
 

1401/04/14    

7/1401/328   

  ك  328-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اي دادسرا عقیده بر منع تعقیب متهم داشته و پس از اعتراض شاکیان دادگاه در فرضی که در خصوص موضوع مجرمانه

اده استناد بند ب م نماید آیا بهکیفري یک استان ضمن نقض قرار منع تعقیب صادره جلب به دادرسی متهم را اعالم می

یا  باشد واز قانون آیین دادرسی کیفري نیازي به تنظیم کیفرخواست نمی 276و لحاظ ماده  382قسمت اخیر ماده  335

  باشد؟با وجود اینکه دادستان عقیده بر عدم بزهکاري متهم دارد ملزم به تنظیم کیفرخواست می

 پاسخ:

که به صراحت اعالم داشته در صورت نقض قرار منع  1392فري مصوب قانون آیین دادرسی کی 276با توجه به ماده 

تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه (کیفري یک یا دو)، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع 

ه نیز با لحاظ ماد اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال کند و

 »قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه«هاي کیفري را صدور این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه 335

این قانون، در فرض  405در ردیف جهات دیگر مانند کیفرخواست دادستان ذکر کرده است و همچنین با عنایت به ماده 

ان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه سؤال، موجب قانونی جهت تکلیف دادست

و ماده  359ماده » الف«الذکر، تعارضی با بند قانون فوق 335و  276کیفري یک وجود ندارد. همچنین مقررات مواد 

ادستان است و ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعاي شفاهی از سوي د 382

به معناي عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وي در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردي نیست که 

  شود.قانون یادشده، پرونده امر در دادگاه مطرح می 276در اجراي ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

همدیر کل حقوقی قوه قضایی



  
 

1401/04/14    

7/1401/325   

  ك  325-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

سال در جرایم مالی و غیر  18قانون آیین دادرسی کیفري آیا بزه دیده بالغ کمتر از  71و  70با عنایت به مواد 

ست به بایباشد یا اینکه الزاما میمالی مستقال و بدون ولی قهري یا سرپرست قانونی قادر به طرح شکایت می

  ی قهري یا سرپرست قانونی طرح شکایت کند؟انضمام ول

 پاسخ:

عالی دیوان 3/10/64مورخ  30و نیز رأي وحدت رویه شماره  1370قانون مدنی اصالحی  1210با توجه به ماده 

کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ، دلیل رشد آنان در غیر امور مالی است؛ مگر اینکه خالف آن ثابت شود. بنابراین 

ماده  2تواند در کلیه امور مربوط به خود جز امور مالی که به حکم تبصره ن بلوغ رسیده، میفردي که به س

علیه بالغ که از وقوع جرم، متحمل الذکر، مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید. در فرض سؤال نیز مجنیفوق

تواند شود و میده محسوب میدی، بزه1392قانون آیین دادرسی کیفري  10ضرر و زیان نیز شده است، طبق ماده 

با تقاضاي تعقیب مرتکب، از وي شکایت و یا از شکایت خود صرفنظر کند؛ لکن چنانچه موضوع پرونده متضمن 

مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وي مداخله کند؛ مگر 

قانون آیین دادرسی کیفري  70یز از دادگاه صالح، صادر شده باشد. تبصره ماده اینکه حکم رشد وي در امور مالی ن

  مبین این نظر است. 1392مصوب 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/08    

7/1401/321   

  ح  321-26-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

چک به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان به حبس و شالق و فردي به اتهام سرقت اموال و از جمله یک فقره 

رد مال چک مذکور محکوم و حکم صادره قطعی و حکم صادره اجرا گردیده است شاکی تقاضاي رد مال و در 

صورت تعذر تقاضاي بازداشت در صورت عدم توانایی محکوم علیه در رد مال را نموده است تمامی اموال به 

عین یا مثل به شاکی مسترد گردیده است ولی محکوم علیه هم مدعی است که چک را معدوم  استثناء چک اعم از

  نموده است و دسترسی به آن ندارد و احتمال صدق ادعاي وي هم وجود دارد حال مستدعی است ارشاد فرمایید:

علت عدم استرداد یک  قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی به 3آیا امکان بازداشت محکوم علیه به استناد ماده 

  فقره چک اعالمی وجود دارد؟

  در صورت عدم بازداشت نحوه استرداد و تکلیف چک مذکور به چه صورت خواهد بود؟

 پاسخ:

، بازداشت و حبس محکومینی که 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3و  1باتوجه به مواد  -1

شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد له محکوم به پرداخت مالی به نفع محکوم

  اند.این قانون خارج 3اند، از شمول ماده له، محکوم شدهسند به نفع محکوم

گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که  -2

باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد دسته چک مسروقه محکوم شده و  مال یادشده موجود است،

رسد. بدیهی است که هاي مزبور معدوم شده باشد، اقدام دیگري از سوي اجراي احکام ضروري به نظر نمیچک

فع) له (ذینها از سوي سارق، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وي نخواهد بود. همچنین محکوممعدوم شدن چک

با اصالحات و الحاقات بعدي، درخصوص  1355قانون صدور چک مصوب  14تواند، مطابق مقررات ماده می

تواند با عنایت به ماده ها، مراتب را به بانک مربوطه اعالم کند. همچنین وي میجلوگیري از پرداخت وجه چک

  د.قانون تجارت، اعالم بطالن چک را از دادگاه صالحیتدار تقاضا کن 321

 روح اله رئیسی

حقوقی قوه قضاییه معاون اداره کل



 

1401/04/05   

7/1401/307   

  ك  307-28/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه بعد از دستور ضبط وثیقه از ناحیه دادستان سند مال الوثاقه در راستاي دستور مذکور حسب نامه قاضی 

ی زده شود و ستاد مذکور بعد از مزایده مالوثاقه را رسما به نام برنده اجراي احکام کیفري به نام ستاد اموال تملیک

مزایده منتقل نماید متعاقبا وثیقه گذار نسبت به دستور ضبط وجه الوثاقه صادره از ناحیه دادستان اعتراض و دادگاه 

  نیز با قبول اعتراض مطروحه دستور ضبط را فسخ نماید.

  حال سوال این است:

قانون اجراي احکام مدنی، دادستان یا قاضی اجراي احکام  39بط صادره آیا با توجه به ماده با فسخ دستور ض

بایست دستور اعاده وضع به حال سابق و ابطال سند رسمی تنظیمی به نام شخص ثالث برنده مزایده را کیفري می

ترم بر این باشد که با توجه به باشد؟ واال چنانچه نظر آن مرجع محصادر نماید و لزومی به ارائه دادخواست نمی

انجام مزایده توسط ستاد اموال تملیکی و انتقال رسمی سند به نام برنده مزایده نیاز به تقدیم دادخواست باشد 

عناوین خواسته در دادخواست تقدیمی چه چیزهایی باید باشد و به طرفیت چه اشخاصی باید اقامه دعوي شود؟ با 

ر دستور ضبط از ناحیه دادستان و نیز شهرستان محل وقوع مزایده توسط ستاد فرض اینکه شهرستان محل صدو

  اموال تملیکی هر یک متفاوت باشد اقامه دعوي حقوقی در کدام یک از شهرستانهاي مذکور باید صورت گیرد؟

 پاسخ:

یست که سند این ن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230در ماده » ضبط وثیقه«اوالً، معنی و مفهوم  -1

گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وي خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است وثیقه

که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجراي احکام کیفري طبق مقررات اجراي احکام مدنی نسبت به فروش 

 233بلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مملک مورد وثیقه 

ی وجه شود و مابققانون مذکور، اگر چیزي از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می

شود. ثانیاً، اصوالً سازمان گذار مسترد میحاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه

 قانون  537اي ندارد و با توجه به ماده ال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفهفروش امو

و تبصره آن، اجراي دستورهاي دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن،  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

 .به عهده معاونت اجراي احکام کیفري و مطابق با مقررات اجراي احکام مدنی است



  

در صورت نقض دستور ضبط وثیقه که مزایده بر اساس آن صورت گرفته است توسط مراجع قضایی مربوطه،  -2

قانون اجراي احکام مدنی است و کلیه اقدامات اجرائی از جمله انجام مزایده و حتی انتقال  39موضوع مشمول ماده 

  لزومی به ارائه دادخواست نیست. گردد وسند به دستور قاضی اجراي احکام به حالت قبل خود بر می

  

 روح اله رئیسی

یهمعاون اداره کل حقوقی قوه قضای



  

  

  
 

1401/04/08    

7/1401/302   

  ك  302-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

انجام تحقیقات و استعالمات جهت احراز قدرت محکوم علیه به پرداخت اقساط جزاي نقدي جهت صدور امر به 

دادرسی کیفري بر عهده دادگاه  قانون آیین 529دي از سوي دادگاه نخستین در راستاي اعمال ماده تقسیط جزاي نق

  باشد یا اجراي احکام کیفري؟می

 پاسخ:

این است که دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  530و تبصره ماده  529مستنبط از ماده 

رت احراز علیه اقدام و درصوبه بررسی وضعیت مالی محکوم کننده به تقاضاي تقسیط جزاي نقدي، نسبترسیدگی

جاي جزاي نقدي و قدرت وي به پرداخت آن به صورت اقساط، مبادرت به صدور ناتوانی وي از پرداخت یک

  کند.حکم تقسیط جزاي نقدي می

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/08    

7/1401/299   

  ك  299-168-1401اره پرونده:  شم

  

  استعالم:

  اي که دالیل علیه متشاکی ضعیف بوده احضار متهم به عنوان مطلع ایرادي دارد یا خیر؟آیا در پرونده

 پاسخ:

تواند در کلیه جرایم اعم از قابل گذشت بازپرس می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  204مطابق ماده 

قیق از وي براي روشن شدن موضوع ضروري است، به عنوان مطلع یا غیر قابل گذشت شخصی را که حضور و تح

عنه که دالیل کافی بر توجه اتهام به وي وجود ندارد به عنوان مطلع و با احضار کند؛ بنابراین تحقیق از مشتکی

  شده، فاقد اشکال قانونی است.قانون یاد 213رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده 

 رئیسیروح اله 

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/04/28    

7/1401/292   

  ح  292-9/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گردد یا زمان فوت باشد به نرخ روز محاسبه میمهریه خانمی که همسر ایشان فوت نموده است و مهریه سکه می

  همسر؟

 پاسخ:

) مبنی بر محاسبه مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت 1376قانون مدنی (الحاقی  1082حکم مقرر در تبصره ماده 

 هیأت وزیران 13/2/1377نامه اجرایی آن مصوب آیین 3ساالنه زمان تأدیه نسبت به سال اجراي عقد و ماده 

مبنی بر مالك بودن تاریخ فوت زوج در موارد پرداخت مهریه از ترکه زوج متوفی، به صراحت صدر تبصره 

یادشده، ناظر بر فرضی است که مهریه زوجه از نوع وجه رایج باشد و بر این اساس، در فرض سؤال که مهریه 

نامه اجرایی آن آیین 3ی و ماده قانون مدن 1082زوجه از نوع سکه طال است، موجبی براي اعمال تبصره ماده 

محل  لها ازاند مکلف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومجا که وراث متوفی که ترکه را قبول کردهنیست و از آن

کند و از محل ترکه مسکوکات ترکه هستند، دادگاه حکم به پرداخت عین مهریه یادشده از محل ترکه صادر می

شود؛ اما چنانچه به هر علت، موجبات اجراي این حکم فراهم نباشد، معادل لها میکومیادشده خریداري و تحویل مح

  رسد و در این صورت قیمت روز پرداخت، مالك است.ها از ترکه متوفی توقیف و به فروش میقیمت سکه

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/04/14    

7/1401/290   

  ك  290-25-1401  شماره پرونده:

  استعالم:

آیین دادرسی کیفري مجازات تعزیري محکوم علیه اعم از حبس یا شالق را به  502چنانچه دادگاه در راستاي اعمال ماده 

د وي شناسایی نگردزاي نقدي خودداري و مالی نیز از نقدي تبدیل نماید در این صورت چنانچه محکوم علیه از پرداخت ج

  آیین دادرسی کیفري وجود دارد؟ 529علیه بدل از جزاي نقدي وفق بند ب ماده حکومآیا امکان حبس م

قانون آیین دادرسی کیفري نیاز به دستور دادگاه دارد یا  529آیا حبس محکوم علیه بدل از جزاي نقدي وفق بند ب ماده 

اي به دستور قانونگذار در مقام بیان اشارهتواند اقدام نماید (توجها به اینکه ادیار اجراي احکام کیفري رأسا میاینکه د

  دادگاه ننموده است).

 پاسخ:

این ماده منتهی به » ب«بر اساس بند  1392قانون آیین دادرسی کیفري  529چنانچه اجراي مقررات ماده  -1

که تبدیل مجازات مندرج در حکم علیه شود، در این صورت با توجه به اینحبس بدل از جزاي نقدي محکوم

قانون یادشده که جلوگیري از  502علیه با فلسفه وضع ماده سبت به محکوممحکومیت اولیه به جزاي نقدي ن

د، باشتحمیل آثار و عوارض جسمی و روحی عالوه بر نفس محکومیت (مجازات)، سازگاري نداشته و مناسب نمی

تبدیل گفته و قانون پیش 502بنابراین قاضی اجراي احکام کیفري باید جهت اعمال مجدد مقررات قسمت دوم ماده 

علیه نظیر محرومیت از مجازات جزاي نقدي به مجازات مناسب دیگر یعنی مجازات قابل اجرا نسبت به محکوم

حقوق اجتماعی یا مجازات جایگزین حبس و سایر مجازات هاي تکمیلی که موجب تشدید وضعیت بیماري 

  و تقاضاي تبدیل مجازات کند.علیه و یا وخامت حال او نشود، پرونده را به دادگاه مربوطه ارسال محکوم

، حکم صادره در خصوص 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده  -2

شود؛ بدین ترتیب تعیین مجازاتهاي جایگزین جزاي نقدي از جمله جزاي نقدي زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می

در نتیجه، دستور بازداشت شخص محکوم  به جزاي نقدي به وسیله قاضی  حبس، اصوالً باید با دستور دادگاه باشد.

  اجراي احکام دادسراي عمومی و انقالب، فاقد وجاهت قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/04/08    

7/1401/279   

  ك  279-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تعزیري درجه سه و باالتر براي قانون آیین دادرسی کیفري رسیدگی به جرایمی که مجازات  302وفق بند ت ماده 

باشد و اگر این جرایم از موضوعاتی باشند که رسیدگی به ده در صالحیت دادگاه کیفري یک میها تعیین شآن

تعدد قاضی رسیدگی می قانون مذکور در دادگاه انقالب با 297آنها در صالحیت دادگاه انقالب است وفق ماده 

قانون مبازه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي در صورت ارتکاب  9شود. از سوي دیگر به تصریح ماده 

آن قانون براي بار دوم مجازات یک و نیم برابر خواهد شد اکنون چنانچه  8ماده  5تا  1جرایم مندرج در بند هاي 

قانون اخیرالذکر گردد مجازات  8ماده  4وانگردان به مقدار مشمول بند فردي براي با دوم مرتکب حمل مواد ر

جرم کنونی حبس تعزیري درجه سه خواهد بود در حالیکه بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدده مجازات نامبرده از 

  ود؟تعزیرات درجه چهار خواهد بود اکنون رسیدگی به اتهام فعلی مشارالیه در صالحیت کدام دادگاه خواهد ب

 پاسخ:

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور  9ه به این که طبق ماده با توج

این قانون براي بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است؛ بنابراین به استناد  8ماده  5و  4در بندهاي 

به اعتبار  1392قانون مجازات اسالمی  19و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  303و  302، 297مواد 

  شود.و باالتر) در دادگاه انقالب با تعدد قاضی رسیدگی می 3درجه آن (

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/04/06    

7/1401/271   

  ح  271-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه توقیف شود و سپس کاشف به عمل آید که له اجرا اموال محکومچنانچه حکمی به صورت غیابی صادر و در مرح

قانون  31علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه فوت کرده است، آیا ادامه عملیات اجرایی وفق مفاد ماده محکوم

  عوا کند؟که خواهان باید بار دیگر به طرفیت ورثه طرح دپذیر است و یا آنامکان 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

 پاسخ:

دگی و پیش از صدور حکم، خوانده فوت کند و دادگاه به دلیل عدم اطالع از فوت وي حکم صادر چنانچه در جریان رسی

قانون آیین  302کند، در این مورد ابالغ حکم به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است؛ از سوي دیگر مطابق ماده 

که توان اجرا نمود؛ مگر اینقراري را نمی ، هیچ حکم یا1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

به طرفین یا وکیل آنان ابالغ شده باشد؛ بنابراین، مادام که رأي صادره به نحو قانونی ابالغ نشود و مواعد قانونی سپري 

ی هنشود و یا به علل دیگري حق واخواهی و تجدید نظرخواهی زائل نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد. بدی

است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأي صادره به آنان ابالغ شود و ایشان در مهلت مقرر 

ما شود؛ اقانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأي مقتضی صادر می

صادره پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه  در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأي

باید ابطال شود؛ بنا به  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11که به نام متوفی تنظیم و ابالغ شده است، وفق ماده 

ر جریان عملیات اجرایی علیه دقانون یادشده که ناظر بر فوت محکوم 31مراتب یادشده، فرض سؤال از حکم مقرر در ماده 

  است، خارج است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/07    

7/1401/269   

  ح  269-193-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت وزیران،  1363هاي سازمانی مصوب نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانهآیین 12بر اساس ماده 

ه کننده تحویل و رسید دریافت شود؛ چنانچه خانجلسه حاوي وضعیت به استفادهازمانی بایستی طبق صورتخانه س

جلسه تحویل موجود نباشد و بیش از کننده کشوري واگذار شود و صورتسازمانی به صورت شفاهی به استفاده

سپري شود و با امتناع متصرف از  آیین نامه مذکور (پنج سال) از زمان واگذاري 2حداکثر زمان مقرر در ماده 

تخلیه و تحویل خانه سازمانی یا از دست دادن شرایط استفاده، حقوق دولت در معرض تضییع قرار گیرد، از آنجایی 

کند، خواهشمند جلسه تحویل را مطالبه میهاي سازمانی هنگام رفع تصرف صورتکه معموالً واحد تخلیه خانه

  رائه سند مالکیت ساختمان متعلق به دولت براي تخلیه و رفع تصرف کافی است؟است اعالم فرمایید که آیا ا

 پاسخ:

 19/10/1363هاي سازمانی مصوب نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانهآیین 12هرچند مطابق ماده 

اي حاوي جلسهکننده خانه سازمانی، خانه را طبق صورتاستفاده«هیأت وزیران با اصالحات و الحاقات بعدي، 

گیرد و باید در موقع تخلیه نیز خانه را عیناً به همان نحو که ا ذکر جزییات الزم تحویل میوضعیت سازمانی ب

ؤال ؛ در فرض س»خانه تحویل و رسید دریافت دارد...اي به نماینده سازمان صاحبجلسهتحویل گرفته طی صورت

ت، کننده شده اسل استفادهجلسه موضوع این ماده و به صورت شفاهی تحویکه خانه سازمانی بدون تنظیم صورت

این  شود؛ اماکننده تخلف محسوب میکه این اقدام وفق تبصره یک ماده مذکور براي اداره استفادهنظر از آنصرف

نامه و همچنین قانون نحوه تخلف مانع از تخلیه خانه سازمانی در صورت فراهم بودن شرایط مقرر در این آیین

به دستور مقام قضایی صالح نیست که با احراز رابطه شخص  1346صوب هاي سازمانی ماستفاده از خانه

امه، به نکننده از خانه سازمانی با سازمان متبوع و نحوه تصرف، به طریق مقتضی و لحاظ شرایط آییناستفاده

  کند.درخواست سازمان یادشده، دستور تخلیه خانه سازمانی را صادر می

 دکتر احمد محمدي باردئی

 حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



  
 

1401/04/04    

7/1401/262   

  ع  262-108-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تکلیفی براي وزارت تعاون مبنی بر اعمال  11با عنایت به اینکه بند ج ماده 

گیرند پیش بینی نموده و در ذیل بند مذکور مقرر قد پروانه را به کار میجریمه کارفرمایانی که اتباع خارجی فا

قانون کار به عمل  181نموده که در صورت خودداري کارفرمایان از پرداخت جریمه تعقیب کیفري بر اساس ماده 

ره شده قانون کار در خصوص موضوع اشا 181می آید اوال آیا قانونگذار در بند مذکور به دنبال تخصیص ماده 

قانون کار منوط به خودداري از پرداخت  181باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی به بزه مندرج در ماده می

باشد یا خیر؟ ثانیا در صورتی که قائل به این امر باشیم که قانون تنظیم جریمه تعیینی از سوي وزارت تعاون می

ه باشد نحوبا توجه به مرجع تصویب قوانین مذکور نمیبخشی از مقررات دولت در مقام تخصیص قانون کار 

قانون کار در حالیکه کارفرما سابقا به همین اتهام محکوم به پرداخت  181رسیدگی به پرونده با موضوع ماده 

  جریمه از سوي وزارت تعاون گشته و جریمه خود را پرداخت نموده چگونه خواهد بود؟

 پاسخ:

که وفق ماده  1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  11ه ماد» ج«اوالً و ثانیاً، مستفاد از بند 

و  1395ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب قانون برنامه پنج 122

تمدید شده است، در صورت خودداري کارفرمایان  1401تبصره یک قانون بودجه سال » ن«سپس به موجب بند 

، مورد تعقیب کیفري قرار گرفته و مجازات مقرر 1369قانون کار مصوب  181اخت جریمه مقرر، طبق ماده از پرد

قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد؛ بنابراین، با تعقیب کارفرما در مراجع قضایی، موضوع  181در ماده 

و موجب قانونی جهت مطالبه این جریمه گفته منتفی است قانون پیش 11ماده » ج«پرداخت جریمه مذکور در بند 

از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مراجع قضایی وجود ندارد و با فرض پرداخت جریمه از 

  گفته منتفی است.پیش 181سوي کارفرما، تعقیب کیفري وي بر اساس ماده 

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  



  
 

1401/04/08    

7/1401/257   

  ك  257-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري (جهت اخذ یا ضبط حداکثر تا یک  236آیا دستور دادستان در راستان اعمال ماده 

وي که تفویض اختیار شده  چهارم از وجه قرار) قابل اصالح، تجدیدنظر یا عدول توسط دادستان یا جانشین

  باشد؟می

 پاسخ:

چهارم از الکفاله و اخذ یا ضبط حداکثر تا یکدستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه

، یک دستور قضایی است و لذا چنانچه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236وجه قرار موضوع ماده 

نی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه دادستان متوجه شود که در صدور این دستور، مقررات قانو

  بوده است، اصالح دستور یا عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/15    

7/1401/253   

  ح  253-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

و  1389ها در سال اصالح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداريبا توجه به 

از صدر این ماده واحده، در صورتی که حسب استعالم انجام شده توسط واحد اجراي » هابانک«حذف عبارت 

برداشت آن پیش از سپري  ها باشد، آیا توقیف واي نزد بانکاحکام مدنی، شهرداري داراي وجوه قابل مالحظه

  پذیر است؟شدن مهلت قانونی امکان

 پاسخ:

وب ها مصمقررات ماده واحده قانون اصالح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري

مجلس شوراي اسالمی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات  1389و الحاق دو تبصره به آن مصوب  1361

ها به اعطاي ها از تسهیالت و منابع بانکی جهت اجراي خدمات شهري و ترغیب بانکيارمندي شهردبهره

ها بوده و ها از محل وثایق اخذشده از شهرداريها با مجاز اعالم کردن وصول مطالبات آنتسهیالت به شهرداري

هاي یک به قرینه تبصره 1389در ماده واحده اصالحی  1361از ماده واحده سال » ها و یادر بانک«حذف عبارت 

و دو ذیل آن و اطالق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، داللتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در 

  ندارد. 1361ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال ها نزد بانکهاي شهرداريحساب

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/11    

7/1401/252   

  ح  252-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي دولتی داراي درآمدهاي جاري بوده و برخی مانند شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه برخی شرکت

زیربناهاي حمل و نقل کشور که در مقام انجام اقدامات عمرانی است، فاقد درآمد جاري و داراي بودجه مطلوب 

ها که داراي درآمد جاري هستند، قانون نحوه ها نیز مانند دیگر شرکتا در خصوص این شرکتسالیانه هستند. آی

  شود؟به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی اعمال نمیپرداخت محکوم

 پاسخ:

صرفًا ناظر بر  1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب اوالً، قانون نحوه پرداخت محکوم

که داراي درآمد جاري باشند هاي دولتی، به طور کلی اعم از اینسسات دولتی است و شرکتها و مؤوزارتخانه

و یا بودجه مطلوب سالیانه (در فرض سؤال، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور)، 

  مشمول این قانون نیستند.

) مصوب 2انون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (قانون الحاق برخی مواد به ق 24ماده » ج«ثانیاً، هرچند بند 

را به طور مطلق  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5هاي اجرایی موضوع ماده ، دستگاه4/12/1393

  هاي دولتی است:به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطالق منصرف از شرکت

و  1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب پرداخت محکومنخست، فلسفه وضع قانون نحوه  

ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل اعطاي مهلت به وزارتخانه

داخت باید پر علیهبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومشود و بالطبع براي پیشکشور منظور می

  یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 24ماده » ج«کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند 

) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24ماده » ج«دوم، بند 

مه و بودجه فعلی) مقرر کرده است ریزي کشور (سازمان برناتکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامه 4/12/1393

هاي دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت

به ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهشرکت



له یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط سر و به محکومها کرا از بودجه سنواتی آن

» قانون مدیریت خدمات کشوري 5هاي اجرایی موضوع ماده دستگاه«که اطالق عبارت گونهپرداخت کند؛ همان

نون مدیریت قا 5یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده  24ماده » ج«مذکور در بند 

گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات اند را در برنمیبا اصالحات بعدي قید شده 1386خدمات کشوري مصوب 

ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه

  ف از تخصیص بودجه سنواتی است.هاي دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرمبالغی به شرکت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
  

 

1401/04/04    

7/1401/250   

  ك  250-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 چنانچه یک شخص نظامی مرتکب جرمی شود و پرونده او در دادسراي نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده

با کیفرخواست دادستان نظامی به دادگاه نظامی ارسال و آن دادگاه راي محکومیت متهم نظامی را صادر نماید و 

به راي صادره اعتراض شود و دادگاه تجدید نظر نظامی اعتقاد داشته باشد که رسیدگی به جرم شخصی نظامی در 

صالحیت به دادگاه کیفري دو ارسال نمایند بر صالحیت دادگاه عمومی کیفري دو است و پرونده را با قرار عدم 

قانون آیین دادرسی کیفري  335فرض پذیرش صالحیت توسط دادگاه کیفري دو در این صورت با توجه به ماده 

تواند با همان کیفرخواست دادسراي نظامی به پرونده رسیدگی کند یا اینکه بایستی پرونده آیا دادگاه کیفري دو می

  صدور کیفرخواست جدید از سوي دادستان عمومی به دادسراي عمومی ارسال نماید؟ را جهت رسیدگی و

 پاسخ:

نظر به اینکه تصمیمات قضایی از سوي مرجع فاقد صالحیت ذاتی اعتبار واقعی ندارد، در فرضی که پرونده به 

عنوان مثال از سوي دادگاه تجدید نظر نظامی با قرار عدم صالحیت به دادگاه کیفري دو ارسال شده است، رسیدگی 

دادگاه بر مبناي کیفرخواست صادره از دادسراي نظامی فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است ارزش و  این

آمده از سوي مرجع قضایی فاقد صالحیت ذاتی به تشخیص مرجع قضایی میزان اعتبار اقدامات تحقیقی به عمل

یقی را ضروري بداند، در این صالح به رسیدگی است و در صورتی که مرجع قضایی صالح، تجدید اقدامات تحق

  کند.خصوص اقدام می

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/08    

7/1401/248   

  ك  248-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه قانون مجازات اسالمی دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه بدوي می باشد؟  55مراد از دادگاه در ماده 

مراد دادگاه صادرکننده حکم قطعی باشد، در حالتی که محکوم علیه نسبت به دادنامه بدوي موضوع حکم تعلیقی 

قانون آیین دادرسی کیفري نموده باشد و در این خصوص دادنامه صادر شده باشد و از  442تقاضاي اعمال ماده 

وده باشد و دادگاه تجدید نظر حکم صادر نموده سوي دیگر شاکی نسبت به دادنامه بدوي، تجدید نظرخواهی نم

باشد، در این صورت دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه بدوي است یا دادگاه تجدید نظر؟ (پاسخ به این قسمت 

قانون آیین دادرسی کیفري کاربرد  511و  510در موارد دیگر از جمله تشخیص دادنامه قطعی جهت اعمال مواد 

  دارد).

 پاسخ:

بینی شده و صراحتاً پیش 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  55و  54، 50شرایط لغو قرارتعلیق در مواد -1

حال اگر دادگاه تجدید نظر، مرجع صدور حکم قطعی باشد، با ...». دادگاه صادرکننده حکم قطعی «... قید شده 

  لحاظ شرایط مذکور اقدام به الغاء قرار تعلیق خواهد نمود.

با توجه به فلسفه وجودي آن که کاهش یک  1392ی کیفري مصوب قانون آیین دادرس 442اوالً، فرض ماده  -2

مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است، ناظر به مواردي است که پرونده با وجود قابلیت 

تجدید نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوي دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی 

واست تجدید نظر از سوي نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد؛ بنابراین در یا استرداد درخ

قانون آیین  442فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده 

فرض استعالم که شاکی خارج است. با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ آن که در  1392دادرسی کیفري مصوب 

خواهی کرده است، امکان رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم در خصوصی نسبت به حکم تجدید نظر

  قانون مذکور وجود ندارد. 442مقام اعمال ماده 



قانون آیین دادرسی کیفري  433ماده » ب«ثانیاً، در مواردي که دادگاه تجدید نظر مطابق مقررات در اجراي بند 

کند، رأي صادره از به تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی رسیدگی و مبادرت به صدور رأي می 1392صوب م

  این قانون قطعی است و دادگاه تجدید نظر، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. 443مرجع تجدید نظر مطابق ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/08    

7/1401/242   

  ك  242-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  باشد؟قانون آیین دادرسی مدنی می 272قانون مدنی و  1331قانون مجازات اسالمی ناسخ مواد  210آیا ماده 

 پاسخ:

نسخ یک مقرره قانونی به واسطه مقرره قانونی دیگر زمانی متصور است که مقررات معارض باشند؛ این در حالی 

آیین دادرسی  272قانون مدنی (که نظر به قاطع بودن قسم در دعاوي مدنی است) و  1331که بین مواد است 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی (که ناظر به اداي سوگند توسط منکر و سقوط دعواي خواهان فاقد دادگاه

ه عدم ترتب اثر بر سوگند دروغ (که ناظر ب 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  210بینه و گواه است) با ماده 

و یا سوگندیادکننده فاقد شرایط قانونی است) تعارضی موجود نیست و هر یک از مواد موصوف در محل و مجراي 

  خود قابل اعمال است؛ لذا موضوع نسخ منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

 

1401/04/28    

7/1401/240   

  ح  240-97-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با توجه به الکترونیکی شدن قراردادهاي وکالت و وجود کد یکتا در خصوص قرارداد، آیا وکیل موظف است در 

که تسلیم رونوشت قرارداد سابق و ابطال تمبر خصوص هر پرونده، قراردادي جداگانه اخذ و ارائه کند و یا آن

  کند؟هاي دیگر کفایت میت اعالم وکالت در پروندهمالیاتی بر روي آن جه

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 

الحساب مالیاتی بر اساس بندهاي هاي تنظیمی و ابطال تمبر علینامهالوکاله در وکالتدر خصوص درج رقم حق

الوکاله و تحویل و الزام وکال به تنظیم قرارداد حق 1315قانون وکالت مصوب  32عنایت به ماده  این ماده و با

و  1401قانون بودجه سال  6تبصره » ل«که برابر بند نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این

 2/4/1400انون وکالي دادگستري مصوب نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کآیین 84و ماده  76ماده  2بند 

ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالتنامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه 

شود؛ در فرض در سامانه ثنا و سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی وکال به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می

ابت دعاوي متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد سؤال که شخصی ب

  هاي متعدد براي ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است.نامهمالی و وکالت

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/04/08    

7/1401/236   

  ك  236-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

شخصی به موجب حکم دادگاه کیفري به پرداخت دیه محکوم و رأي صادره قطعی می گردد پرونده بعد از قطعیت 

علیه برابر قانون مبادرت به گردد که محکومرأي جهت سیر مراحل قانونی به واحد اجراي احکام کیفري ارسال می

باشد واحد اجراي که اعسار نامبرده خارج از مهلت قانونی میه ایننماید ولی با توجه بطرح دادخواست اعسار می

نماید که فردي با ارائه فیش حقوقی خود کفالت ایشان را به میزان احکام کیفري از نامبرده تقاضاي کفیل می

و قسط علیه در دادگاه کیفري پذیرفته ولی نامبرده از پرداخت پیشبه پذیرفته است که اعسار محکوممحکوم

 علیهرغم ابالغ و منقضی شدن مهلت قانونی از تحویل محکومنماید و کفیل علیاقساط تعینی خودداري می

  نماید.له درخواستی مبنی بر اخذ محکوم به از کفیل ارائه مینمایدحال محکومخودداري می

ا تقبل به رلغ محکومعلیه و مبکه کفیل بر اساس فیش حقوقی خود کفالت و ضمانت محکومبا توجه به این -1

پرداخت اقساط معوقه را با رعایت نصاب یک سوم و یک چهارم از فیش توان پیشنموده است آیا صرفاً می

هاي کفیل در صورت داشتن موجودي به از سایر حسابتوان به میزان محکومبرده برداشت نمود؟ یا میحقوقی نام

 به را ازتوان محکومرتی که پاسخ منفی باشد به چه نحوي میو یا از سایر اموال ایشان برداشت نمود؟ در صو

  ایشان وصول نمود؟ 

بر فرضی که صرفاً یک سوم و یک چهارم فقط از فیش حقوقی کفیل قابل برداشت باشد و ایشان از نهاد اداري  -2

ه از بمحکوم توانباشد؟ و به چه نحوي میبه چه صورت میاخراج گردد تکلیف ضمانت ایشان نسبت به محکوم

  پذیر می باشد؟   ها یا اموال ایشان امکانبه از سایر حسابباشد؟ آیا امکان وصول محکومایشان قابل وصول می

بر فرضی که صرفاً یک سوم و یک چهارم فقط از فیش حقوقی کفیل قابل برداشت باشد ولی قبالً حقوق  -3

ط به که توسبرده کفاف حد نصاب فوق را ندهد، محکومنامبرده تا حد نصاب اعالمی توقیف گشته یا حقوق نام

 باشد؟ در صورتی که پاسخ منفی باشدها یا اموال ایشان قابل برداشت میایشان ضمانت گشته آیا از سایر حساب

  به را از ایشان وصول نمود؟ توان محکومبه چه نحوي می

 پاسخ:



به براي آزادي معتبر و معادل محکوماوالً، هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه  -3و  2، 1

، ایجاد تضمین و اطمینان 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده  1علیه در تبصره محکوم

به از محل وثیقه در صورت صدور دستور ضبط، به علیه است و امکان استیفاي محکوبراي دسترسی به محکوم

  وده است. علیه ببه از اموال محکومحکم به دنبال تغییر اصل استیفاي محکوم منزله آن نیست که مقنن با وضع این

، این است که 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت  3ثانیاً، هر چند مستفاد از تبصره یک ماده 

ب حکم علیه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجتعهد کفیل تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم

روز پس از ابالغ واقعی اقدام  20علیه در ظرف مدت قطعی، کفیل مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم

به علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکومکند؛ بنابراین در فرض مطروحه که دعواي اعسار محکوم

مین کیفري نیست و موجب قانونی جهت به از موارد بقاي قرار تأصادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم

ءالکفاله به لحاظ انتفاي قرار کفالت وجود ندارد. با این حال در مواردي مانند فرض به از محل وجهاستیفاي محکوم

اعسار وي  کند، در واقعقسط صادر میبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشاستعالم که دادگاه حکم به تقسیط محکوم

الذکر در خصوص صدر 3ماده  1قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یشرا در حد مبلغ پ

  قسط قابل اعمال است.گذار به میزان مبلغ پیشکفیل یا وثیقه

، مالك حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  148ثالثاً، مطابق ماده 

قانون، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وي قابل توقیف و کسر همین  96مطابق ماده 

توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات این ماده توقیف و کسر است و نمی

ول ز حقوق کفیل وصالکفاله انمود؛ بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه

توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجراي دستورهاي دیگر نشده است، نمی

  الکفاله اقدام نمود.اخذ وجه

ل که کفیقانون اجراي احکام مدنی ناظر بر حقوق مستخدم است، بنابراین در فرض آن 96رابعاً، حکم مقرر در ماده 

هاي وي تابع عمومات است و اعمال ماده الکفاله از محل داراییخود اخراج شده باشد، وصول وجه از محل خدمت

  قانون یادشده در این فرض موضوعاً منتفی است. 96

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  



  
 

1401/04/26    

7/1401/226   

  ح  226-26-1401 شماره پرونده: 

  استعالم:

 3، نظیر ماده 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 18علیه بر اساس ماده آیا بازداشت محکوم

  همین قانون، مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوي است؟

 پاسخ:

ت عدم امکان و تبصره یک آن، در صور 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3مطابق ماده 

ه له و به دستور دادگاعلیه به تقاضاي محکومشده در این قانون، محکومبینیبه از طرق پیشاستیفاي محکوم

شود. چنانچه قاضی مجري حکم، غیر از قضات دادگاه یادشده باشد، مجاز به کننده اجراییه بازداشت میصادر

قانون اجراي احکام  5قانون مذکور و ماده  3و  2واد علیه نیست. همچنین وفق مصدور دستور بازداشت محکوم

 22، اجراي حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم نخستین است. همچنین با عنایت به ماده 1356مدنی مصوب 

هاي مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول ، کلیه محکومیت1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت

قانون  18و  3هاي کیفري در اعمال مواد علیه در پروندهبنابراین، صدور دستور بازداشت محکوماین قانون است؛ 

شود. شایسته ذکر است در کننده رأي نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میاخیرالذکر نیز با دادگاه صادر

ع در اجراي احکام مدنی مصوب دستورالعمل ساماندهی و تسری 6هاي اجراي احکام مدنی وفق ماده خصوص پرونده

رئیس محترم قوه قضاییه، در فرضی که پرونده در واحد متمرکز اجراي احکام مدنی ثبت شده است،  24/7/1398

  البدل اجراي احکام مدنی است.علیه با دادرس علیاعمال مقررات بازداشت محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/04/11    

7/1401/191   

  ح  191-26-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

شده خود را مستثنیات دین تشخیص دهد و از ملک رفع توقیف به عمل آورد، در صورتی که دادگاه ملک توقیف

تواند مجدد ملک را توقیف له میآیا بعد از چند سال با توجه به وضعیت اقتصادي و تغییر ارزش ملک، محکوم

  ا دادگاه ملزم به تبعیت از دستور قبلی مبنی بر مستثنیات بودن این ملک است؟کند و آی

 پاسخ:

و تبصره یک آن، منزل  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » الف«با عنایت به بند 

االصول محل سکونت بالفعل که اوالً، علی شودعلیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میمسکونی محکوم

علیه در حالت اعسارش باشد؛ بنابراین باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه محکوم

علیه تواند موجب تغییر وضعیت مالی محکومدر فرض سؤال، هرچند صرف افزایش قیمت ملک ناشی از تورم نمی

ل مسکونی ستثنیات دین بودن منزتلقی شود؛ اما به طور کلی با توجه به تغییر ارزش، تشخیص مستثنیات یا عدم م

و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با توجه به وضعیت جدید با مرجع قضایی مربوط است و در این خصوص 

  دادگاه (مقام قضایی) ملزم به تبعیت از دستور قبلی نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/14    

7/1401/176    

  ح  176-98-1401ماره پرونده:  ش

  استعالم:

خواهی تجدید نظر حکم به محکومیت خواهان صادر شده خوانده نیز از ابتداي دعوا براي خود وکیل اختیار کرده با

اعسار وي از پرداخت هزینه دادرسی، چنانچه وکیل خوانده برابر قرارداد اولیه ارائه شده در  خواهان و ادعاي

ختیار دفاع از اعسار باشد، آیا صرف ارائه گواهی ابطال تمبر مالیاتی اعسار براي دفاع در دعاوي پرونده داراي ا

الوکاله، ارائه قرارداد وکالت که به سبب عدم پرداخت حق صندوق و نیز عدم تعیین حقیادشده کافی است  یا اآن

  مستقل براي این دعوا (اعسار) ضروري است.

 پاسخ:

ل خوانده داراي اختیار دفاع در مقابل دعواي اعسار نیز باشد، پذیرش وکالت چنانچه به موجب وکالتنامه اولیه وکی

وي در دعواي خواهان بدوي مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر، فاقد اشکال بوده و منع 

  قانونی ندارد و مستلزم تنظیم قراردادوکالت مستقل دیگري نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

کل حقوقی قوه قضاییه مدیر



  
 

1401/04/08    

7/1401/174   

  ك  174-25-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی در مواردي که دیات از طرف  717و  716هاي تصادفات رانندگی موضوع مواد در پرونده

ه رضایت بی قید و شرط خود را علیهاي بیمه پرداخت گردیده، در صورتی که محکوم له نسبت محکومشرکت

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري قابل گذشت اعالم  11اعالم نماید با توجه به اینکه این دو ماده حسب ماده 

  اند آیا واحد اجرا باید نسبت به جنبه تعزیري حکم قرار موقوفی اجرا صادر، یا جزاي نقدي را وصول نماید؟گردیده

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی  717و  716، جرایم موضوع مواد 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104مطابق ماده 

و تبصره یک این ماده از قانون  100) از جمله جرایم قابل گذشت هستند و با عنایت به ماده 1375(تعزیرات 

، در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13یادشده و صدر ماده 

شود؛ بنابراین در فرض سؤال قاضی اجراي احکام کیفري در ، اجراي مجازات موقوف میدر جرایم قابل گذشت

همین قانون، قرار موقوفی  13ماده » ب«ناظر به بند  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  505اجراي ماده 

  کند.اجراي مجازات صادر می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/11    

7/1401/159   

  ك  159-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برد آیا منظور فقط مامورین دولت ایران قانون تعزیرات وقتی قانون گذار از مامورین دولتی اسم می 555در ماده 

ور ول بزه مزبهستند؟ و اگر مثالً کسی خود را به دروغ به عنوان کارمند سفارت خارجی در ایران معرفی کند مشم

  خواهد بود؟

 پاسخ:

غصب عناوین و «تحت عنوان  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  555لسفه و هدف مقنن از وضع ماده ف

، حفظ اعتبار مأمورین دولت جمهوري اسالمی ایران است و مجازات مقرر در این ماده نیز صرفاً در »مشاغل

کشوري یا لشکري یا خصوص مرتکبین غصب عناوین و مشاغل دولتی دولت جمهوري اسالمی ایران اعم از 

  هاي خارجی قابل تسري نیست.انتظامی قابل اعمال است و به مرتکبین غصب عناوین و مشاغل دولتی دولت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/08    

7/1401/157   

  ك  157-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي براي ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه تعزیرات (یا هر نوع وسیله-قانون مجازات اسالمی  664آیا جمله دوم ماده 

در موردي که تهیه وسیله براي ارتکاب جرم را قابل مجازات  1392قانون مجازات اسالمی  123کند) با ماده 

  دانسته شده است منسوخ کرده است؟

 پاسخ:

ه از کلیات و عمومات ناظر به جرایم و مربوط ک 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  123حکم موضوع ماده 

قانون مجازات عمومی مصوب  21به بحث شروع به جرم است و سابق بر این، حکم متناظر با آن عیناً در ماده 

منصوص بود متضمن وضع مقرره جدیدي  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  41و تبصره یک ماده  1352

را عنوان مجرمانه مستقل بر شمرده است، نظیر » تهیه مقدمات اجرایی» «ئاً استثنا«نیست و با مواردي که مقنن 

متفاوت است و بحث از رابطه ناسخ و منسوخ بین  1375قانون تعزیرات مصوب  611و  664حکم موضوع ماده 

، منتفی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  123با ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  664ماده 

  ه و هر کدام در محل خود قابل اجرا است.بود

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/11    

7/1401/109   

  ك  109-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 قچنانچه دو نفر متهم به مشارکت در جرم باشند و یکی از آنان ناشناخته بوده و پرونده تحقیقی در خصوص او وف

قانون آیین دادرسی کیفري در دادسرا مفتوح بماند اما در مورد متهم دیگر، پرونده با کیفرخواست به  104ماده 

دادگاه ارسال شود و دادگاه نیز حکم محکومیت صادر نموده باشد و پس از مدتی متهم دوم نیز شناسایی شود و  

ز دادگاه کیفري ارجاع شود، آیا با توجه به مختومه درمورد او کیفرخواست صادر گردد و پرونده به شعبه دیگري ا

اي قانون آیین دادرسی کیفري به شعبه 311بودن پرونده شریک دیگر، دادگاه مرجوع الیه پرونده را در اجراي ماده 

  که قبالً به اتهام شریک دیگر رسیدگی کرده بود، ارسال نماید؟

 پاسخ:

رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان در ضرورت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  311مقررات ماده 

در خصوص  کند، ناظر به جایی است که پروندهجرم در مرجع قضایی (واحد) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می

متهمان در جریان رسیدگی باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که رسیدگی به اتهام یکی از شرکاي جرم در یک حوزه 

ونده مختومه شده است با لحاظ این که شعب مختلف دادگاه در یک حوزه قضایی، قضایی انجام و با صدور رأي پر

شوند، الزام قانونی جهت ارسال پرونده از سوي دادگاه کیفري که به اتهام شریک دیگر جرم واحد محسوب می

به رسیدگی  دباشد و بایاي که قبالً به اتهام یکی از شرکاي جرم رسیدگی کرده است نمیکند به شعبهرسیدگی می

  اي ارجاع شود که داراي سبق رسیدگی است.خود ادامه دهد؛ هرچند اصلح آن است که پرونده امر به شعبه

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/08    

7/1401/102   

  ح  102-51-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به چه میزان می باشد؟  18ماده  4صره منظور از حداقل جریمه نقدي مقرر در تب

وع باشد، یا اینکه متناسب با نآیا منظور کمترین میزان یعنی یک برابر مقرر در بند الف صدر ماده فوق الذکر م

دو برابر ارزش کاال  و حداقل آن 18اي مشمول بند پ ماده کاال فی المثل فرآورده هاي نفتی که از کاالهاي یارانه

  باشد، باید در نظر گرفته شود؟می

 پاسخ:

با  1392این ماده از قانون مبارزه  با قاچاق کاال و ارز مصوب  4و تبصره  18مستنبط از بندهاي چهارگانه ماده 

 4مذکور در تبصره » حداقل جریمه نقدي مقرر در این ماده«اصالحات بعدي این است که مراد مقنن از عبارت 

، حداقل جریمه نقدي مقرر 18ماده  4مذکور در تبصره » حسب مورد«قانون یادشده با عنایت به واژگان  18ماده 

  گیرند.قرار می» نوع کاالهایی است که موضوع قاچاق«در هر بند بر اساس 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/04/28    

7/1401/101   

  ك 101-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي تکمیلی شناخته شده قانون مجازات اسالمی اقامت اجباري در محل معین یکی از مجازات 23مطابق بند الف ماده 

  است .

محل سوال اینجاست که در خصوص مجازات هاي تعزیري و یا حدي که منع قانونی ندارد، امکان اعمال این قسمت ماده 

  شوند امکان پذیر است، یا خیر؟م مینسبت به بانوانی که مرتکب جر

 پاسخ:

هاي تکمیلی، بین زن و در محکومیت به مجازات 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  23گذار در ماده هر چند قانون

شده، مجازات تکمیلی باید با جرم ارتکابی و با مرد تفاوتی قائل نشده است؛ اما باید توجه داشت که مطابق ماده یاد

» ت«ین دادگاه باید در صدور حکم به مجازات اصلی و تکمیلی مطابق بند خصوصیات مرتکب جرم متناسب باشد. همچن

شده، سوابق و وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و همچنین میزان تأثیر مجازات بر وي را قانون یاد 18ماده 

معین و یا منع از اقامت  مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، چنانچه تعیین مجازات تکمیلی از نوع اقامت اجباري در محل

ها که اصالح و بازپروري مرتکب جرم است، در محل معین براي بانوان، اعم از مجرد یا متأهل با فلسفه اعمال مجازات

ز که باعث جدایی زن امنافات داشته باشد یا بدون لحاظ وضعیت فردي، خانوادگی یا اجتماعی مرتکب باشد؛ از جمله آن

ا به لحاظ اقامت اجباري در شهرهاي دورافتاده آثار سوئی در پی داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی همسر و فرزندان شود ی

رأي دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  374که مطابق ماده است؛ چرا

  قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.

 ي باردئیدکتر احمد محمد

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/28    

7/1401/94   

  ك  94-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، در خصوص تعداد مجازات هاي اصلی و تبعی، 92/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب  26و 25،  23با عنایت به مواد 

س، انفصال موقت در مقام مجازات اصلی و محرومیت در فرضی که مجازات مستخدمی که مرتکب جرم شده، عالوه بر حب

از حقوق اجتماعی، مبنی بر منع اشتغال بعنوان مجازات تبعی باشد؛ خواهشمند است دستور فرمایید به این اداره کل اعالم 

ی تبعنمایند با توجه به تجانس انفصال موقت با منع اشتغال، آیا اجراي مجازات انفصال موقت مانع از اجراي مجازات 

است؟ در فرض اختالف مدت زمان انفصال موقت و مجازات تبعی خصوصاً اگر مدت زمان مجازات تبعی بیشتر از انفصال 

  موقت باشد تکلیف این اداره کل در خصوص نحوه اجرا را تبیین نمایید.

 پاسخ:

 به تبع مجازات اصلیگیرد ولی مجازات تبعی که مجازات اصلی، مجازاتی است که مورد حکم دادگاه قرار مینظر به این

قانون مجازات اسالمی مصوب  26و  25که به استناد مواد شود و نظر به اینعلیه تحمیل میو با الزام قانون به محکوم

مبدأ محاسبه مدت مجازات تبعی، پس از اجراي حکم اصلی و در موارد عدم اجراي مجازات، مشمول مرور زمان  1392

رایم عمدي، فردي به مجازات جرمی که داراي اثر تبعی است محکوم شود، مجازات است؛ بنابراین در فرضی که در ج

قانون مجازات اسالمی  23ماده  2شود. تبصره تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی)، پس از اجراي مجازات اصلی اعمال می

تکمیلی و اصلی از یک نوع  گذار در مقام بیان بوده و فقط در فرضی که مجازاتکه قانونمؤید این نظر است؛ چه آن

که باشد، قایل به عدم صدور حکم به مجازات تکمیلی شده و ذکري از مجازات تبعی به میان نیاورده است؛ مضافًا به این

  هاي اصلی و تبعی دارد.این قانون نیز تأکید بر اجراي مجازات 26تبصره یک ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/04/15    

7/1401/73   

  ح  73-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا رأي صادره از سوي هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبنی بر محکومیت (الزام)  -1

ن کارت، اي) به پرداخت حقوق معوقه، عیدي، سنوات، بادارات دولتی (بویژه اداره راهداري و حمل و نقل جاده

به دولت و عدم تأمین کاري، مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در قانون نحوه پرداخت محکومحق مسکن و اضافه

  است؟ 1365و توقیف اموال دولتی مصوب 

  ها نیز قابل اعمال است؟ آیا حکم موضوع قانون فوق در مورد دهیاري -2

ها ع قانون یادشده یا مهلت یک ساله مقرر براي شهرداريها مشمول مهلت هیجده ماهه موضوآیا اساساً دهیاري -3

با  1361ها مصوب موضوع ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري

  اصالحات و الحاقات بعدي در آراي صادره از سوي محاکم و یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند؟ 

به راجع به المال مشمول مهلت هیجده ماهه موضوع قانون صدرالذکر جهت پرداخت محکومبیت آیا صندوق -4

  باشد؟اداره دولتی و .... می

 پاسخ:

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی که در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبا عنایت به این-1

ص و حل اختالف اداره کار هاي تشخینیز اشاره شده است و هیأت» سایر مراجع قانونی دیگر«به  1365مصوب 

هاي هستند؛ لذا رعایت مهلت یک سال و نیم مقرر در این قانون شامل آراي هیأت» مراجع قانونی«مشمول عنوان 

هاي دادگستري است و به موجب اجراییه تشخیص و حل اختالف کار و سایر مراجعی که اجراي آن بر عهده دادگاه

هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 27شود. همچنین ماده د، میآیها به عمل میصادره در این دادگاه

ها است را مشمول آن قانون دانسته است، حکایت از آن دارد هکه اجراي آراي مراجعی که بر عهده دادگا 1394

اعم از  شود؛ها صادر میهایی است که در دادگاهسازي مقررات اجرایی ناظر بر اجراییهکه مقنن درصدد یکسان

  که رأي توسط دادگاه صادر شده باشد یا دیگر مراجع.آن

قانون  5و ماده  1377هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاري -2

با اصالحات و الحاقات بعدي، دهیاري نهاد عمومی غیردولتی محسوب  1386مدیریت خدمات کشوري مصوب 



به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب حالی است که قانون نحوه پرداخت محکوم شود؛ این درمی

ها که داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده ها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاريفقط شامل وزارتخانه 1365

  باشند.و جزء نهادهاي عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می

ها مصوب که ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهردارينظر به این -3

علیه و با شرایط با اصالحات و الحاقات بعدي، برخالف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال محکوم 1361

ها ها نیست؛ بنابراین دهیارييبل تسري به دهیارها قابل اعمال است، قامقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداري

  از شمول این قانون خارج هستند.

وجه به المال با تالمال فاقد شخصیت حقوقی مستقل است، دفاع از حقوق بیتکه صندوق بیتنظر از اینصرف -4

صورت محکومیت  با وزارت دادگستري است که در 1394قانون آیین دادرسی کیفري الحاقی  342تبصره ماده 

و به ترتیب وصول آراي صادره و از محل اعتباري که اختصاص داده شده و بدون رعایت مهلت هیجده ماهه 

کند و در صورت نداشتن اعتبار، پرداخت از به اقدام میمذکور در قانون صدرالذکر نسبت به پرداخت محکوم

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال ت محکوممحل دیگر ممکن نیست؛ لذا موضوع از شمول قانون نحوه پرداخ

  خروج موضوعی دارد. 1365دولتی مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/28    

7/1401/70   

  ك  70-250-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خصوصی چیست؟ و وجه ممیز ه آن چه چیزي اي (قاقون تعزیرات )مصداق تصویر قانون جرایم رایانه 745در ماده 

  شود آن را از تصویر عمومی تمیز داد؟ آیا چیزي به عنوان تصویر عمومی قابل ادراك است؟است؟ و چطور می

 پاسخ:

که مصداقی از حریم خصوصی  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  745منظور از تصویر خصوصی در ماده 

شاء نشده باشد و انتشار یا افشاء آن موجب ضرر یا است آن دسته تصاویري است که به طور عمومی منتشر یا اف

شود و دارنده آن انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعالم قبلی وي عرفاً موجب هتک حیثیت صاحب تصویر می

  آن را منتشر نکنند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/04/11    

7/1401/58   

  ك  58-168-1401رونده:  شماره پ

  استعالم:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و کالهبرداري، در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت  1مطابق ماده 

سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزاي  10تا  2و یا ...باشد، عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 

  شود. حال:ی که اخذ کرده است محکوم مینقدي معادل مال

بایست اقدام کارمند به سبب گیرد یا میآیا به صرف کارمند بودن متهم، مجازات مورد اشاره به کارمند تعلق می -1

  انجام وظیفه دولتی، مرتکب کالهبرداري شده باشد که مشمول مجازات شود؟

تسري به جرایم درحکم کالهبرداري براي کارکنان دولت نیز  آیا مجازات مورد اشاره براي کارکنان دولت، قابل -2

  باشد یا خیر؟می

 پاسخ:

براي شمول مجازات کالهبرداري مشدد به مرتکبانی که از کارکنان دولت هستند موضوع فراز دوم ماده یک قانون  -1

براي تشدید صرف کارمند دولت بودن مرتکب  1367تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب 

ا دیده از سمت یمجازات (وي) کافی است؛ اعم از این که مرتکب از سمت دولتی خود سوء استفاده کرده یا نکرده و یا بزه

  عنوان یا شغل واقعی مرتکب به هنگام وقوع جرم مطلع بوده یا نبوده باشد.

، 1367ختالس و کالهبرداري مصوب حکم مقرر در فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، ا -2

شوند، مجري (مجازات کالهبرداري مشدد) درباره کلیه جرایمی که در حکم کالهبرداري بوده یا کالهبرداري محسوب می

  نیز مؤید این نظر است. 1/9/1373مورخ  594است و رأي وحدت رویه شماره 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/05    

7/1401/49   

  ح 49-57-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین  32تواند اختیار قانونی خود جهت معرفی نماینده حقوقی موضوع ماده اوالً، آیا باالترین مقام اجرایی می

  را به دیگري تفویض کند؟  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

ه باالترین مقام اجرایی سازمان با احراز شرایط مقرر اختیارات خود را تفویض کند، آیا تفویض مجدد ثانیاً، چنانچ

  پذیر است؟کننده امکاناز ناحیه دریافت

 پاسخ:

، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 32اوالً، با توجه به اطالق ماده 

توانند براي طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب میها، مؤسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این ماده وزارتخانه

م قانونی مقادعاوي از نماینده حقوقی استفاده کنند و معرفی نماینده حقوقی بر عهده باالترین مقام اجرایی سازمان یا قائم

یت لتواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد؛ بدیهی است در صورت تفویض اختیار، همچنان مسؤووي است که می

  کننده است.بر عهده مقام تفویض

ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه باالترین مقام اجرایی اختیار خود دایر بر احراز شرایط نماینده حقوقی را به یکی از مدیران 

به  تواند اختیار یادشده رازیرمجموعه تفویض کرده باشد، مقامی که این اختیار به وي تفویض شده است در صورتی می

  نامه وي به حق تفویض اختیار به غیر، تصریح شده باشد.ربط تفویض کند که در تفویضر مدیران ذيدیگ

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/04/08    

7/1401/33   

  ك  33-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

جلوگیري «عنوان نموده است  1392دادرسی کیفري مصوب قانون آیین  114با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 

.ممنوع ها و ..از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولید از قبیل امور تجارتی کشاورزي، فعالیت کارگاه

باشد؟ آیا با توجه ها چه نوع کارگاهی میمنظور قانون گذار از کارگاه -1لذا صریحاً اظهار نظر فرمایید؛ » است

ار گذار به کهاي تجارتی که بعد از این واژه (کارگاه) توسط قانونبه استعمال و اژگانی چون  کارخانه و شرکت

»  مرغ فروشی«رفته است، آیا کارگاه باید از جنس کارخانه و شرکت باشد؟ بدین منظور که آیا اصنافی چون 

  گردد یا خیر؟حسوب میاز مصادیق کارگاه م» آرایشگاه » «قهوه خانه» «خواربار فروشی«

استفاده  نموده است، » نماید...آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیري می«قانون گذار در ماده مذکور از عبارت  -2 

ن گردد و از آیا خواربارفروشی کارگاه محسوب می» مرغ فروشی«در فرضی که اگر قائل باشیم واحد صنفی 

 جلوگیري از«توان عبارت آیا می  -بهداشتی کشف شده است،الفواحد صنفی برخی از اقالم مواد غذایی غیر 

باشد اگر منظور از عبارت مورد اشاره، پلمپ می -به معنی پلمپ واحد صنفی تعبیر نمود؟ب...» بخشی از فعالیت 

توان از آن بخش از فعالیت کارگاه که مضر به سالمت است جلوگیري نموده و در عین حال واحد به چه نحوي می

  نفی را پلمپ نکرد؟ص

 پاسخ:

هایی است که کلیه محل 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  114در ماده » هاکارگاه«منظور از کلمه  -1

افراد (اشخاص حقیقی یا حقوقی) در آن به انجام امور خدماتی یا تولیدي نظیر تولید، عرضه، نگهداري، توزیع، 

اال یا ارائه خدمات اشتغال دارند و فعالیت مزبور اعم از امور صنعتی، تجاري، ساختمانی و ترابري خرید و فروش ک

در ماده قانونی » هاکارگاه«پس از کلمه » هاي تجارتیها و شرکتکارخانه«و امثال آنها است و ذکر عبارت 

قوقی و صرفاً صنوف خاص نظیر به غیر اشخاص ح» هاکارگاه«الذکر موضوعیت نداشته و موجب حصر کلمه فوق

یت شوند (فعالکه در محلی غیر از کارخانه و به صورت غیر شرکتی اداره می» خواربار فروشی«یا » مرغ فروشی«



در معناي عام محسوب » کارگاه«توانند مصادیقی از مفهوم ها خود میها و شرکتدارند) نمیشود و در واقع کارخانه

  شوند.

قانون آیین دادرسی  114در ماده » جلوگیري از فعالیت تمام یا بخشی از امور...«عبارت  الف وب، منظور از -2

لزوماً به معناي پلمپ کارگاه (واحد صنفی) نیست؛ زیرا الزمه جلوگیري از انجام فعالیت  1392کیفري مصوب 

از  گی جلوگیريباشد و در هر صورت تشخیص چگونخاص (بخشی از فعالیت) در کارگاه پلمپ آن کارگاه نمی

تمام یا بخشی از فعالیت در کارگاه به عهده مقام قضایی ذیربط است که باید متناسب با دستور صادره که ناظر به 

  پذیرد.ها یا بخشی از آن است و شرایط حاکم بر پرونده و نحوه فعالیت متهم صورت تمام فعالیت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
  

 

1401/04/14    

7/1401/29   

  ك  29-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اي (گوشی موبایل ) به کشف دالیل جرم از آن طریق داراي هاي رایانههاي ذخیره شده در سامانهآیا بازرسی پیامک -1

آید مار آمده و تخلف انتظامی به شمار میمجازات غیر مجاز بود یا صرفا جهت رعایت مقررات شکلی در حکم شروع به ش

  (اختالف بین اساتید حقوق جزا )

آیا براي متهمین که سابقه تامین صادر گردیده و قبولی نیز صادر شده است و جرمی جدید از ایشان کشف می گردد  -2

گردد و  باید تامین تشدید و تأمین سابق مکفی است باید صرفاً مورد صورت جلسه شود و از تشدید تامین امتناع نمود یا

  مجددا قبولی اخذ شود؟

 پاسخ:

شده دسترسی به محتواي ارتباطات غیر عمومی ذخیره 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  683با توجه به ماده  -1

این قانون) است  150نظیر پیامک، در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوطه (از جمله مقررات مذکور در ماده 

هاي جام بازرسی غیر مجاز از سوي ضابطان دادگستري حسب مورد و شرایط مستلزم اعمال مجازاتو تخطی از آن و ان

قانون آیین  63و یا ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  582شده نظیر موارد مذکور در ماده تعیین

  است. 1392دادرسی کیفري مصوب 

قرار تأمین کیفري باید متناسب با نوع و اهمیت  1392درسی کیفري مصوب قانون آیین دا 250و  217مستفاد از مواد  -2

جرم و دالیل آن و ... و نیز خصوصیات متهم از قبیل سن، جنس، شخصیت متهم و ... باشد؛ بنابراین چنانچه به تشخیص 

تکابی صوص جرایم ارالصدور (در خرغم کشف جرم جدید از سوي متهم، قرار تأمین کیفري سابقکننده علیقاضی رسیدگی

پیشین متهم) متناسب با شرایط موجود در پرونده محسوب شود، تشدید قرار تأمین سابق منتفی است؛ با این وجود چنانچه 

گذار رسیده اي متهم کفیل معرفی کرده یا شخص غیرمتهم وثیقه سپرده باشد، مراتب باید به اطالع کفیل یا وثیقهدر پرونده

ل به استمرار تعهد سابق خود که در ارتباط با جرایم پیشین است، مراتب را به مرجع قضایی اعالم تا در صورت عدم تمای

  تا مرجع مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/04/11    

7/1401/28   

  ك  28-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در دادرسی حقوقی انجام شده راجع به ملکی با حدود اربعه مشخص که سند رسمی دارد حکم قطعی به خلع ید خوانده 

علیه مجددا مبادرت به تصرف این ملک نموده و شود، پس از اجراي رأي مذکور محکومدعوا صادر و این راي اجرا می

کند که در مرحله قبلی ول تصرف مجدد ملک توسط موکلش بیان میدر مرحله دادرسی کیفري وکیل وي ضمن قب

رسیدگی به دعواي خلع ید در محکمه حقوقی موکلش اسنادي داشته که مکتوم بوده و ایشان نتوانسته ارائه کند و به همین 

اده دادرسی دلیل درخواست اعاده دادرسی حقوقی را در دادگاه کیفري مطرح کرده و ظرف سه روز از طرح درخواست اع

اسناد و مدارك مرتبط با طرح این موضوع را ارائه خواهد کرد و با عنایت به اینکه در صورتی که در آن دادرسی راي 

حقی خواهان (محکوم له)پرونده صادر گردد دیگر حکم قطعی بر خلع ید موکلش به نفع موکلش صادر شود و حکم به بی

قانون مجازات اسالمی کتاب  693و لذا موضوع خارج از شمول ماده  وجود ندارد و مجرمیت موکلش محرز نمی شود

باید راي بر برائت موکلش صادر کند و تقاضاي صدور قرار اناطه و توقف بوده و دادگاه می 1375تعزیرات مصوب سال 

 هایی کهنماید. علی هذا پیرامون موضوع مطروح سوالدر دادرسی کیفري تا مشخص شدن نتیجه دادرسی حقوقی را می

  شود این است:مطرح می

قانون  433و  432آیا امکان طرح درخواست اعاده دادرسی از راي حقوقی در مرحله رسیدگی کیفري مطابق با مواد -1

بینی شده در مواد مرقوم وجود دارد با اینکه طرح درخواست اعاده دادرسی پیش 1379آیین دادرسی مدنی مصوب سال 

  حقوقی بوده و امکان طرح این درخواست در اثناي دادرسی کیفري وجود ندارد؟ به هر صورت مختص دادرسی

فقط مختص مرحله تحقیقات  1394اصالحی سال  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال  21آیا مقررات ماده -2

بوده، قاضی  2ي مقدماتی و از وظایف مقامات قضایی دادسرا و همچنین در موارد طرح مستقیم جرایم در دادگاه کیفر

  دادگاه کیفري در مرحله دادرسی امکان قانونی صدور قرار اناطه ندارد؟

منفی بوده و امکان قانونی صدور قرار اناطه در مرحله دادرسی وجود داشته باشد آیا  2در صورتی که پاسخ سوال  -3

وقی بدوي که حکم خلع ید آن به در دادرسی کیفري راجع به بزه تصرف عدوانی مجدد در صورتی که جریان دادرسی حق

قانون  433و  432عنوان مستند دعواي کیفري ارائه شده به لحاظ اعاده دادرسی دوباره آغاز و رسیدگی مطابق مواد 

آیین دادرسی مدنی در آن پرونده شروع گردیده باشد دادگاه کیفري دو در رسیدگی به بزه تصرف عدوانی مجدد با لحاظ 



ی که فعالً نقض نشده، ملزم به صدور قرار اناطه و بایگانی موقت پرونده تا صدور رأي قطعی از وجود حکم خلع ید قطع

  باشد؟مرجع قضایی می

دادرسی کیفري راجع به بزه تصرف عدوانی مجدد در صورتیکه جریان دادرسی حقوقی بدوي که حکم خلع ید آن به عنوان 

قانون آیین  433و  432سی دوباره آغاز و رسیدگی مطابق مواد مستند دعواي کیفري ارائه شده به لحاظ اعاده دادر

دادرسی مدنی در آن پرونده شروع گردیده باشد دادگاه کیفري در رسیدگی به بزه تصرف عدوانی مجدد با لحاظ وجود 

مرجع  زحکم خلع ید قطعی که فعالً نقض نشده ملزم به صدور قرار اناطه و بایگانی موقت پرونده تا صدور راي قطعی ا

  حقوقی می باشد؟

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 434و  432ماده » ب«اعاده دادرسی طاري موضوع بند  -1

هاي کیفري که صرفاً صالحیت امور مدنی و اطالق آن ناظر و منصرف به دعاوي مدنی است و طرح آن در دادگاه

  م را دارند، فاقد وجاهت قانونی است.استثنایی به رسیدگی به دعاوي حقوقی مربوط به ضرر و زیان ناشی از جر

این  21قانون آیین دادرسی کیفري قرار اناطه موضوع ماده  427ماده  2هر چند که مستنبط از تبصره  -3و  2

قانون منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه (در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح 

تواند قرار اناطه صادر کند؛ اما در فرض سؤال به لحاظ ري در موارد وجود اقتضاء میشود) نیست و دادگاه کیفمی

استثنایی بودن قرار اناطه و مالکیت رسمی شاکی و حکم قطعی صادره از مرجع حقوقی، صرف درخواست اعاده 

 جع کیفريدادرسی از مرجع صادرکننده رأي حقوقی، موجب قانونی جهت صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی مر

نیست و دادگاه کیفري باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارك و محتواي پرونده و اقتضاء 

  دالیل مبادرت به اتخاذ تصمیم کند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  

 



1401/04/07    

7/1401/27   

  ك  27-186/1-1401ونده:  شماره پر

  استعالم:

همانطور که مستحضر هستید قانون حاکم بر استخدام نیرو اداري در شهرداریها برابر قانون الیحه قانونه شمول 

  1358/07/19قانون استخدام کشوري درباره شهرداري هاي سراسر کشور به استثناي شهرداري پایتخت مصوب 

حاکم بر نحوه جذب و استخدام نیرو با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوري  می باشد که در حال حاضر قوانین

قانون مدیریت خدمات  52از حیث احکام استخدامی تابع قانون مذکور می باشد که در ماده  1386مصوب 

این قانون ممنوع گردیده  32و تبصره ماده  45کشوري هرگونه به کارگیري نیرو به غیر از حاالت مندرج در ماده 

است حالیه با توجه به نص صریح قانون که به کارگیري نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است در پاسخ 

که تصرف در  1375قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب  598بیان می فرمایید آیا با توجه به ماده 

وارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است پرداخت وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در م

قانون مجازات اسالمی محسوب  598حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداري از مصادیق تصرف غیر قانونی ماده 

  می گردد یا خیر؟

 پاسخ:

و با  1373ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ک ماده واحده قانون فهرست نهادها طبق بند یشهرداري

شوند و محسوب می» موسسه عمومی غیر دولتی«، 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  3لحاظ ماده 

» تیلنهادهاي عمومی غیر دو«نیز هستند؛ ولی چون » دستگاه اجرایی«گفته، مشمول عنوان قانون پیش 5طبق ماده 

اند؛ بنابراین قانون مدیریت خدمات کشوري از شمول این قانون مستثنی شده 1386اصالحی  117به تصریح ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوري  52پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداري به کارکنانی که بر خالف مقررات ماده 

رف غیر قانونی در اموال شهرداري موضوع باشند از این حیث مشمول عنوان تصدر شهرداري مشغول به کار می

  نیست. 1375قانون مجازات اسالمی  598ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  



  
 

1401/04/28    

7/1401/24   

  ح  24-11-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

االرث با یکدیگر مترادفند یا متفاوت؟ اگر متفاوت و مستقل از یکدیگر سهم اوالً، دعواي تقسیم ترکه و مطالبه

االرث همیشه فرع بر تقسیم ترکه است؟ به عبارت دیگر، هستند، تفاوت این دو در چیست؟ ثانیاً، آیا مطالبه سهم

حویل ثه دیگر را تچنانچه ترکه در نتیجه تراضی یا حکم قطعی دادگاه تقسیم شده باشد؛ اما یکی از وراث سهم ور

  االرث مصداق دارد؟ ندهد، آیا دعواي مطالبه سهم

 پاسخ:

االرث سهم یکی از ورثه در االرث متفاوت است؛ در دعواي مطالبه سهماوالً، دعواي تقسیم ترکه با مطالبه سهم

صورت، دادگاه با احراز ارکان کند؛ در اینتصرف غیر قانونی وارث دیگر است و از استرداد آن خود داري می

  کند.االرث خواهان صادر میم خوانده به استرداد سهمدعوا، حکم بر الزا

قانون امور حسبی  260که وفق ماده االرث الزاماً فرع بر دعواي تقسیم ترکه نیست و همینثانیاً، دعواي مطالبه سهم

تماع که اسچناناالرث قابل استماع است. هم، تصفیه ترکه صورت گرفته باشد، دعواي مطالبه سهم1319مصوب 

واي تقسیم ترکه فرع بر تصفیه ترکه و پرداخت دیون و حقوق بر عهده متوفی و خارج کردن مورد وصیت از دع

  ماترك است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  
 



1401/04/28    

7/1401/20   

  ك  20-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در قرون گذشته تاکنون در ایران و کشورهاي مسلمان پر واضح است با نگاهی تاریخی به سیاست استعمارگران 

باشد که در دستور کار دولت استعماري شرق و هایی میکه سیاست دین سازي و فرقه پروري از زمره سیاست

 هراسی در جهت جلوگیريغرب در قبال دین مبین اسالم بوده و دستگاه دین سازي استعمار براي ایجاد موج اسالم

دام کشی اقتصادي اقهاي خود با حاکمان وابسته و نهایتاً بهرهتوسعه قلمرو اسالمی و تجزیه آن و ایجاد حکومتاز 

  به اخاذي در کشورهاي اسالمی نموده است.

اگرچه این هدف سیاستمداران شهیاد غرب و شرق که همانا نابودي اسالم عزیز است و حاصل نگردیده است، لکن 

مسلمین و ایجاد تشکیک در اعتقادات جامعه و ترویج غرب گرایی و مشغول سازي عالمان به ایجاد تفرقه در بین 

پاسخگویی به شبهات و قدرت آنها از تولید و ترویج علوم حقیقی باعث پیدایش هرج و مرج در نهایت از بین 

واقع ران در اکثر مرفتن امنیت ملی و یافتن بهانه براي لشکرکشی و تعرض به خاك کشورها از اهداف استعمارگ

  اند.این جمله در کشورهاي همسایه موفق به نیل به این اهداف شده

فرقه ضاله بهائیت نیز که در واقع فرزند دو مکتب شیخیه و بابیه است در زمره همین فرق ساخته شده به دست 

 حت بهاییان را اعمالکه بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی به صرااستعمارگران بوده است. به نحوي

اند اسراییل شمرده و حضور بهاییان در ارکان دولت را نشانه نزدیک بودن خطر اسرائیل به ایران و اسالم برشمرده

لیتصهیونیستی اسرائیل با این فعاتردد فعالیت و مراودات آزاد بهاییان در سرزمین هاي اشغالی عدم مخالفت دولت 

اهداف بهائیت و صهیونیسم براي مقابله با دین مبین اسالم است این در صورتی ها نشان دهنده در هم آمیختگی 

است که دولت اسرائیل به دلیل تعصبی که به دین یهود دارد، به هیج فرقه و مذهبی اجازه تردد، تبلیغ و فعالیت 

خود را تحت عنوان دهد، به راحتی به اسرائیل رفت و آمد دارند بلکه مرکزیت هاي اشغالی نمیدینی در سرزمین

ها دارند. البته مراودات مالی ی، اجتماعی و ...از طرف صهیونیستهاي مالدر آنجا بنا نهاد و حمایت"العدل بیت"

پردازند.  هاي کالنی به اسرائیل میبهائیت با صهیونیسم دو طرفه بوده و بهائیان براي ادامه فعالیت در اسرائیل پول

هاي ریکا و انگلیس از فعالیت آزادانه بهاییان در کشورهاي غربی و دادن اقامتاز طرفی حمایت دولت هاي آم

مذهبی به عناصر بهائیت در این کشورها و حتی داشتن نماینده رسمی در سازمان ملل، نشان دهنده خصومت ذاتی 



 ران در سازمانبهائیان با نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران است. بسیاري از قطعنامه هاي حقوق بشري علیه ای

ملل، به دلیل نفوذهاي ایران در سازمان ملل بوده و این اقدامات بهائیان تبعات سوء بسیاري در کشور دارد. مطابق 

وزارت اطالعات خطاب به معاون محترم مجلس  1389/05/12مورخ 49939/م/37760گزارش شماره

العدل هاي صادره از سوي بیتدستورالعمل، 88دادستان تهران و سرپرست دادسراي اوین در جریان اغتشاشات 

مبنی بر توصیه به اعضاي فرقه جهت شرکت در اغتشاشات و حمایت از جریان فتنه، نشان داد که ادعاي جدایی 

برداري جهت نیل به اهداف بهاییان از سیاست کامال کذب بوده و به عنوان یک ژست سیاسی در راستاي بهره

 هاي تشکیالتی، فرهنگی، اجتماعی وباشد و تمام فعالیتتیک سیاسی میتشکیالتی محسوب شده و یک تاک

اقتصادي ایشان تحت عوامل بیت العدل صرفاً پوششی براي اهداف سیاسی ضد امنیتی در جهت بر هم زدن نظم و 

هاي به اصطالح حقوق بشري در محیط بین المللی امنیت نظام جمهوري اسالمی در داخل و ایجاد چالش

  هاي بلند مدت و کوتاه مدت است .درپروسه

در تهران ما ،مراکز تبلیغات سوء کلیسائی و صهیونیسم و بهائیت به وجود "مطابق فرمایش حضرت امام خمینی 

آمده که مردم را گمراه می کند از احکام و تعالیم اسالم دور می سازد. آیا هدم این مراکزي که به اسالم لطمه می 

طبق فرمایش حضرت امام خامنه اي از اشاعه بی بند و باري و اباحی گري ،تا ترویج و  "زند وظیفه ما نیست.

بینی عرفان هاي کاذب تا ترویج شبکه کلیساهاي خانگی ،اینها کارهایی است که امروز با مطالعه و تدبیر و پیش

مطابق با فتاواي  و"دشمنان اسالم دارد انجام می گیرد ،هدفش هم این است که دین را در جامعه ضعیف کند .

  اهللا مکارم شیرازي ،بهاییان جزء کفار حربی محسوب می گردند .مراجع عظام تقلید از جمله آیت

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مطابق آموزه هاي بهائیان هدف اصلی و غایت و رسالت این فرقه ، تشکیل 

ت لذا براندازي جمهوري اسالمی ایران الزمه ي رسیدن حکومت جهانی بهاییان و منسوخ نبودن دین مبین اسالم اس

رسد اوال اقدام در راستاي تشکیالت بهائیت ،به عنوان تشکیل به این هدف براي آنها می باشد لذا به نظر می

قانون مجازات اسالمی تلقی می گردد .ثانیاحتی  499و  498جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور و مشمول مواد 

مکرر قانون مجازات  500رسد موضوع ،مشمول ماده الذکر مورد پذیرش قرار نگیرد به نظر میل فوقاگر استدال

اسالمی و فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر ما خیلی باشه مقدس اسالم از طریق فرقه بهائیت و خواهد بود 

 عالیت آنها در راستاي بهائیت ،فعالیت.چرا که به شرح فوق الذکر لبهایت جزء عرق انحرافی محسوب می گردد و ف

آموزشی و تبلیغ انحرافی مغایر و مخل با شرع مقدس اسالم محسوب می گردد و در اجراي این فعالیت آموزشی 



انحرافی از القائات (در فرهنگ فارسی عمید به معناي مطلبی را به فکر یا ذهن کسی افکندن) روانی در فضاي 

  ردد.واقعی و مجازي استفاده می گ

  لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید .

 500یا  499و  498آیا اقدامات متهمین به شرح فوق الذکر در راستاي تشکیل جلسات بهائیت مشمول مواد -1

  مکرر قانون مجازات اسالمی یا مواد قانونی دیگر می باشد؟

م تشکیل جلسات نهایت جهت انجاالذکر بر موضوع ،آیا صرف بهایی بودن یا برفرض مشمول مواد قانونی فوق -2

مراسم عبادي خودشان با حضور افرادي که همگی بهایی زاده می باشند یا افرادي که سالها قبل از اسالم خارج و 

بهایی شده اند کفایت می نماید یا بایستی در آن جلسات افراد غیر بهایی در حال جذب بهایت ،حضور داشته باشند 

تی بهاییت احراز گردد ؟به عبارت دیگر آیا عنصر مادي بزه ،تشکیل جلسات مذهبی و در پرونده اقدامات تشکیال

بهائیت به عنوان یک فرقه انحرافی می باشد و جهت شمول موارد فوق الذکر تشکیل جلسه عبادي موضوعیت 

،اقدامات کردارد یا اینکه عنصرمادي بزه اقدامات تشکیالتی و تبلیغ بهاییت می باشد و جهت شمول مواد فوق الذ

  تشکیالتی و تبلیغ بهاییت و جذب مسلمان به بهاییت موضوعیت دارد؟

برفرض مشمول مواد فوق الذکر بر موضوع ،صرف اینکه فردي از طریق این اقدامات تشکیالتی بهائیت اسالم -3

شکیالتی به کار ت خارج و جذب شده باشد مجرد می باشد یا اینکه به عنوان رکن مادي بزه بایستی این فرد نیز اقدام

  به نفع بهاییت بنماید؟

الذکر بر موضوع ،آیا اقدام جهت جذب پیروان سایر اقلیت ها به این فرقه بر فرض مشمول مواد قانونی فوق-4

  ضاله جرم می باشد یا اینکه اقدامات تشکیالتی بایستی صرفاً نسبت به شیعیان انجام شود؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)، مرتکب  499و  498در مواد » هر کس«اوالً، با توجه به عبارت  -4و  3، 2، 1

این جرایم ویژگی خاصی ندارد؛ بلکه فقط باید تشکیل جمعیت یا شعبه جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت کشور 

باشد و نام و عنوان جمعیت یا شعبه جمعیتی، نوع فعالیت، مرام، دین و مذهب آن موضوعیت ندارد؛ بنابراین تشکیل 

زدن  که هدف آن، برهمعیت براي تبلیغ و ترویج عقاید مذهبی (هرچند این عقیده مذهبی انحرافی باشد) بدون آنجم

  گفته خارج است. امنیت کشور باشد، از شمول مقررات مواد پیش

ن قانو 500هاي مخالف نظام موضوع ماده ها و سازمانفعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوري اسالمی یا به نفع گروه

هاي تبلیغی است که علیه کلیت نظام و به قصد براندازي آن انجام شده یا به یادشده نیز شامل آن دسته از فعالیت



هایی انجام شود که قصد براندازي و مبارزه با کلیت نظام را دارند که نهایتاً تشخیص و ها و سازماننفع گروه

  کننده است.تطبیق موضوعات با قانون، وظیفه مرجع قضایی رسیدگی

ثانیاً، هرگونه فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسالم در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن  

  مکرر قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) است. 500با احراز شرایط قانونی، مشمول  ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/08    

7/1401/15   

  ك  15-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

ا کم برائت نماید و یچنانچه دادگاه بدوي در مقام اخذ تصمیم به جاي صدور قرار منع تعقیب مبادرت به صدور ح

ن تصمیم، نماید و به اییبایست حکم به برائت صادر نماید، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب میکه میاینکه در جائ

کند. آیا دادگاه تجدیدنظر این اختیار را دارد که با تغییر حکم برائت به قرار منع تعقیب و یا ذي نفع اعتراض می

  قرار منع تعقیب به حکم برائت رأي صادره را با اصالح تایید نماید؟

 پاسخ:

رده صادر کدر فرض پرسش که دادگاه نخستین در مقام صدور رأي به جاي صدور قرار منع تعقیب، حکم برائت 

و یا به عکس در مقام صدور حکم برائت، قرار منع تعقیب صادر کرده است، چنانچه به نظر دادگاه تجدید نظر عدم 

اي از اهمیت نباشد که به اساس رأي خدشه وارد سازد، در این صورت با لحاظ رعایت تشریفات دادرسی به درجه

قانون آیین  403این قانون و مالك ماده  455صره ماده و تب 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  457ماده 

قرار منع «، رأي صادره را از حیث عنوان 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

  اصالح و آن را تأیید و تذکر الزم را به دادگاه نخستین خواهد داد.» حکم برائت«یا » تعقیب

 دکتر احمد محمدي باردئی

کل حقوقی قوه قضاییهمدیر 



  
 

1401/04/14    

7/1401/1   

  ك  1-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت  8و  7در جرائم تعزیري درجه « 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  247از ماده  1وفق تبصره 

 »رار نظارت قضایی اکتفا نمایدتواند فقط به صدور قبران خسارت وارده، مقام قضایی میارائه تضمین الزم براي ج

ي در صورت ارائه تضمین الزم برا«اظهار نظر فرمایید؛ اوال، با توجه به عبارت به کار رفته در تبصره مبنی بر 

ي جرایمی است که واجد جنبه خصوصی از حیث جبران شمول تبصره ،صرفاً در برگیرنده» جبران خسارت وارده 

باشد (جرم دو جنبه اي) و یا اینکه تبصره مورد اشاره شامل کلیه جرائم (اعم خسارت همراه با جنبه عمومی جرم 

از جرائمی که واجد دو جانبه باشد و یا اینکه صرفاً واجد جنبه عمومی ) می باشد، و به عبارتی آیا نص تبصره 

ب دادگستري و اطالق دارد؟ ثانیا، نحوه اخذ تضمین الزم به چه نحوي است ( از طریق تودیع وجه نقد به حسا

....؟) ثالثا، در خصوص تضمین الزم براي جبران خسارت ،آیا منظور جرائمی است که مطالبه خسارت  می بایستی 

همراه با دادخواست باشد و یا اینکه اطالق عبارت مورد اشاره، اعم از مواردي است که مطالبه خسارت نیاز به 

ي اعم از  تکلیف مرجع قضایی به صدور حکم به رد مال  (اگر تقدیم دادخواست دارد بدین شرح که شامل هر مورد

رد مال را به نحوي جبران خسارت محسوب کنیم) و یا مکلف نبودن مرجع قضایی در خصوص حکم به رد مال و 

  جبران خسارت (در فرض عدم تقدیم دادخواست) می باشد؟

 پاسخ:

که اعم از این 8و  7جرایم تعزیري درجه قانون آیین دادرسی کیفري شامل کلیه  247اوالً، اطالق تبصره یک ماده 

گردد. النهایه در صورتی که صرفاً واجد جنبه عمومی بوده و یا عالوه بر آن واجد جنبه خصوصی نیز باشند می

ارتکاب بزه موجب ورود خسارت به بزه دیده باشد در این مورد اکتفا به قرار نظارت قضایی منوط به ارایه تضمین 

  سارت است.الزم براي جبران خ

این است که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  247مذکور در تبصره یک ماده » تضمین«ثانیاً، منظور از 

نامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی و متهم) دیده به طرقی مانند ارائه بیمهدیده یا بزهحقوق زیان

  ر) و نظائر آن حفظ شده باشد.اي (تعهدآوبا ردّ و بدل کردن اسناد ذمّه



ثالثاً، اوالً، صدور حکم به رد مال (در جرایمی مانند سرقت و کالهبرداري) که تکلیف قانونی دادگاه است با عنایت 

شوند از شمول تبصره یک خارج هستند. ثانیاً، اطالق که جرم تعزیري درجه هفت و هشت محسوب نمیبه این

عالوه بر مواردي که مطابق قاعده کلی مذکور  1392دادرسی کیفري مصوب  قانون آیین 247تبصره یک ماده 

صدور حکم به ضرر و زیان (جبران خسارت) محتاج تقدیم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15در ماده 

گردد، مواردي را که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح دادخواست است را شامل می

  گردد.ده است (در صورتی که مشمول تبصره یک ماده مذکور باشد) شامل مینمو

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییهمدیر کل حقوقی قوه 



  
 

1401/04/11    

7/1400/1778   

  1778-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

م اقدامات قانونی از جمله ارسال اخطاریه و حتی پس از انجام عملیات مزایده ر اجع به مال غیر منقول، به رغ

هاي شوند؛ خواهشمند است به پرسشعلیه و برنده مزایده براي انجام عملیات انتقال حاضر نمیتماس تلفنی، محکوم

  زیر پاسخ دهید: 

به را پیش ، مبلغ محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  150تواند به استناد ماده آیا اجراي احکام می -1

  له پرداخت کند؟ از انتقال سند به محکوم

علیه و برنده مزایده براي تنظیم سند رسمی انتقال حضور که محکومدر صورت منفی بودن پاسخ، با توجه به این -2

  ندارند، تکلیف واحد اجراي احکام مدنی چیست؟

 پاسخ:

در تهیه در فرض سؤال که وجه حاصل از مزایده به حساب اجراي احکام واریز شده است، تأخیر برنده مزایده  -1

له را فراهم آورد. بنا به مراتب فوق، چنانچه دادگاه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال نباید موجبات تضرر محکوم

دستور انتقال سند رسمی را صادر کرده باشد، کوتاهی  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  145در اجراي ماده 

له نخواهد بود. بنا به پرداخت وجه حاصل از مزایده به محکومبرنده مزایده پس از صدور دستور یادشده، مانع از 

  مراتب فوق پاسخ سؤال دوم منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/08    

7/1400/1764   

  ك 1764-25-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باشد، طی کالسه اجرایی دیگر به حبس محکوم گردد میچنانچه محکوم علیهی که تحت مراقبت الکترونیک آزاد 

(اعم از اینکه ناشی از ارتکاب جرم جدید باشد یا مشمول شرایط تعدد) آیا از موارد لغو مراقبت الکترونیک است؟ 

باشد کیفیت اجرا با توجه به محکومیت گردد، چنانچه نظریه عدم لغو میدر این صورت به چه استنادي اقدام می

  باشد؟دید به چه نحو میحبس ج

 پاسخ:

قانون آیین  510در فرض سؤال چنانچه محکومیت جدید از مصادیق تعدد جرم محسوب شود، با اعمال ماده 

دادرسی کیفري با توجه به نقض حکم سابق، شیوه اجراي الکترونیکی حبس نیز منتفی است و چنانچه دادگاه در 

اي الکترونیکی حبس در حکم تصریح کند، اجراي احکام کیفري نیز بر اساس آن مقام ادغام آرا مجدداً به شیوه اجر

میت شده در محکوبینیاقدام خواهد کرد؛ اما در فرضی که محکومیت جدید از مصادیق تکرار جرم باشد، شیوه پیش

 ماده که دادگاه در حکم خود وفقحبس در حال اجرا به حکم محکومیت حبس جدید قابل تسري نیست؛ مگر آن

قانون مجازات اسالمی به این امر تصریح کند و صرف محکومیت جدید در فرض تکرار جرم موجب لغو اجراي  62

قانون یادشده مجاز  41ماده » الف«حکم به شیوه الکترونیکی بدون تصریح دادگاه نیست و دادگاه با توجه به بند 

  به لغو شیوه اجراي حکم خواهد بود.

 ئیدکتر احمد محمدي بارد

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/28    

7/1400/1758   

  ح  1758-11-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

شود و متعاقباً در صدد مطالبه مهریه از در مواردي که زوجه پس از فوت همسر به عنوان قیم صغار تعیین می

عفا و محجورین، قیم باید از قیمومیت است آید، رویه حاکم چنین است که براي حفظ حقوق صغارماترك متوفی برمی

دهد و قیم دیگري براي صغیر یا محجور که جزو  ورثه و طرف دعوي هستند، تعیین شود. خواهشمند است نظریه 

  هاي زیر اعالم فرمایید: مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش

ها هستند) از سمت خود غار هم جزو آنبایست پیش از طرح دعوي به طرفیت ورثه (که صآیا قیم لزوماً می -1

  استعفا دهد و قیم دیگري براي صغار تعیین شود؟ 

که سند نکاحیه سند رسمی است، آیا وصول مهریه از طریق دایره اجراي ثبت و بدون طرح با توجه به این -2

  دعواي حقوقی متصور است؟ آیا در این صورت نیز قیم باید از سمت خود استعفا دهد؟ 

نانچه قیم از سمت خود استعفا ندهد و جهت مطالبه مهریه طرح دعوا کند و یا از طریق اداره اجراي ثبت چ -3

کننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ ثانیاً، چه اقدامی از نسبت به وصول مهریه اقدام کند، اوالً، دادگاه رسیدگی

  سوي دایره سرپرستی متصور است؟

  پاسخ:

اي خود است، چنانچه صغیر را نیز به عنوان وارث متوفی در فرضی که زوجه، قیم فرزند صغیر شوهر متوف -1

طرف دعواي مطالبه مهریه خود قرار دهد، پیش از اقامه دعوي باید از قیمومت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت 

یت فبه اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعالم کند تا با تعیین قیم دیگري براي صغیر بتواند به طر

  وي طرح دعوا کند.

در فرض سؤال، اجرا و وصول مهریه از طریق اجراي ثبت توسط زوجه به شرط استعفاي وي از سمت قیمومت  -2

و تعیین قیم جدید براي صغار توسط دادستان ممکن خواهد بود. ضمناً در مواردي مانند استیفاي مهریه مادر که 

قانون مدنی، این امر با توافق با  1241مقررات حاکم؛ از جمله ماده قیم محجور است از ترکه متوفی، با عنایت به 

  ت.االصول نیازي به طرح دعوا نیسعلیه با تصویب دادستان بالمانع است و علیدیگر ورثه و نسبت به سهم مولی



ا م، بدر فرض اقامه دعواي مطالبه مهریه یا درخواست اجراي آن از طریق واحد اجراي ثبت بدون استعفاي قی -3

زمان خواهان و نماینده خوانده باشد و منافع خواهان با صغیر تواند همکه مطابق اصول حقوقی قیم نمیتوجه به این

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 86علیه) در تعارض است و برابر ماده (مولی

ع امتناع نماید و از طرفی تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط تواند از دفاشخصی که اهلیت ندارد، می 1379مصوب 

بینی شده است و براي موارد ارتکاب جرم پیش 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  70دادستان وفق ماده 

ناظر به مواردي است  1319قانون امور حسبی مصوب  56قابل تسري به دعاوي حقوقی نیست و همچنین ماده 

که در فرض سؤال، صغیر داراي رسی، دادگاه از وجود صغیر بدون ولی و قیم مطلع شود و حال آنکه در جریان داد

علیه خود را ندارد و لذا این فرض منصرف از موضوع قیم است؛ اما به جهت تعارض منافع امکان دفاع از مولی

ه خواهان (قیم) به طرفیت است؛ بنابراین در فرض اقامه دعوا از ناحی 1319قانون امور حسبی مصوب  56ماده 

علیه) قابلیت استماع ندارد. در خصوص مطالبه مهریه از طریق اجراي ثبت نیز با عنایت به مراتب فوق، صغیر (مولی

  بدون استعفاي قیم، تعقیب عملیات اجرایی ممکن نیست.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/11    

7/1400/1743   

  ك  1743-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 هاي الکترونیکیدر جرایم مشمول نظام نیمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه:«قانون آیین دادرسی کیفري  553برابر ماده 

بر  ی و...مبنیتواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه بندي زندان و نظریه مددکاران اجتماعقاضی اجراي احکام کیفري می

اي ،آموزشی ،حرفه آموزي، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی آنکه اجراي یک فعالیت شغلی یا حرف

دیده موثر است، به دادگاه  از سوي محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصالح وي و یا جبران ضرر و زیان بزه

هاي الکترونیکی را طبق مقررات راجع به اي نظام نیمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانهصادرکننده حکم، پیشنهاد اجر

  »دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

بنابراین در فرض شمول ماده قانونی مرقوم بر مستخدمین دولت به لحاظ ارتکاب جرم، دستور فرمایید در خصوص امکان یا 

 هاي الکترونیکیقانونی بکارگیري محکوم در بازه زمانی اجراي نظام نیمه آزادي و یا آزادي تحت نظارت سامانه عدم امکان

  اظهار نظر فرمایند.

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  553و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62و  57، 56مستفاد از مواد 

علیه حکم کیفري است، تحت نظام نیمه آزادي یا تحت نظارت ولت که محکوم، بکارگیري (ادامه خدمت) کارمند د1392

 23ماده » پ«یا بند  26و  25هاي الکترونیکی در صورتی که فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد سامانه

اشد، فاقد منع قانون صدرالذکر یا انفصال دایم یا موقت از خدمات عمومی و دولتی (به موجب احکام قطعی کیفري) ب

نامه نحوه اجراي قرار تعلیق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام آیین 14قانونی است. ماده 

  مؤید این نظر است. 1398هاي حبس مصوب هاي الکترونیکی و جایگزیننیمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییه مدیر کل حقوقی قوه



  
 

1401/04/05    

7/1400/1734   

  ح  1734-139-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با توجه به اختالف نظر و تشتت  آراء صادره در خصوص حدود دخالت دادگاه در رسیدگی به بطالن راي داوري، آیا 

ر، خواهان متقاضی ابطال رأي داوکه دادگاه باید با در نظر گرفتن تمامی مسائل حکمی و موضوعی رسیدگی کند؛ مانند آن

نماید قرارداد اجاره تمدید شده و از این رو حکم تخلیه داور صحیح نیست و قاضی مدعی شود گواهانی داردکه ثابت می

ه کدر مقام بررسی بطالن رأي داور به دلیل تعارض با قوانین موجد حق مکلف به استماع گواهی گواهان باشد؛ یا آن

مل امور حکمی قضیه بوده و بازبینی مجدد اختالف و رسیدگی به امور موضوعی و ادله اثبات دعوا رسیدگی دادگاه شا

، آیا رسیدگی دادگاه در مقام بررسی دادخواست ابطال رأي داور، نظیر از صالحیت محکمه خارج است؟ به عبارت دیگر

د به که به صورت شکلی و محدوبود یا آنرسیدگی صورت گرفته توسط دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوي خواهد 

امور حکمی قضیه بوده و دادگاه حق مداخله در امور موضوعی و بررسی مجدد اختالف و اخذ و تحصیل ادله جدید در 

  خصوص موضوع را ندارد.

 پاسخ:

 باشد و دادگاه در مقام رسیدگیهرچند رسیدگی دادگاه به درخواست بطالن رأي داور، جایگزین رسیدگی داور نمی

اري اعتباي که بر بیکند؛ اما دادگاه براي رسیدگی به ادلهبه این درخواست همانند دادگاه تجدید نظر اقدام نمی

  کند با منع قانونی مواجه نیست.اللت میادله استنادي داور د

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/28    

7/1400/1728   

  ح  1728-88-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

صادر و چکی  از سوي صاحب حساب به تاریخ سررسیدي پیش از  1380چنانچه دسته چکی از سوي بانک در سال 

چنانچه چک مذکور در سال  -2شود؟  آیا این چک سند تجاري محسوب می -1ر دسته چک تنظیم شود: تاریخ صدو

آیا فوت  -3جاري به موجب گواهی عدم پرداخت حجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟  

چانچه با فوت صادرکننده چک،  -4در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟   1390صادرکننده چک در سال 

پذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یاد بانک حساب را مسدود کند؛ اوالً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکان

  توانند با تأمین موجودي از صدور این گواهینامه جلوگیري کنند؟شده، ورثه چگونه می

 پاسخ:

کننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روي چک درج کرده سؤال که صادر در فرض -1

، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، 1311قانون تجارت مصوب  248است؛ اوالً، با توجه به مالك ماده 

؛ اما برخالف برات، ضمانت اجرایی دانداین قانون، درج تاریخ در چک را ضروري می 311هرچند مقنن در ماده 

براي آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبري در چک قید شده 

  کند.است، آن را از شمول اسناد تجاري خارج نمی

اعتبار است، که تاریخ مندرج در چک بی» یک«نظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند صرف -2

است.  کنندهتاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امري قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی

اي براي احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک (در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی اما هرگاه قرینه

ي که این تاریخ، تعهد کمتر؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و اینعدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است

  کند، فرض آن است که چک در تاریخ اخذ این گواهی صادر شده است.بر متعهد یا متعهدان تحمیل می

ته اي وجود نداشکننده، قرینهبا توجه به پاسخ فوق، چنانچه براي احراز تاریخ واقعی چک پیش از فوت صادر -3

کننده) صادر شده است؛ در این حالت در صورتی (تاریخ فوت صادر 1390آن است که چک در سال  باشد، فرض

، تصفیه ترکه متوفاي بازرگان را 1319قانون امور حسبی مصوب  274که متوفی، تاجر باشد، از آن جا که ماده 



جه آن، داده است و در نتیتابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار 

مورخ  155ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به مالك رأي وحدت رویه شماره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر  14/12/1347

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 522فی است. ماده تصفیه است، احتساب خسارت تأخیر تأدیه پس از فوت نیز منت

کننده چک) غیر مؤید این برداشت است؛ اما چنانچه متوفی (صادر 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

، دعوا باید به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شود 1319قانون امور حسبی مصوب  232تاجر باشد، با توجه به ماده 

این قانون قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه  248تا  242ها ترکه را وفق مواد یا برخی از آنو چنانچه ورثه 

االداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه از تاریخ سررسید چک تا یوم

شود و از آن تاریخ به محاسبه می را رد کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفاً تا زمان فوت صادرکننده چک

 1311قانون تجارت مصوب  319و  318که موضوع مشمول مواد بعد، خسارتی تعلق نخواهد گرفت؛ مگر این

تواند در خصوص شود که در این صورت، دعواي مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می

قی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وي رابطه حقو

هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت  1/4/1400مورخ  812از شمول رأي وحدت رویه شماره 

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 522تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 

  شود.  محاسبه می 1379مصوب  مدنی

، 19/9/1398العمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب دستور 4و  3برابر مواد  -4

به این  گوییاستعالم حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات و در قالب فرض حقوقی باشد، لذا پاسخ

  پذیر نیست.شود، امکانت حاکم ناشی نمیها که از ابهام در قوانین و مقرراپرسش

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/05    

7/1400/1719   

  ح  1719-29/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

، چنانچه 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  6ماده  2در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره 

اي را از مالک (موجر) آن دریافت کرده است، مبادرت به تخلیه ملک أجري که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازهمست

موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وي خودداري کند، در صورت 

والنی از تاریخ خلف وعده توسط مالک (موجر)، آیا طرح دعوي از سوي مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت ط

  مالك در ارزیابی سرقفلی، روز تخلیه است یا روز پرداخت آن به مستأجر؟

 پاسخ:

، با توجه به ذیل تبصره 1376وجر و مستأجر مصوب اوالً، در خصوص اجاره اماکن تجاري مشمول قانون روابط م

این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز  6ماده  2

اي سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه

  شود.باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار میکه اگر قرار 

ثانیاً، چنانچه زمان تخلیه به هر علتی، سرقفلی به قیمت عادله آن زمان پرداخت نشود، مالك قیمت همان زمان 

ت رزش پول با رعایتخلیه است و چنانچه به رغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد، خسارت ناشی از کاهش ا

  قابل مطالبه است. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/08    

7/1400/1717   

  ك  1717-25-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

یات محتو سبم نمودن سند جعلی گردیده است حسند محکوم به تعزیر و معدو اي شخصی به اتهام جعلدر پرونده

نماید با این امتناع می ی است که از ارائه آنمعدوم گردد در اختیار شخص ثالث بایستکه می ياصل سند ،پرونده

  وصف بیان فرمایید:

ب این شخص یا دستور دستور جل ،این سند اصل تواند در راستاي دستیابی بهآیا اجراي احکام کیفري می-1

  بازرسی از منزل و محل کار وي جهت یافتن و دستیابی به این سند را صادر نماید؟ 

  باشد؟در غیر این صورت تکلیف اجراي احکام کیفري در خصوص اجراي این بخش از دادنامه چه چیزي می-2

 پاسخ:

ري صرفاً قاضی اجراي احکام کیف 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  489و  7، 4، 2مستفاد از مواد  -1

کند و لذا در فرض پرسش موجب در محدوده حکم محکومیت صادره و با رعایت موازین قانونی رأي را اجرا می

  قانونی جهت صدور دستور جلب شخص ثالث و یا بازرسی از منزل و محل کار وي وجود ندارد.

مجعول در دسترس باشد؛ در که اصوالً معدوم شدن سند در مواردي موضوعیت دارد که سند نظر از اینصرف -2

که حکم به استرداد سند صادر نشده است با صدور حکم بر ابطال سند، از لحاظ قانونی، فرض پرسش با لحاظ این

سند مزبور از درجه اعتبار ساقط است و اجراي احکام کیفري در صورت وجود ابهام یا اشکال باید مطابق مقررات 

  از دادگاه کیفري ذیربط کسب تکلیف کند. 1392کیفري مصوب قانون آیین دادرسی  497و  491مواد 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/11    

7/1400/1696   

  ح  1696-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ه ي قرار گرفتچنانچه دعوایی به خواسته اعالم بطالن سندي صادر شود و این سند خود مبناي رأي دادگاه دیگر

باشد، آیا این دعوا مسموع است؟ به عنوان مثال، چنانچه بر اساس سند یادشده دادخواست اعتراض ثالث تقدیم 

اب که خود از اصحشود و به استناد این سند، دعواي معترض ثالث وارد تلقی و طرف مقابل اعتراض ثالث با این

حکوم شده است، تقدیم دادخواستی به خواسته اعالم بطالن دعواي اعتراض ثالث بوده و به رفع توقیف از ملک م

  سند مطرح و تقدیم کند.

 پاسخ:

دادگاه دیگري  در فرض سؤال که دعوایی به خواسته اعالم بطالن سندي اقامه شده که سند مذکور مبناي رأي

قرار گرفته است، چنانچه به اصالت و صحت آن سند قبالً رسیدگی نشده باشد، موضوع فاقد اعتبار امر مختومه 

االقتضاء محتویات پرونده قبلی در دعواي ابطال سند مذکور قابل بوده و قابل رسیدگی قضایی است؛ اگرچه عند

  برداري قضایی و مؤثر باشد.بهره

 ي باردئیدکتر احمد محمد

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/28    

7/1400/1691   

  ح  1691-59-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

د، آیا در هاي فاقد سنبا عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان -1

یکی از  ست،قانونی ا تی که منشأ تصرفات متصرفهاي احداث شده بر روي اراضی با سابقه ثبخصوص ساختمان

که یکی از شروط مربوط به صدور اسناد مالکیت هاي این ماده الزامی است و یا آنصرهبندهاي چهارگانه یا تب

موارد، احراز مالکیت به هر هاي زراعی و باغات باید احراز شود و براي دیگر براي اراضی کشاورزي و نسق

و تبصره  17قانون مذکور، آیا دو فقره پنج درصد باید پرداخت شود (ماده  17وفق ماده -2ست؟ پذیر ااماکنطریق 

با فرض اخذ دو نیم درصد ضروري  2چنان اخذ هزینه مندرج در بند آن) توسط هیأت راي منفی صادر شود؛ هم 2

تکمیل اسناد و  درصورت صدور رأي بر رد تقاضا به علت وجود نقص در مستندات، آیا در صورت-3است؟ 

مرجع -4شود یا صرف اخذ یک مرتبه هزینه کافی است؟ مدارك توسط متقاضی، هزینه رسیدگی مجدد اخذ می

آیا رسیدگی به دعاوي  -5رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به آراي صادره ،در صالحیت کدام مرجع است؟ 

رسیدگی به -6شود؟ وي مالی محسوب میقانون یادشده در مراجع قضایی جزء دعا 3معترضان موضوع ماده 

  اشتباهات کلی در آراء صادره در صالحیت کدام مرجع است؟

 پاسخ:

وب هاي فاقد سند رسمی مصبا توجه به صدر ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان -1

چهارگانه این ماده، عالوه بر اراضی کشاورزي و  کند، بندهايکه دایره شمول این قانون را مشخص می 1390

ها هاي احداث شده بر روي اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آنها شامل ساختمانهاي زراعی و باغنسق

  شود.قانونی باشد، هم می

ست که پرونده این ماده است و ناظر به مواردي ا 2شده مستقل از تبصره قانون یاد 17حکم مندرج در ماده  -2

مطروحه در هیأت حل اختالف موضوع ماده یک این قانون به صدور سند مالکیت منجر شود و پنج درصد مذکور 

شود و محل مصرف آن سازمان ثبت اسناد و هنگام صدور این سند اخذ و به حساب خزانه کل کشور واریز می

بر اخذ پنج درصد براي هر پرونده و به هنگام تشکیل امالك تعیین نشده است؛ در حالی که تبصره دو این ماده ناظر 



شود که به نام سازمان ثبت اسناد و امالك کشور آن صرف نظر از نتیجه رأي هیأت است که به حسابی واریز می

 25/4/1391نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 19شود؛ محل مصرف آن نیز وفق ماده توسط خزانه افتتاح می

قضاییه مشخص شده است. با عنایت به تفسیر فوق چنانچه توسط هیأت رأي منفی صادر شود،  رئیس محترم قوه

این قانون که ویژه صدور سند مالکیت است، سالبه به انتفاي موضوع  17اخذ پنج درصد مذکور در صدر ماده 

  است.

صدق ارسالی و یا مغایرت نامه اجرایی قانون یادشده، در صورت وجود نقص در مدارك مآیین 5بر اساس ماده  -3

مدارك با محتواي فایل الکترونیکی ارسالی، دبیرخانه هیأت مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو 

کند و متقاضی مکلف است ظرف سی روز نسبت به رفع نقص نوبت به فاصله بیست روز به متقاضی اعالم می

که مدت تعیین شده در این شود. با توجه به آننظر هیأت رد میاقدام کند؛ در غیر این صورت، تقاضاي وي با 

شود، ماده مهلت یا موعد قانونی است که با پایان آن و عدم اقدام ظرف موعد مذکور حق رفع نقص ساقط می

بدیهی است پس از صدور رأي بر رد تقاضا، امکان تکمیل مدارك وجود ندارد؛ بلکه درخواست جدید و تشکیل 

  قانون است. 17هاي موضوع ماده شود و مستلزم طی تشریفات، از جمله پرداخت هزینهید محسوب میپرونده جد

هاي فاقد سند رسمی مصوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 3اعتراض موضوع ماده  -4

ت به صدور سند مالکینفعان به آراء هیأت مبنی بر پذیرش درخواست متقاضی و رأي ، ناظر بر اعتراض ذي1390

و منصرف از مواردي است که هیأت حل اختالف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست وي 

قانون تشکیالت و آیین  10ماده  2کند؛ بنابراین در صورت اعتراض متقاضی، موضوع مشمول بند را رد می

حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر و تابع عمومات  1392دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 

  هاي قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداري است. ها و کمیسیونهیأت

 جا که نتیجه اعتراضبراي تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد. از آن -5

هاي فاقد انون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختماننفع به رأي هیأت حل اختالف موضوع ماده یک قذي

نفسه مالی محسوب ، بطالن رأي صادره و یا رد دعواي اعتراض است، این دعوا فی1390سند رسمی مصوب 

  شود.نمی

نامه اجرایی آیین 16مذکور در استعالم، به موجب ماده » اشتباه کلی«صرف نظر از ابهام مندرج در عبارت  -6

چنانچه آراء « 25/4/1391هاي فاقد سند رسمی مصوب تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان قانون

ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رأي وارد ننماید، هیأت تا هیأت



، اید. در صورت ثبت ملک در دفتر امالكتواند نسبت به تصحیح رأي اقدام نمقبل از ثبت ملک در دفتر امالك می

؛ بر این اساس، اصالح اشتباه صورت گرفته حسب مورد »مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد

در صالحیت هیأت حل اختالف و یا هیأت نظارت است و در دیگر موارد موضوع تابع احکام مقرر براي اعتراض 

  باشد.میهاي یادشده نسبت به آراء هیأت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/08    

7/1400/1677   

   1677-158-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که راه و طریق وصول به معدن  1377/11/13مورخ  7/7533احتراماً با توجه به استدالل نظریه مشورتی شماره

هاي قانون معادن منصرف از مقررات تملک ماده مرقوم دانسته 22اشاره به ذخایر معدنی در متن ماده را به لحاظ 

آیا احداث کارخانه فرآوري و زنجیره اقدامات صنعتی پس از استخراج ماده معدنی مشمول مقررات ماده مرقوم 

  ه فوق متصور است یا خیر؟می شود یا خیر؟و آیا تکلیفی براي مراجع قضایی در قبال اعمال مقررات ماد

 پاسخ:

که این عملیات را شامل  1390ماده یک قانون معادن اصالحی » ت«در بند » عملیات معدنی«با توجه به تعریف 

» آوريفر«و » کانه آرایی«دانسته است و نیز با عنایت به تعاریف » اکتشاف، استخراج، کانه آرایی و فرآوري«

احداث کارخانه « 1392نامه اجرایی قانون معادن مصوب آیین 90ن ماده و با لحاظ ماده ای» ز«و » ر«در بندهاي 

(که جزئی از زنجیره اقدامات صنعتی تا رسیدن به تولیدات محصول صنعتی » فرآوري تا رسیدن به ماده اولیه

قانون  22ات ماده برداري معدن) باشد، مشمول مقرراست) چنانچه در محدوده معدن (مشخص شده در پروانه بهره

معادن خواهد بود. بدیهی است چنانچه عملیات یادشده خارج از محدوده معدن صورت پذیرد، مطابق مقررات عام 

  قانون موصوف خارج است. 22شود و از شمول مقررات ماده رفتار می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/04/11    

7/1400/1669   

  ح  1669-97-1400ه پرونده:  شمار

  استعالم:

تواند حق که قابل فرجام هستند؛ مانند اثبات نسب و طالق، آیا کارآموز وکالت میهایی اوالً، در پرونده

  خواهی را ساقط کنند؟ فرجام

ر ثانیاً، در پرونده طالق که زوج به همسرش وکالت در امر طالق داده است، چنانچه زوج در جلسه دادرسی حاض

خواهی خود نیست و شود و با طالق زوجه مخالفت کند و اعالم دارد که حاضر به اسقاط حق تجدید نظر و فرجام

  الواسطه حق تجدیدنظر را خود ساقط کند، تکلیف چیست؟وکیل مع

 پاسخ:

، کارآموزان وکالت حق وکالت 1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب  6ده ما 3وفق تبصره 

عالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی ها دیواندر دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن

 گاه تجدید نظر استانها در صالحیت داددعاوي مدنی و کیفري که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن

قانون آیین دادرسی  331ماده » ب«است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند 

کلیه احکام صادره در دعاوي غیرمالی قابل تجدید نظر  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان  334موجب ماده و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به 

استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طالق که قبالً رسیدگی به آن در دیوان 

عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صالحیت دادگاه تجدید نظر، در صالحیت این مرجع قرار گرفته 

الت حق قبول وکالت این دعاوي را دارند. با این وجود و با توجه به رأي وحدت رویه شماره وکارآموزان وک

خواهی نسبت به احکام هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام 19/3/1383مورخ  666

رجع مطرح است را صادره در خصوص این دعاوي در دیوان عالی کشور و یا ورود به پروندههایی که در این م

  ندارند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  



  
 

1401/04/01    

7/1400/1556   

  ح  1556-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

که ، در صورتی1379وب هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصقانون آیین دادرسی دادگاه 112مطابق ماده  -1

کننده قرار تامین خواسته ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار دعوي اصلی را طرح نکند، به درخواست درخواست

شود. گاهی بین انشا قرار توسط دادرس و تایپ و تنظیم دادنامه سیستمی و امضاء طرف مقابل قرار تأمین لغو می

  ؟شده کدام استاریخ صدور قرار یادرض، تمجدد آن فاصله زمانی وجود دارد در این ف

چنانچه خواهان رأساً قرار تامین تحصیل و در مهلت ده روز وکیل وي دعواي اصلی را مطرح کند، با توجه  -2 

که وکیل در پرونده قرار تأمین خواسته وکالت ندارد، آیا اعالم طرح دعواي اصلی جهت پیشگیري از لغو به این

  که خود خواهان باید گواهی مربوطه را ارائه دهد؟یه وکیل قابل پذیرش است یا اینشده از ناحقرار یاد

که خواهان قرار تامین خواسته را اخذ و در مهلت مقرر نیز دعواي اصلی را طرح کرده باشد؛ اما در صورتی -3 

ده و به درخواست مراتب را به دادگاه اعالم نکرده و در پرونده، گواهی مربوط به طرح دعواي اصلی درج نش

که در مهلت مقرر دعوي را طرح کرده خوانده قرار تأمین خواسته لغو شود آیا با مراجعه بعدي خواهان و اعالم این

  است، اعاده وضعیت به حالت سابق امکان پذیر است؟

 پاسخ:

هاي عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 112گذار در ماده فرض قانوناوالً، پیش

با توجه به فوریت امر قرار تأمین خواسته در همان روز تقدیم درخواست، تعیین تکلیف و ، آن است که 1379

رسد. به عبارت دیگر، قرار تأمین خواسته در روز صدور، به خواهان کننده میپذیرش یا رد آن به اطالع درخواست

ند روز فاصله است، تاریخ ابالغ شده و ابالغ آن چشود؛ بنابراین، در فرض سؤال که میان صدور قرار یادابالغ می

  گیرد.مالك عمل قرار می

شده به تکلیف خواهان جهت طرح دعوا تصریح دارد و وکیل خواهان قانون یاد 112که در ماده ثانیاً، با توجه به این

نیز در این مورد اقامه دعوا نموده است؛ لذا اعالم طرح دعوا از سوي وي فاقد اشکال و در حدود اختیارات 

  شود، هر چند قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان و نه وکیل وي صادر شده باشد.محسوب می



ثالثاً، در فرض سؤال چنانچه دادخواست اصلی به همان دادگاهی تقدیم شده باشد که قرار تأمین خواسته را صادر 

رسی و احراز عدم تقدیم دادخواست الیه ملزم به برجایی که با درخواست رفع اثر، شعبه مرجوعکرده است، از آن

اصلی است، چنانچه حسب مورد بدون کسب اطالع از دفتر شعبه یا دفتر کل و صرفاً با اکتفا به اظهارات متقاضی، 

بایست از آن عدول کند؛ اما در از قرار تأمین خواسته رفع اثر کند، رفع اثر مبتنی بر اشتباه بوده است و می

ار تأمین کننده قرنفع مراتب را به دادگاه صادربه دادگاه دیگري تقدیم شده باشد و ذيکه دادخواست اصلی صورتی

  اطالع نداده باشد، براي عدول از دستور رفع اثر از قرار تأمین خواسته موجبی نیست.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/15    

7/1400/1534   

  ح  1534-76-1400ماره پرونده:  ش

  استعالم:

در صورتی که در زمان حیات مورث، یکی از وراث یک قطعه ملک را به عنوان حصه خود از ترکه دریافت و به 

االرث دریافت کرده و حقی بر ماترك ندارد، موجب سند عادي اقرار کرده باشد که ملک مذکور را به عنوان سهم

ئه سند مذکور توسط یکی از وراث در دعواي تقسیم ترکه به دادگاه واجد آثار حقوقی آیا پس از فوت مورث، ارا

  است؟

 پاسخ:

اوالً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث و تحقق ارث به موت حقیقی یا فرضی و استقرار مالکیت ورثه نسبت به 

قانون مدنی و ماده  870و  868، 867ترکه پس از اداي حقوق و دیون متعلق به ترکه (از جمله موضوع مواد 

) و به جهت عدم تحقق عنوان ترکه بر دارایی زمان حیات فرد، دریافت 1319قانون امور حسبی مصوب  225

االرث فاقد اثر حقوقی االرث و اسقاط حق بعدي وي بر سهمحصه توسط یکی از وراث احتمالی به عنوان سهم

  است.

کننده است و در هر حال چنانچه تفسیر آن بر عهده مرجع رسیدگی ثانیاً، در فرض سؤال احراز صحت توافق و

االرث از سوي متعهد فرض سؤال با منع قانونی مواجه شده فاقد اثر حقوقی است، مطالبه سهماحراز شود توافق یاد

ته گرفاالرث نیست؛ هر چند حسب مورد عین، مثل و یا قیمت مالی که این فرد در زمان حیات مورث به عنوان سهم

  شود.االرث وراث بر این مبنا محاسبه میهاي حین فوت مورث تلقی و سهماست، جزو دارایی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/06    

7/1400/1507   

  ح 1507-115-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ئت وزیران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی هی 1319/2/14مورخ  1703به موجب مصدر تصویب نامه شماره 

و در هر مورد که شکستگی قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه یابد ، هزینه ورشکستگی با در نظر گرفتن 

قانون وصول  3ماده  7مقدار کاري که اداره انجام داده تعیین خواهد شد که این هزینه در حال حاضر با لحاظ بند 

  هاي دولت و مصرف  آن در موارد معین بیش از سه و نیم درصد ارزش دارایی نخواهد بود.برخی از درآمد

. در صورتی که علت خط به ورشکستگی نقض حکم ورشکستگی از طریق عادي مثل تجدیدنظرخواهی یا طرق  1

تراض ثالث و قانون آیین دادرسی کیفري یا اع 477غیر عادي اعتراض به حکم مثل اعاده دادرسی یا اعمال ماده 

  ارزش اموال به عنوان هزینه ورشکستگی موضوع صندوق الف می باشیم یا خیر؟ 3/5....باشد آیا مجاز به اخذ تا 

.در بسیاري از موارد و در جریان امر تصفیه شرکت هاي تجاري اشخاص ثالث مثل مدیران شرکتها ، خیرین ، 2

تمایل خود را جهت پرداخت کلیه مطالبات بستانکاران اعالم سرمایه گذاران و ...بدون اینکه ادعاي داشته باشند 

می دارند تا پرونده ورشکستگی مختومه شود،  آیا در این موارد هم هزینه ورشکستگی موضوع صندوق الف باید 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت  3ماده  7اخذ شود و در صورت مثبت بودن پاسخ ،کلیه هزینه موضوع بند 

  ارزش اموال. 3/5شود یا تا نصف آن یعنی تا  باید اخذ

. در بسیاري از موارد به لحاظ ارزش افزوده اي که اموال تاجر پیدا می کند فروش برخی اموال ورشکسته  3

براي پرداخت بدهی ها کفایت می کند و ضرورتی به فروش سایر اموال نیست ، آیا در محاسبه صندوق الف 

تی اموالی که ضرورتی به فروش آن نیست نظر قرار گیرد یا اموالی که به فروش ازماخذ کل دارایی ورشکسته ح

  نمی رود و به ورشکسته مستند می شود در محاسبه لحاظ نمی شود؟

. با توجه به این که اگر قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی به جهتی بر شکستگی خاتمه یابد قانون صرفاً اخذ 4

ل را به عنوان حق صندوق الف ممنوع کرده و به عبارتی سقف براي آن تعیین کرده درصد ارزش اموا3/5بیش از 



و در تعیین حداقل آن محدودیتی وجود ندارد ضابطه صرفاً میزان اقدامات انجام شده است براي جلوگیري از تشتت 

  رویه ادارات تصفیه به چه شکل اقدام نمایند.

رآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین ،حق صندوق الف قانون وصول برخی از د 3ماده  7.حسب بند  5

ریال از اموال ورشکسته است ، این در حالی است که مبلغی که به   20,000,000درصد نسبت به مازاد  7معادل 

درصد است . با  7/ 52صورت سیستمی توسط آن اداره کل محاسبه می شود بیش از این مقدار و ظاهراً معادل 

ه این موضوع بعضاً مورد ایراد ورشکستگان قرار می گیرد و این اداره پاسخ قانع کننده اي ندارد ، توجه به اینک

مستدعی است جهت تشحیذ این اداره و اقناع مراجعین مبناي محاسبه آن اداره کل محترم در این خصوص را اعالم 

  فرمایید.

 پاسخ:

که ختم ورشکستگی اعالم شده باشد یا برابر تبصره الحاقی در صورتی است » الف«استحقاق صندوق  -1

هیأت وزیران، ورشکستگی پیش از تقسیم  15/2/1319مورخ  1703نامه شماره ) به تصویب30/9/1321(

وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سؤال که پیش از تقسیم وجوه مذکور، حکم ورشکستگی نقض 

گی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است؛ بنابراین، شده است، در واقع ورشکست

  مسؤولیتی ندارد و مجوزي براي وصول وجه دیگري از ورشکسته نیست.» الف«ورشکسته در قبال حق صندوق 

در فرض سؤال که اشخاص ثالث در جریان امر تصفیه و پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، آمادگی خود  -2

اند، با توجه به اطالق و عموم تبصره الحاقی براي پرداخت تمام مطالبات بستانکاران ورشکسته اعالم کرده را

هیأت وزیران راجع به هزینه  15/2/1319مورخ  1703نامه شماره ) به ماده یک تصویب30/9/1321(

زینه امور هتمه پیدا کند، ورشکستگی، چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی به هر علت خا

نامه یاد شده، تجاوز ) تصویب28/12/1373تواند از نصف میزان مقرر در ماده یک اصالحی (ورشکستگی نمی

که با پرداخت بدهی ورشکسته توسط اشخاص ثالث پیش از تقسیم وجوه حاصل از کند. بنابراین، با توجه به این

ض سؤال مشمول تبصره الحاقی فوق بوده و بیش از نصف هزینه مقرر یابد، لذا فردارایی، ورشکستگی پایان می

  قابل برداشت نیست.

که مصوبه مزبور از حیث کفایت یا عدم کفایت فروش نامه یاد شده و اینبا توجه به اطالق ماده یک تصویب -3

نه ال در محاسبه هزیها تفکیکی قائل نشده است، در هر حتمام یا قسمتی از اموال ورشکسته براي پرداخت بدهی



نامه آیین 56امور ورشکستگی، کل دارایی ورشکسته مالك عمل خواهد بود. اطالق و عموم قسمت اخیر ماده 

  وزیر دادگستري نیز مؤید این برداشت است. 1318اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 

تی که اداره تصفیه امور ورشکستگی نامه یاد شده، اقداما) به تصویب30/9/1321با توجه به تبصره الحاقی ( -4

ها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات ورشکسته به منظور شناسایی اموال تاجر، جلوگیري از حیف و میل آن

و دیگر امور مربوط انجام داده است، مالك تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه، عرف 

  جاري مد نظر خواهد بود.

با اصالحات  1373هاي دولت و مصرف آن در  موارد معین مصوب قانون وصول برخی از درآمد 3ماده  7بند  -5

را مشخص کرده است که برداشت وجهی خارج و مازاد بر آن، وفق تبصره » الف«و الحاقات بعدي، حق صندوق 

قانون الحاق برخی  60مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (موضوع ماده  71) به ماده 4/12/1393الحاقی (

تواند ) ممنوع است؛ لذا اداره تصفیه نمی1393) مصوب 2مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

  برداشت کند.» الف«مبلغی مازاد از دارایی ورشکسته به عنوان حق صندوق 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

  

  
  

  

 
 



1401/04/04    

7/1401/1503   

  ح  1503-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اجراییه آن صادر  1397اي که در سال ، در پرونده1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47در خصوص ماده 

به نیز الزام به ایفاي تعهد مبنی بر تحویل کاالي مورد نیاز براي تجهیز حدود سی واحد آپارتمان شده و محکوم

علیه با وجود ابالغ اجراییه و اتمام مهلت ده روزه قانونی، اقدامی براي تحویل کاال به عمل وده است، محکومب

قانون یادشده اعمال شده است؛ اما به سبب ارسال الیحه از سوي  47له مفاد ماده نیاورده و به تقاضاي محکوم

له در این خصوص، بار دیگر مراتب تحویل محکومعلیه و اعالم آمادگی براي تحویل اقالم و نظر موافق محکوم

علیه در مهلت مقرر صورت نپذیرفته است. در علیه ابالغ شده است؛ اما اقدامی از سوي محکومکاال به محکوم

له نهایت کارشناس مبادرت به ارزیابی حقوق موضوع تعهد نموده و نظریه نیز به طرفین ابالغ شده و محکوم

علیه علیه را در اجراي قسمت اخیر ماده فوق درخواست کرده است؛ اما محکومحساب محکوم وصول مبلغ تعیینی از

 له قرار نگرفته استبار دیگر براي تحویل اقالم موضوع تعهد اعالم آمادگی کرده است؛ اما مورد پذیرش محکوم

 براي کارشناسی  و بههاي بسیار له به سبب گذشت دو سال از تشکیل پرونده اجرایی و صرف هزینهو محکوم

شده را جهت تعهد در قبال خریداران، این اقالم را خریداري و واحدها را تجهیز کرده و دریافت مبلغ کارشناسی

و ارزیابی صورت گرفته،  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47درخواست کرده است. آیا با اعمال ماده 

له و قانونی واحد اجراي احکام در قبال درخواست محکومپذیر است؟ تکلیف برگشت به تعهد اصلی امکان

  علیه چیست؟محکوم

 پاسخ:

که در فرض سؤال مشخص نیست که کاال یا کاالهاي معینی موضوع حکم قرار گرفته و یا به طور با توجه به این

ء که تجهیز واحدهاي فرض سؤال نیز جزکلی تعهد فرد مبنی بر تحویل کاال مورد حکم قرار گرفته است و نیز این

شده مبهم ت تحویل شود، لذا سؤال به کیفیت مطرحبایسکه صرفاً کاالها میعلیه بوده است یا اینتعهدات محکوم

  گویی است.و غیر قابل پاسخ

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/05    

7/1400/1468   

  ح  1468-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

د؛ اما کنعلیه، تجدید نظر قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر میومدادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض محک

نظر قرار توقف کند و دادگاه تجدیدنی تأدیه نمیتجدید نظرخواه، دستمزد هیأت کارشناسان را در مهلت قانو

کند. چنانچه شخص ثالث نسبت به رأي مرجع نخستین، اعتراض ثالث اصلی مطرح و رسیدگی را صادر می

دخواست خود را به دادگاه نخستین تقدیم کرده باشد، رسیدگی به دادخواست اعتراض اصلی در صالحیت کدام دا

  دادگاه است؟

 پاسخ:

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 418و  417اوالً، گرچه در مواد 

و نیز با عنایت  420رفته است، اما با توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده  به طور مطلق به کار» رأي«واژه 

وضوع رسد اعتراض ثالث مبه مشکالت مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأي غیر قطعی، به نظر می

  مواد یادشده اختصاص به آراي قطعی دارد.

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه قانون 306ماده  3ثانیاً، با عنایت به مالك تبصره 

توان به عنوان ورود ثالث در مرحله تجدید نظر تلقی شده از ناحیه ثالث فرض سؤال را می، دادخواست تقدیم1379

  کرد و با رفع موانع رسیدگی به دعواي تجدید نظر، دعواي ثالث قابل رسیدگی خواهد بود.

 اردئیدکتر احمد محمدي ب

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
  

 

1401/04/14    

7/1400/1457   

  ح  1457-11-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

واست یا شخص ذي نفع درخدر مواردي که ارزش ریالی ترکه متوفی بیش از مبلغ پانصد  میلیون ریال بوده و ورثه 

نماید آیا انتشار آگهی در روزنامه نامحدود در شوراي حل اختالف می  صدور گواهی انحصار وراثت به صورت

قانون شوراي  9قانون امور حسبی و مفاد بند (ت)  ذیل ماده  361کثیر االنتشار یا محلی با توجه به مقررات ماده 

اي حل اختالف انجام شود یا اینکه این تکلیف قابل تفویض به اعضاي حل اختالف صرفاً باید توسط قاضی شور

  شوراي حل اختالف کارکنان دفتر شورا نیز می باشد؟

 پاسخ:

چنانچه قاضی شوراي حل اختالف احراز کند مدارك ارائه شده از سوي متقاضی گواهی حصر وراثت براي صدور 

 نتشار بدون دستورگواهی یاد شده کافی است، در صورت رعایت تشریفات مربوط، صرف ارسال آگهی براي ا

اعتباري آگهی نخواهد بود؛ همچنین اصوالً نشر آگهی به وسیله اعضا یا کارکنان شوراي حل قاضی، موجب بی

  اختالف به دستور قاضی شورا معتبر است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/26    

7/1400/1435   

  ح  1435-11-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه در صورت عدم  1390/2/4مورخ  719مطابق با رأي وحدت رویه شماره 

تواند در خصوص تقسیم ترکه با صدور قرار عدم تراضی ورثه مستلزم رسیدگی قضایی است. بر این اساس، دادگاه نمی

چنانچه اموال متوفی مال منقول یا غیر منقول باشد، آیا یکی از ورثه  صالحیت موضوع را به واحد ثبتی ارجاع دهد.

تواند در خصوص یکی از امالك به سبب مالکیت مشاعی و صدور رأي بر رد افراز از سوي مرجع ثبتی، صدور دستور می

دادگاه باید با رد که پذیر است یا اینفروش را از دادگاه درخواست کند؟ آیا در این فرض، صدور چنین دستوري امکان

  درخواست، فرد را به طرح دادخواست تقسیم ترکه ارشاد کند؟ آیا این فرض مشمول رأي وحدت رویه یادشده است؟

 پاسخ:

که استعالم مبهم است و از یک سو اموال متوفی صرفاً یک یا چند مال منقول فرض شده و از صرف نظر از آن

اجع به یک ملک به عنوان بخشی از ترکه مورد پرسش قرار گرفته است و نیز مشخص سوي دیگر دستور فروش ر

باشد) بر چه مبنایی از اداره ثبت تقاضاي افراز نیست متقاضی دستور فروش فرض سؤال (که مالک رسمی نمی

ت رخواسکرده است و ...، چنانچه مقصود از استعالم آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، د

صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ماترك قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید بدواً تقسیم 

ترکه را درخواست کند؛ هرچند متقاضی بدواً به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک 

ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت  را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سؤال که فروش بخشی از

پذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به آن در صورتی امکان

به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. بدیهی است در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت 

ع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و مال موضو

  رسیدگی به آن موضوعاً منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  



  
 

1401/04/05    

7/1400/1382   

  ح  1382-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 1362) قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 9مستفاد از شق پایانی ماده (

با اصالحات بعدي، سازمان اوقاف در تمامی دعاوي مرتبط با موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسالمی، از پرداخت 

دعواي مطروحه راجع به اراضی و امالك موقوفه، به هاي دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف است. چنانچه هزینه

محکومیت دستگاه دولتی طرف اختالف منجر شود، با عنایت به معافیت قانونی سازمان اوقاف از پرداخت هزینه 

دادرسی، خواهشمند است ضمن انطباق موضوع با قوانین و مقررات موضوعه، در خصوص وجاهت قانونی 

  خت هزینه دادرسی به صندوق دولت، اعالم نظر فرمایید.محکومیت خوانده دعوي به پردا

 پاسخ:

اوالً، معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و 

اختیارات  قانون تشکیالت و 9مؤسسات و بنیادهاي خیریه از پرداخت هزینه دادرسی در موارد مذکور در ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي و قانون استفساریه ذیل تبصره  1362سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 

قانون وصول برخی از درآمدهاي  3ماده  23به قوت و اعتبار خود باقی است. ثانیاً، وفق بند  1379این ماده مصوب 

هاي ت و الحاقات بعدي، در موارد معافیت دستگاهبا اصالحا 1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

ها ها، دادگاهدولتی و مؤسسات عمومی و نهادهاي انقالب از پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم به نفع آن

علیه در صورتی که مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به مکلفند هزینه دادرسی را از محکوم

  خزانه واریز نمایند.

 23بنا به مراتب یادشده، در فرض سؤال، صرف دولتی بودن خوانده از موجبات خروج آن از حکم مقرر در بند 

شود و چنانچه قیود مندرج در بند یادشده احراز شود، دادگاه باید در حکم خود بر الزام اخیرالذکر نمی 3ماده 

  علیه به پرداخت هزینه دادرسی تصریح کند.محکوم

 حمدي باردئیدکتر احمد م

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/05    

7/1400/1365   

  ح  1365-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون صدور چک صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرین  1379چکی پیش از اصالحات سال 

خسارت تأخیر تأدیه آن را به طرفیت صاحب چک طرح کرده است؛، خوانده  دارنده دادخواست مطالبه وجه چک و

قانون صدور  14به شعبه بازپرسی مراجعه کرده و گواهی مفقودي چک موضوع ماده 1392مدعی است در سال 

با اصالحات و الحاقات بعدي را اخذ کرده و تصویر قرار صادره از سوي بازپرس را به دادگاه  1355چک مصوب 

  ه کرده است. اثر گواهی فقدانی چک مذکور، در خصوص دعواي طرح شده چیست؟ارائ

 پاسخ:

با اصالحات و  1355قانون صدور چک مصوب  14اعالم مفقودي و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده 

که وفق مقررات قانون تجارت چک ابطال الحاقات بعدي به تنهایی مانع استیفاي حقوق دارنده چک نیست؛ مگر آن

کننده به دعواي مطالبه چک اثبات شود که دارنده به رغم اطالع از که در دادگاه رسیدگیاشد و یا آنشده ب

  مفقودي بودن چک فرض سؤال نسبت به (قبول) پذیرش آن و مطالبه وجه اقدام کرده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/28    

7/1400/1215   

  ح  1215-122-1400ه پرونده:  شمار

  استعالم:

و توجه به تصویب قانون تعاون بخش تعاونی  1350قانون شرکت تعاونی مصوب  132با عنایت به حکم مقرر در ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي و مالك عمل بودن این قانون براي تمامی  1370اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب 

توسط مجلس شوراي اسالمی و  1399و با عنایت به تصویب اصالحیه موادي از این قانون در سال فعاالن بخش تعاونی 

االجرا شدن قانون با قانون فوق هاي تعاونی موظفند اساسنامه خود را ظرف مدت سه ماه پس از الزمجا که شرکتاز آن

ماده  17داند و با لحاظ بند غایر را ملغی میبه صراحت هرگونه قوانین و مقررات م 77جا که ماده تطبیق دهند و از آن

ی بین) که نحوه برخورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران متخلف را پیش1393قانون فوق الذکر (اصالحی  66

که مجازات فرد متخلف را در قالب  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  26کرده است و با استناد به بند (ر) ماده 

میت از حقوق اجتماعی ذکر نموده است که در موضوع حاضر پس از صدور حکم قابل اجرا میباشد، آیا صدور محرو

  شود یا صدور حکم قطعی؟هاي تعاونی میکیفرخواست موجب عزل مدیر یا مدیران متخلف شرکت

 پاسخ:

با اصالحات و  1370قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب  66ماده  17که بند ، با توجه به ایناوالً

قانون  132هاي تعاونی است، حکم آن ماده ها یا اتحادیهالحاقات بعدي ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شرکت

  باشد را نسخ نکرده است.هاي مجرمانه موضوع این قانون میارتکاب رفتار که راجع به 1350هاي تعاونی مصوب شرکت

 130تا  126راجع به ارتکاب رفتارهاي مجرمانه موضوع مواد  1350هاي تعاونی مصوب قانون شرکت 132ثانیاً، ماده 

ی است که به صدور هاي تعاونها یا اتحادیهاین قانون حسب مورد توسط مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان شرکت

کیفرخواست درباره رفتار مجرمانه ارتکابی منجر شده است. در این صورت به صرف صدور کیفرخواست و با اعالم مراتب 

  ود.شتوسط مرجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط، متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار (تعلیق) می

مجازاتی تبعی و منصرف از تعلیق موضوع  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  26ماده » ر«ثالثاً، حکم مقرر در بند 

  به عنوان اقدامی تأمینی است. 1350هاي تعاونی مصوب قانون شرکت 132ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/04/15    

7/1400/1178   

  ك  1178-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ب نماید که مجراي لوله فاضالاي مالک آپارتمان در طبقه پایین به مالک آپارتمان در طبقه باال اعالم میدر پرونده

اید نمطبقه باال معیوب بوده و امکان وقوع خسارت براي طبقات زیرین را دارد. لکن مالک طبقه باال اعالم می

گردد و موجب بروز خسارت به طبقه پایین گونه اقدامی از سوي ایشان انجام نمیکنم و هیچاقدام به تعمیر نمی

ب باشد؟ یا به طور کلی بزه تخریشود. حال در فرض مسئله، آیا امکان طرح شکایت کیفري تخریب مسموع میمی

  گردد؟با ترك فعل محقق می

 پاسخ:

 که همگی» از کار اندازد«و » تلف نماید«، »دتخریب نمای«قانون مجازات اسالمی با استفاده از عبارات  677ماده 

ا ی» تخریب شدن«از وقوع فعل مثبت مادي از سوي مرتکب حکایت دارد، تدوین شده است و بدیهی است که 

ود؛ اما ش، با ترك فعل نیز محقق می»تخریب شدن«تفاوت دارد. » تلف کردن«و » تخریب کردن«با » تلف شدن«

شود؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه بعد از علم و اطالع متصرف مثبت واقع می، صرفاً با فعل »تخریب کردن«

 677طبقه باال، وي با سوءنیت و با قصد تخریب، شیر آب را باز کند و موجب تخریب شود، بزه موضوع ماده 

  قابل تحقق است. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

قی قوه قضاییهمدیر کل حقو



  
  

 

1401/04/06    

7/1400/1158   

  ح  1158-218-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  

 پاسخ:

یه دعاوي مدنی و حقوقی به شوراي حل اختالف ، ارجاع کل1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  8وفق ماده 

که خارج از نصاب آن شورا است، منوط به تراضی و توافق طرفین دعوا است و به موجب تبصره این ماده، 

این قانون، دعاوي  10رسیدگی شورا در این موارد مستلزم درخواست یکی از طرفین است؛ از طرفی برابر ماده 

این قانون، تنها  11راضی نیز قابل ارجاع به شوراي حل اختالف نیست و مطابق ماده مندرج در این ماده حتی با ت

کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوي مزبور را به شوراي حل مرجع رسیدگی

رئیس کل محترم  6/9/1400/د مورخ 42157اختالف جهت صلح و سازش ارسال کند؛ بنابراین، بخشنامه شماره 

دادگستري استان خراسان رضوي که به موجب آن مطلق دعاوي مربوط به وجه نقد و خسارت بدون لحاظ نصاب 

  باید توسط مقام ارجاع جهت صلح و سازش به شوراي حل اختالف ارسال شود، خالف مقررات یاد شده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  

  

 
  

  
  


