
 

1401/06/19    

7/1400/1760   

  1760-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخصی به بانک مراجعه و مشخصات خود را در پشت چک قید کرده است؛ اما به محض اطالع از بالمحل بودن 

از گرفتن گواهی عدم پرداخت خودداري و چک را به دیگري واگذار کرده است و گواهی عدم پرداخت به نام 

با اصالحات و الحاقات بعدي، این  1355قانون صدور چک مصوب  11الیه صادر شده است؛ آیا طبق ماده منتقل

  شخص حق شکایت کیفري دارد؟

 پاسخ:

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است « 11/08/1372قانون صدور چک اصالحی  11با توجه به ماده 

ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک جعه کرده است بانککه براي اولین بار براي وصول چک به بانک مرا

و این امر با صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه » هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند

چک را به بانک ارائه داده؛ اما به صدور » الف«شود و لذا در فرض سؤال که شخص چک از بانک احراز می

عدم پرداخت وجه چک منتهی نشده است و متعاقباً چک را به دیگري منتقل کرده است، این شخص گواهینامه 

الیه)، دارنده شود و شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است (منتقلدارنده چک محسوب نمی

  شود و حق شکایت کیفري خواهد داشت.چک محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

ل حقوقی قوه قضاییهمدیر ک



 

1401/06/01    

7/1400/1754   

  ك  1754-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 2چنانچه موضوعی در دادسرا مورد قرار منع تعقیب واقع شود و پس از اعتراض شاکی مسئله در دادگاه کیفري 

عقیب را به منظور پیگیري اناطه نقض با اعتقاد به لزوم صدور قرار اناطه قرار منع ت 2طرح گردد و دادگاه کیفري 

قانون آیین دادرسی کیفري  21ماده  2نماید و پرونده به دادسرا اعاده گردد و معلوم شود موضوع مشمول تبصره 

  بوده است؛ با توجه به اینکه قرار منع تعقیب نقض شده است بفرمایید:

نیازي به نقض قرار منع تعقیب می باشد یا نوعی  قانون آیین دادرسی کیفري 21اساساً با توجه به مفاد ماده  -1 

  گیرد؟توقف و تعلیق صورت می

  حال که قرار منع تعقیب نقض شده است تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟ -2

رغم نقض قرار منع تعقیب می تواند به چنانچه پرونده از دادسرا به دادگاه با تذکر اعاده شود؟ آیا دادگاه علی -3

  رسیدگی اقدام نماید؟ بررسی و ادامه

 پاسخ:

نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از  تحقیقات مقدماتی  -1

است که باید در دادسرا انجام شود، درصورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این 

، رأسًا 1392قانون آیین دادرسی کیفري  274تواند در اجراي ماده اه میاقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگ

  نماید.نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده 

نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفري در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، 

قانون آیین  274و  273، 271، 21از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد، با توجه به مواد موضوع پرونده را 

، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع، رأساً قرار اناطه صادر و ابالغ 1392دادرسی کیفري 

  نماید.

  تفی است.با توجه به آنچه در بند یک آورده شد، پاسخ به این سؤاالت من -3و  2

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/01    

1746/1400/7   

  ع  1746-58-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که درصد قابل توجهی از سهام شرکت مخابرات، دولتی و یا جزو سهام عدالت است، خواهشمند با توجه به این

 20ف به تغییر وضعیت خدمت کارکنان ایثارگر خود موضوع بند (د) تبصره است اعالم فرمایید آیا این شرکت مکل

  کل کشور است؟ 1400قانون بودجه سال

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري و همچنین رأي وحدت  16/10/1392مورخ  706هرچند به موجب رأي شماره 

ت مخابرات خصوصی تلقی شده هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شرک 21/1/1397مورخ  767رویه شماره 

با  1386رسانی به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات 2ماده » الف«است؛ اما با لحاظ حکم مقرر در بند 

هایی که به نحوي از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده ها و شرکتکلیه سازمان«اصالحات و الحاقات بعدي که 

را مشمول این قانون دانسته است، چنانچه ...» گردد توسط دولت تأمین میها کنند و یا قسمتی از بودجه آنمی

قانون بودجه سال  20تبصره » د«شرکت مخابرات از بودجه عمومی کشور استفاده کند، مشمول حکم مقرر در بند 

 خواهد بود و در هر حال تشخیص مصداق و احراز استفاده یا عدم استفاده آن شرکت از بودجه عمومی 1400

  کننده است.کشور، بر عهده مرجع رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/06/08    

7/1400/1745   

  ح  1745-76-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

للغیر در آمدن مبیع باطل شود و خریدار جبران غرامت را چنانچه بیع مال غیرمنقول به جهتی غیر از مستحق

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  1400/4/1مورخ  811است کند و با توجه به رأي وحدت رویه شماره درخو

(معیار قیمت مبیع به نرخ روز در مسؤولیت مدنی بایع)، جبران غرامت چگونه است؟ آیا مالك، همان بهاي مبیع 

  خسارت تأخیر تأدیه؟ که باید معیار دیگري لحاظ شود؛ مانند محاسبه ثمن وبه نرخ روز است و یا آن

 پاسخ:

قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند،  365مطابق ماده   

الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به وفق قاعده علی

رب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از حال سابق اقتضاي آن را دارد که اق

للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از مستحق

و  )29/4/1376قانون مدنی (الحاقی  1082که حکم مقرر در تبصره ماده چنانکاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم

 1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره  391ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن 

دیوان عالی کشور و با هیأت عمومی  1/4/1400مورخ  811معامله باید با رعایت رأي وحدت رویه شماره 

ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع 

  گیرد.                        هستند، صورت 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/05    

7/1400/1722   

  ك  1722-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اثر است شده بی، رأي وحدت رویه نسبت به رأي قطعی1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  471وفق  ماده 

و در صورتی که رأي اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

علیه باشد، رأي هیأت عمومی نسبت به جهاتی مساعد به حال محکوم عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأي  به

مورخ  818که مفاد رأي وحدت رویه شماره آراء مذکور قابل تسري است. بر این اساس و با توجه به این

علیه باشد، آیا رأي تواند مساعد به حال محکومهیأت عمومی دیوان عالی کشور در هر حال نمی 7/10/1400

ها پیش از تاریخ صدور این رأي وحدت رویه است، یادشده نسبت به احکامی که تاریخ قطعیت آن وحدت رویه

  قابل تسري است و اعتراض معترض ثالث قابل استماع است؟

 پاسخ:

اثر است؛ بنابراین رأي وحدت رویه نسبت به رأي قطعی بی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  471اوالً، برابر ماده 

یافته است و استثناي قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته اجراي حکم قطعی یا قطعیت اصل بر

، ناظر بر احکام کیفري بوده و از فرض سؤال »شودمطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می«در آن و قید عبارت 

  که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.

د، عدم تأثیر باشپرسش که ناظر به اعتراض شخص ثالث نسبت به جنبه مدنی رأي قطعی دادگاه کیفري میثانیاً، در فرض 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به جنبه مدنی رأي قطعی  7/10/1400مورخ  818رأي وحدت رویه شماره 

یافته است، مانع از طرح دعواي  دادگاه کیفري که پیش از صدور رأي وحدت رویه مزبور در خصوص طرفین دعوا قطعیت

  اعتراض شخص ثالث مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/05    

7/1400/1715   

  ح  1715-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برند در زمان واحد فوت کنند از هم ارث میقانون مدنی، چنانچه افرادي که  873با توجه به حکم مقرر در ماده 

و تاریخ تقدم و تأخر فوت هیچ یک مشخص نباشد و علت مرگ هم غیر از غرق و هدم باشد و در اثر حوادث 

م غرق توان حکسوزي و یا به سبب جنگ، تصادف، سقوط هواپیما و مانند آن فوت کنند، آیا میطبیعی مانند آتش

  ها را مشمول این حکم دانست؟یم داد و آنو هدم را به این افراد تعم

 پاسخ:

در قانون مدنی تعریف واژه هدم به عمل نیامده است؛ اما با توجه به فتواي امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله (جلد 

حین، الصالاله العظمی سیستانی در جلد سوم منهاجعلیهم) و نظر آیتدر کتاب مواریث، میراث الغرقی و المهدوم 2

تواند از مصادیق آن باشد. بدیهی است هدم و احکام انفجار و انهدام وسیله نقلیه (اتومبیل، قطار، هواپیما و...) می

اي مانند مصادیق فوق به وقوع مترتب بر آن صرفاً در مواردي قابلیت اعمال و اجرا دارد که فوت در اثر حادثه

باشد و تقدم و تأخر ي که مرگ در اثر یک حادثه نمیپیوسته باشد و لذا مواردي مانند مرگ در اثر بیمار

  شود.کنندگان قابلیت بررسی و تعیین دارد را شامل نمیفوت

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/19    

7/1400/1670   

  ح  1670-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

کند ه یک فقره سند رسمی انتقال ملک از سوي مورث به خود استناد میدر خصوص دعواي تقسیم ترکه، خوانده ب 

 که بهنماید؛ بدون اینو خواهان نسبت به امضاي ذیل سند رسمی انتقال استنادي خوانده، ادعاي جعل مطرح می

 قانون آیین دادرسی 103طرق قانونی؛ مانند افزایش خواسته یا طرح دعواي جداگانه و تقاضاي اعمال ماده 

اعتباري و بطالن سند انتقال رسمی ، صدور حکم بر بی1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

  را مورد لحوق خواسته خویش قرار دهد. 

تواند بدون طرح دعواي اعالم بطالن سند جهت جعلیت، به صرف ادعاي جعل،  در سند انتقال اوالً، آیا دادگاه می 

 1310قانون ثبت اسناد و امالك  مصوب  73ماهوي کند و آیا این موضوع مغایر با مفاد ماده مال غیر منقول ورود 

  باشد؟با اصالحات و الحاقات بعدي نمی

ثانیاً، در صورت احراز مجعول بودن سند، با توجه به آنکه برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب  

توان ملک را بین اه مبنی بر اعالم بطالن آن صادر نشده است، آیا میدعوا وجود ندارد و حکمی از سوي دادگ

  ورثه تقسیم کرد؟

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 221ثالثاً، نحوه اعمال مفاد ماده  

  در فرض سؤال چگونه است؟

 پاسخ:

ت به امضاي ذیل سند رسمی متضمن انتقال ملک از سوي در فرض سؤال که در دعواي تقسیم ترکه، خواهان نسب

که دعوایی از جمله به خواسته صدور حکم بر کند؛ بدون آنمورث به خوانده دعوا ادعاي جعل را مطرح می

اعتباري سند ابرازي مطرح کرده باشد و برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود بی

ح گویی به دفاع خوانده بدون طران تقسیم ترکه بر جعلیت سند رسمی انتقال ملک در مقام پاسخندارد؛ ادعاي خواه

تواند وفق مقررات قانون آیین دعوا، قابل ورود و رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه نیست و مدعی جعلیت می

این قانون  221و ماده  دعواي مقتضی اقامه کند 1379هاي عمومی و انقالب درامور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

یم که تقسراجع به موردي است که دعواي ترافعی ماهوي مطرح باشد؛ اما در دعواي تقسیم ترکه با توجه به این



گیرد که منجزاً جزو ماترك باشد، لذا دادگاه ملکی را که خوانده نسبت به آن، سند نسبت به اموالی صورت می

کند و موجبی براي لحاظ آن در تقسیم وجود ندارد. در نتیجه، سؤاالت می انتقال رسمی دارد، از شمول تقسیم خارج

  بندهاي ثانیاً و ثالثاً استعالم موضوعاً منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/16    

7/1400/1667   

  ك  1667-142-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  مصداق جرم رشوه تلقی شود؟تواند الطاف جنسی می

 پاسخ:

معلوم نیست؛ اگر مقصود، عمل منافی عفت یا رابطه نامشروع است، مشمول عنوان » الطاف جنسی«مقصود از واژه 

  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري نیست. 3بزه پرداخت رشوه موضوع ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

قوه قضاییهمدیر کل حقوقی 



 

1401/06/16    

7/1401/1666   

  ك  1666-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

)، 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  592گاه چک به عنوان رشوه داده شده باشد، در اجراي ماده هر

  آیا باید حکم به ضبط وجه مندرج در چک داده شود؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات  592به ضبط مال ناشی از ارتشاء موضوع ذیل ماده نظریه اکثریت: صدور حکم 

) فرع بر آن است که بین راشی و مرتشی مالی رد و بدل شده باشد؛ لذا در فرض سؤال که چک 1375مصوب 

  شده تخصصاً خارج است.ارائه شده از سوي راشی توسط مرتشی وصول نشده است، موضوع از شمول حکم یاد

قانون تشدید  3شود؛ لذا با دادن چک به عنوان رشوه، جرم موضوع ماده نظریه اقلیت: چک وسیله پرداخت تلقی می

این ماده  2محقق شده است و چون طبق تبصره  1367مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب 

دهنده شی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه)، مال نا1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  592و نیز ماده 

باید به نفع دولت ضبط شود؛ لذا در فرض سؤال نیز دادگاه باید به عنوان تعزیر راشی حکم به محکومیت وي به 

  میزان وجه مندرج در چک به نفع دولت صادر کند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/07    

7/1400/1656   

  ح  1656-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه دعواي خواهان بدوي در شوراي حل اختالف به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا منجر شود و صرفاً توسط 

خواهان بدوي مورد تجدید نظرخواهی قرار گیرد و دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع تجدید نظر تشخیص دهد که 

شد؛ آیا دادگاه حقی وي صادر میخواهی خواهان بدوي راجع به نقض قرار وارد است؛ اما باید حکم بر بیتجدید نظر

حقی خواهان صادر کند؟ آیا این امر نوعی تشدید وضعیت تجدید تواند با نقض قرار صادره حکم بر بیعمومی حقوقی می

هاي عمومی و انقالب در امور ون آیین دادرسی دادگاهقان 349توان مستفاد از ماده شود؟ آیا مینظرخواه محسوب نمی

  چنین اقدامی را ممنوع دانست؟ 1379مدنی مصوب 

 پاسخ:

، چنانچه مرجع تجدید نظر، آراي صادره را نقض نماید، رأساً 1394هاي حل اختالف مصوب قانون شورا 27وفق ماده 

قرار است. این حکم خاصی است که مقنن براي تجدید  اعم از حکم یا» آراء«کند. مقصود از مبادرت به صدور رأي می

نظر از آراي شوراهاي حل اختالف مقرر کرده است. در نتیجه، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار 

 ونهگحقی خواهان آنشوراي حل اختالف مبنی بر رد یا عدم استماع دعوا، در صورت نقض و عقیده به صدور حکم بر بی

ویژه با توجه به تفاوت بین قرار و حکم و آثار قانونی مترتب بر هر یک از این دو که در فرض استعالم آمده است، به

قانون  353که حکم مقرر در ماده نظر از آنکند و صرفقسم تصمیم قضایی رأساً رسیدگی ماهوي نموده و انشاء رأي می

هاي تجدید نظر استان است و قابل راجع به دادگاه 1379مور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالب در اآیین دادرسی دادگاه

باشد، فرض سؤال مغایرتی با حکم این هاي عمومی) نمیتسري به مرجع تجدید نظر آراي شوراهاي حل اختالف (دادگاه

 دکتر احمد محمدي باردئی                                        ماده ندارد.

قوه قضاییهمدیر کل حقوقی 



 

1401/06/01    

7/1400/1636   

  ح  1636-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه متهم شاکی را با چاقو تهدید به قتل و یا ضرر هاي نفسی (ایراد جرح )بکند  و بالفاصله درهمان لحظه 

این تهدید عمال نیز در همان لحظه تهدید خود را عملی کرده و با چاقو جراحی بر شاکی وارد کند با توجه به اینکه 

محقق شده است در این صورت (چه اینکه با چاقو تهدید به قتل کرده ولی جرح وارد نموده و یا تهدید به جرح 

کرده و بعد را جرح وارد نموده ) از سوي متهم آیا دو جرم (یعنی جرایم ایراد ضرب و جرح عمدي با چاقو و تهدید 

ا  یک جرم ( یعنی فقط ایراد ضرب و جرح عمدي با چاقو )؟و کدام جرم قابل تعقیب و با چاقو ) رخ داده است ی

  باشد هر دو جرم یا یکی از آنها؟مجازات می

 پاسخ:

چنانچه فردي با چاقو دیگري را تهدید به ایراد جرح کند و بالفاصله هم تهدید خود را عملی نموده و جراحاتی  

 شود صرفاًعرفی مجموع اقدامات وي یک رفتار(ایراد جرح با چاقو) تلقی می که از منظروارد کند، به لحاظ این

  به اتهام یادشده قابلیت تعقیب و مجازات دارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/01    

7/1400/1625   

  ك  1625-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل « 1392ازات اسالمی مصوب قانون مج 641مطابق ماده 

ن هاي انگشتاو شکستگی...» آیا دیه صدمات انگشتان دست و پا اعم از جراحات (نافذه، حارصه، دامیه و »  است.

  شود یا به نسبت دیه بند انگشت یا نسبت به دیه دست و پا؟به نسبت دیه کل انگشت محاسبه می

 پاسخ:

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

 شود؛ بنابراین دیه حارصه یا شکستگیدیه مشخصی دارد (یک دهم دیه کامل) که بین مقدار بندها تقسیم می 1392

 709و  569، 568دیه بندهاي انگشتان؛ زیرا مواد  گردد نهبند انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه می

  قانون مجازات اسالمی ناظر به عضو (انگشت) است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/16    

7/1400/1121   

  ع  1121-66-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها مصوب یم ابنیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداريدر خصوص اراضی مشمول ماده واحده قانون نحوه تقو -1

، اگر قسمتی از ملک اشخاص در طرح مصوب شهري واقع شده باشد، آیا شهرداري مکلف به خرید (تملک) 1370

کل ملک است یا صرفاً ملزم به خرید و پرداخت قیمت آن قسمت از اراضی است که در طرح مصوب شهري واقع 

  شده است؟

ماده واحده یادشده، چنانچه ملک واقع در طرح مصوب شهري، فاقد سند رسمی باشد، نحوه تملک در خصوص  -2

  شهرداري چگونه است؟ آیا طرح دعوا در دادگستري ضروري است؟

 پاسخ:

، 1370ها مصوب با توجه به اطالق ماده یک قانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري -1

ین شهرداري و مالک و جلب موافقت مالک براي تملک توسط شهرداري است و با عنایت به اصل بر توافق ب

احترام به مالکیت اشخاص از جمله مذکور در اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی 

ضرر و تسلیط، قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقهی ال 31ایران و ماده 

چنانچه شهرداري در اجراي طرح مصوب شهري صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید 

که قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداري مکلف است در محاسبه بهاي آن قیمت مواجه شود و یا آن

مانده را لحاظ ر کلی خسارت وارد بر بخش باقیکند، کاهش قیمت یا به طوبخش از ملک که آن را تملک می

  توان مغایر طرح مصوب شهري، شهرداري را به تملک کل ملک ملزم کرد.کند و در هر صورت نمی

) نسبت به امالکی که به ثبت نرسیده است و 1345قانون شهرداري (الحاقی  96ماده  5اوالً، به موجب تبصره  -2

آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت داري در میطبق مفاد این قانون به تصرف شهر

تواند ثبت ملک خود را درخواست و شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس میو مشخصات کامل قید می

  پس از احراز مالکیت، بهاي تعیین شده را دریافت کند. 

؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، با توجه به حکم ثانیاً، نسبت به امالکی که داراي سابقه ثبتی است

با اصالحات و الحاقات بعدي، امر تقویم  1310قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب  48و  22مقرر در مواد 



 1370ها مصوب و پرداخت بهاي روز ملک با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري

، که مدعی مالکیتگیرد و شخص داراي سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر اینصورت می

از مالک رسمی براي دریافت بهاي ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگري مالکیت خود را به اثبات 

  برساند

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/27    

7/1401/670   

  ك  670-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي قطعی اجرا نشده دیگري است را علیهی که داراي محکومیت یا محکومیتتوان اجراي حبس محکومآیا می

ها حکومیتمکه این امر مستلزم اخذ موافقت بابت دیگر هاي مراقبت الکترونیکی قرار داد. یا آنتحت نظارت سامانه

  باشد؟ نحوه اقدام چگونه است؟نیز می

 پاسخ:

هاي ، قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  62به موجب ماده  -1

الکترونیکی در محدوده مکانی مشخص، با وجود شرایط مقرر در این ماده و با رضایت محکوم به حبس در هر 

ابراین، چنانچه فردي چندین محکومیت به حبس قابل اجرا داشته مورد با دادگاه صادرکننده حکم حبس است؛ بن

هاي الکترونیکی در هر محکومیت به حبس، در صورتی است که دادگاه باشد، قرار دادن وي تحت نظارت سامانه

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  553صادرکننده این محکومیت ضمن صدور حکم به حبس یا بر اساس ماده 

مذکور  62شده اقدام کرده باشد؛ لذا اتخاذ چنین تصمیمی و اعمال ماده قانون یاد 62اعمال ماده  نسبت به 1392

  هاي حبس نیست.در خصوص یک محکومیت به حبس قابل تسري به دیگر محکومیت

قانون مجازات اسالمی  62هاي الکترونیکی موضوع ماده قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه -2

است و دادگاه صادرکننده » محکومیت به حبس«، تصمیمی قضایی در خصوص نحوه اجراي حکم 1392مصوب 

 1399الحاقی  2گفته و یا به استناد تبصره حکم حبس، حین صدور حکم حبس در ماهیت امر به استناد ماده پیش

صورت احراز شرایط ، صرفاً در 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  553به این ماده و نیز بر اساس ماده 

خیص دهد؛ لذا تشهاي الکترونیکی قرار میمقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وي را تحت نظارت سامانه

» ت«بند  موضوع» فقدان سابقه کیفري مؤثر«وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر در تعویق مراقبتی از جمله 

  ر زمان اتخاذ چنین تصمیم قضایی مالك عمل دادگاه است.د 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  40ماده 

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/23    

7/1401/653   

  ك  653-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گاه تقسیط جزاي نقدي از اختیارات داد 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529مطابق قسمت اخیر ماده 

قانون  510نخستین است. چنانچه از چندین دادگاه نخستین (بدوي) آراء متعددي صادر شده باشد که وفق ماده 

یادشده مستلزم ادغام باشد، در صورت ادغام توسط دادگاه تجدیدنظر، مرجع رسیدگی به درخواست تقسیط جزاي 

دگاه نخستین صالح است، کدام دادگاه مرجع نقدي دادگاه نخستین (بدوي) است یا دادگاه تجدیدنظر؟ چنانچه دا

  صالح براي رسیدگی به درخواست تقسیط جزاي نقدي است؟

 پاسخ:

قانون آیین  529و ماده  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 22و  13اوالً، با لحاظ مواد 

 به (دیه و رد مال) و تقسیط جزاي، رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت محکوم1392دادرسی کیفري مصوب 

  شود.نقدي در صالحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می

 537و  533، 529و مواد  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 22و  3ثانیاً، با توجه به مواد 

ه این قانون منظور از دادگا 510و  313و نیز مالك مندرج در مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

شود، دادگاه نخستینی است که دادگاه تجدید نظر با نقض حکم آن، حکم نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می

  جدید صادر کرده و به همین اعتبار مرجع صدور حکم تجمیعی شده است.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/23    

7/1401/642   

  ك 642-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آمده از طریق ضابطین عملهاي به اللهی مانند محاربه که متهم حضور ندارد و با وجود پیگیريدر موضوعات حق

باشد و تا زمان دستگیري وي نیز اقدامی در پرونده دادگستري و نیروهاي امنیتی متواري بوده و در دسترس نمی

تواند رأي اللهی، دادگاه نمین دادرسی کیفري، در خصوص جرایم حققانون آیی 406متصور نیست (برابر ماده 

ها به صورت جاري باقی بماند، با توجه به مراتب فوق این دادگاه را ارشاد غیابی صادر نماید) و پرونده سال

  فرمایید در چنین مواردي چه اقدامی باید انجام شود؟ آیا راهکاري جهت مختومه نمودن پرونده وجود دارد؟

 پاسخ:

  ، ارائه راهکار جهت مختومه نمودن پرونده از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.اوالً

، در جرایمی که فقط 1392این ماده از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  3و تبصره  406ثانیاً، با عنایت به ماده 

یت) متهم دارد، رسیدگی اللهی دارند و محتواي پرونده و ادله موجود حکایت از ارتکاب جرم (و مجرمجنبه حق

غیابی جایز نیست و عذر عدم دسترسی به متهم مانع توقف تحقیقات جهت دسترسی ایشان نیست؛ لذا تحقیقات تا 

یابد و مختومه نمودن پرونده قبل از رسیدگی به اتهام به هر کیفیت با عنایت به دسترسی به متهم استمرار می

  این قانون، فاقد وجاهت قانونی است. 2وضوع ماده حاکمیت اصل قانونی بودن دادرسی کیفري م

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/06/22    

7/1401/626   

  ك  626-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

کیفري  قانون آیین دادرسی 107آیا امکان صدور قرار تأمین خواسته در محاکم کیفري یک و دو مطابق ماده  -1

آیا قبل از  -2پس از صدور کیفرخواست توسط دادسرا و قبل از صدور حکم در محاکم مربوطه وجود دارد؟ 

در  -3صدور حکم قطعی در مرحله تجدید نظر امکان صدور قرار تأمین خواسته به تقاضاي شاکی وجود دارد؟ 

دگاه هاي کیفري یک و دو قابل تجدید صورت مثبت بودن پاسخ آیا قرارهاي تأمین خواسته اصداري از ناحیه دا

  نظرخواهی است؟

 پاسخ:

پس از صدور  1392و بعد قانون آیین دارسی کیفري  107صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده  -الف

ا عالوه باشد؛ زیرهاي کیفري و نیز تجدید نظر میکیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه

ز کند، با توجه به تجویده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه میقانون یادش 22بر آن که به موجب ماده 

صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی اعم از بدوي یا تجدید نظر 

  این قانون و با قیاس اولویت جایز است. 454به داللت ماده 

، با عنایت به 1392قانون آیین دارسی کیفري  427یفري مذکور در صدر ماده اوالً، مقصود از آراي دادگاه ک -ب

هاي اي که دادگاهاین ماده، منصرف از قرارهاي مقدماتی و تأمینی است. بنابراین قرار تأمین خواسته 2تبصره 

  کند، از شمول اطالق آراء مذکور خارج است.کیفري صادر می

 116تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه در ماده  ثانیاً، اگر چه قابلیت اعتراض قرار

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی، به قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه کیفري قانون آیین دادرسی دادگاه

تباه ، صدور آن، اشقابل تسري نیست، با این حال به مانند قرارهاي تأمین کیفري، در صورتی که دادگاه احراز کند

تواند از آن عدول کند. همچنین اگر موجب تأمین مرتفع شود، دادگاه قرار مذکور را بوده است به طور مستدل می

  کند.لغو می

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/23    

7/1401/623   

  ك  623-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي در راستاي وصول محکوم به جلب محوم علیه صادر و نامبرده جلب و تحت الحفظ در این اجرا حاضر در پرونده

پس از تفهیم دادخواست اعسار از محکوم به به دادگاه مربوطه ارائه و با توجه به سپردن وثیقه از زندان آزاد تا 

رده رد شد و پس از قطعیت به وثیقه گذار به اعسار نامبرده رسیدگی گردد و پس از طی مراحل قانونی اعسار نامب

روزه صورت گرفته است و ایشان را معرفی ننموده اند و وثیقه ضبط و ابالغ  20جهت معرفی محکوم علی ابالغ 

ده روزه اعتراض به ضبط وثیقه انجام شد و اعتراضی صورت نگرفت و پالك ثبتی وثیقه گذار به مزایده گذاشته 

ه به دلیل اینکه ملک ایراد داشته (استعالم از شهرداري صورت گرفته ملک در حال شد و پس از دو بار مزاید

تخریب بود به دلیل گود برداري همسایه مجاور که غیر اصولی بوده است) خریداري حاضر نشده است و محکوم 

قاضاي رفع اثر از قانون ا م ت 132له نیز با توجه به ایراد دار بودن حاضر به قبول نشده است و در راستاي ماده 

ملک وثیقه گذار را به همراه صدور برگ جلب صادر شده است پس از گذشت حدودا سه سال محکوم له موفق 

به جلب محکوم علیه نشده است و با توجه به تحقیقات به عمل آمده مشکل ملک مرتفع شده است و شرایط ملک 

ی باشد و قابل فروش می باشد حال با توجه به شرایط از وضع سابق تغییر کرده و این موضوع براي دادگاه محرز م

فوق و اینکه وثیقه گذار متعهد به معرفی محکوم علیه بوده و در غیر این صورت از ناحیه فروش وثیقه می شود 

محکوم به را وصول نمود آیا می شود مجددا ملک وثیقه گذار را که شرایطش با قبل تغییر کرده است توقیف و 

  د و محکوم به را وصول کرد؟به فروش رسان

 پاسخ:

شود؛ وثیقه ضبط نمی 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده  1اوالً، در اجراي ذیل تبصره 

  شود.هاي اجرایی از محل آن استیفاء میبه و هزینهه محکومبلک

ء اي که توسط ثالث معرفی شده است، مشابه استیفاهاي اجرائی از محل وثیقهبه و هزینهثانیاً، نحوه استیفاء محکوم 

ین تبصره قانون اجرایی احکام مدنی معرفی کرده است و برابر ا 34از مالی است که شخص ثالث برابر تبصره ماده 

یه علعلیه است؛ بنابراین شخص ثالث از همه حقوق و تکالیف محکوممعرفی مال از سوي ثالث به جاي محکوم

  برخوردار است.



وده ها ممکن نبثالثاً، در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداري نداشته و امکان فروش آن

زیرا فروش این مال در راستاي اجراي دستور قطعی مبنی بر ضبط معادل وجه شود؛ است، از مال رفع توقیف نمی

قانون اجراي احکام  132شود و از شمول مقررات ماده گذار، انجام میقرار از وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه

ر ملک تغییمدنی خارج است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش 

د، مزایده باشکه لزوم اجراي حکم کماکان برقرار میربط با توجه به اینیافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذي

  ملک با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است.

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/20    

7/1401/622   

  ك  622-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آید که متهم یا هاي دادسرا بویژه در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان مواردي پیش میدر پرونده

گیرد و در نهایت قرار جلب به یکی از متهمان متواري است؛ در چنین وضعی ابالغ به نحو قانونی صورت می

شود؛ این در حالی است که برخی شعب دادگاه؛ بویژه در مواردي که مجازات ی و کیفرخواست صادر میدادرس

کنند و اصرار دارند آن پرونده در دادسرا مفتوح متهم اعدام است، پرونده را با کسر از آمار به دادسرا عودت می

و  174. با توجه به مواد قانونی از جمله مواد بماند تا متهم دستگیر و پرونده به همراه متهم به دادگاه ارسال شود

  : 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  394

تواند نسبت به متهمی که در دادسرا حاضر نشده و آیا دادسرا فارغ از عنوان اتهامی و مجازات قانونی می -1

  متواري است، قرار جلب به دادرسی و در نهایت کیفرخواست صادر کند؟

تواند در فرضی که در تحقیقات دادسرا ابالغ قانونی به درستی انجام شده است، با کسر اه کیفري میآیا دادگ -2

پرونده از آمار آن را به دادسرا عودت و دادسرا را ملزم کند تا زمان نامعلوم و تا دستیابی به متهم به تحقیقات 

  خود ادامه دهد؟

  شود؟اه، تخلف انتظامی محسوب میآیا نپذیرفتن استدالل و عودت پرونده به دادگ -3

 پاسخ:

این است که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  190و  174، 104، 94، 2اوالً، مستفاد از مواد  -2و 1

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

م تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام الزم را معمول دارد و با احضار عدم حضور متهم یا وکیل وي مانع از انجا

 350متهم از طریق درج در جراید و غیره، تحقیقات مقدماتی را هر چند به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده 

به  تسرياین قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معناي اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل 

  دادسراها نیست.

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

االرض نداند و یا محتواي پرونده، مجرمیت متهم با توجه به دالیل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فی



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

  است.

، این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  389 ماده» الف«و بند  341، 275، 274ثالثاً، مستفاد از مواد 

دادسرا مکلف به تبعیت از نظر کند، است که در مواردي که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال می

قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه براي  22 دادگاه است و ازآن جا که به داللت ماده

  االتباع است،  موردي براي اختالف وجود ندارد.دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، الزم

ن بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و از وظایف این تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانو -3

  اداره کل خارج است.

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/20    

7/1401/617   

  ك  617-192-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي  1374ها مصوب راضی زراعی و باغقانون حفظ کاربري ا 3که مطابق ماده با توجه به این

هاي جرایم تغییر غیر مجاز کاربري اراضی زراعی و باغی و صدور مجوزهاي غیر این ماده، یکی از مجازات 2و تبصره 

اربري ین با کها به قیمت روز زمقانونی تغییر کاربري، پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغ

ها، آیا نظر این قانون راجع به کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ 2ماده  3جدید است و با توجه به تبصره 

کمیسیون مذکور صرفاً در خصوص تعیین عوارض قانونی تغییر کاربري قابلیت اجرا دارد یا براي تعیین مجازات موضوع 

که برخی محاکم قضایی معتقدند براي تعیین ارزش روز برداري است؟ توضیح آنقابل بهرهآن نیز  2قانون و تبصره  3ماده 

  اراضی زراعی و باغی جهت تعیین مجازات طبق ماده مذکور باید نظر کارشناس رسمی اخذ شود.

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات  1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 2ماده  3با توجه به تصریح تبصره  -1

این قانون که مطابق آن  3هاي موضوع این قانون و از جمله مورد مذکور در ماده ی اراضی و باغبعدي، تقویم و ارزیاب

  پذیرد.شود توسط کمیسیون تقویم صورت میها مشخص میمبلغ جزاي نقدي تعیینی از سوي دادگاه

 2ماده  3را مطابق تبصره که قانونگذار براي تقویم و ارزیابی اراضی موضوع این قانون، ترتیبات خاصی نظر به این -2

نامه نیز به ایجاد وحدت آیین 8معین نموده است و ماده  2/3/1386آیین نامه اجرایی آن مصوب  8و  7قانون و نیز مواد 

رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن تأکید کرده است، موجب قانونی جهت ارجاع 

  بی به کارشناس (رسمی) از سوي مقام قضایی رسیدگی کننده به اتهام، وجود ندارد.امر تقویم و ارزیا

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/16    

7/1401/616   

  ك  616-25-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

ا وجود شرایط و کسب امتیازات به آیا اعطاء مرخصی به محکومان زندانی حق است یا ارفاق؟ اگر ارفاق است، ب

تواند با ، آیا مقام قضایی می1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب نامه سازمان زندانشرح مندرج در آیین

باشد، از اعطاء مرخصی به این استدالل که با توجه به شرایط و اوضاع احوال، اعطاء مرخصی به مصلحت نمی

ه نامکه در هر صورت اعطاء مرخصی با فرض داشتن شرایط وفق آیینکند یا اینعلیه زندانی خودداري محکوم

  یادشده، تکلیف مقام قضایی است؟

 پاسخ:

هاي آن، با اهداف خاصی براي زندانیان و تبصره 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  520مقنن در ماده 

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

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

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

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

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

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

  استنباط است.مؤید این  1400مصوب 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/29    

7/1401/615   

  ك  615-55-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا حمل و نگهداري اسپري دفاع شخصی (اسپري فلفل) که تاریخ مصرف آن گذشته است و مأموران حین تفتیش منزل از 

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان  9اند، جرم است؟ با توجه به ماده یدا کردهالي وسایل پانباري و از البه

که در صورت عدم تمدید پروانه حمل سالح شکاري ظرف سه ماه پس از پایان  1390سالح و مهمات غیر مجاز مصوب 

ز حمل اسپري دفاع شخصی یا شوکر مدت تمدید، سالح را غیر مجاز تلقی کرده است، آیا این مقرره به اشخاصی که مجو

  اند، قابل تعمیم است؟ داشته

آیا حمل و نگهداري دیگر اقالم تحت کنترل و مواد ناریه که تاریخ مصرف آن گذشته است و همچنین شوکر شکسته و 

  شود؟ناقص جرم است و مشمول قانون مذکور می

 پاسخ:

ه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و نامماده یک آیین» ظ«و » ط«، »ژ«، »ز«با توجه به بندهاي  -1

، اشیاي مذکور در استعالم (مواد محترقه، مواد ناریه، گازهاي 8/10/1392دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب 

باشند و چنانچه اشیاي مکشوفه ها) داراي تعریف قانونی خاص میحس کننده  و شوك دهندهکننده، بیهوش آور و بیاشک

ه دالیلی نظیر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادي، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف قانونی باشند، ب

قانون  12ماده » ث«و » ت«، »پ«ها جرم محسوب نشده و از شمول بندهاي ها شناخته نشده و حمل آناز مصادیق آن

باشند. بدیهی است که با توجه به جنبه تخصصی خارج می 7/6/1390قاچاق اسلحه و مهمات و اقالم تحت کنترل مصوب 

نامه صدرالذکر، نظر آیین 7ربط، وفق ماده الذکر، در صورت نیاز و تشخیص مقام قضایی ذيشناسایی اقالم فوق

  شود.ربط استعالم میکارشناسان ذي

رندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دا 9با عنایت به صراحت ماده  -2

ماده یک » ث«دارنده پروانه حمل سالح شکاري به مفهوم مقرر در بند «، حکم موضوع این ماده صرفاً ناظر به 1390

قانون موصوف و بندهاي  3و اقالم و مواد تحت کنترل موضوع ماده » است 1392نامه اجرایی این قانون مصوب آیین

این قانون (که ناظر به دارنده پروانه حمل سالح شکاري است)  9گفته از قلمرو ماده قانون پیش نامهآیین» ط«و » ر«

  خارج است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/16    

7/1401/608   

  ك  608-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ت است، نزد دادگاه بدوي و یا تجدیدنظر مطرح باشد و پس از اي که موضوع جرم آن قابل گذشچنانچه پرونده

صدور حکم محکومیت و پیش از ارسال پرونده به اجراي احکام شاکی اعالم رضایت و گذشت کند، آیا دادگاه 

بدوي و یا تجدیدنظر مجاز به صدور قرار موقوفی و مختومه کردن پرونده است و یا اینکه این اقدام باید به استناد 

  از طریق اجراي احکام صورت گیرد؟ 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  505ده ما

 پاسخ:

، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  100با عنایت به اینکه حسب صدر ماده 

حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي مجازات است؛ اوالً، با صدور حکم هرچند غیر قطعی دادگاه 

ت و صرفاً در احکام غیابی آنهم مادام که واخواهی نشده باشد، همان دادگاه مجاز به ورود به فارغ از رسیدگی اس

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  505موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست. ثانیاً، حسب صراحت ماده 

ي قرار موقوفی اجراء شود، قاضی اجراي احکام کیفر، در مواردي که مطابق مقررات اجراي رأي موقوف می1392

کند؛ لذا دادگاه نخستین یا تجدید نظر پس از صدور رأي مجاز به ورود مجدد به پرونده و صدور قرار صادر می

موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا نبوده و باید پرونده را به اجراي احکام ارسال تا قاضی اجراي احکام تصمیم مقتضی 

  اتخاذ کند.

 روح اله رئیسی

اره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون اد



 

1401/06/23    

7/1401/606   

  ك  606-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  42و  41قانون مجازات اسالمی فقط همان شرایط مقرر در مواد  62منظور از شرایط مذکور در ماده 

  شود؟قانون مذکور نیز می 47مجازات اسالمی است یا شرایط، شامل ماده 

 اسخ:پ

هاي الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدي براي اجراي مجازات به حبس تحت نظارت سامانهقرار دادن محکوم 

قانون مجازات اسالمی  47دور حکم ندارد و در ماده حبس است و ارتباطی با تعلیق اجراي مجازات و تعویق ص

شده در ذیل این ماده، موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجراي مجازات در جرایم احصاء 1392مصوب 

هاي الکترونیکی در این به حبس تحت نظارت سامانهاي به ممنوعیت قرار دادن محکوم بیان شده است و اشاره

، وجود شرایط مقرر براي 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62مناً شرط اعمال مقررات ماده جرایم ندارد. ض

تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادي تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور 

قط به لزوم وجود شرایط که فکرد؛ حال آنقانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می 47در ماده 

قانون مجازات  41ماده » ب«که شرایط مذکور در بند گذار براي آنتعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانون

این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت   62اسالمی را در ماده 

  این قانون نیست. 47در جرایم مذکور در ذیل ماده  62انع اعمال مقررات ماده قانون یادشده م 47موضوع ماده 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/15    

7/1401/604   

  ك  604-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برد پس از صدور کیفرخواست یاي که متهم آن به موجب قرار تأمین صادره در بازداشت به سر مچنانچه پرونده

و ارسال به دادگاه به سبب نقص تحقیقات مجددا به دادسرا اعاده گردد آیا بازپرس ملزم به رعایت مواعد قانونی 

  قانون آیین دادرسی کیفري جهت فک یا ابقاي قرار منتهی به بازداشت است؟ 242ذکر شده در ماده 

 پاسخ:

مقررات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  242ده اوالً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ما

مذکور (فک، تخفیف یا ابقاي قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا است؛ 

بنابراین در مواردي که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است هر چند به لحاظ نقص تحقیقاتی، 

  ادگاه به دادسرا اعاده شود، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.مجدد از سوي د

گفته (یعنی عدم تجاوز مدت بازداشت از حداقل حبس قانون پیش 242ثانیاً، تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 

وجه مقام قضایی الذکر، مت-مقرر در قانون براي آن جرم) با توجه به اطالق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق

است که پرونده نزد وي مطرح است و صرف صدور قرار نهایی از سوي دادسرا، با فرض اعاده پرونده به دادسرا 

  باشد، نیست.جهت رفع نقص، رافع تکلیف بازپرس مادام که پرونده نزد وي مطرح می

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/21    

7/1401/594   

  ك  594-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  103نحوه اجراي محکومیت هاي مالی با توجه به ماده  21بزه معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 

  مجازات اسالمی قابل گذشت است؟

 پاسخ:

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

انگاري معامله به قصد که ناظر به جرم 1394هاي مالی مصوب اجراي محکومیت قانون نحوه 21 جا که در مادهآن

فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است، مقتضاي عمل به اصل در فرض سؤال آن است که 

قانون مجازات اسالمی مصوب  103 ادهجرم موصوف غیر قابل گذشت تلقی شود. بدیهی است قسمت اخیر م

قانون آیین دادرسی  12، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است. ضمناً تبصره ذیل ماده 1392

ظریه نیز خود در تأیید این ن» تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است«که مبنی بر این 1392کیفري مصوب 

  است.

 روح اله رئیسی

داره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون ا



  
 

1401/06/22    

7/1401/593   

  ك  593-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی اجراي احکام کیفري باید صرفا مجازات اشد را  134با توجه به اینکه در راستاي اعمال ماده  -1

ت قضایی مالك عمل قرار می گیرد یا اینکه حتی اگر به لحاظ اعمال اجرا نماید فلذا جهت تعیین مجازات اشد درجه مجازا

قانون آیین دادرسی کیفري مجازات تخفیف یافته  442قانون ممجازات اسالمی و یا  483یا  37تخفیفات با اعمال مواد 

ازات باید مالك مجباشد یا به لحاظ اعمال مجازات جایگزین حبس به جزاي نقدي تبدیل یافته باشد درجه مجازات قانونی 

  اشد قرار گیرد؟

  چنانچه مجازات غیر اشد داراي مجازات تکمیلی باشد آیا باید مجازات تکمیلی به همراه مجازات اشد اجرا گردد؟ -2

 پاسخ:

قانون مجازات  134ماده » ث«در بند » مجازات اشد«، منظور از »مجازات اشد مندرج در دادنامه«با توجه به عبارت  -1

، مجازات مقرر در حکم است، نه مجازات قانونی جرم؛ با این حال باید توجه داشت که مقنن طبق 1399ی اصالحی اسالم

را به یکی از علل قانونی موجب اجراي مجازات اشد بعدي دانسته است که » تقلیل یا تبدیل مجازات اشد«بند مذکور 

باشد و می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند 

منصرف از مواردي است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد وگرنه با 

قانون مورد بحث در موارد تعدد  134ماده » خ«فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483ز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده جرم نیز تجوی

هت شود و موجب قانونی جشده اجرا مییافته یا تبدیل، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل1392

  اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد.

، هرگاه در قانون براي جرمی یکی از مصادیق 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ه ماد» ح«طبق بند  -2

این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر حال اجراء  26یا  23هاي مندرج در مواد مجازات

قانون مجازات  23یلی به استناد ماده شود؛ حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد ... ؛ ولی چنانچه مجازات تکممی

گفته قانون پیش 134ماده » ح«عالوه بر مجازات اصلی توسط دادگاه تعیین شده است از شمول مقررات بند  1392اسالمی 

  شود که مربوط به مجازات جرم اشد باشد.خارج است و فقط در صورتی اجرا می

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/23    

7/1401/584   

  ك  584-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر در دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  296ماده  2وفق تبصره 

شاران مستکنند، بالمانع است؛ حال چنانچه کیفري یک و دادگاه انقالب در مواردي که با تعدد قاضی رسیدگی می

دادگاه تجدیدنظر داراي ابالغ ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان باشند، آیا صالحیت رسیدگی به جرایم 

  قانون یادشده در دادگاه کیفري یک استان را نیز دارا هستند؟ 302اطفال و نوجوانان موضوع ماده 

 پاسخ:

مت قضایی وي است که به موجب ابالغ قضایی صادره از سوي رئیس اوالً، حدود صالحیت هر قاضی بر اساس س

  شود.قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می

دادگاه کیفري یک « 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  315ثانیاً، با عنایت به صراحت تبصره یک ماده 

در واقع شعبه یا شعبی از دادگاه کیفري یک است؛ لذا با لحاظ صراحت تبصره » ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان

هاي تجدید نظر در دادگاه کیفري یک ویژه رسیدگی به جرایم این قانون، عضویت مستشاران دادگاه 296ماده  2

  کند، بالمانع است.نوجوانان که با تعدد قاضی رسیدگی می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

ی قوه قضاییهمدیر کل حقوق



 
 

1401/06/13    

7/1401/573   

  ح  573-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با سند عادي بفروشد و » ب«، خودرو را به شخص »الف«در خصوص دعواي فک پالك خودرو اگر مالک اولیه 

سانی هستند، آیا داند ایادي بعدي چه کخودرو چند بار با سند عادي به اشخاص دیگر منتقل شود و مالک نمی

مبنی بر فک پالك خودرو و خسارات دادرسی قابل استماع » ب«به طرفیت » الف«طرح دعواي مالک اولیه 

  است؟

 پاسخ:

عقیبی شود، مانند حق تبا توجه به اختصاص پالك انتظامی خودرو به اشخاص، حقی که نسبت به آن پالك ایجاد می

رفیت خریدار اول یا دیگر خریداران و یا متصرف است که مالک نسبت به عین مال خود دارد؛ لذا طرح دعوا به ط

  خودرو کافی و چنین دعوایی مسموع است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/15    

7/1401/571   

  ح  571-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دن اموال، برخی ورثه مقارن با شروع عملیات اجرایی پس از صدور حکم بر فروش ترکه به لحاظ قابل تقسیم نبو

کنند. آیا این انتقال منجر به االرث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل میراجع به فروش ترکه، سهم

  شود؟خروج اموال از عنوان ماترك و متوقف شدن عملیات اجرایی می

 پاسخ:

کند و در حین عملیات بر فروش آن صادر میدر فرضی که دادگاه به جهت غیر قابل تقسیم بودن ماترك، حکم 

 کنند، این امر تأثیري در عملیاتاالرث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل میاجرایی برخی از ورثه سهم

مقام قانونی وارثی الیه، قائمشود و منتقلاجرایی فروش ترکه ندارد و موجب خروج مال از عنوان ماترك نمی

ه حصه خود از ترکه را به فروش رسانده است و داراي حقوق و تکالیف ید قبل از خودش شود کمحسوب می

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

همدیر کل حقوقی قوه قضایی



  
 

1401/06/12    

7/1401/562   

  ح  562-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که حکم به پرداخت «بیان شده  1392درسی کیفري مصوب قانون آیین دا 19که در تبصره ماده با عنایت به این

هاي دولتی بدون رعایت تشریفات ، در مواردي که دستگاه»قیمت مال صادر شود. قیمت زمان اجراي حکم مالك است

 کند و دادگاه در جهت تعیین قیمت روزقانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه می

دهد و پس از مشخص شدن قیمت توسط کارشناس دادگاه، مبادرت به صدور حکم موضوع را به کارشناسی ارجاع می

تواند وفق تبصره استنادي، مبادرت به ارزیابی مجدد مال کند و قیمت زمان اجراي کند، آیا قاضی اجراي احکام میمی

  له پرداخت شود؟حکم به محکوم

 پاسخ:

هاي عمومی، عمرانی و الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه«اوالً، مطابق ماده یک 

تصرف اراضی اشخاص و خلع ید همین قانون،  8و ماده » شوراي انقالب با اصالحات بعدي 1358نظامی دولت مصوب 

مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و 

الیحه  9ها باید اعتبار آن را قبالً تامین کنند. در موارد فوریت اجراي طرح نیز وفق ماده هاي دولتی و شهرداريدستگاه

ف سه ماه از تاریخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس قانونی مذکور، حداکثر ظر

در فرضی که اداره دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه 

حکم صادر کرده است، هر چند با  و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک

توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ 

معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوي اجراي احکام مدنی وجود ندارد و 

نفع راي مطلق حکم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احکام مانع از مراجعه ذياجراي احکام مکلف به اج

  جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.

مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19ثانیاً، تبصره ماده 

رت قیمت زمان اجراي حکم، مالك است؛ اما اگر دادگاه رأي به پرداخت وجه صادر تعیین مبلغ صادر شود که در این صو

  کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/12    

7/1401/561   

  ح  561-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  265المثل ایام زوجیت توسط زوجه، آیا مستند رسیدگی به این خواسته ماده خصوص مطالبه اجرتدر 

مدنی است و باید در این خصوص نیز اصل را بر عدم تبرع دانست و بدون ارائه دلیل و صرفاً با مطالبه زوجه 

ی به شرح مذکور در این ماده بر عهده این قانون ارائه ادله اثبات 336حکم به نفع وي صادر شود یا مطابق ماده 

  کند؟ زوجه است و دادگاه با بررسی ادله ابرازي اتخاذ تصمیم می

 پاسخ:

المثل که ذیل مبحث چهارم قانون مدنی ناظر بر دعواي استرداد مال است و به مطالبه اجرت 265اوالً، حکم مقرر در ماده 

ثل المندارد و لذا در فرض سؤال اجرتگیرد، ارتباطی قرار می» در استیفا«از فصل دوم باب دوم قانون مدنی با عنوان 

قانون مدنی قابل مطالبه  336به سبب استیفاي از عمل غیر و بر اساس تبصره الحاقی به ماده ایام زوجیت از سوي زوجه، 

  است.

 دهد، سکوتجایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترك و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام میثانیاً، از آن

  توان حمل بر قصد تبرع وي تلقی کرد.المثل در زمان انجام این کار را نمیوي در خصوص اجرت

) در مقام تغییر مدعی و منکر و تحمیل بار 23/10/1385قانون مدنی (الحاقی  336گذار در تبصره ماده ثالثاً، قانون

صره مندرج در تب» و براي دادگاه نیز ثابت شودبا عدم قصد تبرع انجام داده باشد «اثبات بر زوجه نبوده است. عبارت 

ا به کار ر» اثبات کند«گذار عبارت جایی که قانونیادشده مفید این معنا نیست که بار اثبات بر عهده زوجه است؛ و از آن

 لنبرده است و وفق عمومات نافی را نفی کافی است، اثبات هر ادعایی از جمله ادعاي تبرعی بودن اقدامات فرض سؤا

  تابع عمومات و بر عهده مدعی (زوج) است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/09    

7/1401/534   

  ح  534-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب در اجراي ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم

 ها وهاي ساخت و توسعه زیر بناهاي حمل و نقل و گاز و برق و دهیاريشند است اعالم فرمایید آیا شرکتخواه

هاي فوق تأمین و پرداخت مبلغ که، شرکتشوند؟ توضیح آنشرکت مترو تهران، مشمول این ماده واحده می

کنند؛ این موضوع موجب اطاله میبه را به تخصیص و پرداخت بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه منوط محکوم

  شود. اجرا و وهن احکام قضایی می

 پاسخ:

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

هاي ساخت و توسعه زیربناهاي هاي دولتی (در فرض سؤال شرکتها و مؤسسات دولتی است و شرکتوزارتخانه

  ران) مشمول این قانون نیستند.حمل و نقل و گاز و برق و شرکت مترو ته

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

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

  هاي دولتی است:ائن و امارات زیر این اطالق منصرف از شرکتبه کار برده است، اما با توجه به قر

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

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

باید پرداخت  علیهبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومشود و بالطبع براي پیشر میکشور منظو

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

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

ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است تکلیفی 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 کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومریزي ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهشرکت



له یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط ها کسر و به محکومرا از بودجه سنواتی آن

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

قانون مدیریت  5یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده  24ماده » ج«ور در بند مذک

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

ودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص ریزي کشور (سازمان برنامه و بنیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه

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

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

حاقات بعدي، دهیاري نهاد عمومی غیر دولتی محسوب با اصالحات و ال 1386مدیریت خدمات کشوري مصوب 

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

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

  باشند.ومی غیر دولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج میو جزء نهادهاي عم

صوب ها مکه ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداريهمچنین نظر به این

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

ها ها نیست؛ بنابراین دهیارييها قابل اعمال است، قابل تسري به دهیارمقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداري

  از شمول این قانون نیز خارج هستند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/01    

7/1401/532   

  ك  532-51-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

) و مواد یک و دو این قانون و همچنین 1400ابا توجه به قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (اصالحی 

قانون مزبور، آیا آراء وحدت رویه در خصوص صالحیت دادگاه کیفري دو در  44ناظر به ماده  63ماده  5تبصره 

  خ شده است و این جرایم در صالحیت دادگاه انقالب است؟رسیدگی به جرائم نگهداري مشروبات الکلی نس

 پاسخ:

دیوان عالی کشور، مرجع صالح براي رسیدگی به  17/1/1400مورخ  809والً، طبق رأي وحدت رویه شماره ا  

اچاق ق«، دادگاه کیفري دو است؛ ولی مستفاد از این رأي و نیز تعریف »نگهداري مشروبات الکلی خارجی«جرم 

با اصالحات بعدي و همچنین تفکیک  1392رزه با قاچاق کاال و ارز مصوب قانون مبا 1ماده » الف«در بند » کاال

این قانون، این است که  22در ماده » نگهداري، حمل و فروش کاالي ممنوع قاچاق«عنوان قاچاق کاال از عناوین 

د قانون مور 22ماده  4که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره » کاالي ممنوع قاچاق«صرف حمل و فروش 

قانون یادشده خارج  44باشد، از حیث صالحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده بحث از مصادیق کاالي ممنوع می

  قانون آیین دادرسی کیفري در صالحیت دادگاه کیفري دو است. 301و طبق ماده 

ا قاچاق کاال و (مذکور در فرض استعالم) از قانون اصالح قانون مبارزه ب 63ماده  5و تبصره  2و  1ثانیاً، مواد 

اعتباري (نسخ) (که هر یک در محل خاص خود قابل اجراست) اساساً داللتی بر بی 10/11/1400ارز مصوب 

گفته دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین رأي وحدت رویه پیش 17/1/1400مورخ  809رأي وحدت رویه شماره 

  است. 2ی در صالحیت دادگاه کیفري کماکان معتبر و رسیدگی به جرم نگهداري مشروبات الکلی خارج

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/01    

7/1401/531   

  ك  531-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که مقرر نموده است بازپرس به تشخیص خود یا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  204با توجه به ماده 

ربط شخصی که حضور یا تحقیق از وي را براي ی یا با تقاضاي متهم یا حسب اعالم مقامات ذيبا معرفی شاک

این قانون که تصریح دارد  213کند و ماده روشن شدن موضوع ضروري تشخیص دهد برابر مقررات احضار می

مع سش این است که جتفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است، پر

عنه چگونه است؟ آیا این دو ماده با همدیگر در مورد بین این دو ماده در مورد احضار شهود و مطلع و مشتکی

  عنه تعارض دارد؟احضار شهود و مطلع و مشتکی

 پاسخ:

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

ل گذشت شخصی را که حضور و تحقیق از وي براي روشن شدن موضوع ضروري است، به گذشت یا غیر قاب

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

  ، فاقد اشکال قانونی است.شدهقانون یاد 213عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده 

ناظر به اشخاصی است که در پی احضار مقام قضایی با  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  213ثانیاً، ماده 

م توان تفهیم اتهاشوند و به داللت این ماده، صرفاً به شخصی میعنوانی غیر از متهم در مرجع قضایی حاضر می

باشد؛ بنابراین اشخاصی از قبیل شاهد، مطلع و شاکی که در پی احضار مقام کرد که به عنوان متهم احضار شده 

شود، در صورتی که در مظان اتهام قرار گیرند به منظور حفظ حقوق دفاعی ایشان و داشتن قضایی حاضر می

؛ البته دشده و به عنوان متهم براي وقت دیگري احضار شونفرصت الزم براي تدارك دفاع، باید با رعایت ماده یاد

قانون  213و  204باشند. بنا به مراتب فوق بین مواد شده خارج میمتهمان جرائم مشهود تخصصاً از شمول ماده یاد

  یادشده تعارضی وجود ندارد و هر کدام در محل و مجراي خود قابل اعمال است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/08    

7/1401/527   

  ح  527-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هایی که دادگاه در حوزه قضایی شهرستان 1391نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 

خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه بارعایت تشریفات مربوط و 

قانون مذکور قضات  3کند؛ از طرفی به موجب ماده ی مذکور به امور و دعاوي خانوادگی رسیدگی میمقررات قانون

دادگاه خانواده باید متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی باشند، خواهشمند است اعالم فرمایید:  در حوزه 

 البدل دادگاه عمومی حقوقی مستقررئیس یا دادرس علیهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، آیا قضایی شهرستان

کند، باید رسیدگی می 1391قانون حمایت خانواده مصوب  4در آن حوزه که به امور و دعاوي خانوادگی موضوع ماده 

این قانون را داشته باشد و متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد واالّ  4شروط مندرج در ماده 

  الحیت رسیدگی به دعاوي مذکور را ندارد؟ص

 پاسخ:

در مورد شرایط قاضی دادگاه خانواده بیان شده و مشعر بر تأهل و  1391قانون حمایت خانواده مصوب  3آنچه در ماده 

داشتن چهار سال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی است که دادگاه خانواده موضوع ماده یک این قانون تشکیل 

هاي اي خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نشده است، براي قضات دادگاههشده باشد؛ اما تا زمانی که دادگاه

یادشده الزامی نیست؛  3کنند، وجود شروط مذکور در ماده عمومی حقوقی که به امور و دعاوي خانوادگی رسیدگی می

ماده یک قانون حمایت خانواده  2توان بدون مستند قانونی براي قضات دادگاه بخش که در اجراي تبصره چنان که نمیهم

کنند، داشتن چهار به امور دعاوي خانوادگی غیر از دعاوي راجع به اصل نکاح و انحالل آن رسیدگی می 1391مصوب 

  سال سابقه خدمت قضایی و همچنین تأهل را الزامی دانست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/12    

7/1401/525   

  ح  525-26-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اند به پرداخت مبالغی به شخصی به موجب چندین دادنامه مستقل که همگی از سوي یک شعبه دادگاه صادر شده

خواست یافته، دادهاي قطعیتبه یکی از دادنامهعلیه، نسبت به محکومها محکوم شده است. محکومنفع یکی از بانک

قسط علیه ضمن پرداخت پیشده و دادگاه حکم بر تقسیط بدهی صادر نموده است. وکیل محکوماعسار تقدیم کر

رئیس  18/6/1399هاي مالی مصوب نامه اجرایی نحوه اجراي محکومیتآیین 18تعیینی دادگاه، با استناد به ماده 

هاي مالی مصوب کومیتقانون نحوه اجراي مح 3محترم قوه قضاییه، آزادي موکل خود را که در اجراي ماده 

هاي زیر پاسخ در حبس است را درخواست کرده است. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش 1394

  دهید:

علیه را صادر کند؟ ثانیاً، نامه یادشده است و دادگاه باید دستور آزادي محکومآیین 18اوالً، آیا مورد مشمول ماده 

ها هاي قطعی خود دادخواست اعسار داده باشد و در همه پروندهومیتعلیه در دیگر محکدر صورتی که محکوم

ت در پرداخعلیه منوط به پرداخت پیشپرداخت تعیین شده باشد، وضعیت چگونه است؟ آیا آزادي محکومپیش

  کند؟ها کفایت میپرداخت در یکی از پروندهها است یا صرف پرداخت پیشدیگر پرونده

 پاسخ:

له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در هاي متعدد به نفع محکومحکومیتعلیه داراي ماوالً، چنانچه محکوم

رگاه ها نیز معسر است؛ زیرا هها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتخصوص یکی از محکومیت

یز آن است، نبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر قادر به پرداخت دین (محکوم

له) له واحد است، طرح دعواي دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وي (محکومجا که محکومباشد و از آننمی

هاي مالی مصوب نامه اجرایی نحوه اجراي محکومیتآیین 18در دعواي اعسار اول، امري عبث است (ماده 

  شده است). رئیس محترم قوه قضاییه نیز بر همین اساس وضع 18/6/1399

ثانیاً، در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور در بند فوق، نیازي به طرح دعاوي متعدد اعسار در خصوص دیگر 

رسد هاي متعدد و صدور احکام تقسیط جداگانه، به نظر میبه نیست؛ اما در صورت تقدیم دادخواستموارد محکوم



ثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین نامه یادشده، همچنان اآیین 18وفق بخش دوم ماده 

  آورد.علیه را فراهم میها، موجبات آزادي محکومقسط در یکی از پروندهجاري خواهد بود و پرداخت پیش

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/09    

7/1401/522   

  ح  522-192-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آید، گاهی اجراي هاي عمومی و عمرانی به تملک نهادهاي دولتی درمیدر خصوص امالکی که جهت احداث طرح

می پذیرد و متعاقباً مالک با تنظیم سند رسطرح بدون تنظیم سند رسمی انتقال و یا اصالح سند مالکیت صورت می

آیا مالک زمان اجراي طرح استحقاق دریافت بهاي  کند. در چنین موارديملک را به اشخاص دیگري منتقل می

  ملک را دارد یا مالک رسمی در زمان طرح دعوا؟

 پاسخ:

هاي عمومی و عمرانی به تصرف نهاد در فرض سؤال که ملکی بدون تنظیم سند رسمی انتقال جهت اجراي طرح

بودن در مطالبه سمت دولتی درآمده و متعاقباً مالک، ملک خود را رسمًا به دیگري منتقل کرده است، مالك ذي

  قیمت ملکی که به تملک نهاد دولتی درآمده است، مالکیت رسمی در زمان مطالبه است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/07    

7/1401/517   

  ك  517-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

) زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر 1375ات مصوب قانون مجازات اسالمی (تعزیر 638مطابق تبصره ماده 

و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهند 

شده در خصوص زنانی است که بدون رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار که تبصره یادشد. با توجه به این

شوند، چنانچه زنی صرفاً بدحجاب و نه بدون حجاب باشد، به موجب کدام مستند قانونی قابل می عمومی ظاهر

  مجازات است؟

 پاسخ:

حجاب و مشمول تبصره ذیل توان بیحجاب هستند را نمیکه حجاب کامل شرعی ندارند و معروف به بدکسانی

فاحش باشد که بدحجابی به قدري دانست؛ مگر این 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  638ماده 

  حجابی بداند.را بی که عرف آن

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/23    

7/1401/511   

  ك  511-120-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، متهم به جزاي نقدي 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  4مطابق ماده 

مجموع آن اموال (تشکیل یا رهبري شبکه چند نفري به امر ارتشاء، اختالس و کالهبرداري) و همچنین معادل 

شود. از طرفی مطابق ماده مذکور متهم به جزاي نقدي معادل دو برابر آن (وجه یا مال مورد اختالس) محکوم می

تی که حکم به پرداخت قیمت مال ، در صور1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19با توجه به تبصره ماده 

صادر شود، قیمت زمان اجراي حکم مالك است.  چنانچه مختلسین وجوه یا مال مورد اختالس را در خرید اموال 

گذاري گذاري کنند و با توجه به تورم، ارزش اموال چندین برابر شود، آیا اموالی که به دلیل سرمایهدیگري سرمایه

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19توان با استفاده تبصره ماده ه است را میبراي متهم چندین برابر شد

  ضبط کرد؟

 پاسخ:

  اوالً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختالس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود.

 مربوط به موردي است که حکم به پرداخت قیمت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19ثانیاً، تبصره ماده 

مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجراي حکم، مالك است؛ اما اگر دادگاه رأي به رد وجه یا مال 

  مورد اختالس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.

مر اثالثاً، اصوالً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این 

بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه » تشخیص مرجع قضایی«مانع از این نیست که در مواردي که به 

و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد،  9و ماده  2ماده » پ«و » ب«(بندهاي  1397با پولشویی اصالحی 

اساسی جمهوري اسالمی ایران، اموال و عواید با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون 

  حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/09    

7/1401/507   

  ك  507-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، صرفاً از دادگاه تجدید نظر،  434بندهاي ماده  چنانچه متهم بدون اشاره به -اوالً

تقاضاي تخفیف در مجازات را کند،آیا در این فرض پرونده قابل طرح و رسیدگی بر خواسته وي در دادگاه تجدید 

وق بندهاي ماده فچنانچه متهم صرفاً مراتب اعتراض و تجدید  نظرخواهی خود را بدون استناد به  -نظر است؟ ثانیاً

  اعالم کند، آیا پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  434ماده » ت«و » پ«، » ب«، » الف«اوالً و ثانیاً، ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهاي 

باشد و مقنن با تعیین جهات تجدید به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر می 1392کیفري مصوب 

 باشد،ی، تجدید نظرخواه را به مواردي که مؤثر در اعتراض وي نسبت به رأي تجدید نظرخواسته مینظرخواه

هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تأثیري در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین عدم قید یکی از این جهات یا 

د نظرخواه (خارج از موارد مذکور تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضاي تخفیف در مجازات از سوي تجدی

  اشد.بقانون آیین دادرسی کیفري) باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوي  مرجع تجدید نظر نمی 442در ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/08    

7/1401/506   

  ح  506-9/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ننده کالق توافقی که زوجه داراي وکالت بالعزل در امر طالق با حق توکیل به غیر است، قضات رسیدگیدر ط

 کنند. آیا الزاماغلب زوجه را به تعیین و معرفی وکیل دادگستري از سوي زوج و به عنوان خوانده دعوا ملزم می

  قانونی براي این امر وجود دارد؟

 پاسخ:

ه که بنمودن خویش را با تمامی اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن اوالً، در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه

، وکیل حاضر در 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 33موجب ماده 

ث یدادگاه باید داراي شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر گردیده، به عالوه از ح

ه نامکننده دعوي و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ چنانچه در وکالتتواند هم طرحاصول دادرسی، یک شخص نمی

تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوي زوج به وکیل دادگستري براي 

  م کند.تواند دادخواست طالق تقدیقرار گرفتن در جایگاه خوانده، می

ها توافق خود را بر طالق اعالم نکرده باشند، صرف امضاي ثانیاً، در فرض سؤال مادام که زوجین یا وکالي آن

 شود، به معناي توافق فعلی زوجین بر طالقالواسطه زوج تلقی میدادخواست توسط وکیل دادگستري که وکیل مع

  نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

یهمدیر کل حقوقی قوه قضای



 

1401/06/02    

7/1401/501   

  ح  501-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در مورد نکاح موقتی که ضمن آن شرط ارث بردن زوجین از یکدیگر درج شده است، در خصوص مسؤولیت 

اي واي به استناد به قول مشهور فقها و فتعده -کیفري زوج از حیث عدم ثبت عقد ازدواج اختالف نظر است. الف

دانند. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله؛ شرط را باطل و فاقد اثر از جمله از حیث ایجاد مسؤولیت به ثبت نکاح، می

دانند و معتقدند اصل بر عدم تکلیف اي نیز شرط را صحیح؛ اما مرد را به ثبت رسمی نکاح مکلف نمیعده -ب

باید در  1391قانون حمایت خانواده مصوب  21در ماده  زوج به ثبت نکاح موقت است و موارد استثنایی مندرج

ماده  3گذار، عبارت شرط ضمن عقد در بند حدود نص تفسیر شود و با توجه به ظهور کالم و موقعیت بیان قانون

گذار و نه هر شرطی؛ زیرا چنانچه قانون» دانندتعهد زوج به ثبت نکاح می«را نیز باید محدود به شرط مبنی بر  21

 را بیان» هرگونه شرط ضمن عقد«عبارت » شرط ضمن عقد«ري غیر از این داشت، در این ماده به جاي کلمات نظ

مرد را  1391قانون حمایت خانواده مصوب  21ماده  3گروه سوم شرط را صحیح و بر اساس بند  -کرد. جمی

هاي با عنایت به تفاوت دیدگاهدانند. مکلف به ثبت نکاح و مستوجب ضمانت اجراي کیفري عدم ثبت ازدواج می

  موجود، خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعالم فرمایید.

 پاسخ:

بري آنان از اوالً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث، در فرض سؤال شرط مقرر بین زوجین موقت مبنی بر ارث

  یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است.

ارث زوجین موقت و الزام یا عدم الزام زوج به ثبت نکاح موقت در چنین که بین شرط تونظر از آنثانیاً، صرف

، موارد الزامی ثبت نکاح 1391قانون حمایت خانواده مصوب  21اي وجود ندارد، به صراحت ماده فرضی مالزمه

م آن این ماده چنین مستفاد است که حک 3گانه موضوع این ماده است و از ظاهر بند موقت منحصر در بندهاي سه

صرفاً ناظر بر شرط ضمن عقد نکاح موقت مبنی بر ثبت آن است و دیگر شروط ضمن عقد نکاح از شمول این بند 

  همین قانون) خروج موضوعی دارد. 49و ضمانت اجراي کیفري عدم اقدام به آن (ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/09    

7/1401/488   

  ك  488-186/1-1401ه پرونده:  شمار

  

  استعالم:

قانون  3قانون مجازات اسالمی در حق محکومانی که صرفاً در اجراي ماده  62آیا امکان استفاده از مقرره ماده 

  هاي مالی و یا بابت رد مال ناشی از جرم در حبس هستند میسر است؟نحوه اجراي محکومیت

 پاسخ:

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

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

 22و  3اد قانون موصوف، مختص محکومان به حبس است و محکومان مالی که در اجراي مو 62موضوع ماده 

قانون  62شوند از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده حبس می 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت

گفته، به افرادي که نامه اجرایی پیشآیین 2مجازات اسالمی) خروج موضوعی دارند. شایسته ذکر است که ماده 

  کی قرار گیرند اشاره نموده است.صالح تحت مراقبت الکترونیممکن است حسب تصمیم مرجع ذي

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/06    

7/1401/482   

  ح  482-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

جلسه تنظیمی توسط مرجع حکم خلع ید چندین نفر از اراضی مزروعی صادر شده و این حکم حسب صورت

که حکم را به صورت اما پس از چند سال مشخص شده است که مرجع انتظامی بدون اینانتظامی اجرا شده است؛ 

له جلسه اجراي حکم را تنظیم کرده است و محکومله دهد، صرفاً صورتواقعی اجرا کند و اراضی را تحویل محکوم

مجدد حکم را اجرا  تواندتقاضاي اجراي مجدد حکم را دارد. خواهشمند است اعالم فرمایید آیا مرجع قضایی می

  کند؟

 پاسخ:

باشد، که گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اجراي حکم خلع ید منطبق با واقع یا خالف آن میدر فرض سؤال احراز این

کننده است. بدیهی است چنانچه احراز شود گزارش راجع به امري موضوعی است که بر عهده مرجع رسیدگی

ا حصول نتیجه وجود ندارد و در این فرض اجراي حکم، خالف واقع بوده است، منعی براي تعقیب عملیات اجرایی ت

له رغم درخواست محکومشده در استعالم منتفی است؛ زیرا مفروض آن است که به نیز اجراي مجدد به شرح منعکس

و شروع عملیات اجرایی، با گزارش خالف واقع مبنی بر اجراي حکم، این عملیات متوقف شده و اساساً حکم اجرا 

  عدم جواز اجراي مجدد مطرح باشد.نشده تا بحث جواز یا 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/08    

7/1401/480   

  ك  480-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه را به جزاي نقدي بدل از سه ماه در مواردي که دادگاه در راستاي اعمال مجازات جایگزین حبس، محکوم -1

قانون کاهش  6علیه جزاي نقدي را پرداخت نکند، با توجه به تبصره ماده محکوم میکند، چنانچه محکومحبس 

، آیا سه ماه حبس مذکور قابل اجرا خواهد بود؟ در این صورت، آیا اجراي 1399مجازات حبس تعزیري مصوب 

خت علیه از پردااز اعالم امتناع محکومتواند حبس را اجرا کند یا مستلزم دستور و مجوز دادگاه پس احکام رأساً می

  جزاي نقدي است؟

به مجازات جایگزین حبس  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  6تبدیل حبس در تبصره ماده  -2

هاي جایگزین با عنوان مجازات 1392بر اساس کدام مقررات است؟ فصل نهم قانون مجازات اسالمی مصوب 

با اصالحات  1373ول بخشی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب حبس یا بر اساس قانون وص

  و الحاقات بعدي؟

 پاسخ:

، جزاي نقدي جایگزین 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  86و  64در مواردي که دادگاه بر اساس مواد  -1

کند و در خصوص چگونگی  همین قانون مدت حبس را نیز تعیین 70کند، مکلف است وفق ماده حبس تعیین می

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده اجراء و وصول جزاي نقدي 

پذیر نباشد، شده امکانقانون یاد 529رفتار شود و چنانچه اجراي حکم (جزاي نقدي) به طریق مذکور در صدر ماده 

علیه، و با عدم پرداخت جزاي نقدي از سوي محکوم 1392می مصوب قانون مجازات اسال 81با رعایت ماده 

  شود.الذکر نسبت به وي اعمال میقانون اخیر 70مجازات اصلی (حبس) مطابق ماده 

قانون مجازات اسالمی  37در تبصره ماده » شودبه مجازات جایگزین مربوطه تبدیل می«منظور از عبارت  -2

ها حداکثر سه ماه حبس است؛ بس جرایمی است که مجازات قانونی آن، مجازات جایگزین ح1399اصالحی 

قانون  86و  85، 84، 83مواد » الف«هاي جایگزین حبس بند بنابراین، در فرض استعالم موضوع مشمول مجازات

  است. 1392مجازات اسالمی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/07    

7/1401/475   

  ح  475-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بابت محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه (تعدادي سکه طال) رأي بر محکومیت و متعاقباً حکم بر اعسار  -1

پرداخت، هر پنج ماه به به صورت محکومیت وي به تحویل تعداد دو سکه به عنوان پیشزوج از پرداخت محکوم

قانون نحوه اجراي  3قسط و اقساط معوق در راستاي ماده شده و در نتیجه عدم پرداخت پیشیک سکه طال صادر 

علیه که محکومعلیه موافقت شده است. با توجه به اینبا بازداشت محکوم 1394هاي مالی مصوب محکومیت

هاي حوه اجراي محکومیتنامه اجرایی نآیین 4دادخواست تعدیل اقساط را تقدیم نموده است، آیا با توجه به ماده 

رئیس محترم قوه قضاییه، تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مانع جلب و بازداشت  18/6/1399مالی مصوب 

  علیه تأمین متناسب اخذ شود؟ علیه است و در صورتی که مانع جلب باشد، آیا باید از محکوممحکوم

بهار آزادي محکوم شده و با صدور حکم اعسار علیه بابت مهریه به پرداخت تعداد پانصد عدد سکه محکوم -2

، 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96به پرداخت هر ماه پنج سکه محکوم شده است. در راستاي اعمال ماده 

که، در پرونده دیگري که در علیه که کارمند است را کسر کرد؟ توضیح آنتوان حقوق و مزایاي محکومآیا می

یادشده، یک چهارم حقوق  96گري مطرح است، با صدور گزارش اصالحی و در اجراي ماده شعبه اجراي احکام دی

که کسر یک چهارم حقوق و مزایا در شود. پرسش این است که با توجه به اینعلیه کسر میو مزایاي این محکوم

یه را علمزایاي محکوم توان یک چهارم حقوق وهاي دیگر میپرونده اخیرالذکر جبري نبوده است، آیا براي پرونده

  کسر کرد؟ 

 پاسخ:

  

رئیس محترم  18/6/1399هاي مالی مصوب نامه نحوه اجراي محکومیتآیین 4از حکم مقرر در تبصره ماده  -1

قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادي یا عدم حبس 

نامه یادشده، بر منع حبس یا و تبصره آن از آیین 4ماده  علیه در آینده فراهم شود. بر این اساس حکممحکوم

علیه به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط داللت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل بازداشت محکوم

کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی می



شده ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند علیاالصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسري به اقساط پرداختمیکند و 

نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأي صادر کند؛ بنابراین 

میشود؛  علیه نیز استصحابنسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکوم

  که دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رأي خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.مگر آن

ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادي با توجه به اهمیت حقوق و مزایاي مستخدمان در تأمین معیشت آن -2

به نحو اطالق و حسب مورد توقیف و  1356کام مدنی مصوب قانون اجراي اح 96گذار در ماده موضوع، قانون

برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي کارکنان موضوع این ماده را منع کرده است؛ لذا مطابق 

این ماده فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایاي مستخدم بابت بدهی وي قابل توقیف و کسر است و 

از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایاي مستخدم را در اجراي مقررات فوق توقیف و کسر توان بیش نمی

زمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایاي مستخدم را بابت اجراییه دیگر توان همکرد؛ بنابراین، نمی

  کسر کرد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/05    

7/1401/468   

  ك  468-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی «دارد که مقرر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483با توجه به حکم ماده 

تواند از دادگاه علیه مینظر کند، محکومدر جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف

نده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست صادرکن

کند رسیدگی می) این قانون، 300العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (علیه در وقت فوقمحکوم

، چنانچه حکمی در دادگاه بخش یا دادگاه شهرستانی ...»د یا دهو مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می

که فاقد دادستان و دادسرا است، صادر و نزد دادگاه تجدید نظر قطعی شود، آیا اعمال ماده یادشده نزد دادگاه تجدید نظر 

  به عنوان دادگاه صادر کننده حکم قطعی، باید با حضور دادستان یا نماینده او صورت گیرد؟

 پاسخ:

سوي دادگاه عمومی بخش در دادگاه تجدید نظر استان مورد تجدید نظرخواهی  در فرض پرسش که رأي صادره از

فیف علیه تقاضاي تخواقع و منتهی به محکومیت قطعی متهم شده است و متعاقبًا به لحاظ گذشت شاکی محکوم

استان مطرح کرده است، دادگاه تجدید نظر  1392قانون آیین دادرسی کیفري  483در مجازات را به استناد ماده 

العاده با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از این قانون در وقت فوق 483و 451، 300با لحاظ مواد 

معاونان یا دادیاران تشکیل و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. ضمناً با وصف 

و رسیدگی منوط به حضور دادستان یا نماینده وي  ابالغ مراتب به دادستان یا نماینده وي تشکیل جلسه مزبور

  باشد.نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/01    

7/1401/453   

  ح  453-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اده شود و حکمی خالف شرع بیّن تشخیص د 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477چنانچه با اعمال ماده 

اعاده دادرسی تجویز شود، در صورتی که نسبت به دادنامه موضوع اعاده دادرسی اجراییه صادر شده باشد، آیا 

  شود؟عملیات اجرایی صرفاً متوقف و یا به وضعیت سابق اعاده می

 پاسخ:

سوي از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477در فرض سؤال با پذیرش اعاده دادرسی موضوع ماده 

 9قانون مذکور و تبصره ماده  478ریاست محترم قوه قضاییه و دستور توقیف عملیات اجرایی در اجراي ماده 

، در واقع اجراي حکم تا حصول 7/9/1398قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477العمل اجرایی ماده دستور

 ه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجراییافتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامنتیجه قطعی به تعویق می

  اي از عملیات اجرایی است؛ نه اعاده به وضع سابق.در هر مرحله

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/28    

7/1401/443   

  ك  443-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اشی از وقوع جرایم عمدي یا غیر عمدي توسط دادستان به پزشکی قانونی، آیا معرفی مصدومان بابت صدمات ن

بدون تنظیم شکایت و تشکیل پرونده قضایی یا بدون تشکیل پرونده در دادسرایی که به آن مراجعه شده است، 

  توان فروض زیر را مطرح کرد:داراي محدودیت قانونی است؟ به عنوان مثال، می

صله تقریبی سی تا چهل کیلومتري با حوزه قضایی دادگستري شهرستان و فاقد پزشکی دادگاه بخش داراي فا -الف

قانونی است و بعضا افرادي که در شهرستان سکونت دارند، در حوزه دادگاه بخش داراي باغات و امالکی هستند 

دمات ش، در دفاتر خکه به جهت بروز اختالف و وقوع منازعه، این افراد پس از تنظیم شکواییه خطاب به دادگاه بخ

الکترونیک قضایی حوزه قضایی بخش، صرفاً جهت معرفی به پزشکی قانونی و مراجعه فوري به پزشک قانونی و 

کنند و پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی جهت پیگیري عدم تحمیل بعد مسافت به دادسراي شهرستان مراجعه می

  کنند.  شکایت ارسالی به دادگاه بخش مراجعه می

هاي خانوادگی صرفاً با مراجعه به دادستانی بدون تنظیم شکواییه درخواست افراد مصدوم از نزاع بویژه در نزاع -ب

معرفی به پزشکی قانونی دارند تا در صورت تکرار ضرب و جرح و یا استمرار رفتار نامناسب در آینده شکایت 

  کنند.

 پاسخ:

جرم به عهده مرجع قضایی محل وقوع آن است. قانون آیین دادرسی کیفري رسیدگی به  310الف) به موجب ماده 

همان قانون چنانچه جرم در حوزه قضایی دیگري غیر از حوزه قضایی محل  116از سوي دیگر به موجب ماده 

وقوع جرم، کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود یا مقیم باشد شروع به تعقیب بالمانع است؛ بنابراین در فرض 

طرح شکایت شده یا به هر علت تعقیب آغاز گردیده موجبی جهت مداخله دادسراي  سؤال چنانچه در حوزه بخش

و  116ماده » ب«شهرستان وجود ندارد؛ اما اگر شاکی ابتدائًا به دادسراي شهرستان مراجعه کند در اجراي بند 

ر عدم قرا گیرد و نتیجه با صدورقانون آیین دادرسی کیفري تحقیقات و اقدامات مقتضی صورت می 117ماده 

گردد. در غیر این موارد موجب قانونی براي مداخله دادسراي شهرستان مورد صالحیت به مرجع صالح ارسال می

  نظر وجود ندارد.



این قانون، چنانچه جرم موضوع این  64و  90قانون آیین دادرسی کیفري و لحاظ مواد  12ب) با توجه به ماده 

باشد معرفی بزه دیده (مصدوم) به پزشکی قانونی نیازمند طرح شکایت  بند از پرسش از جمله جرایم قابل گذشت

ه تواند با مراجعه بباشد. قابل ذکر است در صورتی که متقاضی قصد شکایت نداشته باشد میاز سوي وي می

  شوراي حل اختالف (محل) نسبت به تأمین دلیل اقدام کند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

یهمدیر کل حقوقی قوه قضای



  
 

1401/06/06    

7/1401/440   

  ح  440-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی  184و ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  2با توجه به حکم مقرر در ماده 

له ییه فقط از سوي محکوم، آیا درخواست صدور اجرا1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

که در برخی دعاوي مانند تقسیم ترکه و گواهی عدم امکان سازش (به درخواست زوجه یا شود یا اینپذیرفته می

  شود؟زوج) درخواست صدور اجراییه از هر یک از طرفین دعوا پذیرفته می

 پاسخ:

له ها با تقاضاي محکوم، اجراي احکام دادگاه1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  4و  2اوالً، با عنایت به مواد 

بینی که در قانون ترتیب دیگري پیشآید؛ مگر آنمقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل مییا نماینده و یا قائم

 علیهاالصول منوط به تقاضاي کتبی وي است و محکومشده باشد؛ بنابراین اجراي حکم دادگاه و صدور اجراییه علی

  تواند چنین تقاضایی کند.نمی

  ثانیاً، برخی مصادیق موضوع استعالم، بنا به جهات زیر از شمول حکم یادشده خروج موضوعی دارد:

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 184نخست. در خصوص گزارش اصالحی مطابق ماده 

به بعد این قانون صادر  178الحی که وفق مقررات ماده نامه موضوع گزارش اص، مفاد سازش1379مدنی مصوب 

ع ها به موقها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهمقام قانونی آنشده است، نسبت به طرفین و وراث و قائم

توانند اجراي گزارش اصالحی شود؛ بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر یک از طرفین میاجرا گذاشته می

، اجراي گزارش اصالحی 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  4ا از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده ر

  مستلزم صدور اجراییه است.

دوم. در خصوص تقسیم ترکه اوالً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک 

رح است. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترك را از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل ط

نفع بوده و میتوانند تقاضاي اجراي آن را بنمایند، به که هر یک از ورثه ذيدرخواست کرده باشد، با توجه به این

به  بوده و اجراي حکم منوط 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  2نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 



صدور اجراییه به تقاضاي خواهان نیست و نیازي به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضاي هر یک از ورثه و از 

  طریق فروش ماترك، حکم بر تقسیم ترکه قابل اجرا است.

 1391قانون حمایت خانواده مصوب  29سوم. در خصوص گواهی عدم امکان سازش، با توجه به قسمت اخیر ماده 

که زوجه، خوانده دادخواست طالق باشد یا خواهان آن و اعم اطالق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آنو نظر به 

که رأي صادره، طالق یا گواهی عدم امکان سازش باشد، براي دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود از این

ور اجراییه را درخواست کند. شرط صدور تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صد(مانند مهریه) پس از ثبت طالق می

قانون صدراالشاره، اجرا و ثبت طالق است؛ بنابراین، اگر  29اجراییه براي حقوق مالی زوجه در اجراي ذیل ماده 

که مطابق یادشده، وجود ندارد؛ مگر آن 29به هر دلیلی طالق ثبت نشود، امکان صدور اجراییه بر اساس ذیل ماده 

  دخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد، حکمی صادر شده باشد.مقررات عمومی، دا

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/06    

7/1401/433   

  ح 433-1/8-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

مومی دیوان عالی کشور قیمت روز هیأت ع 1/4/1400مورخ  811هرگاه خریدار در اجراي رأي وحدت رویه شماره 

ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، حکم صادر کند؛ اما به دلیل روند 

ها افزایش یافته باشد، طوالنی تجدید نظرخواهی، مدت قابل توجهی از تاریخ اعالم نظر کارشناس سپري شده و قیمت

  هاي زیر پاسخ دهید: رسشخواهشمند است به پ

است  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19الف) آیا موضوع، مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 

  و در مقام اجرا، امکان تعدیل وجود دارد؟ 

طرح دعوا و التفاوت را با تواند مابهب) در صورت عدم امکان تعدیل مبلغ اعالمی از سوي کارشناس، آیا خریدار می

  کارشناسی مجدد مطالبه کند؟ 

  توان با تقدیم دادخواست از تاریخ کارشناسی پرونده سابق، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد؟ ج) آیا می

هیأت عمومی دیوان کشور  15/7/1393مورخ  733د) در صورتی که دادگاه سابقاً به استناد رأي وحدت رویه شماره 

ک مرکزي، رأي صادر کرده و در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته و اجراییه صادر شده باشد؛ بر اساس شاخص اعالمی بان

به، به نکرده باشد و خواهان با توجه به گذشت زمان و عدم وصول محکومعلیه اقدامی جهت پرداخت محکوماما محکوم

که رأي رح کند، با توجه به اینرا مط 1/4/1400مورخ  811دعواي مطالبه غرامات بر اساس رأي وحدت رویه شماره 

ار که از موارد  اعتبباشد و تفسیر قانون است، آیا دعواي مذکور قابل استماع است یا آنوحدت رویه تأسیس جدید نمی

  تواند بر اساس رأي وحدت رویه یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟شود؟ آیا دادگاه میامر مختومه محسوب می

 پاسخ:

که در  گونههمان 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19صره ذیل ماده مقررات تب -الف

متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادالنه روز از طرف 

که در اجراي  کنند؛ اما در فرض سؤالکارشناس رسمی است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر می

للغیر درآمدن هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق 1/4/1400مورخ  811رأي وحدت رویه شماره 

مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس 

اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و 

دلیل طوالنی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه 



اطی بیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشتجدید نظر می

ندارد و در اجراي رأي  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19به حکم مقرر در تبصره ماده 

وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر 

به کارشناسی، دادگاه تجدید نظر وجه معینی را نوع و اوصاف، ضروري دانسته است؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد 

قانون  19مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجراي حکم بنا به جهت یادشده موجبی براي اعمال تبصره ماده 

نیست و رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است  1381کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

  رأي قطعی، اختیار و تکلیف دیگري ندارد.و اجراي احکام جز اجراي 

التفاوت قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختوم فاقد وجاهت مطالبه مابه -ب و ج

تواند با رعایت مقررات قانونی خسارت تأخیر علیه، مالک میاست؛ اما در صورت تأخیر غیر موجه محکوم قانونی

  تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجراي دادنامه مطالبه کند.

رأي وحدت رویه نسبت به رأي قطعی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  471اوالً، به موجب ماده  -د

ه یافته است و استثناي قسمت اخیر ماده یادشده با توجه بنابراین اصل بر اجراي حکم قطعی یا قطعیتاثر است؛ ببی

، ناظر بر »شودمطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می«سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت 

  احکام کیفري بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. 

للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده ثانیاً، در فرض سؤال که قبالً خریدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق

هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور  15/7/1393مورخ  733و پرونده به استناد رأي وحدت رویه شماره 

خیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأ

ه بعلیه مبلغ محکومنرخ روز منجر شده است، هرچند در فرض سؤال، رأي صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم

را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع دایر 

اوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، با التفبر مطالبه مابه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت  1/4/1400مورخ  811استناد به رأي وحدت رویه شماره 

  مدنی فاقد وجاهت قانونی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/12    

7/1401/432   

  ح  432-92-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت دهیاري قابل استماع است؟ در فرض صدور این قرار، آیا در  -1

  توان اموال این نهاد را توقیف کرد؟ مرحله اجرا می

طرفیت ادارات دولتی قابل استماع است؟ در فرض صدور قرار، آیا منع آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به  -2

  توقیف اموال دولتی مانع اجراي قرار تأمین خواسته است؟ چه راهکاري براي اجراي این قرار وجود دارد؟

 پاسخ:

قانون مدیریت  5و ماده  1377هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاري -1

شود؛ این در حالی است با اصالحات بعدي، دهیاري نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می 1386مصوب  خدمات کشوري

ها و فقط شامل وزارتخانه 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب که قانون نحوه پرداخت محکوم

و جزء نهادهاي عمومی غیردولتی هستند، ها که داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاري

پذیر ها در راستاي قرار تأمین خواسته امکانباشند؛ بر این اساس، توقیف اموال دهیارياز شمول مقررات این قانون خارج می

  است.

و  1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم -2

ع هاي مقرر قانونی موضوها و مؤسسات دولتی در مهلتتبصره آن، صدور و اجراي قرار تأمین خواسته نسبت به وزارتخانه

» ج«هاي مذکور نیز با توجه به حکم مقرر در بند قانون یادشده، فاقد محمل قانونی است و در صورت سپري شدن مهلت

و بر اساس ساز و  4/12/1393بخشی از مقررات مالی دولت مصوب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم  24ماده 

  شود.ها و مؤسسات دولتی، اقدام میبه از اموال وزارتخانهشده براي وصول محکومبینیکار پیش

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/05    

  ك   1401-168-430

  ك  430-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند، عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت نظر به این

شوند و از جمله این امر موجب بروز روانی می -و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی 

شود، لذا خواهشمند است این مرجع جرمانه منجر میهاي کالمی و غیر کالمی و گاه به ارتکاب رفتار مپرخاشگري

  را ارشاد فرمایید:

با اصالحات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38ماده » ث«آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند  -1

  شود؟و الحاقات بعدي می

بایست بازپرس می هايپرسش 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  195که حسب ماده با توجه به این -2

هاي کننده بزه ارتکابی را ناشی از فشارمرتبط با اتهام و در محدوه آن باشد، در صورتی که مقام قضایی رسیدگی

روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد، آیا پرسش از متهم در این خصوص نقض اصل 

  گفته است؟مندرج در ماده پیش

(ضرورت تصریح به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38تکلیف مقرر در تبصره یک ماده  با توجه به -3

جهات تخفیف در رأي صادره)، آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأي، نقض حریم خصوصی افراد و داراي اشکال 

  است؟

 پاسخ:

عادت ماهانه در زنان الزاماً موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگري و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوي  -1

قانون  38آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده 

نابراین در فرض سؤال، چنانچه قاضی احراز کند وضع ، امري اختیاري است؛ ب1392مجازات اسالمی مصوب 

ماده » ث«خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده است، بر اساس بند 

  تواند مجازات وي را مطابق قانون تخفیف دهد.می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38



تکاب جرم و حاالت روحی و روانی او که احتماالً در ارتکاب جرم مؤثر پرسش از متهم راجع به انگیزه ار -2

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  195بوده و در تعیین مجازات (نوع و میزان) نیز ممکن است مؤثر باشد، با ماده 

  منافاتی ندارد. 1392

الزامی است  1392می مصوب قانون مجازات اسال 38قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده  -3

و در فرض سؤال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده 

گفته بداند، ذکر این امر در رأي دادگاه به نحوي که عرفاً باعث هتک ماده پیش» ث«و آن را از مصادیق بند 

یف مجازات قانوناً الزامی است و نقض حریم خصوصی وي محسوب حرمت وي نشود، در راستاي اعمال تخف

  شودنمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/06    

7/1401/423   

  ح  423-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بانک مرکزي و بازار به ارز خارجی است، با توجه به تفاوت فاحش قیمت اعالمی از سوي در فرضی که محکوم

و نظریات  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46آزاد و با عنایت به حکومت قاعده الضرر و با لحاظ ماده 

علیه در حدود محکومیت ملزم به اقدام است، چنانچه اجراي که محکوممشورتی متعدد آن اداره کل مبنی بر این

هاي بازار نداشته باشد، خواهشمند است اعالم فرمایید خی محدودیتاحکام توانایی تهیه ارز خارجی را به سبب بر

مالك محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجراي حکم، نرخ اعالمی از سوي بانک مرکزي است یا کانون صرافان و یا 

 مورخ 90نرخ بازار آزاد؟ همچنین چنانچه موضوع خواسته، ارز خارجی باشد، با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

  شود؟هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می 1353/10/4

 پاسخ:

ذر به (ارز) متعبه این باشد که تهیه محکومکننده از محاسبه محکومبه ارز باشد و مقصود سؤالاوالً، اگر محکوم

بر حکم دادگاه ارز خارجی است، به، براکه در فرض استعالم محکومباشد یا در دسترس نباشد، با توجه به این

له تحویل دهد و چنانچه تهیه آن متعذر علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوممحکوم

، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46باشد، با توجه به مالك ماده 

ت له پرداخعلیه وصول و به محکوماء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوماالدعدم تراضی بهاي آن به قیمت یوم

به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک کننده این است که محکومشود؛ اما اگر منظور سؤالمی

ت و پرداخ مرکزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول

که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزي خاصی تأمین شود یا به آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن

حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزي باید رعایت 

  شود.

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب درسی دادگاهقانون آیین دا 522ثانیاً، وجه رایج مندرج در ماده 

کند؛ زیرا، تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به ارزهاي خارجی تسري پیدا نمی

شود، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبناي ارزش ثابت ریال (وجه رایج تعیین می



شود؛ بنابراین، ارزهاي مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصوالً وجه رایج به یران) محاسبه میدرا

مورخ  90معناي پول رایج در داخل کشور است و شامل پول دیگر کشورها نیست و رأي وحدت رویه شماره 

آیین دادرسی مدنی مصوب قانون  719هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده  4/10/1353

 522آن و مغایرت مفاد آن با ماده  719صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده  1318

  صدرالذکر، قابل استناد نیست.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/21    

7/1401/422   

  ك  422-168-1401  شماره پرونده:

  استعالم:

اي همراه با متهم از حوزه قضایی استان دیگر به دادسراي شهرستان ورامین با قرار عدم صالحیت در صورتی که پرونده

ارسال گردد و مقام تحقیق در دادسراي ورامین عقیده به صالحیت همان مرجع صادر کننده عدم صالحیت داشته باشد و 

ت به ایجاد اختالف در صالحیت محلی یا ذاتی می نماید و متهم حسب تفهیم اتهام صورت گرفته از در همین راستا مبادر

  گردد خواهشمند است نسبت به سواالت ذیل ارشاد فرمایید.قبل و عجز از معرفی تأمین نیز به زندان معرفی می

تالف پرونده مطروحه بایستی از آمار آیا پس از ایجاد اختالف در صالحیت و ارسال پرونده به مرجع عالی جهت اخ -1

  شعبه تحقیق کسر گردد؟

در صورت ایجاد اختالف در صالحیت و ارسال پرونده به مرجع عالی تکلیف نظارت بر بازداشت متهم ناشی از عجز  -2

 بازداشتقانون آیین دادرسی کیفري با کدام مرجع می باشد؟ به عبارتی ابقاء قرار  242از معرفی تأمین بر اساس ماده 

ناشی از تأمین یا فک و تخفیف آن با کدام مرجع قضایی می باشد؟ اهمیت موضوع در خصوص نظارت بر مدت زمان 

  باشد.بازداشت بر اساس حداقل مجازات قانونی رفتار مجرمانه انتصابی حداقلی حائز  اهمیت می

 پاسخ:

وجب قانونی جهت احتساب پرونده به عنوان االصول با صدور قرار عدم صالحیت از سوي مرجع قضایی، معلی -1

صالح جهت ادامه باشد و پرونده امر باید با کسر از آمار به مرجع ذيموجودي شعبه صادر کننده قرار یادشده نمی

  رسیدگی یا حل اختالف ارسال شود.

در  1392صوب قانون آیین دادرسی کیفري م 244و وحدت مالك ذیل ماده  242، 240، 226با عنایت به مواد  -2

قانون  242لزوم تعیین تکلیف فوري نسبت به متهمان بازداشتی، در فرض پرسش، انجام تکالیف مقرر در ماده 

الذکر مبنی بر اظهارنظر در خصوص قرار تأمین ظرف مواعد قانونی و نیز رعایت مدت بازداشت متهم بر اساس فوق

اقل حبس مقرر در قانون براي جرم) با مراجع قضایی است قانون (رعایت مدت بازداشت موقت متهم و نیز لحاظ حد

که با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به مرجع حل اختالف ارسال کرده است؛ بنابراین اعتقاد مرجع مزبور بر عدم 

صالحیت خود، نافی انجام تکلیف قانونی در خصوص تعیین تکلیف متهم بازداشتی و تعیین وقت نظارت از این حیث 

  باشد.مین

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/01    

7/1401/409   

  ح  409-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

پذیر نیست و مستلزم در دعاوي مالی که تقویم آن از حیث ارزش ریالی خواسته در حین تقدیم دادخواست امکان

  ر جریان دادرسی است: بررسی د

  الحساب تقویم شود؟الف) آیا هزینه دادرسی ضرورتاً باید علی

  شود؟ب) چنانچه دادخواست به مبلغ بیست میلیون و یک ریال تقویم شود، هزینه دادرسی به چه میزانی اخذ می

  یش است؟الوکاله پس از تعیین میزان ریالی خواسته در جریان دادرسی قابل افزاج) آیا میزان حق

 پاسخ:

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14مستفاد از بند  -2و  1

با اصالحات و الحاقات بعدي، در مواردي که قیمت خواسته در دعاوي مالی در هنگام تقدیم دادخواست  1373

ات الحساب وفق جدول تعرفه خدمدادرسی به طور علیپذیر نیست و هزینه معلوم نیست، تقویم خواسته عمالً امکان

ه شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواستقضایی ابالغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می

  شود.توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می

ریان دادرسی قابل افزایش است و الوکاله پس از تعیین و مشخص شدن میزان ریالی خواسته در جمیزان حق -3

  باشد.وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه به میزان مذکور می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/06/09    

7/1401/406   

  ح  406-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند و مستند دعواي خود را قرض دادن آن به خوانده را مطرح میچنانچه خواهان دادخواست مطالبه وجه به دلیل 

که عقد قرض، عملی حقوقی است که نیاز به اثبات دارد، آیا کند، با توجه به اینیک فقره رسید بانکی اعالم می

  کند؟خواهان باید اثبات عقد قرض را نیز به صورت توأمان درخواست کند یا صرف مطالبه وجه کفایت می

 :پاسخ

وجه، خواهان هرچند باید جهت استحقاق خود را اثبات کند؛ اما براي اثبات آن ملزم به طرح  در دعواي مطالبه

باشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال که خواهان مدعی است مبلغی را به خوانده قرض داده و دعواي جداگانه نمی

د، دادگاه با رسیدگی به کنرغم سپري شدن مدت قرض و حلول سررسید، خوانده از پرداخت وجه خودداري میبه 

کند و برابر قانون موجبی ادله استنادي خواهان و لحاظ دفاعیات خوانده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ می

  براي الزام خواهان به طرح دعواي مستقل و یا توأمان دعوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

قوه قضاییه مدیر کل حقوقی



 

1401/06/19    

7/1401/395   

  ك  395-53-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عدم ، در خصوص پرونده1401قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصالحی  2ماده  7با توجه به تبصره  -1

ز مربوط به قبل ا رفع تعهد ارزي معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن مطروحه در شعب تعزیرات حکومتی که

است، چه مرجعی صالح به رسیدگی است؛ شعب سازمان تعزیرات  1401/2/11تاریخ الزم االجرا شدن قانون 

  حکومتی یا دادسرا و دادگاه؟ 

باشد، در این صورت دادگاه با توجه به تاریخ در صورتی که نظر آن مرجع به صالحیت دادسرا و دادگاه می -2

باید بر اساس قانون االجرا شدن قانون اصالحیه است، میربوط به قبل از تاریخ الزمعدم رفع تعهد ارزي که م

علیه را به جریمه نقدي محکوم نماید؟ با ذکر این مطلب که در قانون قبل عدم رفع تعهد ارزي قبلی صرفاً محکوم

ي ت آن جریمه نقدتخلف محسوب و بدون قید محدودیت مبلغ در صالحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و مجازا

االجرا شدن قانون اصالح مبارزه با قاچاق کاال و ارز، عدم رفع تعهد ارزي که از تاریخ الزمبوده است؛ حال آن

چنانچه معادل یا بیش از صد میلیارد باشد، جرم محسوب و در صالحیت دادسرا و دادگاه قرار گرفته و مجازات 

  آن حبس و جزاي نقدي است.

 پاسخ:

مکرر قانون  2ماده  7صد میلیارد ریال یا بیش از آن تا زمان تصویب تبصره عدم رفع تعهدات ارزي معادل یک

و در صالحیت سازمان » تخلف ارزي«فاقد وصف کیفري و واجد وصف  1400مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال 

ی به تخلف عدم رفع تعهدات ارزي به هر میزان که باشد تا قبل از تعزیرات حکومتی بوده است؛ بنابراین رسیدگ

گفته، کماکان در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است مکرر پیش 2ماده  7االجرا شدن تبصره تصویب و الزم

قانون مجازات اسالمی که ناظر بر اجراي فوري قانون الحق نسبت به جرایم سابق بر  11و موضوع از شمول ماده 

  وضع قانون (نه تخلفات سابق بر وضع قانون) است، خروج موضوعی دارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/05    

7/1401/389   

  ك  389-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مت ماده یک قانون ارتقاء سال »ب«که طبق بند در مورد اتهام ارتشاء کارشناسان رسمی دادگستري، با توجه به این

دهنده با اصالحات و الحاقات بعدي، کارشناسان رسمی جزء افراد ارائه 1390نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 

قانون  588شود و عمالً ماده اند، آیا این ماده شامل تمامی کارشناسان رسمی میخدمات عمومی معرفی شده

) نسخ شده است یا فقط این ماده هیأت مدیره و اعضاي اداري کانون 1375مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب 

  گیرد؟شود و کارشناسان رسمی دادگستري مشمول این حکم قرار نمیکارشناسان را شامل می

 پاسخ:

، توسط هر یک از کارشناسان رسمی 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  588ارتکاب جرم موضوع ماده 

ماده یک قانون ارتقاء سالمت نظام » ب«ادگستري مستوجب مجازات مقرر در این ماده است و این امر با بند د

دار خدمات عمومی پرداخته اي عهدهکه به تعریف مؤسسات خصوصی حرفه 1399اداري و مقابله با فساد اصالحی 

شود و هر کدام در گفته مشاهده نمیپیش 588شده با ماده است، منافات ندارد و تعارضی بین مقررات قانون یاد

  محل خود قابل اجرا است

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/09    

7/1400/382   

  ك  382-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

سوي ادارات شاکی (اعم از اداره حفاظت در فرایند رسیدگی به جرایم تعلیف غیر مجاز دام یکی از دستوراتی که عمدتا از 

محیط زیست و اداره منابع طبیعی و آبخیزداري ) مورد تقاضا قرار می گیرد ، دستور اخراج دام از اراضی ملی و حفاظت 

آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازي محیط زیست  8تبصره ماده  11ماده  3شده می باشد. در این خصوص تبصره 

قانون حفاظت و بهسازي محیط  15به ضابطین خاص محیط زیست (موضوع ماده  1374با اصالحات  1354مصوب 

) این اختیار را داده تا راسا بدون تحصیل دستور قضایی نسبت به اخراج دام اقدام کنند. لیکن این  1353زیست مصوب 

ت و بهره برداري از جنگلها و مراتع قانون حفاظ 54اختیار در خصوص ضابطین خاص اداره منایع طبیعی (موضوع ماده 

) در قوانین موضوعه تصریح نشده است. حال سوال این است که آیا مقررات آیین نامه اجرایی یاد شده در  1341مصوب 

خصوص ضابطین محیط زیست مبنی بر اخراج دام به ضابطین منابع طبیعی نیز قابل تسري است؟ در صورتی که پاسخ 

رئیس حوزه قضایی با اختیار حاصل از چه مقرراتی می تواند دستور اخراج دام را قبل از شروع به  منفی باشد دادستان را

به ترتیب مبنی بر اختیار ضابطان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  77و  44رسیدگی صادر نماید؟ ایا مفاد ماده 

  ه می شود؟و دادستان در حفظ آثار و ادله جرم در جرایم مشهود شامل فرض مسئل

 پاسخ:

قانون  54شده (منابع طبیعی) با توجه به ماده در خصوص جلوگیري از چراي غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق -3و  1

 45و  44، 29، 28با اصالحات و الحاقات بعدي و لحاظ مواد  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلحفاظت و بهره

زمان منابع طبیعی) ضابط دادگستري محسوب و با بانی (سامأموران جنگل 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

گفته و قوانین قانون پیش 44رأساً مکلف به اقدام قانونی در مورد مقررات ماده الذکر، توجه به مشهود بودن جرم فوق

ع الذکر و گزارش به مرجها از اراضی فوقخاص مربوط در جهت جلوگیري از استمرار جرم یاد شده و از جمله اخراج دام

  باشند.ربط میقضایی ذي

قانون آیین دادرسی  77پرسش، پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمناً مقررات ماده  3و  1با توجه به پاسخ بندهاي  -2

این قانون است و از شمول بزه چراي  302ناظر به جرایم موضوع بندهاي الف، ب، پ، و ت ماده  1392کیفري مصوب 

  .شود، خروج موضوعی داردمحسوب می 7توجه به جزاي نقدي نسبی مجازات تعزیري درجه دام بدون پروانه چرا که با 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/05    

7/1401/360   

  ك  360-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

) متهم است، در خارج از کشور 2م درجه فردي که به اخالل کالن در نظام اقتصادي کشور از طریق قاچاق ارز (جر

 350بوده و دسترسی به وي امکان پذیر نیست؛ اما براي دفاع از خود وکیل معرفی کرده است؛ با توجه به ماده 

داند و از طرفی که عدم حضور شخص متهم را مانع از رسیدگی می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

این قانون نیز با وصف حضور وکیل تعیینی خالی از ایراد نیست،  394اده صدور قرار رسیدگی غیابی موضوع م

  خواهشمند است اعالم فرمایید تکلیف دادگاه براي ادامه رسیدگی و صدور رأي؛ اعم از حضوري یا غیابی، چیست؟

 پاسخ:

این است که در جرایم موضوع  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  350اوالً، مقصود مقنن در صدر ماده 

حضور وکیل متهم براي  348این قانون، گر چه با توجه به ماده  302ماده » ت«و » پ«، »ب«، »الف«بندهاي 

لسه دادگاه ضروري است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود؛ بنابراین، در فرض سؤال تشکیل ج

و براي وي وکیل تسخیري تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل » هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده«

بوده یا  که متهم متواريشد؛ مگر آنبادر جلسه دادگاه در جرایم یادشده تفاوتی بین وکیل تسخیري و تعیینی نمی

قانون رفتار شود. در موارد مشمول  394دسترسی به وي امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 

ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را براي دادرسی ضروري تشخیص 

  پذیر است. ندهد، امکان

، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  350ررات ماده ثانیاً، مق

 پذیر نیست وقانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی امکان 302موضوع ماده 

داشته باشد، با توجه به مقررات الزم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود ن

که اتهام انتسابی از جمله قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بالمانع است؛ مگر آن 406و 394مندرج در مواد 

  اللهی دارد.جرایمی باشد که صرفاً جنبه حق



نی وي ل تعییثالثاً، در مواردي که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکی

قانون آیین دادرسی  406در جلسات دادگاه کیفري و تدارك دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده 

  رأي صادره حضوري است. 1392کیفري مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/19    

7/1401/347   

  ح  347-3/1-1401شماره پرونده:  

  ستعالم:ا

  هاي زیر پاسخ دهید:خواهشمند است به پرسش

لها در به سکه طال است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکومهاي مطالبه مهریه که محکومدر پرونده -1

علیه نظیر توقیف حقوق و مزایاي مستمر و غیر مستمر محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96اجراي ماده 

به سکه را به نرخ کار، پاداش، عیدي و تسهیالت دریافتی وي را درخواست کند، اجراي احکام مدنی باید محکوماضافه

علیه اعالم کند؛ این در حالی است که با توجه به متغیر بودن قیمت مسکوکات طال روز محاسبه و به محل خدمت محکوم

شده با معادل ریالی سکه به سازي دقیق مبالغ توقیفسبه و معادلعلیه، محاو برداشت تدریجی ماهانه از حساب محکوم

پذیر نیست. از سوي دیگر، در این حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و این امر موجب ایجاد دور نرخ روز امکان

هد تبدیل تع هاي تدریجی به درخواست بستانکار صورت گرفته و از مواردو تسلسل خواهد شد؛ در حالی که برداشت

سازي مبلغ ریالی توقیف شده در هر ماه با نرخ سکه در روز برداشت امري صحیح است؛ بنا به مراتب یادشده، آیا معادل

علیه تا میزان یک توقیف حقوق و مزایاي محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96به موجب ماده  -2است؟ 

ن جزء مستثنیات دین است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مدیون حکم بر سوم یا یک چهارم مجاز است و مازاد بر آ

تواند عالوه بر وصول اقساط مقرر در حکم، از اجراي احکام مدنی توقیف له میبه صادر کند، آیا محکومتقسیط محکوم

وقیف حقوق و مزایاي خود علیه به سبب تعلیه را درخواست کند؟ در این صورت، چنانچه محکومحقوق و مزایاي محکوم

علیه توان محکوممی 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3اقساط مقرر را نپردازد، آیا در اجراي ماده 

  را بازداشت کرد؟

علیه حسب مورد تا میزان یک سوم توقیف حقوق و مزایاي محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96ماده  -3

را مجاز دانسته و بین مزایاي مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است؛ اما برخی همکاران قضایی بین  یا یک چهارم

عسر  کنند؛ این امر سبب ایجادمزایاي مستمر و غیر مستمر تفکیک نموده و مزایاي غیر مستمر را به طور کامل توقیف می

قساط مقرر در حکم تقسیط را پرداخت کند، آیا توقیف تمامی علیه اعلیه و عائله وي است. چنانچه محکومو حرج محکوم

  مزایاي غیر مستمر وي صحیح است؟

علیه داراي شغل آزاد باشد و از دستگاه کارتخوان که به حساب شخصی او متصل است، استفاده کند، چنانچه محکوم -4

که این حساب و صحیح است یا اینآیا توقیف حساب مذکور به نحوي که منجر به توقف کار و کسب و کار وي شود 

  شود؟موجودي آن جزو مستثنیات دین محسوب می



 پاسخ:

علیه موظف به تأدیه همان که حکم به پرداخت تعدادي سکه طال صادر شده باشد، محکوماوالً، در مواردي -1

علیه نیز نتوان هاي محکوماییکه از اجراي حکم امتناع کند و از دارله است در صورتیتعداد سکه به محکوم

شود و به فروش ها از دیگر اموال وي توقیف میبه را به صورت سکه وصول نمود، معادل قیمت سکهمحکوم

شود الذمه نمیعلیه بريله داده نشود، محکومها به محکومرسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکهمی

  ). 1392کیفري مصوب قانون آیین دادرسی  19(تبصره ماده 

به به منظور استیفاي تدریجی محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96ثانیاً، در فرض سؤال، اعمال ماده 

جا که استیفاي محکومبه نیست و از آنعلیه به معناي تقسیط محکوم(مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایاي محکوم

انجامد، تقویم مسکوکات طال تنها براي همان زمان تقویم مدتی به طول میعلیه به از محل حقوق و مزایاي محکوم

جا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات مالك است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طال افزایش یابد، از آن

اخت قیمت االداء مالك است و تقویم اولیه  به معناي توافق بر پردهمچنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم

  که خالف آن براي دادگاه احراز شود.¬نیست؛ مگر آن

، تقسیط محکومبه مانع 1394قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب  11اوالً، مطابق تبصره یک ماده  -2

قانون اجراي احکام  98از استیفاي بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 

علیه معرفی ، توقیف حقوق و مزایاي استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم1356صوب مدنی م

به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق شود، براي استیفاي محکوم

اي ماهانه کمتر از مبلغ هر که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایعلیه نیست و در صورتی و مزایاي محکوم

قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق 

  پذیر است.قانون اخیرالذکر امکان 96با رعایت ماده 

حکمی  1356ب قانون اجراي احکام مدنی مصو 96ثانیاً، برخالف آنچه در استعالم آمده است، حکم مقرر در ماده  

بینی کرده بود؛ این قانون پیش 65ارفاقی و خارج از مستثنیات دین است که مقنن به نحوي مستقل آن را در ماده 

 96علیه (موضوع ماده در فرض عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر و عدم کفایت کسر حقوق و مزایاي محکوم

علیه، وفق ط و عدم دسترسی به دیگر اموال محکوم) جهت پرداخت اقسا1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

این قانون و حبس  3، اعمال ماده 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 18بخش دوم ماده 

  پذیر است. علیه امکانمحکوم



مانع به ، تقسیط محکوم1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 11اوالً، مطابق تبصره یک ماده  -3

  علیه نیست. از استیفاي بخش اجرانشده آن از سایر اموال محکوم

هاي به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد ثانیاً، کل پرداختی

ه کارمند مر بکار، تشویقی، عیدي، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستو نیز وجوه اضافه

 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96شود، غیر از حقوق و مزایاي مستمر بوده و مقررات ماده پرداخت نمی

نبوده و  هابه شامل آنراجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم

هاي غیر مستمر و بدون توان از محل پرداختبنابراین می فقط ناظر به حقوق و مزایاي مستمر کارمند است؛

  به را استیفاء کرد.یادشده، محکوم 96محدودیت موضوع ماده 

) POSخوان (علیه داراي شغل آزاد است و بهاي کاالها از طریق دستگاه کارتاوالً، در فرض سؤال که محکوم -4

معنی توقیف خود حساب نیست تا منجر به توقف کسب شود، توقیف وجوه این حساب به به حساب وي واریز می

  علیه شود. و کار محکوم

احصاء  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24که مستثنیات دین در ماده ثانیاً، با توجه به این

که ایت به ایندر صدر ماده مذکور، بر حصري بودن موارد مستثنیات دین تأکید دارد و با عن» صرفاً «شده و واژه 

 قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین، وجوه حساب شخصیها باید به قوانین استثنایی خالف اصل است و در تفسیر آن

دار قانوناً در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و در نتیجه، قابل توقیف خوان شخص مغازهمتصل به دستگاه کارت

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

قی قوه قضاییهمدیر کل حقو



 

1401/06/16    

7/1401/345   

  ك  345-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا حضور دو بازپرس در یک شعبه قانونی است؟ و قرارهاي صادره آثار قانونی سایر قرارهاي نهایی را دارد؟ -1

تواند برخی پروندهایی را که قبالً به قانون آیین دادرسی کیفري می 339آیا دادستان با در نظر داشتن ماده  -2

  بازپرس اول ارجاع کرده است دوباره به بازپرس دوم ارجاع کند؟ 

 پاسخ:

االصول اقتضاي رعایت نظم در فرایند تحقیقات مقدماتی این است که در هر شعبه بازپرسی صرفاً یک هر چند علی

وارد ضروري استقرار دو بازپرس در یک شعبه فاقد منع قانونی است؛ لکن بازپرس حضور داشته باشد، اما در م

این است که دادستان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  339در این موارد نیز مستفاد از تبصره یک ماده 

قانون  92ده هایی را که قبالً به بازپرس اول ارجاع کرده است (غیر از موارد قانونی موضوع ماتواند پروندهنمی

هاي جدید را به بازپرس دوم ارجاع کند؛ قید تواند پروندهیادشده) اخذ و به بازپرس دوم ارجاع دهد و صرفًا می

مرقوم تا زمانی است که هر دو بازپرس در شعبه حضور داشته باشند و در صورت انتقال هر کدام، ادامه رسیدگی 

  باشد.به وسیله بازپرس مستقر بالمانع می

 ر احمد محمدي باردئیدکت

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/05    

7/1401/338   

  ح  338-88-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  ها؟ماهیت صدور چک چیست؟ آیا تبدیل تعهد است یا انتقال طلب یا هیچ یک از آن -1

تواند بدون در نظر داشتن چک ده میچنانچه در رابطه با فروش خودرو خریدار چک صادر کند، آیا فروشن -2

نامه و به استناد تعهد پایه مطالبه طلب کند یا حتما باید وجه چک را مطالبه نسبت به طلب خود، با ارائه مبایعه

  کند؟ آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر و فروشنده را به مطالبه وجه چک ارشاد کند؟

 پاسخ:

یابد؛ شود و با تسلیم چک به متعهدله، تبدیل تعهد تحقق نمیمیاوالً، چک، صرفاً وسیله پرداخت محسوب  -2و  1

که با زیرا تبدیل تعهد خالف اصل است و مقتضاي اصل، بقاي تعهد اول و عدم ایجاد تعهد جدید است؛ به ویژه آن

 تعهد خبر بوده وکننده از روابط بین ظهرنویس و طرف معامله او بیقانون مدنی، صادر 292ماده  2توجه به بند 

پایه را قبول نکرده است؛ لذا از شمول تبدیل تعهد خارج است. لذا در فرض سؤال، چنانچه خواهان حاضر به استرداد 

الشه چک باشد و دادگاه عودت چک به خوانده را احراز کند، براي محکومیت خوانده به پرداخت بدهی ناشی از 

  قرارداد پایه، با منعی مواجه نیست.

  به مراتب فوق، پرسش مطرح شده منتفی است. ثانیاً، با توجه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/05    

7/1401/320   

  ك  320-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از طریق ساختن سند غیر واقعی عادي در خصوص مال غیر منقول » ب«مدعی است شخص » الف«اي در پرونده

ح و طر» ج«و سپس از طریق تبانی با شخص » الف«نامه عادي) امه) و در تعارض با سند مالکیت (صلحن(صلح

و در نهایت با صدور گزارش اصالحی در اثر » ج«دعواي صوري دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت 

حت اند و تگر تبانی کردهبا یکدی» الف«سازش و صلح طرفین (ب و ج) در دادگاه حقوقی براي بردن مال شخص 

عنوان تبانی براي بردن مال غیر از طریق طرح دعواي صوري مستند به قانون مجازات اشخاصی که براي بردن 

در این مرجع مبادرت به طرح دعوا نموده است. با عنایت به مراتب یادشده،  1307نمایند مصوب مال غیر تبانی می

  خواهشمند است اعالم فرمایید:

را احراز کند و براي مرجع » ب«مرجع تحقیق در اثر تحقیقات به عمل آمده ساختن سند توسط شخص چنانچه 

با حیله و نیرنگ نسبت به ساختن سند خالی از وجه و غیر واقعی اقدام » ب«تحقیق در دادسرا محرز شود شخص 

و  االتباع استآنان الزم مقامکرده است، در خصوص گزارش اصالحی که صرفاً نسبت به طرفین (ب و ج) و قائم

نسبت به اشخاص ثالث اثري ندارد و دادگاه حقوقی در خصوص بررسی اصالت یا عدم اصالت دالیل (سند عادي 

 184نامه) ورود ماهوي نکرده است و صرفاً بر مبناي اظهارات طرفین گزارش را صادر کرده است (ماده صلح

) و از طرفی این گزارش آثار احکام 1379ب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالقانون آیین دادرسی دادگاه

ها را دارد، آیا مرجع تحقیق باید در خصوص تعیین تکلیف گزارش اصالحی صادره اقداماتی از جمله قرار دادگاه

نامه عادي و ابطال مبادرت به طرح دعواي اعتراض ثالث براي ابطال صلح» الف«اناطه صادر کند تا شخص 

که اصالحی نماید و پس از نتیجه گرفتن در پرونده حقوقی تعقیب کیفري ادامه یابد یا با توجه به اینگزارش 

، مقام تحقیق کنداالتباع است و براي اشخاص ثالث تکلیفی ایجاد نمیگزارش اصالحی صرفاً نسبت به طرفین الزم

که این پرونده راجع به مال غیر توضیح آن تواند تعقیب کیفري را ادامه داده و تصمیم نهایی را اتخاذ کند؟می

  منقول است.

  پاسخ:



نظر از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول که حسب شرایط و اقتضائات پرونده در فرض مطروحه، صرف

باشد، با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصی که براي بردن مال غیر تبانی » ب«تواند متوجه شخص می

 نامه صوري یا گزارشمقید به اعالم بطالن صلح» تبانی براي بردن مال غیر« ، تحقق بزه1307نمایند مصوب می

اصالحی در فرض پرسش نیست و لذا مقام قضایی (مرجع کیفري رسیدگی کننده به شکایت) موظف به ادامه 

  رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد بود و بنابراین صدور قرار اناطه در فرض پرسش منتفی است.

 محمدي باردئی دکتر احمد

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/06    

7/1401/306   

  ع  306-237-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، رئیس این سازمان 1376قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب  13به موجب ماده 

یابد. ا برکناري توسط رئیس جمهوري تغییر میدر صورت پذیرش استعفاء، عدم امکان انجام وظیفه، فوت و ی

چنانچه رئیس سازمان از اعضاء انتصابی شوراي مرکزي باشد، آیا با تغییر سمت نمایندگی دستگاه اجرایی خللی 

در حکم رئیس جمهور که به مدت چهار سال اعتبار دارد، وارد خواهد شد و یا رئیس سازمان همچنان تا پایان 

مهوري اداره سازمان را بر عهده خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، آیا جزء حکم مقرر در شقوق اعتبار حکم ریاست ج

، تغییر رئیس آن سازمان به 1376قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب  13ماده 

  پذیر است؟ترتیب دیگري هم امکان

 پاسخ:

اعضاي شوراي مرکزي  1376قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب  5اوالً، ماده 

) و نه نفر دیگر 9و  7تا  2این سازمان را مشتمل بر هفده نفر دانسته که هفت نفر آنها انتصابی هستند (بندهاي 

  شوند.) که به همراه رئیس سازمان (موضوع بند یک ماده یادشده)، هفده نفر عضو تکمیل می8انتخابی (بند 

  س سازمان حتماً باید از میان اعضاي شوراي مرکزي باشد.قانون یاد شده، رئی 7ثانیاً، وفق ماده 

ت هاسثالثاً، رئیس سازمان نظام دامپزشکی، وفق قانون مذکور منتخب اعضاي شوراي مرکزي و از میان خود آن

شود و در صورت عدم تأیید رییس و از سه نفر منتخب شوراي مرکزي، یک نفر توسط رئیس جمهور منصوب می

قانون) در نهایت با معرفی افراد جدید توسط شوراي مرکزي، رئیس سازمان از بین  7ماده  جمهور (تبصره یک

  شود و منصوب رئیس جمهور است.اعضاي شوراي مرکزي انتخاب می

، 1376قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب  15و  14رابعاً، هرچند وفق مواد 

ی و انتصابی عنوان شده و به لزوم معرفی فرد جدید در صورت رئیس شدن آن عضو موارد تغییر اعضاي انتخاب

 »فوت، پذیرش استعفا و عدم امکان انجام وظیفه«اشاره نشده و در مورد اعضاي انتخابی و انتصابی صرفاً به 

ا به نتصریح شده است؛ اما در خصوص رئیس سازمان، به برکناري توسط رئیس جمهور نیز اشاره شده است؛ ب

دهد که رئیس سازمان نظام پزشکی مراتب فوق، اختصاص یک بند در شوراي مرکزي به رئیس سازمان، نشان می



ا عنوان تواند بشود، دیگر نمیکه از میان اعضاي شورا یعنی شانزده نفر انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می

رجع مربوطه باید فرد دیگري را به شوراي مرکزي قبلی در شوراي مرکزي باشد و چنانچه عضو انتصابی باشد، م

که عضو انتصابی که رئیس شده است، همزمان بخواهد با حفظ سمت قبلی، رئیس معرفی کند. زیرا در صورتی

قانون صدرالذکر  5سازمان هم باشد، تعداد اعضاي این شورا همواه شانزده نفر خواهد بود و این امر با صدر ماده 

قانون یادشده، جلسات شوراي  10ورا را هفده نفر دانسته است، مغایرت دارد؛ هرچند مطابق ماده که تعداد اعضاي ش

  یابد.مرکزي با حضور حداقل دوازده نفر از اعضاء رسمیت می

قانون تأسیس سازمان نظام  13که، فروض تغییر رئیس سازمان نظام دامپزشکی، منحصر به ماده توضیح آن

و مشتمل بر فوت، استعفا، عدم امکان قانونی انجام وظیفه؛ مانند  1376ایران مصوب  دامپزشکی جمهوري اسالمی

حکم قضایی ناظر بر محرومیت از حقوق اجتماعی و برکناري توسط رئیس جمهور است؛ بنابراین، تغییر سمت 

تا پایان  ئیس جمهورگرفته از رکند و فرد حکمنمایندگی دستگاه اجرایی، نه تنها خللی به ریاست سازمان وارد نمی

یادشده)؛ بلکه با تعیین هر یک از شانزده عضو  13دوره چهار ساله، رئیس است (به جز در موارد مذکور در ماده 

  به عنوان رئیس سازمان، جایگزین وي اعم از انتخابی و انتصابی باید فوري معرفی شود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/12    

7/1401/288   

  ك  288-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی  422و  350نظر وجود دارد مشهور امامیه که مقنن نیز وفق مواد  3در خصوص ماهیت حق قصاص 

ستقال داراي این حق از این نظر پیروي نموده معتقدند حق قصاص انحاللی است و هر یک از اولیاء دم م 1392مصوبب 

ت دانند. سوال این جا اسباشند. اهل سنت قائل به مجموع بودن حق قصاص هستند و گروهی نیز آن را حقیقتی بسیط میمی

الذکر ناظر بر حق قصاص ابتدایی است؛ لذا چنانچه احدي از اولیاء دم فوت نماید و وفق نظر برخی اساتید محترم مواد فوق

بایست به فقه رجوع نموده و در فقه حق قصاص به ارث برسد قانون در این فرض ساکت است و میحق قصاص به ورثه او 

رسیده مجموعی است و اگر همه ورثه طالب قصاص باشند قصاص اجرا و اال غیر قابل اجراست؛ لذا مستدعی است اوالً بیان 

هست یا خیر؟ و این استدالل که قانون در فرض  فرمایید آیا مجموعی بودن حق قصاص به ارث رسیده نظر قوي و قابل دفاعی

  اخیر ساکت است از نظر آن اداره محترم با عنایت به مطلق بودن مواد موصوفی پذیرفتنی است؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی مصوب  350مشهور فقهاي شیعه، نظر به انحاللی بودن حق قصاص دارند که این عقیده در ماده 

قانون یادشده، ولی دم همان ورثه مقتول است (به  351ر مطابق ماده مورد پذیرش قرار گرفته است. از سوي دیگ 1392

شود میان ورثه موضوع ماده غیر از زوج و زوجه) و حق قصاص که به واسطه فوت یکی از اولیاء دم به ورثه منتقل می

گفته نیز ون پیشقان 321شود؛ لذا در این فرض نیز حق قصاص به ارث رسیده، انحاللی است. ماده اخیرالذکر تقسیم می

علیه یا ولی دم، هریک از وراث بدون نیاز به توافق با دیگر ورثه، حق مفید همین معناست که در صورت فوت مجنی

گفته نیز مؤید این نظر است و موضوع از مصادیق سکوت قانون قانون پیش 422مطالبه یا اقامه قسامه دارد. حکم ماده 

  نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

ر کل حقوقی قوه قضاییهمدی



 

1401/06/09    

7/1401/284   

  ح  284-26-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

ها و دیگر که شماره چکدهد؛ بدون آنها تحویل وکیل میدارنده حدود هفتاد فقره چک را جهت وصول وجوه آن

به دلیل عدم دسترسی به  کند؛ اماها را یاددادشت کند. پس از مدتی وکیل ادعاي مفقودي میمشخصات آن

کند؛ در مراحل بعدي دارنده ها به صورت رسمی مراتب را به بانک یا مراجع قضایی اعالم نمیمشخصات چک

ها به دارنده آن صادر شده ها (موکل) علیه وکیل طرح دعوي کرده و حکم بر محکومیت وکیل به تحویل چکچک

ها را از ها وجوه چکها و یا تصویر آنن در اختیار داشتن چکتواند بدوها نمیجا که دارنده چکاست. از آن

و بازداشت  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3اشخاص ثالث مطالبه کند، آیا اعمال ماده 

  پذیر است؟وکیل امکان

 پاسخ:

آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردي  22و  1، با عنایت به مواد 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده 

که به صورت استرداد عین، علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آناست که به موجب حکم قطعی، محکوم

مال، در  قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به

فرض  شود.علیه بازداشت میله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومصورت تقاضاي محکوم

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 3سؤال (محکومیت فرد به تحویل چندین فقره چک به دارنده) از شمول ماده 

  توان وي را بازداشت کرد.علیه از استرداد آن، نمیخارج است و در صورت امتناع محکوم 1394مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/06/05    

7/1401/274   

  ح  274-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ت، ده اسچنانچه پس از صدور دستور موقت دادگاه متوجه شود در امر احراز فوریت داشتن موضوع دچار اشتباه ش

الصدور به لحاظ اشتباه در احراز فوري آیا دادگاه بدوي میتواند رأسا یا به تقاضاي خوانده از دستور موقت سابق

  بودن خواسته عدول کند؟

 پاسخ:

شود دستور موقت، یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ زیرا در قالب قرار صادر می

طور ، به 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ادگاهقانون آیین دادرسی د 325و نیز به موجب ماده 

این قانون  323و  322، 321غیر مستقل قابل اعتراض است؛ همچنین موارد الغاء یا رفع اثر از آن نیز در مواد 

  ، مؤید این نظر است.1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477ماده  2معین شده است. تبصره 

 باردئی دکتر احمد محمدي

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  

  
 

1401/06/16    

7/1401/265   

  ك  265-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، قرارهاي منع و موقوفی تعقیب و اناطه به 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  270ماده » الف«مطابق بند 

این قانون آراء  427ماده  2شده است و به موجب تبصره  تقاضاي شاکی قابل اعتراض در دادگاه بدوي دانسته

قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت یا قرارهاي منع تعقیب و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است.  

  چنانچه دادگاه بدوي قرار اناطه صادر کند، آیا این قرار از ناحیه متهم قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است؟

 خ:پاس

قرار اناطه بازپرس صرفاً از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  270ماده » الف«که برابر بند نظر به این

سوي شاکی قابل اعتراض است و قرار اناطه صادرشده از سوي دادگاه از این جهت خصوصیتی ندارد، بنابراین 

  شود نیز صرفاً از سوي شاکی قابل تجدید نظر است.اي که از سوي دادگاه صادر میقرار اناطه

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/06    

7/1401/211   

  ح  211-2/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

ها به لحاظ اطالق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده آیا بقعه مبارکه حضرت احمد بن موسی و موقوفات آن

با اصالحات بعدي همانند بقعه مبارکه  1363ن حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ) قانون تشکیالت و اختیارات سازما9(

ول السالم مشمسالم و حضرت عبدالعظیم حسنی علیهالسالم و بقعه مبارك حضرت معصومه علیهاحضرت امام رضا علیه

  شود؟این تبصره میهاي دادرسی و ثبت و اجرایی موضوع برخورداري از مزایاي معافیت از پرداخت مخارج و هزینه

 پاسخ:

قانون تشکیالت و اختیارات  9مندرج در تبصره ماده » بقاع متبرکه«که علت تشکیک در شمول این صرف نظر از

با اصالحات و الحاقات بعدي، از حیث تسري به بقعه مبارکه  1363سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 

  نیست؛باشند، مشخص السالم که از اجلی مصادیق این عنوان میحضرت احمد بن موسی علیه

اوالً، معافیت سازمان حج، اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و  

 9هاي دادرسی و ثبتی و اجرایی در موارد مذکور در ماده مؤسسات و بنیادهاي خیریه از پرداخت مخارج و هزینه

با اصالحات و الحاقات بعدي به  1362ور خیریه مصوب قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و ام

از پرداخت هزینه مذکور، به  1379موجب تبصره این ماده و قانون استفساریه تبصره ذیل ماده مذکور مصوب 

  قوت و اعتبار خود باقی است. 

تیارات سازمان حج قانون تشکیالت و اخ 9مذکور در تبصره ماده » بقاع متبرکه«ثانیاً، با توجه به اطالق عبارت 

با اصالحات و الحاقات بعدي، این عبارت شامل بقعه مبارکه احمد بن موسی  1363و اوقاف و امور خیریه مصوب 

شود و مؤید این برداشت تفسیر مجلس شوراي اسالمی در خصوص شمول این عنوان نسبت به (شاهچراغ) نیز می

اهللا علیهما موضوع قانون م حسنی و حضرت معصومه سالمالسالم، حضرت عبدالعظیبقعه مبارکه امام رضا علیه

 1379قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب  9استفساریه تبصره ذیل ماده 

ی هاي دادرسی و ثبتی و اجرایمجلس شوراي اسالمی است؛ بنابراین، این بقعه مبارکه نیز از پرداخت مخارج و هزینه

  معاف است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/06/15    

7/1401/119   

  ح  119-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  4با توجه به حکم ماده 

، خواهشمند ...»کند گر و مسبب حادثه مطرح میدیده ... دعوا را علیه بیمهزیان«... دارد: که مقرر می 1395مصوب 

 گر باشد و قصددیده فقط خواهان مطالبه خسارت از بیمههاي زیر پاسخ دهید: الف) چنانچه زیاناست به پرسش

  مطالبه خسارت از مسبب حادثه را نداشته باشد:

گر مطرح کند، آیا چنین دعوایی قابل استماع دیده دعواي مطالبه خسارت را صرفاً به طرفیت بیمهچنانچه زیان-1

  است؟

گر مطرح کند و سپس با طرح دعواي جلب ثالث، اقدام به اگر دعواي مطالبه خسارت را بدواً به طرفیت بیمه -2 

  جلب مسبب حادثه کند، آیا دعواي مطالبه زیان، قابل استماع است؟

گر (هر دو) مطرح کند، دادگاه در دیده دعواي مطالبه خسارت را به طرفیت مسبب حادثه و بیمهچنانچه زیان -3 

  مورد مسبب حادثه چه نوع حکم یا قراري باید صادر کند؟

اگر خسارت مورد مطالبه، خسارت بدنی (دیه) باشد و دادگاه جزایی سابقاً در خصوص خسارت (دیه) حکم بر  -4 

عوا گر (هر دو) ددیده و بیمهسبب حادثه صادر کرده باشد، آیا دعواي مطالبه خسارت به طرفیت زیانمحکومیت م

  گر، قابل استماع است؟به طرفیت بیمه

گر مطالبه و دعوا را به طرفیت هر دو مطرح کند، آیا دادگاه دیده خسارت را از مسبب حادثه و بیمهاگر زیان -ب 

ب که به سبب وجود قرارداد بیمه، مسبگر صادر کند؟ ویا آنمسبب حادثه و بیمه باید حکم بر محکومیت تضامنی

گر مسؤول جبران خسارت خواهد بود و صرفاً باید حکم بر محکومیت حادثه مبرا از مسؤولیت است و منحصراً بیمه

  گر صادر شود؟بیمه

 پاسخ:

در اثر حوادث ناشی از  قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث 4ماده » الف«با توجه به بند  -1 -الف

هاي دیده بخواهد حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت، چنانچه زیان1395وسایل نقلیه مصوب 

بدنی طرح دعوا کند، لزومًا باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ زیرا احراز وقوع حادثه و تحقق مسؤولیت 



سبب حادثه طرف دعوا قرار گرفته و دفاعیات وي استماع شود؛ بنابر مراتب براي شرکت بیمه فرع بر آن است که م

  که دعواي مطالبه خسارت فقط به طرفیت شرکت بیمه مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.فوق، در صورتی

 هکه طرح دعواي جلب ثالث به منظور تقویت موضع جالب ثالث یا ادعاي حقی مستقل است، چنانچبا توجه به این -2

ن پذیر نیست و خواهامجلوب ثالث شخصی باشد که دعواي اصلی متوجه او است، تقدیم دادخواست جلب ثالث امکان

  تواند مجدداً دادخواست با درج مشخصات صحیح خوانده اقامه کند.می

ستناد گونه که آورده شد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده به جهت احراز ورود خسارت و اهمان -3

آن به وي و وجود رابطه قراردادي بین مسبب حادثه و شرکت بیمه است؛ بر این اساس، رسیدگی دادگاه محدود به 

قانون صدرالذکر، شرکت بیمه به جبران خسارات وارده  4احراز موارد مذکور بوده و با توجه به حکم مقرر در ماده 

که طرف دعوا بودن مسبب حادثه همچنین بابت ود؛ مگر آنشدر حدود مسؤولیت مندرج در قرارداد بیمه محکوم می

صورت مرجع قضایی نسبت به مسبب حادثه اتخاذ تصمیم  باشد؛ در اینخساراتی باشد که مشمول قرارداد بیمه نمی

  کند.می

ی قانون آیین دادرس 9و 8االصول منتفی است (مواد جا که در پرونده کیفري محکومیت شرکت بیمه علیاز آن -4

دیده بدوًا )، در فرض سؤال که زیان1392قانون مجازات اسالمی مصوب  145و  143و مواد  1392کیفري مصوب 

که با طرح شکایت کیفري، حکم قطعی بر محکومیت مسبب حادثه به پرداخت دیه تحصیل کرده است، با توجه به این

رأي مرجع قضایی به اثبات رسیده است، به نظر وقوع حادثه و استناد آن به مسبب حادثه و مسؤولیت وي به موجب 

شده به شخص ثالث در قانون بیمه اجباري خسارات وارد 4ماده » ب«و » الف«رسد این فرض از شمول بندهاي می

خارج باشد و نیازي به طرح دعواي مطالبه خسارت به طرفیت مسبب  1395اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

شده یا صندوق تأمین خسارت بدنی نباشد و صرف طرح دعوا به طرفیت شرکت یا صندوق یادحادثه و شرکت بیمه 

  کفایت کند.

در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه مطرح کرده است، محکومیت مسبب  -ب

 االصول فاقد وجاهت، علیحادثه و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن

ها باشد، چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آن

تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وي و 

  باشد قابل توجیه است.مشمول قرارداد بیمه نمیهمچنین تا حدودي که خسارت وارده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/16    

7/1401/110   

  ك  110-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

نانچه چدر فرضی که متهم  وکیل تعیینی دارد و پس از تفهیم اتهام با قرار تامین کیفري متناسب آزاد است،  -الف

در روند تحقیقات دادسرا تشکیل جلسه مواجهه حضوري بین شاکی، متهم و گواهان  ضروري تشخیص داده شود 

اي اعالم کند در زمان مقرر در شهرستان دیگري و پس از ابالغ وقت تعیین شده به طرفین، وکیل متهم طی الیحه

را ابطال و وقت جدیدي تعیین کند؟ یا در چنین  جلسه رسیدگی دارد، آیا دادسرا وظیفه دارد وقت مواجهه حضوري

  بایست وکیل دیگري تعیین و به همراه خود بیاورد و عدم حضور وکیل مانع از رسیدگی نیست؟ حالتی متهم می

چنانچه در فرض یادشده، متهم شخصًا در جلسه رسیدگی حاضر شود و اعالم کند به دلیل عدم حضور وکیل  -ب

  سرا باید وقت دیگري تعیین کند یا طرح چنین ادعایی مانع رسیدگی دادسرا نیست؟کند، آیا داددفاع نمی

 پاسخ:

ن وکیل براي در مقام تجویز حق همراه داشت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  190مفاد ماده  -الف و ب

متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است و داللت بر تکلیف مقام قضایی دادسرا (بازپرس و ...) بر تجدید جلسه 

مواجهه حضوري به علت عذر وکیل متهم از حضور در جلسه، از جمله وجود جلسه دیگر و ... با لحاظ مقررات 

تواند الیحه ارسال و یا چنانچه وکالت در وکیل متهم میگفته ندارد؛ بدیهی است که قانون پیش 94و  3ذیل مواد 

تواند وکیل دیگري را با رعایت مقررات مربوطه در جلسه توکیل دارد، وکیل دیگري معرفی کند و یا متهم می

  مواجهه حضوري معرفی کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/30    

7/1401/62   

  ح  62-79-1401نده:  شماره پرو

  استعالم:

ا فروش کند، باي که اموال ورشکسته پیدا میدر بسیاري موارد در جریان تصفیه امور ورشکستگی به علت ارزش افزوده

هاي پذیر است. خواهشمند است در خصوص این فرض به پرسشبرخی اموال پرداخت تمامی مطالبات بستانکاران امکان

صفیه که، با توجه به فلسفه تیا الزاماً دیگر اموال تاجر ورشکسته هم باید به فروش برسد و یا آنزیر پاسخ دهید:  الف) آ

  امور ورشکستگی نیازي به فروش دیگر اموال نیست؟

که نیاز به فروش دیگر اموال تاجر ورشکسته نباشد، آیا باز هم خسارت تأخیر تأدیه صرفاً تا تاریخ توقف ب) در صورتی

ه با توجه کشود و یا آند و مابقی اموال بدون احتساب خسارت تأخیر پس از توقف به ورشکسته مسترد میشومحاسبه می

به فلسفه عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از توقف که همان عدم تمکن مدیون است، در فرض سؤال، باید به جهت 

  أدیه محاسبه شود؟کشف مالئت ورشکسته و افزون بودن دارایی از دیون، خسارت تأخیر ت

 پاسخ:

در فرض سؤال که اموال تاجر ورشکسته ارزش افزوده یافته و برخی از اموال وي تکافوي طلب طلبکاران را  -الف

  نماید، اداره تصفیه امور ورشکستگی تکلیفی به فروش دیگر اموال ندارد.می

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نحو اطالق  14/12/1347مورخ  155به موجب رأي وحدت رویه شماره  -ب

طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند، بنابراین، اداره تصفیه امور 

 در فرض سؤالتواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و از محل مازاد اموال تاجر ورشکسته آن گونه که ورشکسته نمی

  آمده است، استیفا کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/12    

7/1401/59   

  ح  59-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

ها و مراتع، سازمان دامپزشکی، ها و ادارات متعددي از جمله سازمان جنگلوزارت جهاد کشاورزي داراي سازمان

کنند و داراي ها به صورت مستقل فعالیت میتعاون روستایی و سازمان عشایري است که هر یک از آنسازمان 

هاي اداره کارگزینی و امور مالی مستقل هستند. تعداد قابل توجهی از کارشناسان رسمی دادگستري عضو کانون

اند. هاي مذکور شاغلمانپروري و شیالت در سازهاي کشاورزي، دامکارشناسان رسمی دادگستري در رشته

دارات ها یا اهایی که یکی از طرفین دعوا، سازمانگونه کارشناسان در پروندهخواهشمند است اعالم فرمایید: آیا این

توانند به عنوان کارشناس رسمی تابعه وزارت جهاد کشاورزي هستند یا خود وزارت جهاد کشاورزي است، می

  شود؟هات رد محسوب میکه از جاظهار نظر کنند و یا آن

 پاسخ:

مطلق و شامل همه اجزاء  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  33ممنوعیت مذکور در ماده 

که ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن باشد و با عنایت به ایندستگاه متبوع کارمندان می

زمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سادستگاه تلقی می

اي باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، با توجه به مربوط به اداره

ها یا ادارات جهاد کشاورزي تابع یک دستگاه (وزارت جهاد کشاورزي) هستند، به نظر که کارشناسان سازماناین

توانند در دعاوي و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن قانون یادشده نمی 33سد به استناد ماده رمی

  شده.وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یاد

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/13    

7/1401/54   

  ح  54-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

بها در موعد مقرر موجر حق درخواست در صورت عدم پرداخت اجاره«چنانچه در قرارداد اجاره قید شود  -1

که باید به تواند از شوراي حل اختالف تخلیه ملک را درخواست کند یا این، آیا موجر رأسا می»تخلیه را دارد

  د فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط را نیز درخواست کند؟ صورت توأمان تأیی

بها در موعد مقرر قرارداد اجاره خود به خود در صورت عدم پرداخت اجاره«چنانچه در قرارداد قید شده باشد  -2

  چه حکمی دارد؟» شودفسخ می

 پاسخ:

ت حق درخواس«شود و داشتن فاسخ تلقی میشده در هر دو بند استعالم، شرط که شروط مطرحنظر از آنصرف -1

به شرح مندرج در بند یک استعالم فرع بر آن است که پیش از تحقق حق درخواست تخلیه، قرارداد اجاره » تخلیه

انحالل یافته باشد، در فرض سؤال لزومی به طرح دعواي اثبات انحالل قرارداد به صورت مستقل وجود ندارد؛ 

  عنوان سبب دعواي تخلیه باید در رسیدگی به دعواي اخیرالذکر احراز شود. هرچند انحالل قرارداد به

خروج موضوعی دارد و  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  3موارد موضوع استعالم از شمول ماده  -2

در مندرج در ماده یادشده، در فرض سؤال ادعاي خواهان صرفاً » پس از انقضاي مدت اجاره«با توجه به عبارت 

قالب طرح دعواي تخلیه و به صورت ترافعی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و رسیدگی به آن در قالب درخواست 

  پذیر نیست.تخلیه موضوع ماده یادشده امکان

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/06    

7/1401/35   

  ح  35-218-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اي پیش از ارجاع به شعبه جهت رسیدگی، به منظور صلح و سازش به شوراي حل اختالف ارجاع نچه پروندهچنا

شده در خصوص دعوا صلح و سازش کنند و به سبب عدم شود و طرفین مطابق صورتجلسه تنظیمی در شوراي یاد

، خواهشمند است به صالحیت شوراي حل اختالف جهت رسیدگی به اصل دعوي، پرونده به شعبه ارجاع شود

  هاي زیر پاسخ دهید:پرسش

جلسه شوراي حل اختالف، گزارش اصالحی العاده با مبنا قرار دادن صورتتواند در وقت فوقآیا دادگاه می -1

  که صدور گزارش اصالحی در این فرض منوط به تأیید طرفین است؟صادر کند یا این

و سازش، آیا این امر به منزله عدول از توافق است و دادگاه در صورت عدم حضور طرفین جهت تایید توافق  -2

  باید به اصل دعوا رسیدگی کند؟

 پاسخ:

، در مواردي که موضوع در صالحیت شوراي 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  24اوالً، با عنایت به ماده 

ع چنانچه موضو شود وحل اختالف باشد، گزارش اصالحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابالغ می

در صالحیت شوراي مذکور نباشد و منتهی به سازش شود، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که 

کند؛ بنابراین، مقنن تنظیم مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعالم میواقع شده است، در صورت

اي که وفق این ماده از سوي نامهه است و سازشنامه را در زمره وظایف شوراي حل اختالف قرار دادسازش

شود، براي صدور گزارش اصالحی از سوي مرجع قضایی داراي اعتبار است و مرجع اخیر شوراي مزبور تنظیم می

که نیازي به دعوت از طرفین و استماع کند؛ بدون آننامه تنظیمی، گزارش اصالحی صادر میبر اساس سازش

نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین که به جهات دیگري مانند وجود ابهام در مفاد سازشآناقرار آنان باشد؛ مگر 

  و استماع اظهارات آنان را ضروري تشخیص دهد.

  ثانیاً، با توجه به بخش اول نظریه، پاسخ به بخش دوم منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  



  
 

1401/06/23    

7/1401/654   

  ك  654-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا عنصري  1354قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب  2نظر به بند 

 مادي بزه خودداري از کمک به مصدومین به شرط رؤیت و حضور فیزیکی پزشک یا کادر درمان در صحنه

باشد یا مشمول پزشکی که علی رغم ابالغ شیفت کاري و قرار گرفتن در برنامه کشیک مراکز دولتی در محل می

  شود؟ آیا بزه مذکور جرم آنی است یا مستمر؟کار حضور نیافته نیز می

 پاسخ:

، ناظر به 1354ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب  -1

 1ت که شخص یا اشخاصی نیاز به کمک فوري دارند و اشخاص عادي یا متخصص موضوع بندهاي مواردي اس

، 1392قانون مجازات مصوب اسالمی  295که موضوع ماده کنند؛ حال آناز کمک به آنان خودداري می 2و 

 نمایند (ومی اي از ناحیه اشخاصی است که از انجام وظیفه قانونی خود، خودداريمربوط به ترك فعل و وظیفه

عدم اقدام آنان سبب جنایت شود). به این ترتیب دو قانون مذکور تعارضی با یکدیگر ندارند تا ناسخ هم باشند و 

  ت.کننده استشخیص مصادیق و اشخاص موضوع قوانین مذکور، امري موضوعی است که به عهده قاضی رسیدگی

، استعالم 19/9/1398اسخ به آن در قوه قضاییه مصوب دستورالعمل نحوه استعالم حقوقی و پ 2برابر ماده  -2

که حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن

گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی پرسش مطرح شده ناشی از ابهام در مقررات نبوده و جنبه نظري دارد، پاسخ

  کننده است.است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی خارج

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/15    

7/1401/625   

  ك  625-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الذکر آیا  قانون فوق 7و  11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و با در نظر گرفتن مواد  12مطابق بند الف ماده 

جرائم کالهبرداري از یک طرف و جرائم در حکم کالهبرداري و جرائمی که مجازات کالهبرداري درباره آنها 

شود مثل انتقال مال غیر از طرف دیگر به عنوان جرائم غیر مقرر شده و یا طبق قانون کالهبرداري محسوب می

  شود یا خیر؟یمختلف محسوب و فقط یک مجازات براي آنها در نظر گرفته م

 پاسخ:

 شود؛ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میجرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ارتکاب

ها مقرر شده است و یا طبق قانون کالهبرداري آن مانند کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره

  شود.شود جرایم غیر مختلف محسوب میمحسوب می

 روح اله رئیسی

ره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون ادا



 

1401/06/27    

7/1401/592   

  ك  592-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده) که در آن مجازات اتهام متصرف غیر  598با توجه به ماده 

مجازات متصرف غیر قانونی منتفع عالوه بر  المثل شالق تعزیري وقانونی عالوه بر جبران خسارت و پرداخت اجرت

مجازات مذکور جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعی و نیز این مجازات در مورد شخصی که به علت اهمال یا تفریط موجب 

باشد که آیا دادگاه کیفري در تعیین مجازات عالوه بر مجازات شالق و جزاي نقدي لزوما تضییع اموال و وجوه دولتی می

المثل المثل نیز صادر نماید یا اینکه حکم بر جبران خسرات و پرداخت اجرتکم به جبران خسارت و پرداخت اجرتباید ح

المثل نیاز به دادخواست نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟ در صورتی که حکم بر پرداخت جبران خسارت و اجرت

صورت عدم ارائه دادخواست آیا این فعل نیز خود نوعی اهمال  داشته باشد آن دادخواست را چه شخصی باید ارائه دهد؟ در

ه المثل نیاز بگردد؟ در صورتی که حکم  به جبران خسارت و اجرتو تفریط موجب تضییع اموال دولتی محسوب می

قام مدادخواست نداشته باشد و این موضوع از سوي دادگاه نخستین مورد حکم واقع نشده باشد آیا دادگاه تجدیدنظر در 

  المثل) به حکم اضافه نماید؟تواند این موضوع را (یعنی حکم به جبران خسارت و پرداخت اجرتاصالح می

 پاسخ:

شود و مطالبه آن، اوالً، ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی

، 1392درسی کیفري مصوب قانون آیین دا 15عنوان دعواي حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 

صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردي که مقنن به جواز صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده 

قانون  598در ماده » عالوه بر جبران خسارات وارده«است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت 

(مذکور در فرض استعالم) به معناي نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات  1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

  مربوط نیست.

هاي مذکور در این ماده یا مقامی ، باالترین مقام دستگاه1375قانون مجازات اسالمی مصوب  598ثانیاً، در مورد ماده 

واند دادخواست ضرر و زیان را تقدیم کند و عدم تقدیم تکه این اختیار به او تفویض شده باشد یا وکیل قانونی ایشان می

گفته تخصصاً خارج قانون پیش 598صالح از قلمرو قسمت اخیر ماده دادخواست و یا اهمال در تقدیم آن از سوي مقام ذي

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/02    

7/1401/576   

  ع 576-26-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي دولتی من جمله شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور داراي با توجه به اینکه برخی از شرکت

قانون محاسبات عمومی نظریه مشورتی در خصوص  4و 3و  2باشد با توجه به مواد ماهیت صد در صد دولتی می

  عالم نمایید:موارد ذیل را جهت بهره برداري قضایی به این شعبه ا

آیا شرکتهاي دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف  -1

  باشند یا خیر؟می 1393تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  24و بند ج ماده  1365اموال دولتی مصوب 

نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم  در صورت شمول این شرکتها به موضوع ماده واحده قانون -2

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  24و بند ج ماده  1365تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 

هاي قانونی هجده ماه و سه ماه توقف موضوع مواد قانونی آیا خسارت تاخیر تادیه به محکوم به در مهلت 1393

  گیرد یا خیر؟تعلق می

 :پاسخ

صرفًا ناظر بر  1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب قانون نحوه پرداخت محکوم -1

  هاي دولتی مشمول این قانون نیستند.ها و مؤسسات دولتی است و شرکتوزارتخانه

الی دولت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م 24ماده » ج«شایسته ذکر است هرچند بند 

را  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5هاي اجرایی موضوع ماده ، دستگاه4/12/1393) مصوب 2(

  به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطالق منصرف از شرکتهاي دولتی است:

و  1365مین و توقیف اموال دولتی مصوب به دولت و عدم تأنخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم 

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

باید پرداخت  علیهبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومکشور منظور میشود و بالطبع براي پیش

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

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

 ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده استتکلیفی 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

م دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط له یا اجراي احکاها کسر و به محکومرا از بودجه سنواتی آن

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

قانون مدیریت  5یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی که در ماده  24ماده » ج«مذکور در بند 

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

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

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

از شمول احکام مقرر در ماده واحده » یک«هاي دولتی به شرح مندرج در بند که که شرکتصرف نظر از آن -2

خروج موضوعی دارند. طبق ماده  1365به دولت و عم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب قانون نحوه محکوم

از جمله شرایط امکان  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522

علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص ساالنه بانک مرکزي، تمکن مدیون است که در مورد محکومیت محکوم

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم

به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با که محکومشرط تمکن زمانی محقق میشود  1365دولتی مصوب 

لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت 

به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف محکوم

له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که ارد شدن خسارت به محکومسبب و

کیفیت اجراي احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق 

 اعتبار در بودجه خصوصی متمایز و متفاوت است و اجراي حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین

له متوجه شخص خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم

به دولت وعدم مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم

  پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بالمانع است.صدور حکم به  1365تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 



1401/06/27    

7/1401/570   

  ك  570-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ق.م.ا) جهت  29چنانچه شخصی در اجراي مجازات  جزاي نقدي در حال تحمل حبس بدل از جزاي نقدي باشد(ماده 

  تفاده از تعلیق اجرا، پرداخت یک سوم جزاي نقدي الزم است یا تحمل یک سوم بدل از جزاي نقدي؟اس

 پاسخ:

پس از صدور حکم به پرداخت جزاي نقدي، تعلیق اجراي این مجازات صرفاً به درخواست دادستان یا قاضی اجراي 

ر پذیامکان» یک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم پرداخت«علیه، با احراز شرایط مقرر در قانون و احکام یا محکوم

قانون  529است و هر گاه محکومیت به پرداخت جزاي نقدي به علت عجز محکوم از پرداخت آن در اجراي ماده 

آیین دادرسی کیفري به حبس تبدیل شود و در اثناي اجراي آن محکوم زندانی یا دادستان یا قاضی اجراي احکام 

کننده حکم قطعی تقاضا کنند: اوالً، حبس بدل از علیق اجراي مجازات را به دادگاه صادرپیشنهاد صدور قرار ت

، ناشی از الزام قانونی است و مجازات اصلی 1392قانون آیین دادرسی کیفري  529جزاي نقدي موضوع ماده 

  جرم نیست؛ لذا از شمول مقررات تعلیق اجراي مجازات خروج موضوعی دارد.

که محکوم در حال تحمل حبس بدل از جزاي نقدي است معادل یک سوم جزاي نقدي مقرر زمانی ثانیاً، اگر مدت

در حکم باشد (مدت حبسی که محکوم به عنوان حبس بدل از جزاي نقدي متحمل شده است معادل یک سوم جزاي 

ق تواند قرار تعلیمیصورت با احراز تحقق سایر شرایط مقرر در قانون، دادگاه نقدي مقرر در حکم باشد) در این

  اجراي بقیه مجازات جزاي نقدي یا قسمتی از آن را صادر کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/15    

7/1401/565   

  ك  565-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 95و 94سبت به اطفال توجها به مواد ق.م.ا در خصوص نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی ن 55آیا مقررات ماده 

باشد؟ به عبارت دیگر چنانچه قبال اطفال از محکومیت تعلیقی استفاده کرده باشند آیا مجددا ق.م.ا نیز جاري می

  توان نسبت به تعلیق محکومیت جدید ایشان اقدام نمود؟می

 پاسخ:

ینی و ، اقدامات تأم1392قانون مجازات اسالمی مصوب  148در صورت ارتکاب جرم از سوي اطفال طبق ماده 

است، » اجراي مجازات«قانون مزبور ناظر به  46شود نه مجازات، و چون تعلیق موضوع ماده تربیتی اعمال می

شود، از شمول تعلیق اجراي مجازات موضوع لذا اقدامات تأمینی و تربیتی که بر اساس مصلحت طفل اتخاذ می

  قانون مذکور خارج است 46ماده 

 روح اله رئیسی

حقوقی قوه قضاییه معاون اداره کل



  
 

1401/06/07    

7/1401/563   

  ك  563-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس در خصوص مواردي که  6ق.م.ا بر اساس ماده  37آیا تبصره الحاقی جدید به ماده 

 91شد؟ مثال حکم به مجازات کمتر از باروز باشد نیز صادق می 91مجازات اصلی بدون اعمال تخفیف کمتر از 

قانون کاهش مجازات کاهش یافته  11روز حبس در جرم تهدید که هر چند بر اساس مجازات آن بر اساس ماده 

  روز بوده است؟ 91است ولی حداقل مجازات اولیه قبل از اعمال این قانون نیز کمتر از 

 پاسخ:

ي است که مجازات قانونی جرم ناظر به موارد 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37اوالً، تبصره ذیل ماده 

بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود 

ها و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات قانونی آن

  شود که فرض سؤال از این امر خارج است.حداکثر سه ماه حبس است) تبدیل می

ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، موضوع 

 3ماده  2و یا مشمول بند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  67و  66تواند مشمول مواد حسب مورد می

باشد؛ که در صورت اخیر،  1373ولت و مصرف آن در موارد معین مصوب قانون وصول برخی از درآمدهاي د

دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 

  نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. 1399و  1398و  1397هاي (که در سال 1396سال 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  669که مجازات قانونی جرم تهدید موضوع ماده نثالثا، با توجه به ای

(مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات  1399اصالحی و تبصره الحاقی به آن مصوب  104با لحاظ ماده  1375

و مصرف آن در  قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت 3ماده  2حبس تعزیري درجه چهار تا هشت) مشمول بند 

است، لذا در فرض استعالم چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف  1373موارد معین مصوب 

  است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/09    

7/1401/536   

  ك  536-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (مصوب 9قانون اساسی و به موجب ماده ( 86مستنداً به اصل  -1

نمایندگان مجلس در مقام ایفاي وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأي خود کامًال آزادند و ): «15/1/1391

اند یا آرائی که در مقام ایفاي وظایف نمایندگی خود بب نظراتی که در مجلس اظهار کردهتوان آنها را به سنمی

؛ با عنایت به ابهام و اختالف در قلمرو اجرایی این اصل، شوراي محترم نگهبان حسب »اند تعقیب یا توقیف کردداده

د و ششم قانون اساسی اصل هشتا«اعالم نمود،  20/10/1380مورخ  3036/21/80نظریه تفسیري طی شماره 

در مقام بیان آزادي نماینده در رابطه با رأي دادن و اظهارنظر در جهت ایفاي وظایف نمایندگی، در مجلس است 

باشد و این آزادي منافی مسئولیت مرتکب جرم و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می

  ».باشدنمی

)، تشخیص مصادیق موضوع 15/1/1391ت مجلس بر رفتار نمایندگان (مصوب با تصویب قانون تعیین نظار -2

) ماده موصوف به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان واگذار و با عنایت به 1این قانون بر اساس تبصره ( 9ماده 

درجه  ) این ماده تخلف از مفاد این ماده از سوي مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از2تبصره (

  پنج تا هفت تعیین گردیده است.

با عنایت به طرح شکایت به طرفیت برخی از نمایندگان مجلس با استناد به اظهارات و یا اقداماتی که با عناوین  -3

بندي، نشر اکاذیب و ... مطابقت داشته، در فرآیند اي همچون توهین، افتراء، انتشار اسناد داراي طبقهمجرمانه

) قانون نظارت 9قبیل شکایات، برخی از قضات (در مرحله دادسرا) با استناد به تبصره یک ماده ( رسیدگی به این

مجلس بر رفتار نمایندگان، بر این نظرند که شروع رسیدگی قضایی در این قبیل موارد، منوط به مصوبه یاتایید 

 گیري در این خصوص را متوقفمهیئت نظارت مبنی بر خروج نماینده از وظایف نمایندگی بوده و هرگونه تصمی

اي دیگر به شماره اند. این در حالی است که شوراي محترم نگهبان در نظریهبه استعالم از این هیئت نموده

، در پاسخ به سؤاالتی همچون اینکه آیا هیئت نظارت مذکور در قانون 09/11/1392به تاریخ  52964/30/92

اي اي که نظر هیئت بردار شده، به گونهاند وظیفه تعیین مجرم را عهدهتونظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، می

االتباع باشد یا خیر؟ و آیا توقف رسیدگی قضایی به اتهام ارتکاب جرم توسط نمایندگان مجلس بر قاضی الزم



یا مقام  نظراگرچه الزام قاضی به تبعیت از «اظهارنظر هیئت شرعاً جایز است؟ این چنین اظهارنظر نموده است که: 

 20/10/1380مورخ  3036/21/80دیگر خالف موازین شرعی و قانون اساسی است، با توجه به نظریه تفسیري 

) طرح قانونی نظارت بر رفتار نمایندگان 9شوراي نگهبان در ماده ( 30/7/1390و با عنایت به اظهارنظر مورخ 

قانون اساسی آمده است و  86ون همان است که در اصل ) قان9هاي آن و با عنایت به اینکه عبارت ماده (و تبصره

مفاد تبصره یک ماده مذکور صرفًا تشخیص مصادیق ایفاء وظایف نمایندگی و تخلفات انتظامی نمایندگان را به 

هیئت نظارت محول نموده است نه تشخیص جرم را، و لذا نظر این هیئت مانع رسیدگی مستقل مرجع صالح قضایی 

  » گرددکه داراي عناوین مجرمانه است نمی نسبت به مواردي

هاي متفاوت در این زمینه؛ مراتب براي استحضار و در صورت صالحدید الوصف، با توجه به ابهام موجود و رویهمع

  ردد.گبرداري در موارد مشابه ایفاد میصدور دستور به منظور اعالم نظر در قالب نظریه مشورتی حقوقی، بهره

 پاسخ:

شوراي نگهبان قانون اساسی و تبصره  30/10/1380مورخ  3036/21/80مستفاد از نظریه تفسیري شماره 

، صرف نمایندگی مجلس نافی مسؤولیت 1391قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب  9یک ماده 

م ه رفتار نماینده مجلس در مقامرتکب جرم نیست؛ بنابراین چنانچه به نظر مقام قضایی تردیدي در این باشد ک

ایفاي وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بوده و یا خیر، مطابق 

الذکر تشخیص این امر با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و مقام قضایی قانون فوق 9تبصره یک ماده 

  ند.کبا کسب نظریات مزبور اقدام می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/09    

7/1401/529   

  ح  529-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه از پرداخت و ، در فرض استنکاف محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47که در اجراي ماده نظر بر این

تردیدهایی وجود  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3به اعمال ماده  عدم دسترسی به اموال وي، راجع

له قادر به انجام موضوع تعهد با هزینه خود نیست و به ناچار مبادرت به طرح دعواي مجدد دارد و از طرفی اغلب محکوم

شود و این امر سبب طرح دعوي، اطاله در  یادشده را خواستار 3کند تا متعاقباً بتواند اعمال ماده براي مطالبه وجه می

هاي موضوع ماده شود، خواهشند است اعالم فرمایید آیا هزینهله میاجراي پرونده اصلی و در نهایت سرگردانی محکوم

توان ماده از ملزومات اجراي حکم و داخل در مفاد حکم دادگاه است و می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47

  ها اعمال کرد؟ را نسبت به این هزینه 1394هاي مالی مصوب وه اجراي محکومیتقانون نح 3

 پاسخ:

آن قانون، صرفاً ناظر بر  22و  1، با عنایت به مواد 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده 

صورت  که بهعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنمواردي است که به موجب حکم قطعی، محکوم

استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی 

ت علیه بازداشله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومبه مال، در صورت تقاضاي محکوم

دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت  که حکمشود. در فرض سؤال با توجه به اینمی

قانون اجراي احکام  47علیه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم

 3ول ماده هاي انجام عمل موضوع این ماده از شمگیرد؛ بر این اساس وصول هزینهصورت می 1356مدنی مصوب 

  خارج است. 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/06    

7/1401/509   

  ح  509-44-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قرارداد اجاره با توجه به کنند، در اختالفات راجع به آیا مؤسسات داوري که به عنوان داور سازمانی عمل می -1

توانند به فروعات آن از جمله خسارت تأخیر در تحویل عین که مدت قرارداد اجاره به اتمام رسیده است، میاین

 -2آمده (در زمان حاکمیت قرارداد) رسیدگی کنند؟ توانند به اختالفات پیشمستأجره رسیدگی کنند یا فقط می

ده در شس از اتمام قرارداد تخلیه نکند، آیا مؤسسات داوري از پیش تعیینچنانچه مستأجر ملک استیجاري را پ

  توانند داوري کنند؟متن قرارداد می

 پاسخ:

اعتباري قرارداد نیست و اوالً، سپري شدن مدت قرارداد اجاره یا هر قراردادي که مقید به مدت است، به معناي بی

ها و حقوق طرفین حاکم است؛ در نتیجه داور یا سازمان داوري ین تعهدات و مسؤولیتمفاد قرارداد به منظور تعی

الیه به درخواست هر کدام از طرفین باید به اختالف ایجاد شده در محدوده شرط داوري رسیدگی کرده و مرجوع

  رأي خود را صادر کند.

، 1379ي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب هاقانون آیین دادرسی دادگاه 496و  454ثانیاً، با توجه به مواد 

تواند طبق ارجاع اختالفات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوري منعی ندارد و داور می

مقررات رسیدگی و رأي خود را در خصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند؛ این رأي وفق مقررات قانونی توسط 

قانون روابط موجر و  3شود؛ اما رأي داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده یدادگاه صالح اجرا م

  پذیر است.صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان 1376مستأجر مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/08    

7/1401/505   

  ك  505-9/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

؛ 1391قانون حمایت خانواده مصوب  49هاي عدم ثبت ازدواج دائم در دفتر رسمی موضوع ماده در پرونده  

اشد؟ بمرجع کیفري مکلف به احراز رابطه زوجیت و وقوع عقد بین زوج و زوجه و النهایه صدور حکم کیفري می

ثبات نشده به لحاظ عدم احراز ارکان بزه مکلف به صدور که مادام که رابطه زوجیت در محاکم خانواده ایا این

  قرار منع تعقیب یا حکم برائت است؟

 پاسخ:

ه الزام به ثبت آن داده ، حکم ب1391قانون حمایت خانواده مصوب  49ازدواجی که از سوي قانونگذار در ماده 

گانه شده و عدم اقدام نسبت به آن را واجد کیفر دانسته است، ازدواج دائم یا ازدواج موقت موضوع بندهاي سه

قانون مذکور است (باردارشدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد)؛ بنابراین چنانچه هنگام طرح  21ماده 

طه زوجیت و یا نوع و وضعیت آن محرز نباشد، صدور قرار اناطه شکایت کیفري مبنی بر عدم ثبت آن، اصل راب

فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا در این حالت ثبوت جرم، منوط به احراز امر حقوقی (مدنی) است که باید در دادگاه 

  صالح رسیدگی شود.ذي

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/05    

7/1401/469   

  ك  469-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات  674، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11مطابق ماده 

) از جمله جرائم قابل گذشت شناخته شده است. از طرفی در قوانین مختلف، صور خاص 1375اسالمی (تعزیرات مصوب 

در خصوص داللی؛ ماده  1311قانون تجارت مصوب  349انت پذیرفته شده است؛ از این جمله است: ماده خیانت در ام

قانون تصدیق  11شده در خصوص مدیر تصفیه؛ ماده قانون یاد 555کاري؛ ماده العملهمین قانون در خصوص حق 370

با اصالحات و الحاقات بعدي و  1310قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب  28؛ ماده 1309انحصار وراثت مصوب 

. پرسش این است که آیا صور خاص خیانت 1367ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کاال مصوب 

  شوند؟) قابل گذشت محسوب می1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  674در امانت نیز به مانند ماده 

 پاسخ:

بودن جرمی در قانون تصریح نشده  چنانچه قابل گذشت: «1392قانون مجازات اسالمی مصوب  103به موجب صدر ماده 

بودن جرایم است. از سوي دیگر،  گذشت به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل...». شود گذشت محسوب میباشد غیر قابل 

ع این به شماره موادي از قانون اشاره کرده و جرایم موضو 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104مقنن در ماده 

 12را؛ بنا به مراتب فوق و با عنایت به تبصره ماده » عنوان مجرمانه جرایم«مواد را قابل گذشت اعالم کرده است و نه 

 11و ماده  1311قانون تجارت مصوب  555، 370، 349، جرایم موضوع مواد 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

با اصالحات و الحاقات  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  28و ماده  1309قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 

، غیر قابل گذشت محسوب 1367بعدي و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کاال مصوب 

  شوند.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/06    

7/1401/394   

  ك  394-142-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مبارزه با پول شویی آیا رفتار اشخاص عادي که اقدام به ارتکاب افعال موضوع  1با عنایت به بند ت ماده 

 6و  5همان قانون نمایند از قبیل اینکه فرد عادي که صاحب هیچیک از سمتها و مشاغل موضوع مواد  2ماده 

فی نماید یا اموالی را تحصیل نموده که ظن نزدیک به علم به عدم اي را تملک یا مخقانون نیست مال مسروقه

اي را مورد استفاده قرار صحت معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد یا وجه حاصل از کالهبرداري رایانه

 باشد یادهد صرف نظر از اینکه عمل وي مشمول عنوان مجرمانه دیگري باشد یا نه مشمول عنوان پولشویی می

  یر؟خ

 پاسخ:

که به جهت  1399ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصالحی » ت«در بند » اشخاص مشمول«استفاده از عبارت 

نیز مورد اشاره قرار گرفته  1397مکرر الحاقی  7ماده » ث«همین ماده و بند » ج«رعایت اختصار بوده و در بند 

ق ندارد؛ به عبارت دیگر، تحق» ت«ط اشخاص یاد شده در بند است داللتی بر ارتکاب جرم پولشویی صرفاً توس

  جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/06/08    

7/1401/343   

  ح  343-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

  دي خرید و فروش شود در اینصورت اگر یک پالك ثبتی میان ایادي متعدد به صورت عا

الف) اگر آخرین ید دعوي الزام به تنظیم سند رسمی مبیع را صرفا به طرفیت مالک رسمی (اولین ید) طرح نماید، آیا طرح 

گردد؟ (قابل ذکر است، در جلد اول از موجبات قابل استماع نبودن دعوي مذکور قلمداد میدعوي قرار نگرفتن الباقی ایادي،

تألیف و نشر دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور  74مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال  کتاب

  تحریر شده است که چنین دعوایی قابل استماع نیست) 1374-4ذیل عنوان رأي اصراري حقوقی  95در صفحه 

یادي (من جمله مالک رسمی که ید اول می باشد) طرح ب) اگر آخرین ید دعوي الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت تمام ا

  کند

آیا دادگاه باید منحصرا مالک رسمی (ید اول) را محکوم به تنظیم سند رسمی مبیع نماید یا تمام ایادي را محکوم به تنظیم  -1

  سند رسمی مبیع نماید؟

می مبیع نماید، در اینصورت در مورد الباقی اگر دادگاه باید منحصرا مالک رسمی (ید اول) را محکوم به تنظیم سند رس -2

  دادگاه باید چه نوع حکم یا قراري صادر نماید؟دعاوي ،

 پاسخ:

دعواي الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وي است؛ اما  -الف

اند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ان فروشنده نقش داشتهدرخصوص دیگر ایادي که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنو

که خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها براي ها از سوي خریدار نهایی نیست؛ مگر اینضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آن

م دیگر ایادي از موجبات عد خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، عدم طرح دعوا به طرفیت

  استماع دعوا نیست.

، در فرض سؤال که خواهان به طرفیت مالک رسمی و دیگر ایادي بعدي طرح دعوا کرده است، دادگاه صرفاً مالک 2و  1 -ب

کند و موجبی براي محکومیت ایادي داراي سند عادي مالکیت نیست و این رسمی را به تنظیم سند رسمی انتقال محکوم می

چند طرح دعوا به طرفیت این کند؛ هرها صادر میها مردود است و دادگاه حکم بر رد دعوا نسبت به آندعوا نسبت به آن

  اشخاص به سبب احراز وقوع بیع و به عنوان مقدمه صدور رأي بر الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال بوده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  ه قضاییهمدیر کل حقوقی قو
 



1401/06/16    

7/1401/188   

  ك  188-53-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

امکان ضبط خودرو حامل کاالي قاچاق وجود داشت و در اصالحی  1392مطابق قانون قاچاق کاال و ارز مصوب 

رزش ) اجرایی شده است، معادل قیمت و ا1401/2/10) که از تاریخ (1400/11/10این  قانون در تاریخ (

  گردد و دیگر خودروي حامل کاالي قاچاق، قابل توقیف نیست .خودرو به جزاي نقدي اضافه می

قانون مجازات اسالمی قوانین مساعد به حال متهم (مقررات و نظامات دولتی) تا زمانیکه  10از طرفی مطابق ماده 

  شود. حکم صادره اجرا نشده، عطف به گذشته می

نچه مطابق قانون سابق قاچاق کاال و ارز، حکم به ضبط خودروي حامل کاالي قاچاق حال سوال اینجاست که چنا 

صادر شده و هنوز نیز حکم اجرا نشده و سندي به نام ستاد اموال تملیکی (دولت) صادر نگردیده، آیا در این فرض 

به عوض آن قیمت ، عطف به گذشته شده و خودرو تحویل مالک و باشدقانون الحق که مساعد به حال متهم می

  گیرد.گردد یا اینکه اساساً در این فرض عطف به گذشته صورت نمیو ارزش خود را وصول می

 پاسخ:

االجرا به ضبط خودروي حامل کاالي قاچاق حکم قطعی الزم 1392در مواردي که مطابق قانون قاچاق کاال و ارز مصوب 

در برخی  1400یادشده اصالحی  قانون 20صادر شده و حکم اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده 

است و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند 

تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصالح مجازات را تقاضا کند؛ شایسته ذکر است قاضی اجراي احکام و محکوم می

  گفته نیز مؤید این دیدگاه است.قانون پیش 20 حکم مقرر در تبصره یک ماده

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/16    

7/1401/141   

  ح  141-26-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گشت عدم اخذ اثر ان 1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب نامه سازمان زندانبا عنایت به تغییر در آیین

متهمان و اختصاص آن به محکومان، آیا با توجه به عدم ضرورت ثبت سوابق محکومان مالی در سیستم سراسري 

شوند، اثر انگشت اخذ شود و به اطالق کلمه پلیس آگاهی، آیا باید از این محکومان که به زندان معرفی می

ه بر روي کد ملی و ضرورت تفسیر مضیق نامه یادشده استناد شود و یا با توجه به درج سابقآیین» محکوم«

  نامه یادشده باید ناظر به محکومان بابت ارتکاب جرایم دانست و نه محکومان مالی؟نصوص، واژه محکوم در آیین

 پاسخ:

نگاري ، انگشت1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصالحینامه سازمان زندانآیین 56به موجب تبصره یک ماده 

دیگري، احراز هویت از متهم ممکن نباشد؛ اما در صورت محکومیت  که به روشاز متهمان ممنوع است؛ مگر آن

ن در ای» محکومیت متهم«شود. سیاق تبصره یادشده و استفاده از عبارت نگاري از وي انجام میمتهم، انگشت

در متن این ماده، اشخاصی هستند که به دلیل توجه اتهام، » محکومان«دهد که منظور از واژه تبصره نشان می

که اصوالً محکومان مالی، محکوم به حبس نیستند؛ بلکه صرفاً تا زمان اجراي حکم اند و نظر به اینکومیت یافتهمح

 در ماده» محکوم«شوند؛ بنابراین واژه له در زندان نگهداري مییا پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکوم

  شود.و شامل محکومان مالی نمینامه یادشده، صرفاً ناظر به محکومان کیفري بوده آیین 56

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/06/01    

7/1401/83   

  ح  83-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 160در ماده » متصرفات او«منظور از کلمه 

تري دارد؟ براي آیا مقصود، تصرفات مادي و بالفعل در ملک خود فرد است یا معناي عام چیست؟ 1379مصوب 

مثال، چنانچه شخص الف علیه همسایه خود که در امر ساخت و ساز، مقررات شهري را رعایت نکرده و پیشروي 

ا آن محروم شود، آی داشته و این امر موجب شده که شخص الف در ملک خود از نور بیشتر یا رفاه بیشتر و مانند

که این دعاوي در دادگستري قابل تواند با طرح دعواي رفع مزاحمت، قلع اضافی را بخواهد یا اینشخص الف می

با اصالحات  1334قانون شهرداري مصوب  99یا  100استماع نیست و فقط باید در مراجع خاص (کمیسیون ماده 

کمیسیون رأي بر بقاء و محکومیت مالک به پرداخت جریمه  و الحاقات بعدي) حسب مورد رسیدگی شود؟ چنانچه

  ساخت و ساز دهد، آیا شخص الف حقی براي قلع بناي اضافی ندارد؟

 پاسخ:

قانون  33الزامات مربوط به ساخت و ساز در مقررات مربوط؛ از جمله مقررات ملی ساختمان مورد اشاره در ماده 

بینی و ضمانت اجراي تخطی از با اصالحات و الحاقات بعدي پیش 1374صوب نظام مهندسی و کنترل ساختمان م

این قانون مقرر شده است و حقوق مجاورین نیز در این قبیل مقررات مورد توجه بوده  40آن، از جمله در ماده 

با  1334قانون شهرداري مصوب  100است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال که کمیسیون موضوع ماده 

أي که با لحاظ رحات و الحاقات بعدي به جاي حکم بر تخریب، جریمه نقدي تعیین کرده است، افزون بر آناصال

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، همسایه نیز همانند دیگر اشخاص  22/3/1392مورخ  115وحدت رویه شماره 

نفع از طریق اعمال مقررات خاص تواند به رأي قطعی کمیسیون یادشده اعتراض کند، احقاق حق ذينفع میذي

قانون آیین دادرسی  160موضوع ماده » مزاحمت«پذیر است و تمسک به اطالق واژه صدرالذکر نیز امکان

رسد. با این حال تشخیص مصداق و موجه به نظر نمی 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

مقررات خاص و یا تمسک به عمومات فرض سؤال بر عهده مرجع  امکان یا عدم امکان احقاق حق با استفاده از

  کننده است.رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

   مدیر کل حقوقی قوه قضاییه


