آن رسیدگی کند و ورود اجراي احکام بدون طرح دعواي مذکور وجهی ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  ضاییهمدیر کل حقوقی قوه ق

  

 
  

  
 



1401/03/03    

7/1400/1725   

  ح  1725-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96با چه شرایطی ثلث یا ربع حقوق و مزایاي کارکنان زن بر اساس ماده  -1

  شود؟ کسر می

کنند، آیا در مقام استیفاي ز بنیاد شهید دریافت میدر خصوص وجوهی که جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا ماهانه ا -2

که وجوه مذکور توان حسب مورد ثلث یا ربع این وجوه را توقیف کرد یا آنیادشده، می 96به و در اجراي ماده محکوم

  حقوق تلقی نشده و کل وجه دریافتی این افراد ماهانه قابل توقیف و کسر است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي  حسینی

  اجراي احکام کیفري دادسراي عمومی و انقالب شهرستان قم 3محترم شعبه دادیار 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1725به شماره ثبت وارده  1400/12/19مورخ  9020/10895/3000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/12/21

ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادي میت حقوق (اعم از مزد و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آنبا توجه به اه -1

به نحو اطالق، توقیف و برداشت بیش  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده 

وده است و در این خصوص تفاوتی در جنسیت کارکنان قایل نشده از ثلث حقوق و مزایاي کارکنان موضوع این ماده را منع نم

هاي مذکور به سقف یک چهارم (ربع) نموده است؛ است؛ اما وجود زن یا فرزند براي کارکنان مزبور را موجب تسري حمایت

کفل ین تحت تبدیهی است در خصوص قسمت اخیر، چنانچه کارکنان زن، فرزند یا فرزندانی داشته باشند که به موجب قوان

  ها باشند، از حمایت مزبور (عدم کسر بیش از ربع از حقوق و مزایاي ایشان) برخوردار خواهند شد.آن

و با عنایت به  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96با توجه به عبارت حقوق وظیفه مذکور در تبصره یک ماده  -2

ه، صرفاً مستمري مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان  ) این ماد12/11/1394اصالحی ( 2که مطابق تبصره این

کشور از شمول ماده یادشده استثنا شده است؛ بنابراین وجوهی که تحت عنوان حقوق یا مستمري به جانبازان، ایثارگران و 

هارم یا یک سوم آن صدرالذکر است و کسر بیش از یک چ 96شود، مشمول حکم مقرر در ماده خانواده شهدا پرداخت می

  (حسب مورد) ممنوع است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/10    

7/1400/1712   

  ع  1712-58-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

العاده ) ذیل آن، در خصوص تعلق فوق1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره (51در مفاد ماده (

ثارگري موضوع این ماده به کارکنان مشمول قانون کار و نیز مرجع پرداخت اعم از دستگاه اجرایی یا بنیاد شهید ای

و امور ایثارگران تصریح نشده است؛ خواهشمند است دستور فرمایید نظر مشورتی آن اداره کل در خصوص 

  موضوع به این سازمان اعالم شود.

 پاسخ:

  جناب آقاي وفایی

  ترم امور حقوقی سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانمدیر کل مح

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1712به شماره ثبت وارده  1400/12/09مورخ  1310/92511بازگشت به استعالم شماره       

  د:شوالملل این اداره کل به شرح زیر اعالم می، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین1400/12/16

قانون جامع  51هاي اجرایی مندرج در ماده در دستگاه» شاغل«و » ایثارگران«با توجه به اطالق واژگان 

العاده ایثارگري موضوع این ماده شامل تمامی با اصالحات بعدي، فوق 1391رسانی به ایثارگران مصوب خدمات

جمهوري اسالمی ایران؛ اعم از رسمی، هاي اجرایی از جمله سازمان صدا و سیماي ایثارگران شاغل در دستگاه

  است. هاالعاده مذکور بر عهده دستگاه اجرایی متبوع آنپیمانی، قراردادي و مشمول قانون کار است و پرداخت فوق

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
 



1401/03/01    

7/1400/1703   

  ح  1703-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي خارجی چنانچه جهت اجراي حکم دادگاه 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  169به موجب بند یک ماده 

معامله متقابل صورت بگیرد، حکم خارجی در ایران قابل اجراست؛ خواهشمند است در خصوص این مقرره به 

  هاي زیر پاسخ دهید:پرسش

انی رأیی اجرا نشده باشد و سایر شروط از جمله قوانین، عهود و یا چنانچه تاکنون در کشور خارجی و ایر -1

تواند با قبول حکم دادگاه خارجی با حفظ دیگر مابین وجود نداشته باشد، آیا دادگاه داخلی بدواً میقراردادهاي فی

  یادشده نسبت به اجراي آن اقدام نماید؟ 169گانه مذکور در ماده شروط هشت

بل فاقد هرگونه تشریفات و یا مدیریتی جهت اجرا از ناحیه مقامات قضایی یا سیاسی کشورمان آیا معامله متقا -2

  کند؟له به دادگاه صالح ایران، جهت اجراي حکم کفایت میاست و صرفاً مراجعه مستقیم محکوم

 پاسخ:

  جناب آقاي فرهادي

  معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستري

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1703به شماره ثبت وارده  1400/12/14مورخ  45792بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/12/15

در فرضی که بین ایران و کشور صادرکننده رأي، قوانین و عهود یا قراردادهایی که احکام صادره از  -2و  1

قانون اجراي احکام  169ر آن قابل اجرا باشد، وجود نداشته باشد، وفق بخش اخیر بند یک ماده محاکم ایران د

، در فرض وجود معامله متقابل عملی در خصوص اجراي احکام، حکم مدنی صادره از 1356مدنی مصوب 

راي المللی و اجبینهاي خارجی در ایران قابل اجراست. یکی از طرق دستیابی به معامله متقابل در روابط دادگاه

هاي خارجی با لحاظ دیگر شرایط مقرر احکام قضایی، ایجاد رویه قضایی و اجرا کردن احکام صادره از دادگاه

 169قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده  972توانند به استناد ماده هاي ایران میاست. بر این اساس، دادگاه

قدم شوند و دائاً جهت ایجاد رویه قضایی و شروع معامله متقابل پیش، ابت1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

کند و مورد مناقشه طرف مقابل قرار نگرفته و یا حسب کافی است دادگاه بر اساس مستنداتی که متقاضی ارائه می



ي احکام آمده، احراز کند وفق مقررات کشور صادرکننده رأي مورد تقاضاي اجرا، اجراعملبررسی و استعالم به 

هاي ایران با احراز شرایط قانونی هاي ایران در آن کشور با ممنوعیتی مواجه نیست، در این صورت، دادگاهدادگاه

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  173و  172، 170یادشده و مطابق تشریفات مقرر در مواد  169مقرر در ماده 

  نمایند.هاي خارجی میدگاهمبادرت به شناسایی و اجراي احکام صادره از دا 1356

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/10    

7/1400/1701   

  ح  1701-139-1400شماره پرونده:  

نماید؛ در قرارداد منعقده شرط منتقل می» ب«فروش، آپارتمان را به شخص به موجب قرارداد پیش» الف«شخص  استعالم

همان آپارتمان » ب«شود. شخص ارت تأخیر در انجام تعهد از قرار روزانه مبلغ ده هزار تومان تعیین میداوري و پرداخت خس

نماید و در این قرارداد، خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد روزانه دویست هزار تومان تعیین منتقل می» ج«را به شخص 

میل، دعواي الزام به تک» ب«و » الف«به طرفیت » ج«ده است، شخص که آپارتمان تکمیل و تحویل نششود. با توجه به اینمی

اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام 

  تعهد از قرار روزانه دویست  هزار تومان را مطرح کرده است.  

یابد؟  ثانیاً، با توجه به عدم وجود رابطه قراردادي ر قرارداد اول به قرارداد دوم نیز تسري میاوالً، آیا شرط داوري مندرج د

آیا امکان الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد بعدي وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن » ج«و شخص » الف«بین شخص 

دویست هزار تومان) محکوم خواهد شد؟ ثالثاً، آیا دعوي خسارت روزانه (ده هزار تومان یا  به پرداخت کدام» الف«پاسخ، 

  باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تصمیم دادگاه در خصوص این شخص چه خواهد بود؟می» ب«مطروحه متوجه 

 پاسخ:

  جناب آقاي واحدي مقدم

  معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان گیالن

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1701به شماره ثبت وارده  1400/12/09مورخ  9027/3258/67بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/12/14

 شود؛ در غیر این صورت به صرف انتقالاوالً، چنانچه موقعیت قراردادي به ثالث منتقل شود، شرط داوري نیز منتقل می

  کننده است.شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیموضوع قرارداد، شرط داوري منتقل نمی

، استعالم »19/9/1398دستورالعمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب « 2ثانیاً و ثالثاً، برابر ماده 

هاي که پرسشنتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنحقوقی باید ناظر بر استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً م

گویی به مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ

  آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/02    

7/1400/1680   

  ك  1680-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه دادگاه کیفري ضمن صدور حکم به محکومیت کیفري، نسبت به دادخواست ضرروزیان تقدیمی از سوي 

قانون آیین دادرسی کیفري حکم به محکومیت صادر نماید ،آیا اجراي حکم نسبت به  15شاکی در راستاي ماده 

  ان مورد حکم در دادگاه کیفري نیاز به درخواست و صدور اجراییه حقوقی می باشد؟ضرر و زی

 پاسخ:

  جناب آقاي  حسینی

  اجراي احکام دادسراي عمومی و انقالب قم 3دادیار محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1680به شماره ثبت وارده  1400/12/9مورخ  9020/10466/3000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/12/9

قانون نحوه  22و ماده  1392و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537، 17، 15مستفاد از مواد 

ي ، این است که در مواردي که دادگاه کیفري ضمن صدور رأي کیفر1394هاي مالی مصوب اجراي محکومیت

االجراي دادگاه کیفري در کند اجراي رأي الزمصادر می» حکم محکومیت«گفته قانون پیش 17در اجراي ماده 

دیوان عالی  2/12/1371مورخ  582مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به داللت رأي وحدت رویه شماره 

مقام له و یا قائماي محکومکشور عنوان دعواي حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است از حیث ضرورت تقاض

و  2(مواد  1356قانونی یا نماینده او و صدور اجرائیه تابع عمومات مذکور در قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

  هاي مالی) است.این قانون) و لواحق آن (قانون نحوه اجراي محکومیت 4

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  



  
 

1401/03/11    

7/1400/1659   

  ح  1659-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

که سربازان وظیفه، مستخدم رسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیستند و تابع قانون خاص خود با عنایت به این

ه بکنند و پرداختی آنان یعنی قانون خدمت وظیفه عمومی هستند و در نیروهاي مسلح حقوق و مزایا دریافت می

شود، شود و کسورات قانونی از جمله بازنشستگی از پرداختی ماهانه آنان کسر نمیعنوان کمک معیشتی تلقی می

به و متعاقب آن صدور ها به پرداخت محکومدر صورت صدور رأي از سوي مراجع قضایی به محکومیت آن

 هاي اولیهوق الزم براي تأمین هزینهاجراییه از سوي اجراي احکام مدنی در خصوص این قبیل افراد که فاقد حق

کننده هزینه ایاب و ذهاب آنان است ، چنانچه باشند و مبلغ ناچیز پرداختی به آنان نیز صرفاً تأمینزندگی خود می

قانون اجراي احکام مدنی قرار گیرد و حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از  96پرداختی به آنان مشمول ماده 

شود. خواهشمند است اعالم نظر فرمایید آیا پرداختی به ها میموجب عسر و حرج آن ها کسر شود،حقوق آن

  شود؟می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96سربازان وظیفه مشمول ماده 

 پاسخ:

  سرتیپ دوم پاسدار جناب آقاي شمخانی

  معاون محترم حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

  ي خیر؛با سالم و دعا

مورخ  1659به شماره ثبت وارده  2/12/1400/س مورخ 82-4-5756بازگشت به استعالم شماره        

  شود: ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/12/7

)، سربازان وظیفه و عادي 22/8/1390ماده یک مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی (الحاقی  10به موجب بند 

، 1382ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب » و«شوند و مطابق بند ن وظیفه تلقی میکارکنا

 49و  48شوند و مطابق مواد کارکنان وظیفه (سرباز) از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، نظامی محسوب می

ر نمایند و برابق دریافت میقانون خدمت وظیفه عمومی، این افراد بر اساس مدرك تحصیلی و درجه، ماهیانه حقو

قانون بودجه سال جاري، حقوق سربازان وظیفه با لحاظ اوصاف فردي و نوع مناطق خدمت  12تبصره  11بند 

قانون اجراي  96ماده  2درصدي از حداقل دریافتی کارکنان نیروهاي مسلح قرار گرفته است؛ از طرفی برابر تبصره 



مزایاي نظامیانی که در جنگ هستند، قابل توقیف نیست و حقوق دیگر  ، صرفاً حقوق و1356احکام مدنی مصوب 

قانون  96اشخاص نظامی قابل توقیف است؛ بنابراین، توقیف حقوق سربازان وظیفه مشمول محدودیت موضوع ماده 

یادشده، حکمی ارفاقی است و  96است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده  1356اجراي احکام مدنی مصوب 

آن به مبالغ دریافتی هر صنفی از جمله سربازان وظیفه، مانع توقیف تمامی وجوه دریافتی خواهد شد و با  تسري

  فرض عدم تسري این حکم، هر آنچه مشمول مستثنیات دین نباشد، قابلیت توقیف خواهد داشت.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/07    

7/1400/1650   

  ح  1650-139-1400ره پرونده:  شما

  

  استعالم:

شود و اي امالك محاسبه میالزحمه داوري در خصوص اموال غیر منقول بر اساس قیمت منطقهآیا دو درصد حق

  یا بر اساس قیمت واقعی و عادله آن؟

 پاسخ:

  جناب آقاي آریان

  شهید مفتح تهران دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 212معاون محترم قضایی و دادرس شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

 1650به شماره ثبت وارده  1400/11/23مورخ  140068990067354080بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/12/04مورخ 

قانون وصول برخی از  3ماده  12بند » ج«مقررات راجع به تقویم بهاي خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق 

با اصالحات و الحاقات بعدي، ناظر بر طرح دعوا در  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هاي داوري در دعاوي مالی همواره ارزش واقعی دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ لذا در تعیین هزینه

 20/9/1380الزحمه داوري مصوب نامه حقوي غیر مالی هم مطابق آیینخواسته مالك عمل است و در دعا

  شود.ریاست محترم قوه قضاییه اقدام می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  



 

1401/03/03    

7/1400/1618   

  ح  1618-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي قضایی مختلف باشد و تمامی هاي مالی متعدد از حوزهداراي محکومیتعلیه واحد در مواردي که محکوم

هاي قضایی با اعطاي نیابت به یک حوزه قضایی جهت اجراي حکم، توقیف مال واحدي را درخواست کنند، حوزه

ت مدعی مالکی 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147چنانچه پس از توقیف مال شخص ثالثی به استناد ماده 

ملک مذکور شود و یکی از مراجع قضایی با دستور توقف عملیات اجرایی، در نهایت رأي بدوي به نفع معترض 

ثالث صادر کند؛ اما مرجع قضایی دیگر به لحاظ عدم پیگیري ثالث حکم بر بطالن شکایت معترض ثالث صادر 

یا هاي واصله، آلهم و اجراییهمحکومعلیه و کثرت کند، با توجه به وحدت معترض ثالث و مال توقیفی و محکوم

گونه هایی که هیچحقی معترض ثالث صادر شده و نیز در پروندهاي که حکم بر بیتواند در پروندهاجراي احکام می

که به سبب پذیرش و ادعاي معترض ثالث در یکی اظهار نظري نشده است، عملیات اجرایی را ادامه دهد و یا آن

سري ها نیز تدستور توقف عملیات اجرایی در خصوص مال توقیفی، این امر به دیگر پرونده ها و صدوراز پرونده

  کند؟پیدا می

 پاسخ:

  جناب آقاي پشته

  رئیس محترم دادگستري شهرستان املش

  با سالم و دعاي خیر؛

رخ مو 1618به شماره ثبت وارده  1400/11/30مورخ  9027/1286/46001بازگشت به استعالم شماره       

االجراي این اداره کل به شرح زیر ، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد الزم1400/11/30

  شود:اعالم می

علیه واحد صادر و از سوي مراجع مختلف جهت توقیف مال هاي متعدد علیه محکومدر فرض سؤال که اجراییه

ض شخص ثالث، چنانچه در یک شعبه حکم به نفع معترض معین (ملک) نیابت اعطا شده است، در صورت اعترا

ذیرفته اي که اعتراض پثالث صادر و در شعبه دیگر حکم به بطالن دعواي معترض ثالث صادر شده باشد، در پرونده

شود؛ اما در پرونده دیگر به لحاظ عدم پذیرش اعتراض ثالث، عملیات شده است، عملیات اجرایی متوقف می



هایی که اعالم نظر یابد. در دیگر پروندهه رأي مذکور به طرق قانونی نقض نشده است، ادامه میاجرایی مادام ک

در صورتی حکم صادره  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  146که مطابق ماده نشده است، با توجه به این

 در فرض سؤال، اعتراض شود که مقدم بر عملیات توقیف باشد؛ لذابه نفع معترض ثالث موجب رفع توقیف می

کننده به اعتراض با لحاظ حکم صادره و دیگر این قانون بوده و دادگاه رسیدگی 147شخص ثالث مشمول ماده 

  نماید.دالیل و مستندات و دفاعیات طرفین رسیدگی و اتخاذ تصمیم می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/10    

7/1400/1593   

  ح  1593-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه فردي به استرداد سند عادي غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجراي رأي خودداري کند، آیا امکان 

پذیر است؟ امکان 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3علیه به استناد ماده صدور دستور جلب محکوم

  علیه، راهکار چیست؟صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادي توسط محکومدر 

 پاسخ:

  جناب آقاي پیرسرایی

  رئیس محترم حوزه قضایی بخش کهریزك

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1593به شماره ثبت وارده  1400/11/24مورخ  9001/210/58بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/11/25

، بازداشت و حبس محکومینی 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3و  1اوالً، با توجه به مواد  -الف

داد سند که به استرله محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم

  اند. این قانون خارج 3اند، از شمول ماده ¬محکوم شده

ام کند و انج-علیه از انجام آن امتناع    میبه، انجام عمل معینی است که محکومثانیاً، به طور کلی در فرضی که محکوم

 1356ي احکام مدنی مصوب قانون اجرا 47عمل توسط شخص دیگري نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 

کند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از ¬ارجاع داده است، عمل می 1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  729که به ماده 

آن قانون  729نویسی به ماده آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون 729جمله ماده 

  در متن تبصره ذکر نکرده است. ارجاع داده و مفاد ماده را

سناد کند، چنانچه احراز شود اعلیه از استرداد سند غیر مالی (قرارداد بین طرفین) امتناع میثالثاً، در فرض سؤال که محکوم

، 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46ها دسترسی نیست، برابر مالك ذیل ماده و مدارك تلف شده است و یا به آن

  شود. این قانون اقدام می 47شود؛ وگرنه با استناد به مالك تبصره ماده عیین میخسارت ت

  ارائه راهکار در خصوص مشکالت اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. -ب

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/03    

7/1400/1589   

  ح  1589-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دارد: نسبت به تمامی اي ثبتی اعالم مینامهخواهان در دعاوي حقوقی بویژه اختالفات خانوادگی؛ طی رضایت

هاي کیفري و حقوقی در ارتباط دعاوي و شکایات خود علیه خوانده مربوط به پرونده کالسه ... و تمامی پرونده

داریم و مختومه نمودن پرونده مذکور و منع اعالم میقید و شرط و گذشت کامل خود را با نامبرده رضایت بی

  تعقیب نامبرده را تقاضا دارم.

  هاي کیفري و حقوقی قابل ترتیب اثر است؟نامه در پروندهآیا این شیوه رضایت -1

نامه قید شده است مربوط به مطالبه مهریه هاي مذکور که صراحتاً کالسه آن در رضایتچنانچه یکی از پرونده -2

  اشد که رأي بدوي آن صادر شده است، آیا رضایت مذکور به منزله بذل مهریه است؟ ب

تواند به درخواست زوجه اجراییه صادر در صورتی که بذل مهریه تلقی نشود، آیا دادگاه صادرکننده رأي می -3

  کند؟

 پاسخ:

  جناب آقاي شمولی 

  رئیس محترم دادگستري شهرستان ایذه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1589به شماره ثبت وارده  1400/11/24مورخ  9026/2062/1821بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/11/24

ضاع کننده و بر اساس اواوالً، تفسیر قرارداد و دامنه شمول و حدود اراده طرفین باید توسط مرجع قضایی رسیدگی

  احوال حاکم بر آن صورت پذیرد. و

حتی  هاي کیفري و حقوقی؛ثانیاً، درج عبارت کلی اعالم رضایت بی قید و شرط و گذشت نسبت به تمامی پرونده

با درج کالسه پرونده مربوط به مطالبه مهریه، هرچند در قالب سند رسمی باشد، الزاماً به معناي ابراء ذمه زوج 

وارد ها باشد و در مو چه بسا مقصود صرف نظر کردن از ادامه رسیدگی به این پروندهنسبت به مهریه زوجه نیست 

تردید در ابراء ذمه، اصل عدم آن است؛ لذا ترتیب اثر دادن به این شیوه اعالم رضایت که در برخی دفاتر اسناد 



دادگاه در فرض سؤال  رسمی مرسوم است، از سوي مرجع قضایی مستلزم احراز واقعی اراده طرفین است و چنانچه

  با توجه به قراین موجود، بذل مهریه را احراز نکند، صدور اجراییه به درخواست زوجه، قانونی و بالمانع است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/10    

7/1400/1565   

  ع  1565-58-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه به پرداخت مهریه همسر ایشان از محل ترکه صادر شده و با بر محکومیت وراث محکوماي حکم در پرونده

که متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وي تحت توجه به این

ن و پاداش عملکرد بدوعناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی 

الذکر، اعالم به اجراي احکام جهت پرداخت صرفاً به همسر ایشان پرداخت شده است؛ حسب اعالم شرکت فوق

پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداري و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و 

 12فصل  14الی  -11اجد شرایط و تبصره ذیل بخش هاي رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان وطرح

هاي نامه(خاتمه خدمت و مزایاي آن) از مجموعه مقررات اداري و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آیین

اداري و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وي بوده است. آیا غرامت 

ی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت فوق و دیگر مبالغ

بایست طبق قانون ارث تقسیم شود و یا با توجه به مشخص بودن شود و مینماید، جزء ماترك محسوب میمی

  افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترك نبوده و صرفاً متعلق به افراد تحت تکفل است؟

 پاسخ:

  جناب آقاي خداوندي

  قاضی محترم اجراي احکام مدنی دادگستري دشتی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1565به شماره ثبت وارده  1400/11/18مورخ  9034/41616/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/11/18

  

شود و شود، جزء ماترك او محسوب میبه عنوان طلب زمان حیات کارمند متوفی محسوب میبه طور کلی آنچه 

کار، تفاوت حکم تطبیق حقوق و مانده مرخصی؛ اما اش پرداخت شود؛ مانند اضافهمطابق قانون مدنی باید به ورثه

د؛ نظیر غرامت فوت و گیرآنچه به مناسبت فوت کارمند و به واسطه رابطه استخدامی او به دیگران تعلق می



شود، با رعایت مقررات استخدامی ها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند برقرار میپرداخت مستمري

بنابراین در فرض سؤال، شود و از شمول مقررات ارث مذکور در قانون مدنی خارج است؛ مربوطه پرداخت می

  هریه از محل غرامت فوت کارمند، قابل برداشت نیست.پرداخت دیون متوفی نظیر مطالبات همسر وي بابت م

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  
  

  

 
  

  
  



  
 

1401/03/09    

7/1400/1504   

  ح  1504-95-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه پنج ساله 43سازمان بهزیستی کشور بر اساس ماده 

جمهوري اسالمی ایران با موضوع ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسالمی ایرانی و با 

نامه ساماندهی و اعتباربخشی ) آیین1تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده و مطابق بند (ج) ماده (

هیأت محترم وزیران با اصالحات بعدي)، به عنوان مرجع صدور مجوز  23/7/1391ره (مصوب مراکز مشاو

فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی براي اشخاص حقیقی تعیین شده است. متعاقب ایرادات هیأت بررسی و تطبیق 

یأت وزیران و تصویب مجدد در ه 1392/2/21نامه مربوطه در تاریخ مصوبات دولت با قوانین و اصالح آیین

معاون امور حقوقی دولت مجدد بر مرجعیت سازمان   16/4/1392مورخ  19485/77406طی نامه شماره 

بهزیستی به عنوان مرجع صدور پروانه فعالیت مراکز خدمات مشاوره اجتماعی تأکید شده است. شایان ذکر است 

 122و ماده  1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 57ماده » پ«)  بند 8قانونگذار در جزء (

مبنی بر  1395قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (که هر دو قانون بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه  26تنفیذ ماده 

مؤخر بوده و آخرین اراده قانونگذار تلقی  1389رهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب اقتصادي، اجتماعی و ف

شوند) بر مرجعیت قانونی سازمان بهزیستی کشور در صدور پروانه فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی و می

بر آن  235هاي روانشناسی تأکید کرده است. با توجه به انقضاي اعتبار قانون اخیرالذکر که در ماده کلینیک

دهی نامه سامانسال تمدید شده است، خواهشمند است در خصوص اعتبار آیینتصریح و صرفاً یک بار به مدت یک

  هیأت وزیران با اصالحات بعدي اعالم نظر فرمایید. 24/8/1397و اعتباربخشی مراکز مشاوره مصوب 

 پاسخ:

  جناب آقاي قادري

  شورمعاون محترم وزیر و رئیس سازمان بهزیستی ک

  با سالم و دعاي خیر؛



مورخ  1504به شماره ثبت وارده  1400/11/4مورخ  900/1400/146458بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/11/6

نامه) به ن) مستلزم نسخ آن (آییناعتباري آن (قانونامه همطراز با قانون نیست تا بیکه اساساً آیینبا تأکید بر این

نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره طور صریح یا ضمنی از سوي مقنن باشد، در فرض پرسش آیین

هیأت وزیران با اصالحات بعدي مطابق صدر این مصوبه، مستند به قانون برنامه پنجم  23/7/1391مصوب 

بوده و با انقضاي قانون مذکور،  1389المی ایران مصوب توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اس

  نامه صدرالذکر نیز معتبر نبوده و اعتبار آن به تبع قانون برنامه پنجم توسعه منقضی شده است.آیین

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/02    

7/1400/1500   

  ح  1500-29/1-1400شماره پرونده:  

  

  تعالم:اس

اداره کل حقوقی  1400/7/28مورخه  7/1400/649رساند نظریه مشورتی شماره احتراماً به استحضار عالی می

قوه قضاییه که به پیوست تقدیم شده ، به شرح ذیل بر خالف قانون بوده و خواهشمند است دستور اصالح آن را 

  صادر فرمایید :

مل نظریه مشورتی خودداري نموده و به اصل موضوع می پردازم جهت جلوگیري از اطاله کالم از تایپ متن کا 

:  

اي همستاجر پس از انقضاي اجاره نامه مبادرت به تخلیه نموده و به موجب اظهارنامه«در پس سوال که آمده است : 

  مراتب تخلیه بودن عین مستاجره را به موجر اعالم داشته ....)

جر تخلیه ملک توسط وي جهت تصرف عین مستاجره و دادن رسید اینکه در پاسخ آمده است اگر موجر و مستا

  به مستاجر مراجعه نکند ...حق مطالبه اجرت المثل را ندارد کامال بر خالف قانون است ؛چراکه :

مواردي به قوانین قبلی اضافه گردید که جهت سهولت امر تخلیه و  1376در قانون موجر و مستاجر سال - 1

همین قانون آمده است که کلیه قوانین و مقررات  13از بحث خارج می باشد . و در ماده ...براي موجر است که 

  شود .مغایر با این قانون لغو می

صراحتا به همین موضوع مورد پرسش اشاره شده ،  1362قانون موجر و مستاجر سال  7از آنجا که در ماده - 2

  به شرح ذیل است : 7 دیگر جایی براي تفسیر باقی نمی ماند . این متن ماده

هر گاه مستاجر به علت انقضاي مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر  - 7ماده « 

تواند به می تواند محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می

ادگاه تسلیم کند  . از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده را تامین نماید و کلید آنرا دفتر د

کند که براي تحویل گرفتن مورد ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می 24ندارد و دفتر دادگاه ظرف 

  »اجاره و دریافت کلید حاضر شود. 

ده و داراي اعتبار قانونی است ، پاسخ ارائه شده به سوال به استناد ماده قانونی فوق که تاکنون نیز ملغی نش - 3

وظیفه قانونی خود را انجام داده از پرداخت » اظهارنامه و اعالم تخلیه به موجر « که مستاجر به صرف فرستادن 



 باشد ؛ چرا که طبق ماده فوق باید تامین دلیل نموده و کلی را تحویلاجرت المثل معاف است بر خالف قانون می

دادگاه یا شوراي حل اختالف نماید . لذا به علت عدم انجام این کار در فرض سوال ،  اجرت المثل به موجر تعلق 

  خواهد گرفت .

در فرض دوم سوال نیز به علت آنچه در فوق تقدیم گردید نیز براي تخلیه عین مستاجره از سوي موجر کامًال  - 4

  صحیح بوده و قابل استماع می باشد.

دیگر اگر مستاجر به جهت ایضاء موجر اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و در عمل از تحویل کلید عین  از طرف

  مستاجره خودداري نماید ،چه راهی براي موجر براي تحویل عین مستاجره باقی خواهد ماند؟؟؟

 پاسخ:

  جناب آقاي دکتر رشادتی

  نت اول مشاور محترم معاون اول قوه قضاییه و مدیر کل حوزه معاو

  با سالم و احترام؛

مورخ  1500به شماره ثبت وارده  1400/11/3مورخ  9000/2/3582/1000بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/11/6

مستأجر در مراجعه به  مبنی بر اختیار 1362قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  7اوالً، حکم مقرر در ماده 

دادگاه محل وقوع ملک جهت تأمین دلیل تخلیه کامل مورد اجاره و تحویل کلید به دفتر دادگاه در صورت انقضاي 

مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، صرفاً از باب تأمین دلیل و به صراحت این ماده اختیار مستأجر است و الزامی 

  ارد.در این خصوص براي مستأجر در پی ند

ثانیاً، احراز قصور و کوتاهی در اعالم مراتب تخلیه عین مستأجره و نیز کوتاهی در تحویل دادن یا تحویل گرفتن 

 الصدور اینآن، اموري موضوعی است که در هر حال باید دادگاه آن را احراز کند. بنا به مراتب فوق نظریه سابق

  ول از آن وجود ندارد.اداره منطبق با موازین قانونی است و دلیلی بر عد

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  



 

1401/03/25    

7/1400/1478   

  ح  1478-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در فرضی که طبق توافق کتبی یا شفاهی طرفین، قرار بر تحویل چک بابت ایفاي تعهدات قراردادي با  -الف

آن بوده است و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل  پرداخت دین و مانند

که نماید؛ اعم از ایندارنده کرده است و دارنده با این وصف که چک در سامانه ثبت شده است آن را قبول می

  ر سامانه را طرح کند؟ تواند دعواي الزام صادرکننده به ثبت چک ددار باشد، آیا دارنده میچک به روز یا وعده

دارنده چک صیادي که چک به نام وي در سامانه صیاد ثبت شده است، با قصد انتقال و بدون ثبت انتقال در  -ب

دهد. آیا در این فرض دعواي الزام دارنده به سامانه یادشده صرفاً با امضاء ظهر چک، آن را به شخص ثالثی می

 تواند به استناد این چک؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دارنده میثبت انتقال چک قابل طرح و استماع است

ه شود، علیه صادرکنندکه گواهی عدم پرداخت آن نیز به سبب عدم ثبت در سامانه صیاد توسط بانک صادر نمی

  کننده طرح دعوا کند؟ و منتقل

 پاسخ:

  جناب آقاي فصیحی رامندي

  رستان تاکستاندادگاه عمومی حقوقی شه 2رئیس محترم شعبه 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1478به شماره ثبت وارده  1400/10/29مورخ  9031/66692/1بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/11/3

بت ایفاي تعهدات قراردادي یا پرداخت دین بوده و در فرض سؤال که طبق توافق، قرار بر تحویل چک با -الف

اي تواند دعوصادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است، دارنده نمی

مکرر  21الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا اوالً، مستفاد از تبصره اصالحی ماده 

)  قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور 29/1/1400(

چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است. ثانیاً، برابر تبصره 

ن در مت» عتبار استنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اصدور و پشت«اصالحی یادشده، قید عبارت 



اي که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته چک الزامی است و دارنده

است، عمالً خود را از مزایاي قانونی محروم کرده است و لذا دعواي وي دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در 

  سامانه صیاد مسموع نیست.

مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده است؛ اما وي صرفاً با امضاي در ظهر  در فرض سؤال که -ب

نویسی مکرر یادشده، پشت 21که وفق تبصره اصالحی ماده چک آن را به ثالث تسلیم کرده است، با توجه به این

الزام به ثبت  چک نیز بدون درج در سامانه فاقد اعتبار بوده و از شمول قانون صدور چک خارج است، دعواي

  انتقال چک در سامانه صیاد مسموع نیست. بدیهی است روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 



1401/03/10    

7/1400/1443   

  ع  1443-215-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات  1351قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوب  5رگزاري کمیسیون موضوع ماده چنانچه با ب

تواند بالفاصله پس از ابالغ طرح، مانع از اجراي بعدي، طرح تفصیلی تصویب شود و به شهردار ابالغ شود، آیا استاندار می

هیأت وزیران پیشنهاد  1378/10/20مصوب  2144ت  55827نامه شماره آیین 47بایست وفق ماده که میآن شود؟ یا این

تغییر در طرح تفصیلی داراي توجیه کافی بوده و دبیرخانه کمیسیون موظف است کلیه موارد را پیش از طرح در کمیسیون از 

ناسی ارشحیث تکمیل بودن مدارك و صالحیت طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید همراه با نظریه ک

کمیته کار و نظریه مشاور طرح تفصیلی و نظریه دبیرخانه کمیسیون مبنی بر مغایرت موضوع یا عدم مغایرت موضوع، اساس 

  طرح جامع به کمیسیون ارائه کند؟

 تواند طرح تفصیلی را که متضمن اعمال، دادستان می1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  114ثانیاً، آیا در اجراي ماده 

  باشد، توقیف کند؟مجرمانه باشد و این اعمال مضر به نظم عمومی

 پاسخ:

  جناب آقاي کریمی

  دادستان محترم دادسراي عمومی و انقالب شهرستان امیدیه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1443به شماره ثبت وارده  1400/10/25مورخ  9026/251/3000824بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/10/26

با اصالحات بعدي، پس از ابالغ  1351قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوب  5اوالً، مستفاد از ماده 

 رطرح تفصیلی به طریق قانونی، موجب و دلیل قانونی براي توقف آن از سوي مقامات مجري وجود ندارد و طرح مذکو

دارد و ترتیب توقف و ابطال تمام یا قسمتی از مقرره مذکور نیز » مقرره«باید اجرا شود. بدیهی است این مصوبه عنوان 

بینی شده است؛ لذا حکم اولیه در این خصوص لزوم پایبندي همه مقامات و از جمله استاندار به در قوانین مربوطه پیش

  باشد.االجرا میآن در مرجع صالح براي همگان الزم آن است و تا زمان تعلیق یا ابطال یا توقف

هاي تفصیلی شهري منصرف از مقررات مربوط به طرح 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  114ثانیاً، مقررات ماده 

  و چگونگی اجراي آن است و لذا ارتباطی به وظایف مقامات قضایی در اجراي ماده صدرالذکر ندارد.

 باردئیدکتر احمد محمدي 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/31    

7/1400/1421   

  ع  1421-83-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی قانون افزایش بهره 9آیا در حال حاضر شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده 

  صالح به رسیدگی هستند. که تمام شعب حقوقیبا اصالحات بعدي موضوعیت دارد و یا آن 1389

 پاسخ:

  جناب آقاي یارمحمدي

  هاي عمومی و انقالب زنجانرئیس محترم کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1421به شماره ثبت وارده  1400/10/20مورخ  9037/39935/27بازگشت به استعالم شماره       

  شود:م می، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعال1400/10/21

با  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56اعتراض به رأي کمیسیون موضوع ماده 

 1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9اصالحات بعدي، وفق تبصره یک ماده 

رخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باید در دبی 23/4/1389با اصالحات بعدي، ظرف پنج سال از تاریخ 

ند در توانفع میشود و بعد از انقضاي این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذيباشد و در همان هیأت رسیدگی می

  هاي ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.دادگاه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 
  

  
 



1401/03/11    

7/1400/1399   

  ح  1399-115-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

دار در جریان عملیات تصفیه شرکتی ورشکسته، اموال غیر منقول این شرکت با حضور نماینده دادستان و بستانکاران وثیقه

فروش این اموال رسد؛ چنانچه براي مثال، درآمد حاصل از (بانک ) و بستانکاران دولتی از طریق مزایده به فروش می

هفتاد میلیارد ریال باشد و اموال غیر منقول شرکت در قبال مبلغ چهل پنج میلیارد ریال در رهن بانک باشد، با توجه به 

که پس از انجام مزایده و طی تشریفات مربوط به اموال غیر منقول، موضوع مزایده باید رسماً به برنده مزایده انتقال آن

ال غیر منقول موضوع مزایده بابت تسهیالتی که یک شرکت ورشکسته دیگر دریافت کرده است، داده شود، چنانچه امو

در وثیقه همان بانک باشد؛ به نحوي که مجموع مطالبات بانک به بیش از دویست میلیارد ریال برسد، با توجه به انجام 

ال مورد مزایده به برنده مزایده مکلف به فک مزایده مذکور با حضور نماینده بانک، آیا بانک به منظور انتقال رسمی امو

که اموال غیر منقول مورد مزایده در قبال تسهیالت تواند به سبب آنکه میرهن از اموال غیرمنقول مذکور است یا آن

دریافتی شرکت دیگر در رهن است، فک رهن را به پرداخت کلیه مطالبات بانک منوط کند. در فرض اخیر چنانچه فک 

ت پس بایساموال غیر منقول مورد مزایده به پرداخت کلیه مطالبات بانک منوط باشد، تکلیف برنده مزایده که میرهن از 

  از برگزاري مزایده، اموال رسماً به وي انتقال داده و تحویل شود، چیست؟

 پاسخ:

  جناب آقاي شالیکار

  رئیس محترم دادگستري شهرستان رضوانشهر

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1399به شماره ثبت وارده  1400/10/14مورخ  9027/155/56001بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظر کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/10/14

که  تگویی نیست؛ زیرا مشخص نیسکه فرض سؤال داراي فروض مختلف و واجد ابهام است، قابل پاسخبا توجه به این

قرارداد دوم قبل یا بعد از توقف مرتهن منعقد شده است و درج یا عدم درج در رهن دوم بودن ملک در آگهی مزایده 

مشخص نیست؛ همچنین اطالع یا عدم اطالع اداره تصفیه امور ورشکستگی، بانک و یا برنده مزایده از ترهین دوم مشخص 

  عالم را به طور منجز و دقیق ارسال فرمایند تا پاسخ داده شود.کننده محترم استنیست؛ لذا ضروري است استعالم

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/09    

7/1400/1380   

  ح  1380-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ط دادگاه صورت می پذیرد یا با قانون وصول، راسا توس 3ماده  14آیا تعیین قیمت خواسته قبل از صدور حکم ، موضوع بند 

اخطار رفع نقص به خواهان، جهت تعیین قطعی بهاي خواسته؟ اگر دادگاه رأسا اقدام به تعیین قیمت خواسته و صدور راي کرد، 

تواند نسبت به کم بودن قیمت تعیین شده اعتراض کند؟ اگر این اعتراض صورت گرفت، هزینه دادرسی نسبت آیا خواهان می

تواند نسبت مازاد بر آنچه دادگاه بدوي شود؟ آیا دادگاه تجدیدنظر میجدیدنظرخواهی، به چه میزان و ماخذي اخذ میبه این ت

مورد حکم قرار داده، اقدام به صدور حکم نماید؟ در حالی که دادگاه بدوي نسبت به مازاد بر آن چه مورد حکم قرار داده، نفیاً 

  یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است؟

 سخ:پا

  جناب آقاي زمانی

  مستشار محترم شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

  با سالم و دعاي خیر؛

، 1400/10/13مورخ  1380به شماره ثبت وارده  1400/10/11مورخ  9016/265/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می

قانون وصول برخی از درآمدهاي  3ماده  14گذاري و تعیین قیمت (بهاي) خواسته پیش از صدور حکم موضوع بند اوالً، ارزش

با اصالحات و الحاقات بعدي جزء امور فنی است که دادگاه با ارجاع به  1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

ت به تقویم به عمل آمده نیز در هنگام اعالم نظر کارشناس کند و فرآیند اعتراض نسبامر کارشناس نسبت به آن اقدام می

  پذیرد. بنا به مراتب فوق، تصمیم دادگاه در این خصوص مستقالً قابل اعتراض نیست.برابر مقررات مربوط صورت می

ز ادعاي اثانیاً، در فرض سؤال در واقع اعتراض خواهان نسبت به تقویم خواسته نیست؛ بلکه اعتراض وي نسبت به آن بخش 

ت هزینه بایسحقی وي صادر شده است؛ لذا بر همین مبنا میاوست که مورد لحوق حکم قرار نگرفته و نسبت به آن رأي بر بی

دادرسی مرحله تجدیدنظر را پرداخت کند و دادگاه تجدیدنظر نیز با منع قانونی براي صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر 

در مرحله بدوي استحقاق خواهان نسبت به آن محرز تلقی نشده و مورد لحوق حکم قرار خوانده به مبالغی بیشتر از آنچه 

نگرفته است، ندارد؛ زیرا مفروض آن است خواسته خواهان نسبت به مبلغ مازاد نیز در مرحله بدوي مورد رسیدگی قرار گرفته 

  است؛ اما استحقاق وي نسبت به این بخش احراز نشده است.

 اردئیدکتر احمد محمدي ب

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/10    

7/1400/1374   

  ح  1374-79-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آالت در حق دیگري محکوم شده است. پس از یک سال از قطعیت رأي، حکم شرکتی به تحویل هزار تن آهن

أي که ر. با توجه به اینورشکستگی شرکت صادر و سال توقف وي به چند سال قبل تشخیص داده شده است

تدالل که تواند با این اسمتضمن محکومیت شرکت به تحویل عین کاال است، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می

کند، به جاي تحویل عین که مال هم تکافوي پرداخت بدهی شرکت را میشرکت ورشکسته شده است، به رغم آن

مت روز التفاوت قیبهکه ماله پرداخت کند؟ توضیح آنرا به محکومکاال یا قیمت روز آن، قیمت روز ورشکستگی 

  با قیمت زمان ورشکستگی یا توقف، بالغ بر چند میلیارد تومان است.

 پاسخ:

  جناب آقاي عموزاد مهدیرجی

  دادیار محترم دادسراي انتظامی قضات

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1374به شماره ثبت وارده  1400/10/12رخ مو 9000/41322/670بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/10/13

و بعد قانون تجارت   528که موضوع از شمول ماده اوالً، صرف نظر از ابهام موجود در استعالم و با فرض آن

به فرض هاي تاجر ورشکسته معادل محکومر داراییخارج بوده و مقصود از استعالم آن باشد که د 1311مصوب 

باشد که بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به یک نفر نمیآالت نیز وجود داشته باشد، با توجه به آنسؤال آهن

به فرض سؤال برابر مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد و و امکان پرداخت یکجاي محکوم

 آالت فرضم همانند دیگر بستانکاران مستحق دریافت سهم غرمایی خود است، قیمت آهنمحکوم فرض استعال

  باشد.سؤال مالك عمل می

و  1311قانون تجارت مصوب  473آالت است، از ماده ثانیاً، در فرض سؤال که ورشکسته متعهد به تحویل آهن

ود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و شبرداشت می 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  29ماده 



الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به تحویل این مال که به طور کلی فی

  کند.له پرداخت مینسبت سهم غرمایی به محکوم

ه دخل و تصرف در ، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگون1311قانون تجارت مصوب  418ثالثاً، وفق ماده 

شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عملیات تصفیه آغاز می

بنابراین،  شود؛گیرد و ارزیابی کارشناسی هم براي تعیین همین مبلغ انجام میله به او تعلق میسهم غرمایی محکوم

  اریخ صدور حکم ورشکستگی را مالك ارزیابی قرار دهد.کارشناس نیز باید قیمت همین روز یعنی ت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/09    

7/1400/1358   

  ح  1358-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

نوان م فرزندش را به ع.اگر ولی قهوي دادخواست تغییر نام فرزندش را به طرفیت ثبت احوال مربوطه مطرح نماید ، اما نا1

  خواهان در دادخواست قید ننمایدو صرفاً خود در جایگاه خواهان قرار گیرد ،  آیا دعوا قابلیت است استماع دارد یا خیر ؟

.اگر مادر طفل مطالبه نفقه فرزندش را بنماید ( به طرفیت همسرش)  اما نام فرزندش را به عنوان خواهان قید ننماید آیا 2

  استماع  دارد یا خیر؟ دعوا قابلیت

 پاسخ:

  جناب آقاي فتحی

  هاي عمومی و انقالب شهرکردرئیس محترم کل دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1358به شماره ثبت وارده  1400/10/11مورخ  1749/720بازگشت به استعالم شماره       

  :شود، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/10/11

با  1355قانون ثبت احوال مصوب  20در فرضی که ولی قهري با ادعاي تضییع حق تعیین نام موضوع ماده  -1

علیه تلقی همان قانون، اقامه دعوا کرده باشد، این دعوا به نمایندگی از سوي مولی 16اصالحات بعدي ناظر بر ماده 

ود را درج کند؛ اما در دیگر مواردي که ولی قهري شود و ولی قهري باید در ستون مربوط به خواهان، نام خنمی

بدون ادعاي تضییع حق یادشده دعوایی با عنوان الزام اداره ثبت به تغییر نام فرزندش را مطرح کرده است، دعوا 

هاي مربوط حسب مورد نام بایست در ستونکند، میعلیه اقدام میجا که ولی قهري به نمایندگی از مولیاز آن

  ه را به عنوان خواهان و نام خود را به عنوان نماینده قانونی درج کند.علیمولی

در دعاوي مربوط به مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر، مادر به نمایندگی از فرزند خود اقدام  -2

قبلی  استیذانکند و در دادخواست باید به این موضوع تصریح شود؛ اما در فرضی که مادر بنا به ضرورت و با می

هاي از پدر و یا مجوز صادره از مرجع قضایی صالح نفقه فرزند را پرداخت کرده باشد و الزام پدر به پرداخت هزینه

  شودانجام شده را درخواست کند، خود وي اصیل در دعوا تلقی می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/09    

7/1400/1317   

  ح  1317-127-1400ه پرونده:  شمار

  استعالم:

اگر یکی از شرکا مال مشاع ، بدون اجازه دیگر مالکان، یک قطعه از ملک مشاع را به صورت مفروز به شخص 

ثالث بفروشد و مالکان مشاع معامله مذکور را تنفیذ نکنند، آیا دعواي خریدار مبنی بر الزام به انتقال ملک مذکور 

  توافق جدید با فروشنده  قابلیت استماع دارد؟به صورت مشاع بدون 

 پاسخ:

  حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي مصطفوي نیا

  رئیس کل محترم دادگستري استان سیستان و بلوچستان

  با سالم و احترام؛

مورخ  1317به شماره ثبت وارده  1400/09/25مورخ  9032/7679/5بازگشت به استعالم شماره       

  شود:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می، 1400/9/29

بندي ملک بر اساس توافق مالکان انجام شده باشد، انتقال هر قطعه به صورت جداگانه با لحاظ اوضاع اوالً، چنانچه قطعه

به قطعه  نسبتاي که دیگر شرکا اساساً گیرد به گونهالتصرف صورت میو احوال و عرف حاکم بر قضیه به عنوان مفروز 

بندي بدون توافق مالکان انجام شده باشد و یکی از تحت تصرف وي ادعاي مالکیت ندارند؛ اما اگر در فرض سؤال قطعه

 که مالکیت وي بهالسهم مشاعی وي بوده است به صورت مفروز منتقل کند، با لحاظ آناي را که معادل قدرایشان قطعه

السهم وي صورت گرفته است، خللی در صحت معامله به وجود ین نیز بر انتقال قدرصورت مشاعی مسلم بوده و اراده طرف

آورد؛ هرچند مشاعی بودن مبیع، ممکن است براي خریدار نوعی عیب تلقی شود و خیار فسخ به همراه داشته باشد. بنا نمی

  شده در استعالم وجود ندارد. به مراتب فوق، در فرض سؤال در هر صورت ضرورتی به انجام معامله دوم به شرح مطرح

اي با تصرف مادي در ملک ندارد و از سوي دیگر الزام که تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی مالزمهثانیاً، نظر به این

 گذار تصرفات حقوقی هر یک از شرکا نسبتبه تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله است و قانون

ود السهم خکه غیر از شریکی که قدرقانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این 583د را در ماده به مایملک خو

را فروخته است، دیگر شرکا تعهدي به تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان ندارند، لذا در فرض استعالم دعوا صرفاً به 

  ده است، قابلیت طرح دارد.السهم خود را به خواهان واگذار کرطرفیت شریکی که قدر

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/09    

7/1400/1238   

  ح  1238-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازي از اقدام 

له ناگزیر به دادخواهی دوم (ابطال له همکاري نکند و محکومد خودداري کند و با محکومبعدي براي اصالح سن

دادرسی دادخواهی دوم (ابطال سند مالکیت دولت) از سوي دادخواه قابل مطالبه است؟ توضیح  سند) شود، آیا هزینه

قانون مسئولیت مدنی  11ده هاي مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماکه، قضات در این خصوص دیدگاهآن

نیت نداشته باشد؛ در مقابل هایی معاف است؛ حتی اگر حسندولت مطلقاً از پرداخت چنین هزینه 1339مصوب 

باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛ در جایی که مالکیت  11گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده 

دولت و عدم اصالح اسناد به صورت تبعی، تقصیر محض است و نه  دولت ملغی و ابطال شده است، ادامه رفتار

  یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.

 پاسخ:

  جناب آقاي دهقانی فیروزآبادي

  سرپرست محترم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان یزد

  ؛با سالم و دعاي خیر

مورخ  1238به شماره ثبت وارده  1400/9/21مورخ  9030/2391/500بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/9/24

با اصالحات بعدي در  1366قانون زمین شهري مصوب  12اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون موضوع ماده 

 1339قانون مسؤولیت مدنی مصوب  11شود و مشمول قسمت اخیر ماده ف حاکمیتی محسوب میراستاي وظای

است؛  اما چنانچه متعاقب ابطال رأي کمیسیون موضوع این ماده، به دلیل عدم همکاري دستگاه دولتی، خواهان 

هاي نون آیین دادرسی دادگاهقا 515تواند به درخواست خواهان به استناد ماده مجبور به اقامه دعوا شود، دادگاه می

  خوانده را به جبران خسارت دادرسی محکوم کند. 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/10    

7/1400/1070   

  1070-91-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل که اشعار  4ایت به تبصره با عناحتراماً به استحضار می رساند؛

تصدي هر نوع شعل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا  "می دارد

مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شوراي اسالمی، وکالت دادگستري مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت 

عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت هاي خصوصی جز شرکت هاي تعاونی ادارات و مؤسسات براي 

  اشتغال هم زمان کارکنان ممنوع می باشد. "کارکنان دولت ممنوع است

قانون فوق سمت هاي آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی  1شایان ذکر است بر اساس تبصره 

سازمان اداري و استخدامی  13/5/1400مورخ  25436م مستثنی گردیده لیکن حسب بخشنامه شماره از این حک

کشور، اشتغال تمام وقت و هم زمان اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی 

حسوب شده و قابل در دستگاه هاي مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداري در صورت احراز تخلف اداري م

  رسیدگی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداري می باشد.

بر اساس موارد مشروحه فوق الذکر اگر از همکاران این بانک به دستگاه هاي دولتی (اجرایی و حاکمیتی) مأمور 

ا می توان یآو همچنین به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه نیز اشتغال داشته و حقوق نیز دریافت نمایند،

  پرونده ایشان را در کمیته انظباطی کارکنان بانک مطرح نمود؟به استناد مواد قانونی فوق و قانون و مقررات کار،

خاط نشان می سازد بیش از پنجاه درصد سهام بانک ملت به بخش خصوصی واگذار گردیده، لیکن به موجب 

درصد سهام بانک ملت متعلق به دولت می  11/16قریب به  1399صورت هاي مالی حسابرسی شده پایان سال 

  باشد.

  علیهذا با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایید در ارتباط با موضوع یاد شده اظهار نظر فرمایند.

 پاسخ:

  حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي قدرتی 

  معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

  سالم علیکم؛



 1070به شماره ثبت وارده  1400/8/30مورخ  9000/13174/500احترام، بازگشت به استعالم شماره با      

  شود:، اعالم می1400/9/2مورخ 

ویژه در خصوص نحوه مأموریت از بخش خصوصی به بخش دولتی، صرف نظر از ابهامات موجود در استعالم به

سازمان اداري  13/5/1400مورخ  25436بخشنامه شماره گرفته از شده، نشأتکه پرسش مطرحبا عنایت به این

دستورالعمل نحوه استعالم حقوقی و  2و استخدامی است که در روزنامه رسمی منتشر نشده است، با لحاظ ماده 

  گویی به استعالم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.، پاسخ19/9/1398پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 

 باردئی دکتر احمد محمدي

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/30    

7/1400/1036   

  ك  1036-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در مورد نزاع دسته جمعی یا ضرب و جرح شخصی توسط اشخاصی، چنانچه تعداد ضاربین مشخص نباشد و -14

که ما تعداد و مشخصات  ضاربین دیگر و اینپس از انجام تحقیقات صرفا چند نفر به عنوان ضارب شناسایی شوند ا

  هر آسیب را چه شخصی وارد نموده است مشخص نشود پرداخت دیات به چه نحوي خواهد بود؟

 پاسخ:

  حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي موحدي راد

  رئیس محترم کل دادگستري استان خراسان جنوبی

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1030به شماره ثبت وارده  23/8/1400مورخ  1/9800/9015ه بازگشت به استعالم شمار      

  شود:به شرح زیر اعالم می 14، نظریه مشورتی این اداره کل در خصوص سؤال 1400/8/25

اوالً، در فرض سؤال دادگاه باید براي شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق الزم را انجام دهد 

متیقن شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع و بر مبناي قدر 

جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، اصل عدم حضور سایرین مجري 

  شود.خواهد بود و بر مبناي قدر متیقن (در فرض مثال ده نفر) تصمیم گیري می

ا باشد هاي مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آننیاً، در فرضی که یک نفر توسط عدهثا

یک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی و معلوم نشود که ضربات توسط کدام

طور مساوي از دیه به 1392اسالمی  قانون مجازات 479صورت به استناد ماده دیگر شناسایی نشوند در این

شود و مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که ها دریافت میشده به نسبت سهم آنضاربین شناسایی

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  10/4/1399مورخ  790اند با عنایت به رأي وحدت رویه شماره شناسایی نشده

  المال است.به عهده بیت

 محمدي باردئی دکتر احمد

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/30    

7/1400/1021   

  ع  1021-108-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي  اسالمی کشور و انتخاب  89گونه که مستحضرید مطابق ماده همان

خلفات اعضاي شوراهاي اسالمی شهر و روستا در با اصالحات و الحاقات بعدي، به ت 1375شهرداران مصوب 

 شود؛ بازرسی کل استان در راستاي وظایفهایی به نام هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات رسیدگی میهیأت

این  80ماده  30و  8هاي محوله، تخلفات برخی اعضاي شوراي اسالمی شهر مبنی بر نقض بندهاي و مأموریت

 92و  91تالف و رسیدگی به شکایات استان گزارش و مجازات متخلفان را وفق مواد قانون را به هیأت حل اخ

که در زمان رسیدگی هیأت، افراد موضوع گزارش به لحاظ قانون یادشده درخواست کرده است؛ اما با توجه به این

اي دوره پنجم انقضاء دوره، فاقد عضویت در شوراي اسالمی شهر بودند، هیأت مذکور با این استدالل که اعض

شوراي اسالمی در حال حاضر عضویتی در شوراي دوره ششم ندارند، موضوع را از دستور کار خارج کرده است. 

  هاي زیر پاسخ دهید:در این خصوص خواهشمند است به پرسش

 92و  91چنانچه عضو شوراي اسالمی شهر یا روستا در زمان عضویت در شورا مرتکب تخلف موضوع مواد  -1

با اصالحات و  1375ن تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي  اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب قانو

الحاقات بعدي شود؛ اما در زمان رسیدگی به تخلفات وي، فاقد عضویت در شوراي اسالمی شهر یا روستا باشد، 

قانون مذکور  89وع ماده رسیدگی به چنین مواردي در صالحیت هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات موض

آیا عدم عضویت در شورا در زمان رسیدگی از عوامل  -2است یا در صالحیت مرجع دیگري (با ذکر مرجع)؟  

  آیا رأي صادره قابل اعتراض از ناحیه این مرجع (بازرسی کل استان) است؟ -3سقوط مجازات است؟ 

 پاسخ:

  جناب آقاي طباطبایی مهریزي

  ازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان اصفهانرئیس محترم منطقه شش س

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1021به شماره ثبت وارده  1400/08/15مورخ  024/227196بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/08/23

  



الت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکی 92و  91، 3با توجه به مواد  -1

این  92با اصالحات و الحاقات بعدي، صالحیت هیأت حل اختالف و رسیدگی استان موضوع ماده  1375مصوب 

قانون در رسیدگی به تخلفات اعضاي شوراهاي اسالمی، دایر مدار بقاي عضویت اعضاي شوراها است؛ بنابراین 

هاي حل اختالف زوال عضویت اعضا از شوراها، محمل و مجوز قانونی براي رسیدگی توسط هیأتدر صورت 

  وجود ندارد.

با توجه به پاسخ بند یک در صورت اتمام دوره شورا موجبی براي ادامه روند رسیدگی در هیأت وجود نخواهد  -2

  داشت.

هاي ایران، شوراهاي اسالمی جزء دستگاههرچند با عنایت به اصل یکصدم قانون اساسی جمهوري اسالمی  -3

شوند و همچنین مشمول عناوین مصرح در اداري موضوع اصل یکصد و هفتاد و چهارم این قانون محسوب نمی

با اصالحات و الحاقات بعدي نیستند  1360قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب  2ماده » الف«بند 

ماده » الف«مان بازرسی کل کشور در مورد شوراهاي اسالمی در بند و حکمی دایر بر نظارت و بازرسی ساز

قانون اصالح موادي از قانون تشکیل  11ماده » ب«بینی نشده است و حکم موضوع بند قانونی اخیرالذکر پیش

هاي دولتی گیر در معامالت دستگاهناظر به تصمیمات شوراهاي تصمیم 1393سازمان بازرسی کل کشور مصوب 

 2ماده » ج«باشد، نه شوراهاي اسالمی؛ اما با توجه به بند هاي مشمول بازرسی میی غیردولتی و دستگاهو عموم

جا که سازمان بازرسی ) و همچنین از آن6/11/1398قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد (اصالحی 

شود، لذا سازمان یادشده حق اعمال می این محسوب 6ماده  3هاي نظارتی موضوع تبصره کل کشور جزء دستگاه

  نظارت و بازرسی بر شوراهاي اسالمی شهر و روستا در محدوده قانون یادشده را دارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

 
  

 



1401/03/09    

7/1400/929   

  ك  929-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض راي نیست مگر  455مطابق تبصره ماده 

  اعتباري راي شودآن که تشریفات مذکور به درجه از اهمیت باشد که موجب بی

  گردد؟در مرحله تجدیدنظرخواهی عدم رعایت چه نوع تشریفات موجبات بی اعتباري راي می

 پاسخ:

  جناب آقاي کاظمی 

  شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم رئیس محترم 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  929به شماره ثبت وارده  1400/8/4مورخ  9020/389/250بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/8/8

، اصول و قواعد 1394نون شوراهاي حل اختالف مصوب قا 19و تبصره ماده  18اوالً، باعنایت به تبصره یک ماده 

حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صالحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن 

است و منظور از تشریفات دادرسی، نحوه اجراي اصول و قواعد دادرسی است همانند مقررات ناظر بر شرایط 

بالغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن. بر این اساس، محرومیت متهم از حق داشتن شکلی دادخواست، نحوه ا

  وکیل، عدم رعایت اصول دادرسی است نه تشریفات آن.

ثانیاً، در صورت عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر دادرسی به صورت مطلق و همچنین عدم رعایت تشریفات 

اعتباري رأي شود، رأي اي از اهمیت باشد که موجب بیت به درجهکه آن تشریفاقانونی دادرسی، مشروط به آن

تشریفاتی که موجب «شود و منظور از از سوي شعبه دیوان عالی کشور یا شعبه دادگاه تجدید نظر نقض می

ها در ماهیت رأي دادگاه مؤثر باشد که از یک سو عدم رعایت آن آن دسته تشریفاتی است» اعتباري رأي شودبی

سوي دیگر بتوان با نقض حکم از سوي مرجع عالی، آثار و نتایج عدم رعایت آن تشریفات را بر طرف و  و از

  حقوق از بین رفته اصحاب دعوا را مجدداً احیاء نمود. همانند تشریفات متضمن حقوق دفاعی متهم .

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/03/08    

7/1400/756   

  ك  756-192-1400ماره پرونده:  ش

  

  استعالم:

ها آنچه جرم شناخته شده است تغییر کاربري اراضی زراعی و باغات در قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

هاي کشاورزي به بوده که تشخیص آن نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است. از سوي دیگر در قالب طرح

هایی از اراضی ملی موات و بایر به افراد واگذار شده که برخی افراد با انحراف مینویژه با هدف احداث باغات، ز

هاي غیر مجاز از اهداف طرح، در اراضی استیجاري واگذار شده مبادرت به ساخت و ساز ویال یا دیگر سازه

  شود؟اند. آیا این اقدامات تغییر کاربري در اراضی زراعی و باغات محسوب میکرده

 پاسخ:

  ناب آقاي بهرامی سامانیج

  رئیس کل محترم دادگستري استان چهار محال و بختیاري 

  سالم علیکم؛

مورخ  756به شماره ثبت وارده  1400/7/1مورخ  9023/4190/1با احترام، بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/7/3

طور ، همان»با اصالحات بعدي 1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ«وضع منظور مقنن از 

ها در خارج شود، حمایت و تداوم کاربري اراضی زراعی و باغکه از عنوان این قانون و ماده یک آن مستفاد می

کلیه مالکان و «شده ) قانون مذکور تصریح 1/8/1385(اصالحی  3هاست و در ماده از محدوده شهرها و شهرك

هاي موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون متصرفان اراضی زراعی و باغ

. باشندمشمول مقررات این ماده می...» موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربري نمایند 

نامه اجرایی قانون مورد بحث، اراضی تحت ماده یک آیین» ت«ها با توجه به بند منظور از اراضی زراعی و باغ

هاي برداري داشته باشد و اراضی تحت فعالیتکشت، آیش، باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره

شود، لذا در فرض سؤال چنانچه ها محسوب میالحاقی است که در حکم اراضی زراعی و باغ 4موضوع تبصره 

ها با عنایت به تعریف اراضی زراعی و باغی ی واگذار شده به اشخاص در خارج از محدوده شهرها و شهركاراض

هاي مشمول این قانون باشد، نامه اجرایی این قانون، از جمله مصادیق اراضی زراعی و باغآیین» ت«در بند 



 3ا در آن نیز مشمول مقررات ماده ها بوده و احداث بنموضوع مشمول قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

) مرجع تشخیص اراضی 1/8/1385(اصالحی  2قانون مورد بحث خواهد بود. الزم به ذکر است که طبق تبصره 

ها، وزارت جهاد کشاورزي است و مراجع قضایی در مقام رسیدگی و احراز نوع کاربري اراضی زراعی و باغ

  نمایند.ربط را در این زمینه استعالم میشاورزي ذيمشمول قانون صدرالذکر، نظر سازمان جهاد ک

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/03/30    

7/1400/388   

  ك 388-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

المی قانون مجازات اس 637و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفري و ماده  306و  102ضمن توجه به مواد 

(بخش تعزیرات) از آن جائی که جرم منافی عفت، رابطه غیر شرعی توأم با تماس بدنی است، حال چنانچه شخصی 

مرتکب جرم رابطه نامشروع بدون تماس بدنی گردد، آیا در این جا نیز تحقیق ممنوع است؟ آیا در فرض اخیر براي 

  یا خیر؟محاکمه شخص صدور کیفرخواست از ناحیه دادسراي ضروري است 

 پاسخ:

  نسبجناب آقاي لطفی

  ق.آ.د.ك 477معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستري استان قم و قاضی و دبیر کمیته ماده 

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  388به شماره ثبت وارده  1400/4/05مورخ  9020/492/5002بازگشت به استعالم شماره       

  شود:به شرح زیر اعالم می ، نظریه مشورتی این اداره کل1400/4/6

روابط «شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر به  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  637ماده 

است و در موارد موضوع این ماده در خصوص روابط » عمل منافی عفت«و بخش دوم ناظر به » نامشروع

جرایم  1392ون آیین دادرسی کیفري مصوب قان 306نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده 

منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدي و نیز روابط نامشروع تعزیري 

 306هاي یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیري در ماده مانند تقبیل و مضاجعه می باشد. بنابراین با لحاظ مثال

تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و انجام تحقیقات مقدماتی قانون یادشده، 

باشد و نسبت به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صالحیت دادسرا می

قانون آیین دادرسی کیفري  102انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در خصوص روابط نامشروع نیز با رعایت ماده 

  گیرد.صورت می 1392

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

 
  

  
  
  

  

  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  



  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  
  

  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  
  
  

  

 
  



  
 

  
  
  
  

  

 
  

  
  

  
  
  
  

 
  

  
  
  

  


