
 

1399/01/05    

7/98/2057   

  ك2057-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

  عنایت فرموده به سوال ذیل پاسخ فرمایید.

قانون  302قانون آیین دادرسی کیفري که انجام تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع ماده  337با توجه به ماده 

ه ی بخش قرار داده است با توجه به اینکآیین دادرسی کیفري به جانشینی از بازپرس در صالحیت حوزه قضای

قانون فوق که در صالحیت دادگاه  303حوزه قضایی بخش فاقد شعب دادگاه انقالب هستند در جرایم ماده 

باشد امکان انجام تحقیقات مقدماتی توسط حوزه قضایی بخش وجود دارد یا خیر؟ به عبارت انقالب اسالمی می

  تواند موجب عدم صالحیت حوزه قضایی بخش باشد یا خیر؟درسی  کیفري میقانون آیین دا 26دیگر آیا ماده 

 پاسخ:

به تمام  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299با توجه به حوزه صالحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 

اه این قانون که رئیس دادگ 337کند و با عنایت به ماده جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می

قانون مذکور که در صالحیت دادگاه کیفري یک  302بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده  

تواند به عنوان جانشین  بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش صالحیت انجام  تحقیقات است، می

 303اه انقالب است و در ماده مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صالحیت دادگ

  این قانون آمده است، ندارند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/05    

7/98/2056   

  ك2056-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

طالجات، یا ارز خارجی  قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه متهم به عنوان وثیقه، 217ماده » خ«با توجه به بند 

یا ...  را جهت آزادي خود به دادگستري بسپارد؛ با توجه به عدم امکانات هر شعبه در داشتن گاوصندوق و 

  ها و ... چگونگی توقیف این اموال را بیان فرمایید.عدم دسترسی دادگستري به صندوق امانات بانک

 پاسخ:

گذار باید مدلل ، عدم پذیرش تقاضاي کتبی وثیقه1392وب قانون آیین دادرسی کیفري  مص 222مطابق ماده 

قانون موصوف، این است که متعاقب  226و  224، 223، 220و مواد   217ماده » خ«باشد و مستفاد از بند 

خص گذار اعم از متهم یا شگذار است و وثیقهصدور قرار تأمین کیفري از نوع وثیقه، انتخاب نوع آن با وثیقه

ط باید حسب ربند هر مالی را که قابل توقیف (سپردن) باشد به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذيتواثالث می

شرایط و امکانات موجود، به منظور پذیرش وثیقه معرفی شده، دستور مقتضی صادر کند. وجود معاذیري از 

ال مانع از پذیرش این اموقبیل فرض سؤال و توالی فاسد یا آثار سوء احتمالی ناشی از پذیرش اموال منقول، 

  به عنوان وثیقه نیست.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/26    

7/98/2052   

  ك2052-51-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز چنانچه شخصی مبادرت به واردات و صادرات دار 77و  27طبق مواد 

 1شود نه طبق تبصره یاد شده محکوم می 27... بنماید از تاریخ الزم االجرا شدن قانون فوق الذکر طبق ماده 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و  3و اصالح ماده  1قانون الحاق یک تبصره به ماده  3ماده 

   1379اصالحی  1334خوردنی و آشامیدنی مصوب 

انگاري شده عبارت است از واردات، صادرات، خرید فروش اخیرالذکر: آنچه جرم 3ماده  1ه مشکل: طبق تبصر

مذکور  3ماده  1تکلیف واردات و صادرات معلوم شده و منسوخ بودن تبصره  27دارو و .. بر اساس ماده 

یاد  27ماده  رسد کهتکلیف خرید و فروش دارو و ... روشن نشده لذا به نظر می 27روشن است ولی در ماده 

رسد که خرید و از حیث خرید و فروش دارو نداشته زیرا چنین به نظر می 3ماده  1شده نظر به نسخ تبصره 

  فروش عادي دارو و بدون ارتباط با بحث قاچاق ربطی به قانون مبارزه با قاچاق نداشته باشد.

  اما دو اشکال وجود دارد:

قانون قاچاق کاال و ارز منسوخ شده و قهرا نسبت به عمل  77ماده به طور کلی نحوه بیان  3ماده  1تبصره  -1

  خرید و فروش عادي و غیر قاچاق قابلیت اعمال ندارد.

مذکور در  3ماده  1شود و در نتیجه تبصره شامل خرید و فروش هم می 27ماده  1اگر بگوییم طبق تبصره  -2

ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نسخ شده است این قان 27ماده  1رابطه به خرید و فروش هم به موجب تبصره 

رسد که اوالً بحث خرید در این تبصره نیامده و ثانیاً با توجه به عنوان قانون و محل بحث اشکال به ذهن می

رسد منظور تبصره حمل و نگهداري عرضه و فروش محصوالت قانون مبارزه با قاچاق) به نظر می 27(ماده 

ی با فرض قاچاق بودن) باشد و در نتیجه باز هم شامل خرید و فروش محصوالتی که (یعن 27موضوع ماده 

در این رابطه ایجاد  3ماده  1گردد و بگوییم با حذف تبصره مرتبط با قاچاق و واردات و صادرات نباشد نمی

  خال شده است.

هرگونه  1395ه کشور مصوب هاي توسعقانون احکام دایمی برنامه 7ماده » پ«تر اینکه در بند اشکال اساسی

توزیع عرضه و فروش کاالهاي دارویی (ولو غیر مرتبط با بحث قاچاق) به قانون مبارزه با قاچاق کاال ارجاع 
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شامل غیر اقالم قاچاق نیز هست. اما کماکان بحث  27ماده  1شود که تبصره شده است که معناي آن این می

نیست تکلیف دادگاه در برخورد با این موارد چیست؟ سوال  خرید این اقالم مسکوت مانده است که معلوم

اساسی دیگر اینکه  اگر شخصی مثالً چند پد الکلی با درصد غیر استاندارد یا کمتر از حد مجاز را به دیگري 

  باید مجازات شود خواهشمند است تمام ابهامات مدنظر قرار گیرد. 27ماده  1بفروشد طبق تبصره 

 پاسخ:

با اصالحات  1392و تبصره یک ماده موصوف از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  27ده مستفاد از ما

خرید داروي غیر مجاز و قاچاق در قوانین فعلی جرم انگاري نشده است، بدیهی » صرف«بعدي این است که 

  .است ربطیی ذياست تشخیص مصداق وقوع یا عدم وقوع جرم و انطباق آن با قوانین و مقررات با مرجع قضا

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/19    

7/98/2051   

  ك2051-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در جرایم اقتصادي با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون «قانون مجازات اسالمی  47ماده » ج«مطابق بند 

اي متهم به حال سوال اینجاست که در پرونده». جراي مجازات وجود نداردریال امکان صدور حکم تعلیق ا

تومان در حق شاکی  78/000/000اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیري و جزاي نقدي و رد مبلغ 

قانون  46و  54محکوم  شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال، به استناد مواد 

سالمی جزاي نقدي را به مدت دو سال تعلیق کرده است. آیا این اقدام دادگاه تجدید نظر صحیح مجازات ا

  است؟ 

 پاسخ:

تواند قرار تعلیق که می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  46مذکور در ماده » دادگاه« اوالً، منظور از

، اعم از دادگاه بدوي و دادگاه »قطعیدادگاه صادر کننده حکم «اجراي مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت 

هاي عمومی و انقالب در امور کیفري قانون آیین دادرسی دادگاه 253تجدید نظر استان است. مستفاد از ماده 

ها و اختیارات دادگاه بدوي در امر رسیدگی و ، اصوالً دادگاه تجدیدنظر استان داراي صالحیت1378مصوب 

قانون صراحتاً منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید صدور حکم است، مگر این که در 

ها از قانون مذکور. بنابراین صدور قرار تعلیق اجراي تمام یا برخی از مجازات 258مجازات موضوع ماده 

زمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأي دادگاه بدوي و یا حتی سوي دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم

سوم مجازات (در صورتی که حکم قطعی محکومیت مقام تأیید رأي دادگاه بدوي و یا پس از اجراي یکدر 

  را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد)، بالمانع است.

است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال » انتقال مال غیر«ثانیاً، در فرض سؤال که جرم ارتکابی 

شود و کلیه آثار و احکام مربوط کالهبردار محسوب می» بزه انتقال مال غیر«مرتکب  1308مال غیر مصوب 

به کالهبرداري به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجراي مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه 

و با لحاظ  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  109ماده » ب«کالهبرداري است، بنابراین با توجه به بند 

همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال  47ماده » ج«نصاب مقرر در بند 
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باشد که جزاي نقدي معادل ردّ مال موضوع کالهبرداري میقابل تعلیق است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن

باشد، محلی براي االشعار میفوق 47ر مندرج در ماده و در فرض سؤال میزان جزاي نقدي بیشتر از نصاب مقر

صحت رفتار مقامات قضایی اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم 

  خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/05    

7/98/2050   

  ك2050-54-98ه پرونده:  شمار

  استعالم:

  خواهشمند است بررسی و اعالم نظر فرمایید:

در صورتی که مرتکب طی دو مرحله مقادیري هرویین و شیشه را حمل و نگهداري کند باید یک مجازات بر 

ار اساس وزن مجموع مواد براي او تعیین شود یا به عنوان تعدد مادي جرم دو مجازات براي او مورد حکم قر

  گیرد؟

 پاسخ:

قانون اصالح  8یا  5یا  4چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 

قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است 

تعیین شود؛ ولی چنانچه متهم با  1392ت اسالمی مصوب قانون مجازا 134و مجازات مرتکب باید برابر ماده 

هاي مختلف) از وي کشف شود، هرگاه رفتار واحد مرتکب جرم گردیده ولی مواد مخدر به دفعات (در زمان

مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، مثالً همگی از جنس 

مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک قانون  8یا  5موضوع ماده 

قانون مجازات اسالمی مصوب  134شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده مجازات تعیین می

الذکر باشد، مجازات مرتکب باید بر است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق 1392

  قانون یاد شده، تعیین شود. 134س مقررات تعدد جرم موضوع ماده اسا

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/09    

7/98/2049   

  ك2049-54-98شماره پرونده:  

  استعالم:

  خواهشمند است بررسی و اعالم نظر فرمایید:

  گردان قانونی است؟د مخدر و روانآیا تعیین مجازات بر اساس میزان خلوص موا

 پاسخ:

اگر منظور از ضرورت تعیین خلوص در فرض سوال این باشد که ماده مکشوفه با غیر مواد مخدر مخلوط یا 

رئیس  31/6/1386مورخ  6973/1186ترکیب شده است، در این صورت باید در اجراي بخشنامه شماره 

میزان ماده موثر (هروئین یا ماده مخدر) محاسبه و تعیین مجازات محترم قوه قضاییه،  نظر آزمایشگاه پیرامون 

  .شود

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/25    

7/98/2048   

  ك2048-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 ی و مورد استحقاق براي مرتکب جرمدر صورتی که دادگاه به اشتباه، مجازاتی به مراتب کمتر از میزان قانون

 علیه، اساسخواهی محکومتعیین کرده باشد و از نظر شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام

مجرمیت ثابت و دالیل اثباتی آن کافی باشد و از این جهت فرجام خواهی وارد نباشد در صورتی که دادستان 

تراض نکرده باشد، آیا شعبه دیوان باید حکم صادرشده را با رد خواهی و به آن اعاز حکم صادره فرجام

خواهی ابرام کند یا پرونده را براي تجدید رسیدگی و صدور حکم به مجازات قانونی هر چند به ضرر فرجام

  عرض نقض کند؟خواه شود از سوي دادگاه همفرجام

 پاسخ:

ته کمتر از حداقل میزانی است که قانون مقرر خواسشده در حکم فرجامدر فرض استعالم که مجازات تعیین

قانون آیین  458خواهی شاکی یا دادستان قرار نگرفته است، حکم مقرر در ماده داشته و این امر مورد فرجام

در مرحله فرجام نیز حاکم است و لذا موجب قانونی جهت نقض حکم  1392دادرسی کیفري مصوب 

چه در اساس حکم اشکالی وجود نداشته باشد، شعبه دیوان عالی و چنانخواسته از این حیث وجود ندارد فرجام

  د نسبت به ابرام رأي اقدام کند.کشور بای

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/05    

7/98/2039   

  ك2039-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به « 1392مصوب قانون آیین دادرسی کیفري  273مطابق ماده 

گیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است العاده دادگاه صورت میقرارهاي قابل اعتراض در جلسه فوق

قانون مذکور آراء قابل تجدیدنظر خواهی در قانون مشخص شده است. چنانچه در  427؛ و مطابق ماده »مگر...

ا به لحاظ عدم کفایت ادله و یا جهات دیگر قرار منع تعقیب صادر و  وکیل شاکی به این قرار اي  دادسرپرونده

اعتراض کرده و پرونده در دادگاه کیفري دو مطرح شود و دادگاه کیفري دو در مقام رسیدگی به اعتراض، به 

به قرار رد درخواست الوکاله را ذکر نکرده، مبادرت لحاظ این که وکیل شاکی در قرارداد وکالت رقم حق

اعتراض در پرونده کیفري کند و این راي را ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بداند، 

آیا این تصمیم دادگاه بدوي در قابل اعتراض دانستن قرار رد درخواست اعتراض صحیح است یا این که تصمیم 

قانون آیین دادرسی کیفري  273ر نحو که باشد وفق ماده دادگاه بدوي در رسیدگی به قرارهاي منع تعقیب به ه

  قطعی است؟

 پاسخ:

قانون   103اوال، در فرض مطروحه وکیل باید طبق مقررات ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده 

چنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. هم 1366هاي مستقیم مصوب مالیات

د را هم قید نکرده است) و یا عباراتی مانن» طبق تعرفه«الوکاله را قید نکرده باشد (رقمی ننوشته و عبارت حق

قانون  103نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده » الحسابعلی«

  شود. وکیل شاکی شناخته نمی شود و در فرض سؤال، نامبرده فوق از حیث قانونییاد شده رفتار می

ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در بند اوال، موجبی جهت صدور قرار رد اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب 

عتراض صالح اذينع تعقیب صادره در دادگاه کیفري تواند وفق مقرات نسبت به قرار موجود ندارد و شاکی می

  خارج است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  273کند و لذا موضوعاً از شمول ماده 

 دکتر احمد رفیعی

 سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/05    

7/98/2037   

  ح2037-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

و ماده  1319قانون امور حسبی مصوب  226سوالی در خصوص نحوه تعیین میزان دیون ممتازه مقرر در ماده 

که به صورت مطلق ذکر شده و به نرخ روز در آن قید نشده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  148

  است تقاضا دارم اینجانب را ارشاد فرمایید.

در صورتی که دیون متوفی (زوج) زیاده بر دارایی ایشان باشد و طلبکاران دارایی ایشان را به ترتیب با رعایت 

و همسر متوفی (زوجه مطلقه) بر اساس طالق نامه که مهریه در آن ذکر شده  تقدم و مازاد توقیف کرده باشند

  است درخواست پرداخت از طریق اجراي احکام مدنی نماید:

محاسبه  1319قانون امور حسبی مصوب  226میزان دیون ممتازه زوجه از بابت مهریه بر اساس ماده  -1

  محاسبه می شود؟ 1356دنی مصوب قانون اجراي احکام م 148خواهد شد یا بر ساس ماده 

ریال  200/000ریال یا  10/000میزان مهریه اعالمی در مواد مذکور عینا ممتازه می باشد (یعنی اینکه  -2

  فقط توقیف می شود؟ یا مبالغ اعالمی باید به نرخ روز محاسبه شود سپس از باب دیون ممتازه توقیف شود؟

 پاسخ:

حق تقدم زوجه نسبت به مهر تصریح شده است؛ مع الوصف در صورتی که قانون امور حسبی به  226در ماده

قانون  148ماده  3دیون متوفی متعدد و با صدور احکام و اجراییه هاي متعدد به حیطه وصول درآید، طبق بند 

  حق تقدم زوجه منظور خواهد شد و تاکنون میزان آن افزایش نیافته است. 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

 احمد رفیعیدکتر 

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 

1399/01/05    

7/98/2026   

  ك2026-186/2-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی (باب تعزیرات) به  612در خصوص محکومین به قصاص نفس که در راستاي ماده 

ه محکومیت اولیه به قصاص  مشمول بند علیه با توجه بشوند آیا مدت مجازات تبعی محکومحبس محکوم می

ماده » پ«یا » ب«قانون مجازات اسالمی است یا حسب میزان حبس تعیین شده، مشمول بند  25ماده » الف«

مانند سقوط مواردي  25ماده » الف«شود؟ به عبارت دیگر آیا توقف اجراي حکم اصلی موضوع بند مذکور می

  ؟گیردقصاص را در برمی

 پاسخ:

کثریت: درفرض سؤال، چون با گذشت اولیاي دم اجراي قصاص منتفی می شود، اجراي مجازات تبعی نظریه ا

، 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  612آن نیز منتفی است و محکومیت حبس موضوع ماده 

ا کب یمجازات مستقلی است که به لحاظ اخالل در نظم عمومی و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرت

دیگران به استناد ماده مذکور صادر شده است. لذا مدت زمان اجراي آثار تبعی این محکومیت (که تعزیر درجه 

همین ماده سه » ب«و طبق بند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25ماده  2چهار است) باتوجه به تبصره 

  سال است.

در فرض  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25ماده » ب«نظریه اقلیت: صرف نظر از این که شمول بند 

مطروحه با توجه به این که شروع زمان محرومیت از حقوق اجتماعی (اجراي مجازات تبعی) از هنگام اتمام 

اجراي محکومیت اصلی است و به ضرر متهم و برخالف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفري است، مع ذلک با 

 جرم قتل عمد غیر قابل گذشت است و با فرض گذشت شکات نیز ماده توجه به این که در قوانین فعلی اصوالً

آن را تحت شرایط مذکور در ماده که غالباً وجود دارد،  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  612

قانون  25ماده  2داند و صرف گذشت از جنبه مجازات قصاص نفس آن را مشمول تبصره قابل مجازات می

  ماده اخیرالذکر است.» الف«ل بند می کند، بنابراین فرض مطروحه مشموالذکر نفوق

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/26    

7/98/2021   

  ك2021-54-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ماده » پ«در بند  »سابقه محکومیت قطعی اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال«مفهوم و معناي دقیق 

  الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟  45

به اعدام محکوم  1393مثال: شخصی در شعبه (الف) شهرستانی (مثل تهران) به اتهام تولید مواد مخدر در سال 

شود در دیوان عالی کشور نقض می 1395این رأي در سال  1392شود و عملکرد متهم مربوط است به سال می

در » ب«شعبه هم عرض شعبه  1397گردد در سال پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع میو 

شود شعبه هم اجرایی می 1396الحاقی در سال  45کند و با توجه به اینکه ماده تهران مبادرت به رسیدگی می

تهم را به حبس درجه است م 45ذیل ماده » ب«تا » الف«(عرض ب) با لحاظ اینکه متهم فاقد شرایط بندهاي 

کند و این در حالی است که متهم در جریان دادرسی پرونده قبلی مرتکب جرم دیگري مربوط به محکوم می 1

گردد و در شعبی از محاکم دادگاه قم به اعدام و در شهرستان دیگري (مثل قم) می 1394مواد مخدر در سال 

  گردد. ی کشور تایید و قطعی میدر دیوان عال 1395شود و این رأي در سال محکوم می

قصد صدور حکم و لحاظ مفاد ماده  1397چنانچه شعبه (ب) در تهران در سال  -حال سوال این است که: الف

که  1392الحاقی را نیز دارد به سوابق متهم قبل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی جرم ارتکابی در سال  45

این رأي نیز نقض گردید توجه کند باید بگوید که متهم فاقد  به حکم اعدام منتهی شد و سپس 1393در سال 

سابقه 1392گردند اما چنانچه بگوییم هر چند متهم در سال می 1سابقه کیفري است و قهراً مشمول حبس درجه 

نیز فاقد سابقه کیفري بوده است ولی به دلیل نقض رأي  1393کیفري نداشته و هنگام صدور حکم در سال 

دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض و در نتیجه طوالنی شدن دادرسی متهم در  در 1393سال 

قطعیت یافته فلذا شعبه  1395شهرستان دیگري (مثل قم) مرتکب جرم با مجازات اعدام گردیده و رأي در سال 

رستان دیگر بایست متهم را داراي سابقه کیفري اعدام از شهمی 1397در تهران هنگام صدور حکم سال » ب«

در دیوان عالی کشور  1395صادر و در سال  1394(مثل قم) فرض کرده ( فرض شد که رأي قم در سال 

در نظر نگیرد بلکه الزم است اعدام موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را  1تایید شد) و نه تنها حبس درجه 

 تواند بگویددر تهران می» ب«شعبه  االرض جایگزین کند. به بیان دیگر آیابا اعدام موضوع افساد فی

است و متهم در این  1393درسال » الف«اش به عنوان شعبه هم عرض به جاي همان رسیدگی شعبه رسیدگی

  دارد؟ن» ب«سال فاقد سابقه کیفري بوده و سابقه بعدي متهم در شهرستانی مثل قم ارتباطی به شعبه 

قانون مجازات اسالمی  137با مبحث تکرار جرم موضوع ماده  تواندار بودن متهم را میآیا موضوع سابقه-ب

گردد و پس از آن  137منطبق نمود به این بیان که طبق قاعده تکرار اگر متهمی مرتکب جرایم موضوع ماده 
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مرتکب جرم جدید شود تکرار کننده جرم  137که حکم قطعی در مورد بزه وي صادر شد با شرایط ماده 

کند جرم سال در تهران به جرمی رسیدگی می» ب«در مانحن فیه هم بگوییم شعبه شود؟ فلذا محسوب می

در دیوان عالی  1395نسبت به آن حکم اعدام صادر شده و این حکم اعدام در سال  1393که در سال  1392

در حال رسیدگی است ولی در حال رسیدگی به جرمی  1397در سال » ب«کشور نقض شده و هرچند شعبه 

مرتکب  1394اتفاق افتاده و قبل از آن متهم سابقه محکومیت قطعی نداشته هر چند سال  1392سال است که 

شده باشد فلذا مشمول قاعده تکرار و داشتن سابقه کیفري هم  1395جرم و محکومیت قطعی دیگري در سال 

شود و پس از  1392تر بفرمایید اگر فرض شود متهمی مرتکب جرم سرقت در سال شود؟ به بیان سادهنمی

شروع لیکن طوالنی شود و متهم قبل از این سرقت فاقد سابقه » الف«صدور کیفر خواست دادرسی در شعبه 

نیز مرتکب سرقت شود و در شعبه دیگري  1394کیفري است لیکن به لحاظ طوالنی شدن دادرسی در سال 

متهم را محاکمه کند  1395ال بخواهد در س» الف«به فوریت محکوم شود و رأي قطعی شود و شعبه » ب«

که موضوع  1392آیا باید متهم را فاقد سابقه کیفري لحاظ کند به لحاظ اینکه قبل از ارتکاب جرم در سال 

رسیدگی است فاقد سابقه بوده یا اینکه متهم را داراي سابقه کیفري بداند به لحاظ اینکه هر چند قبل از سال 

داراي سابقه محکومیت  1395سال » الف«از صدور حکم در شعبه  فاقد سابقه کیفري است ولی قبل 1392

  قطعی گردیده است.

بایست حکم اعدام مرتکب اشتباه شده و می 45در اعمال ماده » ب«ج) چنانچه پاسخ مبتنی بر این بود که شعبه 

ق.آ.  477ه راهکار اصالحی چنین رأیی را غیر از ماد 1شد نه حبس درجه االرض صادر میاز باب افساد فی

  دانید.د.ك در چه امري می

 پاسخ:

ماده  »پ«مذکور در بند » اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال«منظور از سابقه محکومیت قطعی 

قانون مبارزه با مواد مخدر، سابقه محکومیت قطعی ناظر به شمول مقررات  12/7/1396الحاقی مورخ  45

است و فرض سؤال که ناظر به شمول  1392ن مجازات اسالمی مصوب قانو 137تکرار جرم موضوع ماده 

  تعدد جرایم ارتکابی است از قلمرو احکام ناظر به مقررات تکرار جرم خارج است.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/26    

7/98/2014   

  ك2014-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ام اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو کرمانشاه محکوم می شود رأي قطعی فردي به اته

گردد همان شخص تحت عنوان اتهامی دریافت رشوه به مبلغ صادر شده و در مرحله اجراي حکم مشخص می

له موده که به مرحششصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو استان همدان محکومیت قطعی با تاریخ مقدم حاصل ن

قانون آیین دادرسی کیفري به منظور  510اجراء درنیامده است. اگر دادگاه نظامی دو کرمانشاه در اجراي ماده 

(قواعد تعدد جرم) درصدد تجمیع آراي موصوف   1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134رعایت ماده 

دور حکم و احد با رعایت  قواعد تعدد جرم برآید آنچه مشخص است در پی تجمیع، جهت تعیین مجازات و ص

قانون مجازات جرایم نیروهاي  118ماده » ج«جمع مبالغ رشوه افزون بر یک میلیون تومان و در شمول بند 

مبالغ مذکور در «قانون اخیر که مقرر داشته است:  121مسلح قرار خواهد گرفت. حال با توجه به مفاد ماده 

ز حیث تعیین مجازات و یا صالحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده این قانون ا 119و  118مواد 

و از آن جایی که رسیدگی به بزه اخذ رشوه » یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد

ون آیین قان 302ماده » ت«قانون مرقوم و بند  118ماده » ج«به مبلغ بیش از یک میلیون تومان وفق بند 

دادرسی کیفري در صالحیت دادگاه نظامی یک (کیفري یک) می باشد، آیا جمع مبالغ ذکر شده در احکام 

موضوع حکم تجمیعی، موثر در صالحیت دادگاه اخیر (نظامی دو کرمانشاه) و بالتبع لزوم رعایت اصول و 

و  کیل، امکان اعتراض متهمتشریفات مربوط به دادرسی نظیر تعیین جلسه رسیدگی، حق حضور و مداخله و

  نماید یا خیر؟ فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و ... را ایجاب می

 پاسخ:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و  5ماده  4و تبصره  3ماده  1اوالً، آنچه در تبصره 

یک جرم اختالس یا ارتشاء قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح آمده است، شامل  121کالهبرداري و ماده 

است و پرداخت وجه یا مال ... به دفعات » واحد«شود است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می

کند که در این صورت مجموع صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می

جرم جاري نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد  مبالغ، مالك تعیین مجازات و صالحیت است و قاعده تعدد

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره هاي مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوقنظامی براي موضوع

  او قابل اعمال است.

انون آیین ق 510که مورد استعالم از مصادیق ماده ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اوالً گفته شد و قطع نظر از این

که به موجب قانون صدور حکم تجمیعی الزم شود، در موارديمحسوب نمی 1392دادرسی کیفري مصوب 

العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و است، دادگاه صالح در وقت فوق

  کند.تعدد جرم حکم واحد صادر میماهیت محکومیت، با رعایت مقررات 

 د رفیعیدکتر احم

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/05    

7/98/2013   

  ك2013-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ها تابع مقررات هاي نظامی و اماکن حساس از قبیل فرودگاهآیا بازرسی از اماکن، اشخاص و اشیاء در یگان

   قانون آیین دادرسی کیفري و مستلزم کسب مجوز قضایی است؟

 پاسخ:

ها و مرزها که داراي مقررات خاص براي ورود و ها، پادگانبازرسی اشخاص و اشیاء در اماکنی نظیر فرودگاه

باشند که غالبا یا حسب مورد با مقاصد خاص نظیر حفاظت از امنیت پرواز، حفظ اسرار سیاسی، خروج می

شمول موارد مذکور در قانون آیین دادرسی پذیرد، از نظامی و امنیتی و حمایت از حقوق شهروندان صورت می

این قانون که مستلزم اخذ مجوز قضایی و در راستاي انجام  55نظیر مقررات ماده  1392کیفري مصوب 

  گیرد خروج موضوعی دارد.تحقیقات قضایی و متعاقب اعالم وقوع جرم صورت می

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/05    

7/98/2000   

  ك2000-54-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شامل کسی که مواد مخدر را وارد زندان کرده   1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  8آیا تبصره ماده 

  شود؟است می

 پاسخ:

ذکور م» دمرتکبان جرایمی که در این قانون داراي مجازات اعدام یا حبس ابد هستن«با عنایت به اطالق عبارت 

 12که ماده و این 12/7/1396در صدر ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

ماده واحده الحاقی » ت«آن نیز هست و در بند  1و تبصره  8این قانون از جمله ناظر به مواد موضوع ماده 

صاب جدیدي مقرر شده است؛ بنابراین، ) ن8صدرالذکر، راجع به مطلق مواد مخدر موضوع این ماده (ماده

االجرا شدن این قانون اگر شده، نسبت به مرتکبان بعد از الزمیاد 8ماده  1مجازات حبس ابد مقرر در تبصره 

الحاقی نباشد، برابر صدر این ماده واحده به حبس و جزاي  ماده واحده» ت«تا » الف«مشمول یکی از بندهاي 

را وارد زندان یا  8ست و این مجازات شامل کسی که مواد مخدر موضوع ماده نقدي درجه دو تبدیل شده ا

  شود.کرده است نیز می 12دیگر اماکن مذکور در ماده 

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/18    

7/98/1982   

  ك1982-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302حضور متهم در جرایم موضوع ماده آیا رسیدگی غیابی بدون  -1

  در دو فرض وجود وکیل تعیینی یا وکیل تسخیري قابل انجام و قانونی است یا خیر؟ 1392

در صورت اعتقاد به قانونی نبودن رسیدگی غیابی، شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رأي آن را به  -2

  ند یا به دادگاه هم عرض.کهمان دادگاه ارجاع می

 پاسخ:

، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  350اوالً، مقررات ماده 

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

چه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، م شود. اما چنانوجود ندارد و الزم است با جلب متهم، رسیدگی انجا

قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بالمانع است و از جهت  406و 394با توجه به مقررات مندرج در مواد 

  باشد.لزوم حضور متهم و وکیل وي درجلسه دادگاه در جرایم یاد شده، تفاوتی بین وکیل تسخیري و تعیینی نمی

چه دادگاه بدون رعایت ترتیبات قانونی از نظر لزوم چناننایت به مراتب مذکور در بند اوالً پاسخ، ثانیاً، با ع

قانون آیین دادرسی کیفري  469ماده  4حضور متهم یا وکیل وي، رسیدگی و حکم غیابی صادر کند مطابق بند 

  گردد.عرض ارجاع میپرونده پس از نقض حکم غیابی به شعبه هم 1392مصوب 

 کتر احمد رفیعید

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/30    

7/98/1972   

  ح1972-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

با موضوع احراز صحت جریان مزایده در  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  143رعایت مفاد ماده -1

  منقول است؟  خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر

هـ مورخ   57075/ت 150179موضوع نامه  20/11/1398آیا مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ -2

معاون اول رئیس جمهور که مبلغ مجازات نقدي بدل از حبس را به یک میلیون ریال تعدیل  26/11/1398

باشد جزاي نقدي در حبس میهاي در حال اجرا که محکوم آن به لحاظ عجز از پرداخت کرده است، در پرونده

شود، آیا باید از بدو بازداشت بر مبناي یک میلیون ریال محاسبه قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته می

  شود یا از تاریخ تصویب هیأت وزیران؟ 

 پاسخ:

در مبحث مربوط به فروش اموال غیر منقول است و  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  143ماده  -1

که مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذکر نشده است، به این علت است که در  این

خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفی است و در نتیجه احراز صحت جریان مزایده و 

مواردي مانند فروش  صدور دستور انتقال از سوي دادگاه نیز سالبه به انتفاي موضوع است؛ با این حال در

انتقال سند ضروري است،  1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  29خودرو که با توجه به ماده 

، پس از احراز صحت جریان 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  143دادگاه باید با استفاده از مالك ماده 

  مزایده، دستور انتقال سند را صادر کند.

لغ یک میلیون ریال در قبال هر روز بازداشت (بدل از جزاي نقدي) از تاریخ تصویب مصوبه احتساب مب -2

شود و هرگاه هیأت وزیران شامل تمام محکومان می 26/11/1398هـ مورخ  57075/ت 150179شماره 

محکوم پیش از تاریخ تصویب این مصوبه به ازاي بخشی از جزاي نقدي متحمل حبس شده باشد، نسبت به 

  شود.)، هر یک میلیون ریال یک روز حبس محاسبه می20/11/1398س از تاریخ تصویب این مصوبه (پ

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 

1399/01/23    

7/98/1969   

  ح1969-9/4-98شماره پرونده:  

  استعالم:

ا دارد آیا این حق شامل تعیین شهر محل در فرضی که زوجه در سند نکاحیه حق انتخاب محل سکونت مشترك ر

گردد یا خیر به طور مثال در صورتی که زوج توانایی و تمکن مالی جهت تهیه منزل در سکونت از سوي زوجه می

تواند در شهر دیگري که تمکن مالی دارد الذکر میشهر مد نظر زوجه (تهران) نداشته باشد آیا زوج با فرض حق فوق

ه اقدام به تهیه منزل مناسب نماید یا خیر؟ نتیجه را جهت بهره برداري قضایی به این دادگاه ارسال مثل (قم) براي زوج

  نمایید.

 پاسخ:

قانون مدنی، حق تعیین شهر، روستا و یا حتی کشور  1114تواند در قالب شرط موضوع ماده اوالً، هر چند زوجه می

محل سکونت و امثال آن انصراف به شهر محل سکونت محل سکونت را نیز تحصیل کند؛ اما اطالق شرط تعیین 

مشترك و یا سکونت زوجه در زمان ازدواج داشته و در هر حال تفسیر شرط و احراز اراده مشترك و دامنه شرط با 

  کننده است.مرجع رسیدگی

قانون مدنی از  1107 نفسه به معناي نادیده گرفتن حکم مقرر در مادهثانیاً، واگذاري اختیار تعیین منزل به زوجه فی

 چه دادگاه احراز کند تعیین شهر محل سکونتحیث تناسب منزل با شؤونات زوجه نیست؛ بنابراین در فرض سؤال چنان

نیز به زوجه واگذار شده است، متعاقب تعیین شهر وي باید با لحاظ ضابطه مندرج در ماده یادشده منزل مورد نظر را 

تهیه آن است و در صورتی که قادر به تهیه آن نباشد، احکام مقرر براي عدم قدرت تعیین کند و زوج نیز ملتزم به 

  زوج به تأمین نفقه زوجه مجرا خواهد بود.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/05    

7/98/1955   

  ح  1955-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

که بیان  1379انون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ق 32چنانچه با توجه به ماده 

توانند براي طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوي نماینده حقوقی معرفی نمایند و با ها مینموده  بانک

مصوب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  44هاي کلی اصل قانون نحوه اجراي سیاست 8توجه به ماده 

این  2هاي دولتی با فعالیت اقتصادي گروه یک و دو ماده دارد هر امتیازي که براي بنگاهکه بیان می 1386

قانون مقرر شود عینا براي بنگاه یا فعالیت اقتصادي مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی باید 

ز بانک با توجه به ظاهر ماده و زمان تصویب آن در نظر گرفته شود، سوال این است که آیا منظور قانونگذار ا

هاي دولتی است یا این که با توجه به قانون اخیر الذکر  و تاخر آن بر قانون قانون آیین دادرسی صرفا بانک

، باید بیان داشت که یکی از امتیازهاي مذکور برابري 1379دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

 شود،هاي خصوصی داده میهاي بخش خصوصی از جمله بانکعاالن بازار که به بنگاهشرایط رقابتی بین ف

  ؟                                         اختیار معرفی نماینده حقوقی است

 پاسخ:

قانون آیین  32ها و مؤسسات مالی اعتباري خصوصی خارج از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده بانک

بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  هايدادرسی دادگاه

نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستري جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم 

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

قانون نحوه اجراي سیاست هاي کلی اصل  8اوصافی که براي نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده 

  محسوب نمی شود. 1386قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب  44

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/30    

7/98/1930   

  ع  1930-65-98ونده:  شماره پر

  

  استعالم:

کنندگان خودرو مصوب  قانون حمایت از حقوق مصرف 3ماده  2اجراي رأي هیأت حل اختالف موضوع تبصره 

باشد؟ در صورت استنکاف شرکت خودروساز  از اجراي رأي نحوه چگونه و با چه مرجعی می1396/4/3

  اجراي رأي چگونه است.

 پاسخ:

هیأت  1395کنندگان خودرو مصوب نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفینآی 29به موجب ماده  -1

کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف«وزیران: 

 هايکننده، رأساً از طریق سازمانکننده و مصرفباشد. در صورت بروز اختالف میان عرضهکننده میعرضه

کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و ها و با نظارت سازمان حمایت مصرفمعدن و تجارت استانصنعت، 

تواند به هیأت حل اختالف موضوع کننده تأمین نشود، میچه رضایت مصرفگیرد. چنانرسیدگی قرار می

ه ثبت شکایات ب قانون مراجعه کند. هیأت حل اختالف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ 3ماده  2تبصره 

موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعالم رأي کند. مناط رأي نظر اکثریت اعضاي هیأت است. این رأي 

این ماده، محل دبیرخانه و تشکیل  2و  1هاي همچنین وفق تبصره». باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود.

هاي ها است و این سازمان مکلف است هیأتستانجلسات هیأت حل اختالف، سازمان صنعت، معدن و تجارت ا

ها قرار حل اختالف را در محل سازمان تشکیل دهد و امکانات و نیروي انسانی و محل الزم را در اختیار آن

دهد. از مجموع این احکام چنین مستفاد است که  اجراي رأي هیأت هم با سازمان مذکور است. همچنین حکم 

وزارت صنایع و «هم که مقرر کرده  1386کنندگان خودرو مصوب حمایت از مصرفقانون  11مقرر در ماده 

کنندگان و اعالم گزارش ادواري معادن مکلف به نظارت بر اجراي این قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف

  مؤید این استنباط است.» شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی است

در  1386کنندگان خودرو مصوب قانون حمایت از مصرف 3حل اختالف موضوع ماده  آراء قطعی هیأت -2

نامه اجرایی آن و ساز باشد، مطابق قانون مذکور و آیینکه متضمن محکومیت شرکت خودروصورتی
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شود و در موارد سکوت قانون در چارچوب وظایف و اختیارات سازمان مجري هاي مربوط اجرا میالعملدستور

  تابع قواعد عام اجراي احکام مدنی است. حکم،

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/23    

7/98/1915   

  ع  1915-66-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نامه اجرایی و آیین 1376مطابق الیحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروي مسلح مصوب سال  

هاي عمومی که به حضور نمایندگان حقوقی ادارات در کلیه جلسات دادگاه 1380نون مذکور مصوب سال قا

نامه مذکور که براي دفاع از کارکنان شاغل و همچنین بازنشسته و آیین 2و انقالب اشاره نموده است و ماده 

قانون  688باشد و از طرفی ماده یاز کار افتاده که در حین انجام وظیفه مرتکب جرم و یا دعاوي علیه آنان م

آیین دادرسی کیفري حضور نماینده حقوقی اشخاص حقوقی را صرفا منوط به معرفی نماینده قانونی و وکیل 

نموده است با این اوصاف در برخی از محاکم ابهاماتی به شرح ذیل مطرح بوده که مستدعی است این شهرداري 

  را ارشاد و رفع ابهام به عمل آید.

چنانچه پرسنل شهرداري اعم از واحد عمران و اجراییات و خدمات شهري و غیره در حین انجام وظیفه -1

مرتکب جرمی گردند و یا به واسطه عدم رعایت نظامات دولتی حوادث شهري به طور غیرعمد براي اشخاص 

دفاع از شهردار و یا قانون آیین دادرسی کیفري حضور نماینده حقوقی براي  688به وجود آید باستناد ماده 

پرسنل شهرداري منع قانونی دارد؟ در الیحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهاي مسلح به 

نامه مذکور حضور نمایندگان حقوقی در محاکم دادگستري از جمله دادسراها و آیین 3و  2خصوص در مواد 

در ماده واحده مذکور کارشناسان حقوقی که به عنوان هاي کیفري را بالمانع اعالم داشته به طوري که دادگاه

ی شوند. با توجه به این دوگانگنمایندگان حقوقی شهرداري در محاکم حضور داشته به منزله وکیل محسوب می

 689نامه مذکور به شرح فوق با ماده در موارد پیش گفته اوالً: آیا تغایري در الیحه حمایت قضایی و آیین

  رسی کیفري جدید وجود دارد؟ اعالم نظر و این شهرداري را ارشاد فرمایید.قانون آیین داد

قانون آیین دادرسی کیفري صرفا مدیریت شخصیت حقوقی  688ثانیاً: مقصود از نماینده قانونی در ماده 

  ؟تواند معرفی نمودشهرداري (که شهردار)  است یا کارشناس حقوقی به عنوان نماینده قانونی شهرداري هم می

قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه شهردار مرتکب جرمی گردد چه کسی را  688ثالثاً: مطابق تبصره ماده 

  توان به عنوان نمایندگی شهرداري شخصیت حقوقی معرفی نمود.می

 پاسخ:

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


و دیگر مقررات مربوط به مسؤولیت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  143چه با لحاظ ماده اوالً، چنان -1

یفري اشخاص حقوقی، عالوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقی (نظیر شهرداري) نیز ک

  شود.رفتار می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  688باشد، مطابق ماده 

با اصالحات و  1373ثانیاً، مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 

نهاد عمومی غیردولتی است بنابراین از شمول ماده واحده قانون حمایت قضایی از  بعدي شهرداري الحاقات

هاي دولتی و ها و مؤسسات و سازمانکه شرکت 1376کارکنان دولت و پرسنل نیروهاي مسلح مصوب 

  رسد. می گیرد، خارج  به نظرها مستلزم ذکر نام است را در برمیهایی که شمول قانون بر آندستگاه

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  688شخص حقوقی مذکور در ماده » نماینده قانونی«منظور از  -2

با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه داراي اختیار دفاع از دعاوي طرح شده 

  علیه شخص حقوقی است.

، شهردار 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  688ه تبصره ماده در فرض مذکور در استعالم با توجه ب -3

دار نمایندگی شهرداري باشد و تعیین نماینده شهرداري در این موارد با تواند عهدهمتهم به ارتکاب جرم نمی

اي هقانون آیین دادرسی دادگاه 32پاسخ گفته شد، مطابق مقررات مربوط و از جمله ماده  2چه در بند لحاظ آن

  پذیرد.صورت می 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/30    

7/98/1901   

  ع  1901-58-98شماره پرونده:  

  استعالم:

اتر اسناد رسمی قانون دف 54التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده در بند یک ماده واحده قانون توزیع حق

و  57، 11، 10مقرر شده است به منظور تأمین وجوه الزم جهت اجراي مواد  1373اردیبهشت  28مصوب 

التحریر دریافتی را به حساب اند همه ماهه ده درصد از حققانون دفاتر اسناد رسمی، این دفاتر مکلف 68

ی مانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسممربوطه بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و در

اي نامهو عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت بیمه بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین

خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. 

ؤید افتتاح حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی توسط کانون سردفتران و دفتریاران عبارات قانونی مذکور م

التحریر ماهانه به حساب کانون توسط سردفتران اسناد رسمی است؛ از طرف و الزام پرداخت ده درصد حق

ي، هاي بازنشستگی اعم از کشوري، لشکراوالً صندوق 1391قانون حمایت خانواده مصوب  48دیگر در ماده 

اند و ثانیاً فرزندان اناث شخص هاي خاص مشمول حکم قانونگذار قرار گرفتهتأمین اجتماعی و دیگر صندوق

بازنشسته در صورت نداشتن شوهر حسب مورد از کمک هزینه اوالد بیمه و مستمري بازماندگان یا حقوق 

  شوند.مند میوظیفه والدین خود بهره

  لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید:

به حساب بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و  1391قانون حمایت خانواده مصوب  48آیا حکم ماده  -1

  دفتریاران (عدم تشکیل صندوق بازنشستگی) قابل تسري است؟

اند یا شامل دختران مطلقه ماده مذکور، دخترانی است که ازدواج نکرده 3آیا منظور از نداشتن شوهر در بند  -2

  شود؟ه نیز میو شوهر مرد

 پاسخ:

نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب در تعاریف مذکور در ماده یک آیین -1

رئیس محترم قوه قضاییه، افتتاح حساب بیمه براي انجام بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی، بیمه عمر و  1381

بگیران و امور رفاهی و درمانی سردفتران و ري مستمريحوادث سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مستم

وم این بینی شده است. همچنین فصل سبگیران پیشدفتریاران اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان و مستمري
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پرداخت مستمري به عائله تحت تکفل سردفتران و دفتریاران از جمله همسر و فرزندان  9و  8نامه در مواد آیین

نیز میزان حقوق وظیفه یا مستمري  1391قانون حمایت خانواده مصوب  48رر داشته است. ماده آنان را مق

اعم  هاي بازنشستگیزوجه دائم متوفی و فرزندان و دیگر وراث قانونی وي و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق

ماده قانونی هاي خاص را تعیین کرده است. اطالق از کشوري، لشکري، تأمین اجتماعی و دیگر صندوق

ندوق شود که وظیفه و کارکرد صاخیرالذکر شامل حساب ییمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران می

  بازنشستگی را دارد و دلیلی وجود ندارد که این حساب را از شمول حکم قانونی مذکور خارج بدانیم.

شامل دخترانی است که شوهر  1391ب قانون حمایت خانواده مصو 48ماده  3فرزندان اناث موضوع بند  -2

که ازدواج نکرده باشند یا پس از ازدواج به علت طالق یا فوت شوهرانشان، رابطه زوجیت ندارند؛ اعم از این

هیأت عمومی دیوان عدالت  22/8/1386مورخ  721آنان قطع شده باشد. ضمناً رأي وحدت رویه شماره 

  اداري مؤید این امر است.

  

 عیدکتر احمد رفی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/27    

7/98/1889   

  ح  1889-76-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه در قراردادهاي نمونه الحاقی در رابطه با قصور یکی از متعهدین پیمانکار خصوصی در ایفاي تعهدات 

درصد  5به ماخذي معین (مثالً حداکثر تا سقف قانون مدنی جریمه تاخیر غیر مجاز  230پیمانی مستنبط از ماده 

مبلغ قرارداد) لحاظ شده باشد ولی در رابطه با جنبه دیگر همین عنوان تخلف تاخیر مجاز قراردادي پیمانکار 

که سبب حدوث آن علل مختلف از جمله فعل اشخاص ثالث شرایط جوي و تعطیالت رسمی و همچنین گاها 

افته است ضمانت اجراي مالی در قرارداد به نفع متعهدله پیش بینی نشده باشد اعمال غیرعمدي کارفرما تحقق ی

تواند با وصف عدم پیش شود آن است که پیمانکار خصوص متعهدله میدر این فرض سوالی که مطرح می

بینی ضمانت اجراي مالی در قرارداد با مراجعه به محاکم حقوقی بر مبناي نظریه کارشناسی مدعی حق شود 

  ئه نظر مشورتی آن اداره حقوقی جهت بهره مندي و حفظ حقوق شرکت شرکت کارگشا خواهد بود.ارا

 پاسخ:

در فرض سؤال که در قرارداد نمونه راجع به قصور متعهد (پیمانکار) بابت تأخیر غیرمجاز در ایفاي تعهدات 

ارفرما در انجام تعهدات اي به مأخذ مشخص تعیین شده است؛ اما در خصوص تأخیر مجاز کپیمانی، جریمه

اي قراردادي در نتیجه عواملی چون فعل ثالث، تعطیالت رسمی و نظایر آن و ضمانت اجراي این تأخیر مقرره

تواند به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستري بابت تأخیرات مجاز بینی نشده است، پیمانکار نمیپیش

گونه که در فرض سؤال آمده است، این تأخیرات مجاز بوده و کارفرما مطالبه خسارت کند؛ زیرا اوالً، همان

لذا کارفرما در ورود خسارات احتمالی ناشی از این تأخیرات تقصیري ندارد و اسباب مسؤولیت وي فراهم 

نیست؛ ثانیاً، پرداخت چنین خساراتی در حیطه توافق طرفین و تعهدات قراردادي کارفرما درنیامده است و نیز 

که بر حسب نوع قرارداد و موضوع هداتی نیست که بر حسب قانون موجب ضمان باشد؛ مگر آندر زمره تع

رسد در فرض سؤال چنین عرفی قانون مدنی)؛ هر چند به نظر می 221آن، عرفاً به منزله تصریح باشد (ماده 

  حاکم نباشد.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/18    

7/98/1850   

  ك1850-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور  ،قانون آیین دادرسی کیفري 298مطابق ماده 

ها قانون مذکور، در جرایمی که رسیدگی به آن 415شود. نظر مشاور مشورتی است و مطابق ماده تشکیل می

ک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است در صالحیت دادگاه کیفري ی

و در جرایم تعزیري درجه شش و باالتر ،دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم 

موجه  رنماید که براي او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون عذابالغ می

قانون مذکور، احضار ،جلب، رسیدگی به  454شود و مطابق ماده در مرجع قضایی، براي متهم وکیل تعیین می

  ادله، صدور راي و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

اي در شعبه تجدیدنظر استان دم پروندهيحال سوال اینجاست که چنانچه با اعتراض شاکی یا متهم و یا اولیا

ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تشکیل شود، آیا رعایت تشریفات رسیدگی بدوي مثل الزام به حضور 

  ؟باشدوکیل تسخیري و غیره الزم میمستشار و تعیین 

 پاسخ:

 ، جلب، رسیدگی به ادله، صدوراحضار«، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  454اوالً، مستنبط از ماده 

مله ؛ و از ج»رأي و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است

مقرراتی که رعایت آن توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عنوان دادگاه نخستین ضروري است، تعیین وکیل 

چه با اعتراض شاکی شده است. بنابراین چنانقانون یاد 415در ماده براي متهم نوجوان با رعایت ترتیبات مقرر 

اي در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان (ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان) وي پرونده یا متهم و یا اولیاي

  تشکیل شود، دادگاه تجدیدنظر استان بدون رعایت این ترتیب مجاز به تشکیل جلسه و رسیدگی نیست.

مبنی بر حضور مشاوران با  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  315ماده  2انیاً، حکم موضوع تبصره ث

رعایت شرایط مقرر در این قانون براي رسیدگی به جرایم نوجوانان در دادگاه کیفري یک، از مقررات مربوط 

جا اجع قضایی نیست و از آنبه تشکیالت و سازمان دادگاه است و بدون نص قانونی قابل تسري به دیگر مر

شده به طور اطالق ترکیب دادگاه تجدیدنظر استان را شامل رییس و دو مستشار دانسته قانون یاد 426که ماده 
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قانون آیین دادرسی  315ماده  2و بر این ترکیب استثنایی وارد نشده است، لذا حضور مشاوران موضوع تبصره 

گفته براي رسیدگی به اعتراض قانون پیش 444استان که وفق ماده  در دادگاه تجدیدنظر 1392کیفري مصوب 

صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل جلسه داده محکوم نوجوان یا ولی وي و یا شاکی نسبت به رأي

  است، موضوعیت ندارد.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/30    

7/98/1846   

  ك1846-186/2-98ه پرونده:  شمار

  استعالم:

تواند در در جرایم تعزیري از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می«قانون مجازات اسالمی:  62مطابق ماده 

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

  ».قرار دهدهاي الکترونیکی تحت نظارت سامانه سیستم

  باشد یا خیر؟آیا منظور از دادگاه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می -حال سؤال اینجاست که اوالً

  ؟که الزاما باید در قالب انشاء رأي باشدآیا اجراي این ماده با یک دستور و تصمیم قضایی است و یا این -ثانیاً

دگاه با اجراي سامانه الکترونیکی مثل پابند الکترونیکی هایی که با وجود شرایط قانونی، دادر پرونده -ثالثاً

موافقت نموده باشد، آیا قبل از اجراي آن، دادگاه امکان عدول از تصمیم خود و دستور به اجراي مجازات اصلی 

  حبس را دارد یا خیر؟

ظ دستور به لحاهاست که این چنانچه دادگاه با اجراي پابند الکترونیکی موافقت نموده و لکن مدت -رابعاً

  نداشتن امکانات اجرا نشده و مجازات حبس معطل مانده در این صورت تکلیف چیست.

 پاسخ:

، دادگاه صادرکننده حکم حبس، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62در ماده » دادگاه«اوالً، منظور از 

 و در» حبس«کم به مجازات تواند حین صدور حاعم از دادگاه بدوي یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می

صورت وجود شرایط مقرر براي قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وي را در محدوده مکانی مشخص، 

قانون  553هاي) الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجراي احکام بر اساس ماده تحت نظارت سامانه (سیستم

علیه را در جرایم هاي الکترونیکی محکوممانه، آزادي تحت نظارت سا1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

تعزیري از درجه پنج تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ 

  تصمیم مذکور است.

یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62ثانیاً، اعمال مقررات ماده 

تواند در صورت است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر می» به حبس محکومیت«اجراي حکم 

احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام انشاي محکومیت حبس، چنین تصمیمی را 

 553در همان رأي اتخاذ کند و همانطور که در بند اوالً اعالم شد، اگر قاضی اجراي احکام بر اساس ماده 

علیه را طبق هاي الکترونیکی محکوم، آزادي تحت نظارت سامانه1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
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مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه 

  صادرکننده حکم قطعی است.

کی هاي الکترونیشد، قرار دادن محکوم به حبس، تحت نظارت سامانه ثالثاً، همانطور که در بندهاي قبلی اعالم

راي که این امر راجع به چگونگی اجباید با احراز شراط مقرر در تعویق مراقبتی صورت گیرد و با توجه به این

ه دچه دادگاه متعاقب اتخاذ چنین تصمیمی احراز نماید که تصمیم قضایی اشتباهاً صادر شحکم حبس است، چنان

است (مثالً شرایط مقرر در تعویق مراقبتی وجود نداشته است)، عدول از تصمیم قضایی اشتباه به طور مستدل 

  توسط دادگاه جایز است.

هاي رغم اتخاذ تصمیم دادگاه مبنی بر قرار دادن محکوم به حبس، تحت نظارت سامانهچه علیرابعاً، چنان

هاي الکترونیکی مصوب نامه اجرایی مراقبتآیین 8د، وفق ماده الکترونیکی، موجبات اجراي آن فراهم نباش

رییس قوه قضاییه، قاضی اجراي احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوطه  10/4/1397

  کند.اعالم و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/31    

7/98/1844   

  ك  1844-168-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین  483علیه در اجراي ماده که رأي کیفري در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده، محکومرغم آنعلی

به واسطه گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت تقاضاي تخفیف  1392دادرسی کیفري مصوب 

جاي ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، رأساً در اجراي ماده مذکور تخفیف نماید. دادگاه بدوي به مجازات می

چه پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر مجازات را اعمال کرده است. تکلیف قاضی اجراي احکام کیفري چیست؟ چنان

درسی قانون آیین دا 483ارسال شود، تکلیف این دادگاه چیست؟ به عبارتی در جایی که اعمال مقررات ماده 

در صالحیت محکمه بدوي نباشد؛ اما این دادگاه آن را اعمال کرده است، در فرض ارسال  1392کیفري مصوب 

پرونده از سوي قاضی اجراي احکام به دادگاه تجدیدنظر محکمه صادر کننده حکم قطعی تکلیف چیست؟ 

رد، دادگاه تجدیدنظر چه چنانچه براي تعلیق اجراي مجازات و آزادي مشروط نیز اقدام مشابهی صورت گی

  تکلیفی دارد؟

 پاسخ:

و قرار تعلیق اجراي  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  58صدور حکم (دستور) آزادي مشروط طبق ماده 

نیست؛ بلکه مستقل از امر تعیین مجازات » در ماهیت امر«این قانون، اتخاذ تصمیم  46مجازات موضوع ماده 

میم است که در اجراي حکم، مؤثر است، به این معنی که ناظر به اجراي و صدور حکم محکومیت بوده و تص

شود؛ لذا در فرض استعالم که دادگاه نخستین اشتباهاً و به جاي دادگاه حکم است و امر اجرایی محسوب می

 491تجدیدنظر مبادرت به اعمال مقررات مواد فوق نموده است، قاضی اجراي احکام کیفري در اجراي ماده 

کند تا این دادگاه ضمن عدول مراتب را به دادگاه نخستین اعالم می 1392ون آیین دادرسی کیفري مصوب قان

صالح اعاده کند و در فرضی که دادگاه نخستین از از تصمیم خود، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم در مرجع ذي

نون آیین دادرسی کیفري مصوب قا 483روي اشتباه به جاي دادگاه تجدیدنظر استان مبادرت به اعمال ماده 

این قانون براي تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم، اعالم  477کرده باشد، مراتب در اجراي ماده  1392

که موجب قانونی جهت توقف اجراي حکم فراهم نشده باشد، قاضی اجراي احکام، حکم شود و مادامی¬می

  کند.یافـته را اجـرا میتخفیـف

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه     دکتر احمد رفیعی
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1399/01/23    

7/98/1842   

  ك  1842-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي متهم به علت ارتکاب رفتار مجرمانه و با گزارش مرجع انتظامی در یکی از نواحی دادسراي در پرونده -1

رونده متهم از اتهام انتسابی برائت حاصل گیرد و در این پتحت تعقیب قرار می» الف«تهران یا شهرستان 

ارش زمان گزکند؛ اما به علت ارسال همکند و پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه و قطعیت پیدا میمی

مرجع انتظامی به دادسراي دیگري با عنوان اتهامی دیگري، متهم در آن دادسرا بابت همان رفتار اما با عنوان 

گیرد و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه یب قرار میاتهامی دیگر تحت تعق

شود. دادگاه صالح با وصف اطالع از موضوع و دو تصمیم قطعی متخذه در خصوص صالح ارسال میکیفري ذي

  رفتار واحد انتسابی به متهم چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

قانون آیین دادرسی کیفري  302ماده » الف«ستوجب مجازات بند چنانچه دادگاهی که به موضوع جرایم م -2

خواهی کیفري چه کند، تشریفات دادرسی کیفري را رعایت نکند، مرجع فرجامرسیدگی می 1392مصوب 

  قانون مذکور است؟ 469ماده » ب«بند  4تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا موضوع مشمول شق 

 پاسخ:

پذیرد و نه صرفًا عناوین مجرمانه اعالم شده؛ بنابراین، در رت میرسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صو -1

شده، قبالً قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است، تعقیب که نسبت به رفتار اعالمفرض سؤال با توجه به این

 بمجدد متهم نسبت به همان رفتار مجرمانه ولو با عنوان مجرمانه دیگر، موجب به جریان افتادن مجدد تعقی

د به اعتبار صالح بایباشد و لذا دادگاه ذيکیفري نبوده و از موانع تعقیب کیفري به لحاظ اعتبار امر مختومه می

، قرار 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341و ماده  13ماده » چ«حاکمیت امر مختومه، به استناد بند 

  موقوفی تعقیب صادر کند.

، اصول 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  19و تبصره ماده  18ماده اوالً، باعنایت به تبصره یک  -2

و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صالحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دالیل 

و مانند آن است و منظور از تشریفات، مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابالغ، تعیین اوقات 
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ی و مانند آن است. بر این اساس، محرومیت متهم از حق داشتن وکیل، عدم رعایت اصول دادرسی است رسیدگ

  نه تشریفات آن.

ثانیاً، در صورت عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر دادرسی به صورت مطلق و همچنین عدم رعایت 

اري اعتبیت باشد که موجب بیاي از اهمکه آن تشریفات به درجهتشریفات قانونی دادرسی، مشروط به آن

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  469ماده » ب«بند  4رأي شود، شعبه دیوان عالی کشور مطابق قسمت 

  کند.اقدام می 1392

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/17    

7/98/1837   

  ك  1837-168-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نامه انتقال زندانیان میان ایران و سایر کشورها هاي قضایی محکومان یا متهمانی که در اجراي موافقتندهپرو

  شوند، با اتخاذ چه تصمیمی باید مختومه شود؟مبادله می

 پاسخ:

که انتقال محکوم اند؛ اعم از آندر خصوص انتقال اتباع خارجی که در ایران محاکمه و به حبس محکوم شده

هاي مربوطه به شیوه اجراي کامل و دقیق حکم در کشور متقاضی باشد یا به شیوه تطبیق نامهموافقتحسب 

حکم صادرشده با قوانین و مقررات کشور متقاضی، تا زمان اجراي کامل حکم در کشور خارجی، پرونده امر 

رجه، دادسراي مربوطه باید مفتوح باشد تا پس از اجراي حکم و اعالم مراتب آن از طریق وزارت امور خا

  نسبت به مختومه و بایگانی پرونده اقدام کند.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/23    

7/98/1836   

  ح  1836-9/16-98شماره پرونده:  

  استعالم:

رابر تکلیف مقرر برخی از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش بنا به درخواست زوج ب

نمایند تا از طریق زوج پرداخت شود که زوج معموال با اخذ قانونی حقوق زوجه را نیز در دادنامه مشخص می

نماید متعاقب مراجعه زوجه دادگاه نسخه اي از دادنامه را دادنامه اعسار و تقسیط محکوم به طالق را ثبت می

نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به اجراي احکام ارسال ینآی 21بدون صدور اجراییه و با استناد به ماده 

له گردد که زوجه محکومنمایند تا برابر مفاد دادنامه اقدام شود دلیل عدم صدور اجراییه نیز چنین بیان میمی

 طباشد تقاضا دارد با عنایت به ضوابط حقوقی مربوپرونده نبوده فلذا با تقاضاي وي اجراییه قابل صدور نمی

  شیوه اقدام دادگاه خانواده و اجراي احکام مربوط را در این مورد تبیین فرمایید.

 پاسخ:

آید مگر اجراي حکم با صدور اجراییه به عمل می« 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  4به موجب ماده 

قانون  29در ماده گذار به صورت استثنایی ؛ همچنین قانون»که در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشداین

دادگاه را ملزم کرده تا نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند و الزامات  1391حمایت خانواده مصوب 

مندرج در رأي دادگاه خانواده در فرض سؤال در معناي عام به منزله صدور حکم بر الزام زوج به تأدیه حقوق 

دم امکان سازش است؛ لذا از یک سو اذن در شیء اذن مالی زوجه است؛ هرچند عنوان رأي صادره، گواهی ع

بینی گذار راهکار خاصی که جایگزین صدور اجراییه باشد، پیشدر لوازم آن نیز است و از سوي دیگر قانون

قانون مذکور مستلزم صدور اجراییه است  29هاي مالی آراء موضوع ماده نکرده است. بنابراین وصول بخش

  پذیرد.یادشده متعاقب ثبت طالق انجام میکه با لحاظ ذیل ماده 

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه     دکتر احمد رفیعی
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1399/01/26    

7/98/1805   

  ك  1805-186/2-98شماره پرونده:  

  استعالم:

گردد در  6الی  1چنانچه شخصی همزمان با ارتکاب جرم قتل عمدي مرتکب جرم تعزیري دیگري از درجه -1

قتل به قصاص و در خصوص جرم تعزیري محکومیت قطعی صادر گردد آیا در صورت اعمال ماده خصوص 

توان هر دو مجازات فوق را بر اساس ماده ق.م.ا و صدور حکم مجازات تعزیري در خصوص قتل، می 429

  ق.م.ا نمود؟ 134آ.د.ك مشمول مقررات ماده  510

حکوم گردد و در خالل حضور در زندان مرتکب چنانچه شخصی مرتکب قتل عمدي شده و به قصاص م-2

ق.م.ا و صدور حکم  429گردد در این مورد نیز در صورت اعمال ماده  6الی  1جرم تعزیري دیگري از درجه 

ار توان مقررات تکرعلیه آیا میمجازات تعزیري در خصوص قتل و تقاضاي تجمیع دو کالسه توسط محکوم

  نامبرده اعمال نمود؟جرم را نسبت به جرم دوم در مورد 

 پاسخ:

  دادیار محترم شعبه اول اجراي احکام کیفري قم

شود، نیازمند نص قانونی همانند ماده هاي تعزیري که از مصادیق تشدید محسوب میاوالً، جمع مجازات -1

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  621یا قسمت پایانی ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  133

  است. 1375 مصوب

از باب ارفاق و امتنان است و لذا تفسیر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134ثانیاً، حکم موضوع ماده 

  آن نیز باید با همین رویکرد صورت پذیرد.

 429یادشده، حکم این ماده شامل تعزیر مقرر در ماده  134در ماده » تعزیر«ثالثاً، با توجه به اطالق اصطالح 

نیز  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  612ناظر به ماده  1392ات اسالمی مصوب قانون مجاز

  باشد.می

زمان با ارتکاب قتل عمد، مرتکب جرم تعزیري درجه یک تا شش شود و متعاقبًا چه شخصی همبنابراین چنان

به تعزیر  1392صوب قانون مجازات اسالمی م 429پس از قطعیت محکومیت به قصاص نفس یا اعمال ماده 

شده در این خصوص حکم شود، تعزیر تعیین 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  612موضوع ماده 

 134هاي تعزیري است و در صورت فراهم بودن شرایط مندرج در مواد تابع عمومات حاکم بر محکومیت
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، حسب مورد 1392ی کیفري مصوب قانون آیین دادرس 510یا ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

 429اجراي صرف مجازات اشد و یا صدور حکم واحد بالمانع است؛ زیرا مجازات قصاص نفس با اعمال ماده 

گذار براي آن تعزیر مقرر ماهیت تعزیري یافته و به همین جهت قانون 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

  کرده است.

در بند یک، در مورد کسی که به قصاص نفس محکومیت قطعی یافته  با توجه به جهات استداللی مذکور -2

به تعزیر محکوم و در خالل حضور در  1392قانون مجارات اسالمی مصوب  429و متعاقباً با اعمال ماده 

شود و مستثنی زندان، مرتکب جرم تعزیري از درجه یک تا شش شده است، مقررات تکرار جرم اعمال می

  گفته از مقررات تکرار جرم موجب قانونی ندارد.میت تعزیري به شرح پیشکردن دو فقره محکو

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/30    

7/98/1776   

  ح  1776-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ه شد یا اصالً حضور نیافتچه وکیل صرفاً در حد یک الیحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باچنان-1

ه به الوکالتوان به میزان کاري که انجام داده است حقباشد؛ اما حکم به نفع موکل وي صادر شده باشد، آیا می

که نگیرد و یا آالوکاله به وکیل  تعلق نمیکه اساساً حقوي تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن

  دریافت کند؟ تواندالوکاله را میمجموع مبلغ حق

آیا در دعاوي ابطال سند و فسخ که پس از معامله  ملک با سند عادي یا رسمی به ثالث منتقل شده است،  -2

  نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است واالّ باید عدم استماع دعوا صادر شود؟

  آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شوراي حل اختالف قابل پذیرش است؟ -3

قانون نحوه اجراي  3و  1علیه براي عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد آیا جلب محکوم-4

علیه که بابت عین معین اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم 1394هاي مالی مصوب محکومیت

  ر است، چگونه است؟ناپذیبه زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد، روش تقسیط مال معین که تجزیه

  به قرار دهد؟ الوکاله را درصدي از محکومتواند حقبه چیست و آیا وکیل میبه و محکومتفاوت مدعی-5

 پاسخ:

در فرض سؤال که وکیل صرفاً در حد تنظیم یک الیحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است  -

حکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل و یا بدون تنظیم الیحه یا حضور در جلسه دادرسی 

 11الوکاله به تناسب کاري که انجام شده است، صرفاً در موارد الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حقحق

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري و وکالي موضوع برنامه سوم الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 13و 

الوکاله در امور (عزل وکیل یا انتفاي موضوع وکالت و حق 1385اسالمی ایران مصوب توسعه جمهوري 

ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا  28/12/1398التصویب مصوب نامه اخیرآیین 254اجرایی) و ماده 

این  کبینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یحجر موکل، استعفاي وکیل، انتفاي موضوع وکالت)، پیش

الوکاله، با اخذ مالك فروض است. در هر حال در صورت بروز اختالف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق
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الوکاله حسب مورد توسط کانون وکالي دادگستري، مرکز الذکر، میزان حقهاي فوقنامهآیین 24و  11از مواد 

  شود.مرجع قضایی تعیین می امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا

چنانچه ملک خریداري شده متعاقباً به موجب سند عادي یا رسمی به ثالث انتقال یابد، رسیدگی و پذیرش  -2

دعواي ابطال سند یا فسخ معامله اولیه راجع به ملک، مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث (خریدار بعدي) 

اي خلل به ارکان همان عقد و به طور کلی فراهم آمدن موجبات نیست؛ زیرا طرح هر یک از این دعاوي با ادع

ر مقام الیه بعدي مؤثر دانحالل عقد بیع منعقد شده بین خریدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفیت منتقل

  نیست؛ لذا موجبی براي صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفیت ثالث نیست.

رض سؤال که شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعاي حقی دارد، با توجه اوالً، در ف -3

، رسیدگی به دعواي راجع به اموال غیرمنقول 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9که وفق ماده به این

قانون اجراي احکام  44باشد و با عنایت به اصل نسبیت آراء به عنوان مبناي ماده در صالحیت این شوراها نمی

و استثنایی بودن صالحیت رسیدگی قاضی شوراي حل اختالف، رسیدگی به اعتراض  1356مدنی مصوب 

شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شوراي حل اختالف در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی 

قانون  424عترض ثالث، وفق ماده کننده در حدود دالیل ممحل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه رسیدگی

قانون اجراي احکام مدنی  44و ماده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

  کند.تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی براي مدت معین صادر می 1356مصوب 

اي آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود چه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرثانیاً، چنان

باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه، مالک عین یا منافع مورد عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وي می

اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازي مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است، اعتراض 

تخلیه صادره قابل رسیدگی در شوراي حل اختالف (مرجع صادرکننده دستور) است و شوراي وي به دستور 

کند؛ اما در صورتی که سند ابرازي معترض ثالث یاد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول می

فع در نت؛ وي ذيمقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعواي او اعتراض به دستور تخلیه نیسحکایت از قائم

اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و براي احقاق حق باید دعواي مقتضی مانند دعواي خلع ید را در دادگاه 

  عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول جداگانه اقامه کند.

هاي و ماده یک قانون نحوه اجراي محکومیت 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46با عنایت به ماده  -4

علیه اخذ و به به از محکومبه عین معین باشد باید عین محکومکه محکوم، در صورتی1394مالی مصوب 

له قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضاي محکوم 2له تحویل شود و به موجب تبصره ماده محکوم
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حق عینی  له نسبت به عین معینه محکوممکلف به شناسایی و تحویل عین معین است. بنابراین با توجه به اینک

پذیر است، باید عین به وي مسترد شود و دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان

له نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف علیه موجب زایل شدن حق عینی محکومصرف استنکاف محکوم

، دادگاه 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46ه از مالك ماده شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاد

علیه از پرداخت قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم

بالمانع است.  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3قیمت امتناع کند، اعمال مقررات ماده 

علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت عین معین مذکور باشد، به ادعاي وي بر چه محکومچنادر این صورت 

  شود.الذکر رسیدگی میقانون اخیر 8و  3اساس عمومات حاکم از جمله مواد 

د به کننده بایالف) ارائه تعریفی از مفاهیم حقوقی از وظایف این اداره کل نیست و مرجع محترم استعالم -5

  تب معتبر حقوقی مراجعه کند.منابع و ک

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري و وکالي الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 13که در ماده ب) نظر به این

نامه اخیرالتصویب، تعیین آیین 25و ماده  1385موضوع برنامه سوم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب 

 درصد) صرفاً  2به یا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصی (حداکثر الوکاله به صورت درصدي از محکومحق

تواند در بابت امور اجرایی محاکم و یا اجراي ثبت به رسمیت شناخته شده است، وکیل رسمی دادگستري نمی

د که، به موجب بنبه احتمالی قرار دهد. توضیح آنالوکاله را به صورت درصدي از محکومغیر این فروض، حق

ریاست  1388نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب اصالح آیین 78ه ماد 4

الوکاله را درصدي از نتیجه قرار چه وکیل حقچنان«محترم قوه قضاییه که اجراي آن تا کنون معلق مانده است 

 5به مجازات انتظامی درجه » دهد یا در مرعی به نام خود یا به نام دیگري و در حقیقت براي خود شرکت کند

  شود. محکوم می

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/05    

7/98/1765   

  ك  1765-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 دیدگان داخل و خارج وسیله نقلیه بیشچنانچه زیان 1387و  1347قانون بیمه اجباري  10با عنایت به ماده 

  بایست قاعده نسبیت بین آن ها جاري شود؛از ظرفیت مجاز باشند: اوالً، با چه اسنادي می

 توان به صندوق تأمین خسارت در آنثانیاً، در فرض تسهیم دیه بین آن ها، آیا مازاد بر سقف بیمه نامه را می

  ، رجوع داد؟گر مطابق مقررات این قانونجایی که مقرر داشته خارج از تعهدات قانونی بیمه

باشد، آیا مرور زمان پیش بینی شده شامل صندوق تأمین  1347ثالثاً، در فرضی که حادثه مشمول قانون سال 

  شود؟ نیز می

 پاسخ:

و قانون اصالح  1347مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 

قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث  12ماده تصریح یا حکمی مانند  1387این قانون مصوب 

گر بین در خصوص تسهیم مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه 1395در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

قوانین  1که وفق ماده دیدگان و به نسبت خسارت وارده به هریک از آنان وجود ندارد، اما با عنایت به اینزیان

اي سب مورد به عنوان قوانین حاکم بر زمان وقوع حوادث، خسارات بدنی مازاد بر سقف تعهد بیمهصدرالذکر ح

شود، استفاده از قاعده تسهیم مبلغ خسارت میان هاي بدنی به پرداخت میاز محل صندوق تامین خسارت

 6شود که به موجب بند نامه داراي توجیه و قابل پذیرش است. ضمناً خاطر نشان میدیدگان از محل بیمهزیان

نامه در اجراي قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی تصویب

دیدگان گر در قبال تعداد زیانهیات وزیران، تعهد ریالی بیمه 29/3/1392در مقابل شخص ثالث مصوب 

دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه در صورت مورد زیانخارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدود بوده و در 

یک از گر به نسبت خسارت وارده به هرعدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی مورد تعهد بیمه

  گردد.دیدگان بین آنان تسهیم میزیان

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


خت گر است،پرداشرکت بیمهثانیاً، در مواردي مانند فرض استعالم که پرداخت خسارات بدنی مازاد بر تعهد 

قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  21آن مطابق با مقررات ماده 

  به عهده صندوق تامین خسارت بدنی است. 20/20/1395وسایل نقلیه مصوب 

، خسارت مربوطه 1387ب االجرا شدن قانون بیمه اجباري مصوثالثاً، در صورتی که در فرض استعالم تا الزم

نشده باشد، موضوع مشمول مقررات  1347قانون بیمه اجباري مصوب  12مشمول مرور زمان موضوع ماده 

  گردد.این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/05    

7/98/1762   

  ك  1762-16/10-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که به پرداخت خسارت و غرامات معادل دیه کامله مرد  1395قانون بیمه اجباري مصوب  3با توجه به ماده 

مسلمان در ماه غیر حرام اشاره داشته و با عنایت تعریف خسارت در ماده یک همان قانون و نظر به تبصره ماده 

مجازات اسالمی، در صورتی که شرکت بیمه بخواهد معادل قانون  490قانون مذکور و ماده  13و ماده  36

االدا دیه به عنوان غرامت یا خسارات متعلقه به راننده مسبب حادثه پرداخت کند، آیا می بایست به نرخ یوم

  پرداخت شود یا به مبلغ مندرج در بیمه نامه و لو این که چند سال از آن بگذرد؟

 پاسخ:

اده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث م» ت«اوال، با عنایت به بند 

شود؛ ثانیا، همان قانون، اوال، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی 3و ماده  1395ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

 راي پوششدارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام ب

الذکر به صراحت از گذار در ماده اخیرهاي بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثا، قانونخسارت

خسارت ذکر به میان آورده و مبناي محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه 

رد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به م

دانسته است. لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است 

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

کم چنین حاالدا و   همداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه به قیمت یومقانون یادشده از حیث پر

  شود.مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرداخت نمی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  490ماده 

ق الذکر قانون فو 3نامه اجرایی ماده آیین 4ثانیا، دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنایت به ماده 

گر باید حداکثر ظرف بیست نامه اجرایی یادشده و تبصره یک آن، بیمهآیین 11شود. به موجب ماده تعیین می

نامه مزبور پرداخت کند و در صورت استنکاف، مکلف روز از تاریخ تکمیل مدارك، مبلغ خسارت را وفق آیین

نفع پرداخت در هزار مبلغ خسارت را به ذي است عالوه بر اصل خسارت، به ازاي هر روز تأخیر، معادل نیم

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به  شخص ثالث در اثر  3کند. بنابراین با توجه به خاص بودن حکم ماده 
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و عدم تبعیت آن از احکام دیه، تأخیر در پرداخت این خسارت  1395حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

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

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/23    

7/98/1751   

  ح  1751-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

 شخصی به موجب حکم قطعی به تحویل یک واحد پارکینگ محکومیت یافته است  در مرحله اجراي حکم و

قانون اجراي احکام مدنی و  46در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ در ملک مذکور امکان اعمال ماده

ن واجد بلغ آارجاع به کارشناس و تعیین قیمت پارکینگ توسط کارشناس و الزام محکوم علیه به پرداخت م

  .جنبه قانونی می باشد

 پاسخ:

به عین معینی بوده و تلف شده و ، چنانچه محکوم1356 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 46با توجه به ماده 

یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از 

شود. بنابراین در فرض سؤال، در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ موضوع حکم علیه وصول میمحکوم

دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی علیه، صادره از سوي محکوم

  کننده است.کند. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگیعلیه وصول میتعیین و از محکوم

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/27    

7/98/1744   

  ح  1744-127-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه دعاوي الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، قلع و قمع مستحدثات در یک دادخواست مطرح شود تلکیف 

دادگاه چیست؟ در صورت محق بودن خواهان امکان صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به تنظیم سند 

اینکه امکان رسیدگی به هر سه خواسته در  رسمی انتقال و قرار عدم استماع در دو دعوي دیگر وجود دارد؟ یا

  یک دادخواست وجود دارد.

 پاسخ:

که رسیدگی به دعاوي خلع ید و قلع و قمع فرع بر احراز مالکیت است و تا زمانی که به دعواي با توجه به این

الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی نشده و رأي صادره در این خصوص قطعی نشده است، مالکیت رسمی 

واهان محرز نیست لذا در فرض سؤال دادگاه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی و نسبت به خ

  کند.دعاوي دیگر قرار رد صادر می

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/27    

7/98/1741   

  ح  1741-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

، چنانچه 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 117با توجه به ماده 

نامه عدم پرداخت چک به دادخواست، همچنین تأمین خواسته معادل مبلغ چک خواهان با ضمیمه کردن گواهی

  را درخواست کند:

ه شخص دیگري انتقال دهد، که خوانده ممکن است اموال منقول و غیرمنقول خود را بآیا صرف اعالم این -1

  از موارد تضییع یا تفریط است؟

  ؟یاد شده چیست 117منظور از تضییع و تفریط مورد نظر در ماده  -2

 پاسخ:

براي تبیین و تعریف اصطالحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه نمود و این امر خارج از وظایف 

 تواند از مصادیق ذیلاوضاع و احوال موضوع به تشخیص دادگاه میاین اداره کل است که بسته به نوع مال و 

  باشد. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 117ماده 

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/05    

7/98/1739   

  ح  1739-26-98شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی، چنانچه دادگاه پس از بررسی ادله خواهان  12با توجه به اطالق ماده 

اعسار به این نتیجه رسید که حکم به رد دعواي اعسار  خواهان را صادر کند و خوانده اعسار درخواست 

  محکومیت خواهان اعسار به پرداخت خسارت وارده را داشته باشد.

  از خسارت وارده در ماده ذکر شده چه نوع خساراتی است؟منظور -1

  آیا این خسارات را باید با جلب نظر کارشناس مشخص کرد یا صرف ادعاي خوانده قابل پذیرش است؟-2

آیا این خسارات غیر از اصل خواسته ابتدایی خوانده اعسار و خسارت تأخیر تأدیه اي است که راي  طبق -3

  آن صادر شده است؟

 :پاسخ

، به مانند 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 12تعیین خسارات موضوع ماده  -3و 2و 1

دیگر خسارات و تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است. بنابراین در موارد مذکور در استعالم، قاضی رسیدگی 

دادگاههاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی  515ماده  2کننده با لحاظ قواعد مذکور از جمله تبصره 

با اصالحات بعدي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  14ماده  2و تبصره  1379امور مدنی مصوب 

  کند.و عندالزوم با جلب نظر کارشناس حسب مورد اتخاذ تصمیم می

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/30    

7/98/1732   

  ح  1732-50-98پرونده:   شماره

  استعالم:

ماده واحده قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از  2توان گفت اطالق تبصره آیا می

که مطلق افراد فاقد تابعیت را خطاب قرار داده است، ناسخ  1398ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی مصوب 

التابعین است و تمامی این افراد باید وفق آخرین ال و دعاوي مشکوكقانون ثبت احو 45حکم مقرر در ماده 

  اراده مقنن، تحصیل تابعیت کنند؟

 پاسخ:

با اصالحات بعدي،  1355) قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363(اصالحی  45اوالً، حکم مقرر در ماده 

ماده قانون  2موضوع تبصره  که حکمناظر بر فرضی است که تابعیت فرد مورد تردید واقع شود. در حالی

ناظر بر  1398اصالح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب 

که خود این افراد و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده هم در صورتیافراد فاقد تابعیت است؛ آن 

  باشند.

اصالحی یادشده، با هدف رفع تردید نسبت به تابعیت این افراد و در  45ه در ماده بینی شدثانیاً، فرآیند پیش

گذار موضوع را به شوراي تأمین شهرستان واگذار جهت احراز تابعیت واقعی آنان است و به همین سبب قانون

رر شرایط مقکند. این در حالی است که کرده و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش این شورا اتخاذ تصمیم می

ماده واحده قانون اصالح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر  2در تبصره 

(نداشتن سوء پیشینه کیفري و مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطالعات و سازمان  1398ایرانی مصوب 

ایران به اشخاص موضوع این تبصره است و اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی) در جهت اعطاي تابعیت 

(اصالحی  45ناسخ حکم موضوع ماده  یاد شده، 2نه احراز تابعیت واقعی آنان. بنابراین، حکم مقرر در تبصره 

  با اصالحات بعدي نیست. 1355) قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/26    

7/98/1718   

  ك  1718-25-98شماره پرونده:  

  استعالم:

به استحضار می رساند در یک فقره پرونده اجرایی، دو نفر بابت ارتکاب قتل عمدي به قصاص نفس محکوم 

اولیاي دم  1386اند؛ با ابرام حکم در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري، در سال شده

 9/8/1386و در تاریخ  علیهما را اعالم داشتهمبلغی گذشت قطعی خود نسبت به احد از محکوم با دریافت

 500میلیون و  17اند و فاضل دیه را که میزان آن علیه را خواستار شدهاجراي حکم قصاص نفس دیگر محکوم

ا قباً اجراي احکام پرونده راند؛ متعاهزار تومان بوده است، به نرخ روز به حساب سپرده دادگستري واریز کرده

نزد دادگاه کیفري  علیه که رضایت اولیاي دم را تحصیل کرده،جهت رسیدگی به جنبه عمومی بزه دیگر محکوم

با محکومیت این فرد به حبس و اقامت اجباري براي مدت مشخصی در شهرستان مندرج در  اند؛ارسال کرده

صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. پس از ارسال پرونده رأي  علیه،دادنامه و اعتراض وکیل محکوم

شود علیه پرونده انجام میبه اجراي احکام، اقدامات الزم جهت طی مراحل استیذان در خصوص دیگر محکوم

اعالم  26/3/1387شود؛ مشاور محترم این حوزه در تاریخ و پرونده نزد حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می

مابقی فاضل دیه را  اند،پرداخت کرده به سبب افزایش مبلغ، اولیاي دم باید عالوه بر مبلغی که سابقاً کرده که 

نیز پرداخت کنند. با ارسال مجدد پرونده جهت طی مراحل استیذان، این بار مشاور محترم قوه قضاییه، حکم 

مراحل دادرسی و در عین حال استناد  علیه را به سبب انکار ارتکاب قتل در تمامصادره نسبت به این محکوم

قانون مجازات سابق، خالف بیّن شرع و قانون دانسته است. با تجویز اعاده دادرسی و  232دادگاه به ماده 

عرض، این دادگاه به رد اعاده دادرسی حکم داده است. با نقض این رأي در دیوان ارسال پرونده نزد شعبه هم

فرد مذکور را به قصاص  10/5/1389ه به همان شعبه، دادگاه در تاریخ عالی کشور و ارجاع مجدد پروند

 شود ونماید و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و پرونده نزد اجراي احکام ارسال مینفس محکوم می

پس از موافقت ریاست  16/8/1392شوند. در تاریخ اولیاي دم جهت پیگیري وتعیین تکلیف پرونده دعوت می

شوند؛ شود و اولیاي دم جهت پرداخت مابقی دیه دعوت میم قوه قضاییه پرونده به اجراي احکام واصل میمحتر

هت اند؛ لذا به جها از پرداخت فاضل دیه استنکاف نموده و مدعی هستند که قبًال فاضل دیه را پرداخت کردهآن

قانون مجازات  429اعمال ماده  عدم پرداخت فاضل دیه و عدم تعیین تکلیف موضوع، پرونده در راستاي

جهت پرداخت مابقی  12/8/1394نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه در تاریخ  1392اسالمی مصوب 
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فاضل دیه به اولیاي دم شش ماه مهلت داده است. پس از شپري شدن این مدت، پرونده از سوي اجراي احکام 

وسط دادگاه، آنان به پرداخت مجدد فاضل دیه و طوالنی نزد دادگاه ارسال شده است و با دعوت اولیاي دم ت

ند. ااند که قبالً فاضل دیه را پرداخت کردهشدن روند اجراي حکم قصاص نفس اعتراض داشته و عنوان کرده

سپس دادگاه به استناد ماده یاد شده، با تعیین حبس تعزیري براي محکوم و صدور قرار وثیقه به میزان یک 

و موافقت رئیس کل وقت دادگستري استان و رئیس دادگستري شهرستان و پس از اخذ وثیقه و میلیارد تومان 

علیه را از زندان آزاد کرده است. با توجه به اعتراض اولیاي دم نسبت به این صدور قرار قبولی آن، محکوم

خواهشمند است در این خصوص اعالم  ،1386موضوع و عقیده آنان به پرداخت فاضل دیه به نرخ روز در سال 

  نظر و ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

، زمان عرفی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  382مذکور در ماده » پیش از قصاص«مقصود از عبارت 

همان قانون، در اجراي قصاص، اذن مقام  417که مطابق ماده نزدیک به اجراي قصاص است و نظر بر این

 باشد ودم نمیاو الزم است، تا پیش از اخذ اذن، جهتی براي دریافت تفاضل دیه از ولی  رهبري یا نماینده

صرف اخذ توضیح از ولی دم در راستاي آمادگی جهت پرداخت تفاضل دیه در صورت صدور اذن بر اجراي 

جراي ا کند. بنابراین در فرض استعالم که اجراي احکام کیفري پیش از فراهم شدن زمینهقصاص کفایت می

دم دریافت و بدون پرداخت آن به قاتل (محکوم)، پرونده را جهت طی  قصاص، مبلغ تفاضل دیه را از ولی

به وي  دم نسبتمراحلی از قبیل تعیین تعزیر مربوط به جنبه عمومی جرم نسبت به شریک جرم (که اولیاي 

اد مشاور رییس قوه قضاییه به رأي صادره اند) و اخذ استیذان ارسال کرده و این امر به ایراعالم گذشت کرده

و صدور مجدد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477و متعاقب آن تجویز اعاده دادرسی وفق ماده 

نفس و طی مراحل استیذان منجر شده و در نهایت به سبب گذشت مدت زمان مدید، مبلغ دیه  حکم به قصاص

  فت تفاضل دیه به نرخ سال اجراي قصاص را دارد.افزایش یافته است، محکوم استحقاق دریا

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/31    

7/98/1654   

  ك  1654-182-98شماره پرونده:  

  استعالم:

 آورد و از طریق تقلب بهشخصی کلید پاسخ آزمون راهنمایی و رانندگی را به نحو غیر قانونی به دست می

  ون موصوف واجد وصف مجرمانه است؟رساند؛ آیا تقلب در آزمالع دیگران نیز میاط

 پاسخ:

ذکر شده است و مستند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2با توجه به اصل قانونمندي جرم که در ماده 

؛ استبه اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، حکم به مجازات تنها به موجب قانون ممکن 

 رانگاري نکرده است، رفتاکه ماده قانونی خاصی ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی را جرملذا نظر به این

  مذکور جرم و قابل کیفر نیست.

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/30    

7/98/1643   

  ك  1643-25-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شود و حسب نظریه پزشکی قانونی در علیه به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم میر مواردي که محکومد

ماندگی ذهنی متصل به صغر و ناتوان از اداره امور مهم علیه مبتال به عقبروند اجراي حکم صادره محکوم

وجه س را نداشته باشد، با تمالی تشخیص داده شود و در عین حال مجنون نیز نباشد و توانایی تحمل کیفر حب

علیه و درخواست شاکی مبنی بر جلب به مطالبه دیه توسط شاکی و عدم شناسایی و توقیف اموال از محکوم

علیه مالی ندارد و که محکومهاي مالی، نظر به اینقانون نحوه اجراي محکومیت 3علیه و اعمال ماده محکوم

  توان انجام داد؟قاق حق شاکی چه اقدامی میتحمل حبس را نیز فاقد است، در راستاي اح

 پاسخ:

، به استجا که سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی براي پرداخت محکوماوال، از آن

علیه (سفیه) بر عهده ولی یا سرپرست قانونی وي است؛ بنابراین ممتنع از به از اموال محکومپرداخت محکوم

هاي قانون نحوه اجراي محکومیت 3شود و از این حیث بازداشت سفیه به استناد ماده سوب نمیپرداخت مح

ماندگی علیه فرض سؤال که داراي عقبچه محکومفاقد موجب قانونی است؛ لذا چنان 1394مالی مصوب 

هاي کومیتقانون نحوه اجراي مح 3کننده سفیه تلقی شود، اعمال ماده ذهنی است به تشخیص مرجع رسیدگی

  پذیر نخواهد بود.نسبت به وي قانونا امکان 1394مالی مصوب 

، عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطاي محض 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  466ثانیا، مطابق ماده 

این قانون، جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون، خطاي محض  292ماده » ب«است که با عنایت به بند 

ه یادشده ماد» ب«شود؛ اما جنایت ارتکابی توسط سفیه، خطاي محض نیست لذا سفیه از شمول بند محسوب می

  خارج است. ضمنا ارائه راهکار براي نحوه استیفاي حقوق شاکی از شمول وظایف این اداره کل خارج است.

  

 دکتر احمد رفیعی

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/26    

7/98/1621   

  ح  1621-127-98ماره پرونده:  ش

  استعالم:

که دلیل بررسی و ارزیابی شده پذیر است؛ اعم از آنآیا استرداد دلیل از سوي خواهان در دادرسی امکان -1

 218باشد یا هنوز بررسی و ارزیابی نشده است؟ این امر چه تأثیري در دادرسی دارد؟ بر مبناي مالك ماده 

توان گفت که این اصل آیا می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

جا که ادله در مالکیت خواهان است، استرداد آن در هر زمانی در طول فرآیند دادرسی و قاعده است و از آن

ت و اء اسکه ماده مذکور استثنگذارد و یا اینجایز است و بر روند دادرسی اثري مثبت یا منفی بر جاي نمی

قانون  207قانون مدنی و نیز ماده  1298توان بر مبناي ماده توان آن را به عنوان قاعده تلقی کرد. آیا مینمی

، اصل را بر ممنوعیت استرداد دلیل 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

  اد؟ارزیابی شده و جواز استرداد ادله ارزیابی نشده قرار د

که ممکن است این استرداد پس از مرحله بررسی چنانچه قائل به امکان استرداد دلیل باشیم، با توجه به این -2

ادله و اتمام اظهارات و ایرادات مختلف طرفین دعوا باشد، در هر یک از فروضی که که نتیجه ارزیابی ادله، 

  آیا استرداد دلیل ممکن است؟صحیح و به نفع خواهان و یا باطل و به ضرر خواهان باشد، 

 پاسخ:

ک تواند پس از استناد به یتواند براي اثبات دعوا به دالیلی استناد کند، میگونه که می خواهان همان -2و  1

قانون آیین  199دلیل از آن انصراف دهد؛ اما این امر مانع از آن نیست که دادگاه با اختیار حاصل از ماده 

براي کشف حقیقت هرگونه تحقیق یا اقدامی  1379می و انقالب در امور مدنی مصوب هاي عمودادرسی دادگاه

که، خوانده نیز میچنانرا از جمله با استفاده از دلیلی که خواهان از آن انصراف داده است، به عمل آورد؛ هم

  تواند به همان دلیل استناد کند.

     دکتر احمد رفیعی

    اییهسرپرست اداره کل حقوقی قوه قض  
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1399/01/26    

7/98/1545   

  ح1545-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

، منظور 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 181با توجه به ماده 

  از ختم موضوع چیست؟ آیا نیاز به رأي دارد یا به صرف دستور اداري باید از آمار کسر شود؟ 

 پاسخ:

ناظر بر فرضی است  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 181ده ما

اند. مقصود از ختم موضوع در این ماده مختومه کردن پرونده با که طرفین در دفتر اسناد رسمی سازش کرده

مجلس قید وضوع را در صورتتصمیم قضایی است که این تصمیم حکم یا قرار نیست. دادگاه در چنین حالتی م

ارات دنامه نیز از طریق اکند. اجراي سازشکرده و ختم رسیدگی به موضوع را اعالم و پرونده را بایگانی می

  آید.اجراي ثبت به عمل می

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/30    

7/98/1539   

  ح  1539-1178-98شماره پرونده:  

  استعالم:

شرکت تعاونی مسکنی در حال تصفیه است؛ رئیس هیأت تصفیه مرتکب جرایمی از قبیل خیانت در امانت  -1

و کالهبرداري از اعضا شرکت تعاونی شده و پرونده وي در حال رسیدگی در این شعبه است. با توجه به 

در  دید هیأت تصفیه دارد؟ همچنینقوانین و مقررات موضوعه آیا بازپرس تکلیفی در خصوص تعیین اعضاي ج

اي، حسب گزارش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدارك ارائه شده شرکت تعاونی مسکن در حال تصفیه

توسط هیأت تصفیه که شامل فهرست اعضاي تعاونی براي استحقاق دریافت مسکن مهر است، فاقد مدارك 

الیحه قانونی اصالح قسمتی  269و  268، 205سب مواد مثبته جهت تأیید عضویت نامبردگان است. شاکیان ح

اند. آیا بازپرس تکلیفی در تعیین مدیر تصفیه را از بازپرس درخواست کرده 1347از قانون تجارت مصوب 

  این خصوص دارد؟ توضیح آن که دادسرا نقشی در تعیین هیأت تصفیه نداشته است.

ر خصوص سه پرونده حقوقی مطروحه علیه هیأت تصفیه رضایت اند که دشاکیان پرونده مذکور اعالم داشته -2

هایی تحت عنوان تبانی براي بردن مال غیر و تدلیس در معامله و خیانت اند و حال شکایتخود را اعالم داشته

اند؛ آیا رفتار متهمان واجد وصف کیفري است؟ در صورت داشتن در امانت علیه هیأت تصفیه مطرح کرده

  وان مجرمانه ارتکابی کدام است؟عنوصف کیفري، 

 پاسخ:

قانون بخش تعاونی اقتصاد  55: مطابق ماده 2/9/1398مورخ  98/پ/297پاسخ استعالم شماره  -1

نامه اجرایی آیین 1392 24و  19با اصالحات و الحاقات بعدي و مواد  1370جمهوري اسالمی ایران مصوب 

عضاء هیئت تصفیه بر عهده مجمع عمومی آن شرکت است و این قانون، پس از انحالل شرکت تعاونی تعیین ا

در صورت عدم تعیین هیئت تصفیه توسط مجمع عمومی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعضاي هیئت 

تصفیه را انتخاب خواهد کرد. عزل و تغییر اعضاي هیئت تصفیه نیز بر عهده همان مرجعی است که آنان را 

ن، بازرس قانوناً حق تعیین اعضاي هیئت تصفیه شرکت تعاونی را ندارد و در فرض انتخاب کرده است. بنابرای

تواند تخلفات عضو یا اعضاي هیئت تصفیه را به مجمع عمومی شرکت یا وزارت تعاون، کار و رفاه سؤال می

  اجتماعی اعالم کند.

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


ردي و ناظر به پرونده : سؤال به نحو مطرح شده، مو2/9/1398مورخ  98/پ/298پاسخ استعالم شماره  -2

العمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب دستور 3خاص است و با توجه به ماده 

گویی به سؤاالت مصداقی یا مربوط به پرونده ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخ 19/9/1398

  کننده است.خاص معذور است. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/23    

7/98/1324   

  ح  1324-3/1-98شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه حکم به تخلیه صادر ولیکن در قرارداد اجاره، اجاره بها ذکر نشده باشد و اجاره به صورت رهن قرض -

  ه باید محاسبه شود؟الحسنه باشد نیم عشر چگون

تن از  2رسد قبل از انتقال سند دستور فروش ملکی که سابقه ي ثبتی دارد صادر و در اجراء به فروش می-2

کنند تکلیف مزایده چیست؟ آیا باید سند نامبردگان طی دادخواست صاحبان مشاع سند را به ثالث منتقل می

  ؟شودمحسوب و ثمن حاصل از فروش به آنان پرداخت میمجزا باطل شود یا نامبردگان به عنوان قائم مقام 

قانون اجراي احکام حتما باید ارزیابی  73آیا براي اموالی که قیمت ثابت دارند همچون طال وفق ماده -6

ابت هاي معتبر کافی است و آیا اصوال با توجه به ثصورت گیرد یا اینکه با استعالم از اتحادیه مربوطه یا سایت

  یازي به برگزاري مزایده میباشد.ها نبودن قیمت 

 پاسخ:

قانون وصول برخی از درآمدهاي  22و بند  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  159به موجب ماده  -1

عشر) تخلیه مال غیرمنقول، با اصالحات بعدي، هزینه اجرا (نیم 1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

که در فرض سوال مال غیرمنقول، در رهن تصرف مستأجر ت. با توجه به اینسی درصد اجاره بهاي یک ماه اس

اخت در پردبها تعیین نشده است، براساس عرف محل و با در نظر گرفتن مبلغ پیشقرار داشته است و اجاره

بهاي یک ماه عین مستأجره توسط دادرس اجراي احکام مدنی تعیین و وصول قرارداد، معادل سی درصد اجاره

  شود. یم

کند و در در فرضی که دادگاه به درخواست یکی از مالکان مشاعی دستور فروش مال مشاع را صادر می -2

حین عملیات اجرایی سهم مشاع یکی از مالکان مشاعی (غیرمتقاضی) به هر طریق اعم از اقاله و انجام معامالت 

ت اجرایی انجام شده (در فرض سؤال مزایده) شود، این امر تأثیري در عملیاناقله به اشخاص ثالث منتقل می

ز جمله دهنده اشود و تمام حقوق و تعهدات انتقالمقام قانونی مالک پیشین محسوب میالیه، قائمندارد و منتقل

  باشد و همچنین، ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده است.دریافت ثمن را دارا می

فروش اموال از «که مقرر داشته:  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  114ه ماده با عنایت ب اوالً، -6

  ، به طور کلی اموال محکومعلیه باید با رعایت این ماده به فروش برسد. »آیدطریق مزایده به عمل می
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ورس ی که در بثانیاً، در خصوص اموالی مانند ارز و طال و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزات

که تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و شوند، نظر به اینفلزات عرضه می

رسد مزایده این اموال باید اي در حال تغییر است، به نظر میاحوال اقتصادي به صورت روزانه، بلکه لحظه

 شده در بورسوط و یا به موجب ساز و کار تعیینحسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوي اتحادیه مرب

آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز شود، به عمل میمربوط اعالم می

قانون یادشده اصوالً قیمت اموال  73تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعالم کند؛ هرچند با توجه به ماده نمی

  شود و بعید است ایشان بر قیمت بازاري و بورسی توافق ننمایند.علیه تعیین میه و محکوملبا تراضی محکوم

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/26    

7/98/1294   

  ح  1294-127-98شماره پرونده:  

  استعالم:

باشد،  ی شدهود و دادنامه نیز ابالغ قانوندر فرضی که دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رأي غیابی واصل ش

  تکلیف دادگاه چیست؟

 پاسخ:

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 306به موجب تبصره یک ماده 

ه جا کپس از ابالغ قانونی رأي غیابی و انقضاي مهلت قانونی، رأي قطعی شده و قابل اجرا خواهد بود. از آن

هاي عمومی، انقالب و تجدیدنظر این قانون شخص ثالث حق دارد به آراي صادره از دادگاه 418وفق ماده 

گیرد، بنابراین در فرض سؤال دادگاه باید اعتراض کند و اطالق این ماده آراي غیابی قطعی را نیز در بر می

  نون به اعتراض ثالث رسیدگی کند.مطابق قا

  

 دکتر احمد رفیعی

  اداره کل حقوقی قوه قضاییه سرپرست
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1399/01/30    

7/98/642   

  ح  642-3/1-98شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان  -1

توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان 

  ل شرکت وجود دارد؟انحال

اداره ي کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت  -2

میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکومٌ علیه کارفرما به طرفیت 

  محکومٌ له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: 

آیا اساسا چنین حکمی از سوي اداره  کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است  -الف 

و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می 

  گرفت؟

تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف -ب

یرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن، با وجود آن که تامین دعوا قرار نگ

  خواسته محکومٌ له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوي اعسار و صدور حکم تقسیط بالمانع است؟

آیا در محکومیت هاي مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابراتی  -3

  وجود دارد؟ BTSخذ شنود یا ا

در تامین خواسته عین معین، آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت  -4

آ.د.م، توقیف قانونی است مثال به جهت  123وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 

ادي بر شی تسلط م مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و

  ممکن نباشد؟

در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده -5

باشد، آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال، راي قطعی 

  میلیون تومان شده است؟است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست 
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دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان  -6

مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه 

  است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است براي زارع است و 

ا اساساً با عدم وجود عین، درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی ای

  و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟

الزام به تنظیم سند  رسمی محکوم له شناخته شده  اما باهدف عدم   علیه در پروندهمحکومٌ-7

کند تا له، درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمیمال خود توسط محکومٌتوقیف 

 101باشد و مغایر با ماده له نتواند پالکش را توقیف کند.  آیا امکان توقیف پالك میمحکومٌ

  قانون اجراي احکام نیست؟

ه است .صاحب علیاي به اسم محکومٌنامهمحلی که داراي سابقه ثبت است به صورت مبایعه -8

علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده سند اعالم کرده که ملک را فروخته و براي محکومٌ

  علیه توقیف کرد؟شود به عنوان مال محکومٌتا به نامش بزند. آیا می

در پرونده  ترك نفقه، چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وي شود، آیا باید دادخواست -9

  تواند در اجراي احکام نیز  ادعاي خود را به اثبات برساند؟خواسته اقامه و اثبات کند یا می بر این

در خصوص نفقه فرزند مشترك که حضانت آن با مادر بوده، گزارش اصالحی تنظیم شده که -10

ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا  توقف 

لیات اجرایی با دادگاه است یا اجراي احکام؟  چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه عم

  پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟

  گذاري توسط وکیل مدنی در اجراي احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟آیا امکان وثیقه-11

  ست؛ آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطالن مزایده ا-12

له براي روز مزایده الزم است و در صورت عدم اقدام، علیه و محکومٌآیا ابالغ  به محکومٌ-13

  آیا از موجبات ابطال مزایده است؟

آیا  دعوي ابطال سند عادي به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و -14

  بطالن چیست؟

یت منشا صدور سند، حتما باید بطالن منشا صدور آیا در دعوي ابطال سند رسمی به جهت جعل-15

  سند نیز در دادخواست مطرح شود واال دعوا قابلیت استماع ندارد؟
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در صورت تعدیل، چنانچه در حکم  نسبت به معوقات تصمیم گیري نشده باشد، آیا حکم -16

  تعدیل نسبت به اقساط معوق تسري دارد؟

قانون  11ساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده قسط و اقآیا امکان معرفی مال در پیش-17

قسط و اقساط هاي مالی، مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیشنحوه  اجراي محکومیت

  باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟

آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه براي اعسار و تقسیط مهریه، تعیین وقت -18

باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور راي می باشد و امکان صدور ز نمیرسیدگی نیا

  جلب براي محکومان مهریه ممکن نیست؟

توان بر خالف نص صریح آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می-19

سال باشد تکلیف قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط   522ماده 

  چیست؟

مالك توقیف پالك، زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در -20

  دفتر اداره ثبت؟

اگر در طالق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود، آیا امکان صدور اجرائیه و در -21

  نتیجه جلب ممکن است؟

علیه اعالم شود؟ و آیا وکیل  طی اخطاري به محکومٌباید  144آیا مهلت دو ماهه در ماده -22

  تواند در مزایده شرکت کند؟علیه میمحکومٌ

علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا چنانچه محکومٌ-23

قدام  اجرا ا 34االجرا باید  به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده له قبول کند، آیا  حقمحکومٌ

  شود؟می

راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر  146آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده  -24

قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز  29خالف مدلول ماده 

  اقدام نمود؟

آیاباید کل خودرو به  علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت استمحکومٌ-25

  در اموال تجزیه ناپذیر جاري است ؟ 51فروش رود و مالك ماده 
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آیا براي نفقات معینه براي آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن -26

له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن نفقات آتیه جنبه اعالمی دارد و چنانچه محکومٌ

که  نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است شد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و اینبا

  زوج  باید مجددا براي نفقات مذکور دادخواست دهد؟

وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترك شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز -27

  ات عدم  نبود ماترك  عهده ورثه است؟قانون امور حسبی  بار اثب 248گذشت. وفق ماده 

علیه درخواست توقیف ماترك احدي از وراث را نموده ورثه درخواست تحریرترکه و محکومٌ-28

  قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟  219و 218است.  آیا مواد 

ودن نم علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخصله درخواست توقیف سهم االرث محکومٌمحکومٌ-29

سهم محکوٌم علیه چگونه است؟ مثال چنانچه ماترك شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و 

که ممکن است فروش  در له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا  با توجه به آنمحکومٌ

  روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا  تقسیم رد یا تعدیل ممکن  باشد تکلیف چیست؟

است اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد  و ملک توسط یکی از وراث دادخو-30

و بدون اذن سایرین براي قبرستان بهاییان وقف شد .حال ورثه تقاضاي خلع و قلع و قمع قبور را 

  دارند. تکلیف  قبور بهاییان چیست؟ 

ي درختان را دارد. علیه تقاضاي آبیارحکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکومٌ-31

  تکلیف و راهکار چیست؟

دیوان  672المثل همچون خلع ید باید وفق راي وحدت رویه آیا در دادخواست مطالبه اجرت-32

  عالی کشور مالکیت محرز باشد؟

در دعواي الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی، آیا مرتهن باید -33

  واال دعوا قابلیت استماع ندارد؟طرف دعوا قرار گیرد 

آیا در صورت ارتباط دعاوي جلب ورود ثالث و تقابل، باید قرار رسیدگی توامان صادر -34

  شود؟

خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش 98تواند وفق ماده آیا خواهان می-35

  باشد؟یا نیاز به اظهارنظر نمیدهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود 
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درصد تکمیل کرده  و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا براي سکونت 90شخصی منزل را -36

  کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟له آن را توقیف میاست اما محکومٌ

درصد  10 له و طلب وي کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا بایداگر برنده مزایده خود محکومٌ-37

  رعایت شود؟  144پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 

هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمیندر اموال تجزیه -38

قانون اجراي احکام مدنی و  51باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده کمتر از حد نصاب نمی

  باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ به از آن  یا در هر صورتوصول محکومٌ

چنانچه دادنامه طالق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد -39

براي ثبت و اجراي صیغه طالق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور 

  حکم اعسار و قطعی شدن  مهلت مذکور سپري شود تکلیف چیست؟ 

شود یا به میآیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم براي وي در وصول محکومٌ-40

  قانون اجراي مدنی است؟ 148مالك  صرفا ماده 

ماهیت بذل مهریه چیست؟  آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه -41

  است؟

ه رئیس  قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه هاي اجراي مهریه  با توجه به بخشنامدر پرونده-42

  دادرسی این دعاوي هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟

تواند داور آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می-43

  خود را به عنوان شاهد براي اثبات ادعاي خود  معرفی کند؟

تواند دادخواست طالق ازطرف زوج وکالت در طالق داشته باشد آیا راسا میچنانچه زوجه -44

دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردي باید قید شود یا حتما باید وکیل 

 باشد واسم وي باید در دادخواستدادگستري اختیار کند؟  آن وقت وکیل دادگستري وکیل زوج می

  قید شود یا وکیل زوجه است؟

به مال معرفی کند آیا  اعتراض به نظریه ارزیاب از سوي چنانچه ثالث براي وصول محکومٌ-45

  علیه ممکن است؟محکومٌ

علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور راي اعسار چنانچه مبالغی در حساب محکومٌ-46

  علیه می تواند تقاضاي محاسبه مبلغ توقیف شده به جاي پیش قسط  راکند؟محکومٌ
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چهارم چنانچه اداره مربوطه در سوم و یکعلیه حسب مورد یکبراي توقیف حساب محکومٌ-47

ات توان با ادارحوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می

  مربوطه مکاتبه نمود؟

الی عوي غیرمدر صورتی که در دعوي تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود  آیا نیم عشر د-48

که حکم شود و صرف نظر از آنکه تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمیشود؟ با توجه به آناخذ می

  اعالمی است تکلیف نیم عشر چیست؟

آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعالمی است ؟ آیا امکان جلب -49

  علیه از پرداخت وجود دارد؟حکومٌو توقیف اموال براي آن در صورت استنکاف م

آیا بین ابطال و اعتراض به راي داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف -50

قانون آیین دادرسی مدنی  است به نحوي که صرفا اعتراض مانع  493اجراي راي بر اساس ماده 

  مانع از اجراست؟اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد 

قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه  29آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده -51

سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف 

  توسط قاضی اجرا وجود دارد؟

الی با رئیس اجراي احکام مدنی است یا اعطاي مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان م-52

  دادستان؟  آیا اشتغال به کار یا راي باز براي محکومان مالی ممکن است؟

علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم محکومٌ-53

اشد شده بشود .آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده  یا نورشکستگی وي صادر می

  گیرد؟له در ردیف غرما قرار مینیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکومٌ

چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداري طفل زیر هفت سال خودداري کند، آیا -54

  ضمانت اجرایی وجود دارد؟

د ادعا عالوه بر تحویل در دعوي استرداد جهیزیه، آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مور-55

به زوج در حال نیز درتصرف وي است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست 

جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه  دهند اما از 

رفی با توجه به اماره ع زیر اقالم مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد، آیا

  توان به استرداد کلیه اقالم مورد ادعا که در یک زندگی  قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟می
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ن شود؛ بدین کیفیت که زآیا ادعاي مستثنیات دین منزل مسکونی از سوي زن پذیرفته می -56

  کند؟ن زندگی میمدعی است این منزل تنها منزل وي بوده و با همسرش که بیمار است در آ

علیه باشد، مراد از تهیه منزل چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکومٌ-57

  معنایی اعم دارد؟» تهیه«شود و خرید  منزل، در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می

 دگاه و حکمبا توجه به قانون شوراي حل اختالف جدید، در صورت نقض قرار شورا توسط دا-58

قانون نحوه اجرا کماکان  14به محکومیت خوانده بدوي، آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 

  با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟

حقی خواهان باشد در عین حال ابالغ به خوانده به صورت قانونی چنانچه راي شورا مبنی بر بی-59

ا حقی خواهان باشد و ییز نداده باشد و یا چنانچه راي شورا غیابی و مبنی بر بیاي نبوده و الیحه

تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف 

باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض  364بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با مالك ماده 

از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند، آیا  رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا  نموده و اعسار

  است یا دادگاه؟

شود و مشخص است در مواردي که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می-60

ه که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاواخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این

تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند  و همچنین در می

تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر  و از اطاله دادرسی 

  جلوگیري کند؟

به  در مواردي که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است، آیا باید تلقی-61

تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت 

تجدیدنظرخواهی در این فاصله، آیا واخواهی اثري تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض 

  تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟می
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   پاسخ:

ی که مطابق این هایشرکت 1311قانون تجارت مصوب  580که مطابق ماده اوالً، نظر به این -1

اند داراي شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال قانون به ثبت رسیده

 توانعلیه باشد، نمیچه شرکت محکوماشخاص حقیقی (صاحبان سهام و مدیران آن) است و چنان

  له پرداخت کرد؛ در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکوم

علیه واقع شدن یا توقیف اموال شرکت تجاري از موجبات انحالل آن نیست؛ ، صرف محکومثانیاً

  بینی شده است.الذکر پیشهاي تجاري همان است که در قانون فوقموارد انحالل شرکت

الف) چنانچه رابطه کارگري و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به  -2

با اصالحات  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  2و  1و مواد  1369کار مصوب  قانون 148ماده 

و الحاقات بعدي و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح براي محاسبه و وصول حق بیمه 

کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که براي وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات 

الذکر، از طریق مأموران اجراي قانون اخیر 50اي مربوطه با توجه به ماده هتأخیر تأدیه آن و جریمه

که وجود رابطه کارگري و کارفرمایی مورد اختالف کند و در صورتیآن سازمان رأساً اقدام می

یعنی  1369قانون کار مصوب  157باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 

ف براي احراز رابطه کارگري و کارفرمایی و استحقاق کارگر به هاي تشخیص و حل اختالهیأت

اي و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند برخورداري از پوشش بیمه

 1369قانون کار مصوب  166هاي مذکور با توجه به ماده بود و آراي صادره از سوي هیأت

مورخ  720که رأي وحدت رویه شماره شود. توضیح آنتوسط اجراي احکام دادگستري اجرا می

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختالف کار و صالحیت این  3/3/1390

ها در رسیدگی به اختالفات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا مراجع یا عدم صالحیت آن

م اجراي تکالیف کارفرما در این خصوص عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عد

ها در رسیدگی به اختالفات کارگران و کارفرمایان در هنیست و صرفاً ناظر به عدم صالحیت دادگا

اي است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته خصوص الزامات بیمه

سیدگی به اختالفات کارگران و شده است، نافی صالحیت عام مراجع حل اختالف کار در ر

  نیست. 1369قانون کار مصوب  148کارفرمایان موضوع ماده 

ب) در فرض سؤال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداري کند، سازمان تأمین اجتماعی 

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


با اصالحات و الحاقات بعدي براي  1354و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب  40باید مطابق مواد 

غ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجراي احکام با تکلیف دیگري مواجه نیست. وصول مبل

و طرح دعواي اعسار  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3بنابراین، اعمال ماده 

  در فرض استعالم منتفی است.

ه دستور قاضی ، ب1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3پس از اعمال ماده  -3

علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه مربوط هرگونه اقدام قانونی الزم براي دستگیري محکوم

علیه از لوازم بازداشت وي شود؛ زیرا دستگیري  محکومجهت کشف محل اختفاء وي انجام می

  است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است.

» ...توقیف ممکن نباشد «ؤال، چنانچه منظور مقنن از عبارت صرف نظر از ابهام موجود در س -4

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 123مذکور در ماده 

رسد چنانچه عین معین به هر علت از قبیل در دسترس نبودن، مورد پرسش باشد، به نظر می 1379

دگاه معادل قیمت آن را از دیگر اموال خوانده توقیف تلف و یا مصادره قابل توقیف نباشد، دا

  کند.می

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن  14اگر مقصود از سؤال، موضوع بند  -5

 باشد، پاسخ به شرح زیر است:با اصالحات و الحاقات بعدي می 1373در موارد معین مصوب 

بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین «الذکر که مقرر داشته قانون فوق 3ماده  14اوالً، با عنایت به شق 

خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور 

توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل ، می...»حکم مشخص نماید 

پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید 

هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت 

هزینه دادرسی بالفاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ 

اید. در قانون، ضمانت اجراي خاصی گاه درخواست صدور اجراییه ننمزیرا ممکن است هیچ

بینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف پیش

  و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست.

 خصوص پذیر نیست و اعالم خواهان درثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان

الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام میزان علی
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نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع 

 کند.یاد شده تعیین می 3ماده  14کننده پیش از صدور وفق برابر بند رسیدگی

شود مال مالک زمین نما و محصول که از زمین حاصل می«قانون مدنی 33ه به موجب ماد -6

که نما یا حاصل از اصله است چه به خودي خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این

یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد 

ر چه بذبنابراین در فرض سوال چنان». ب زمین کاشته شده باشدبود اگر چه بدون رضاي صاح

(نشاء) کاشته شده در شالیزار متعلق به خواهان باشد، برنج برداشت شده نیز متعلق به وي بوده و 

حق مطالبه عین را دارد و تلف (مصرف) عین مانع از مطالبه مثل نخواهد بود. اما اگر بذر (نشاء) 

المثل شالیزار خواهد بود و در هر صورت خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرت متعلق به خوانده بوده،

  کننده است.تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی

با اصالحات و الحاقات  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  22گرچه با توجه به ماده  -7

راي سابقه ثبتی فقط در ، ملک دا1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  100بعدي و ماده 

علیه قابل توقیف است که نام وي در دفتر امالك ثبت شده باشد؛ صورتی به عنوان ملک محکوم

کم علیه به موجب حقانون اخیرالذکر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم 101اما مطابق ماده 

در فرض سؤال که به نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وي قابل توقیف است. 

علیه به عنوان مالک ملک داراي سابقه ثبتی شناخته شده و حکم الزام موجب حکم قطعی، محکوم

به تنظیم سند رسمی به نام وي نیز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات این فرد هنوز در دفتر 

ابل توقیف است؛ علیه  قرسد این ملک به عنوان مال محکومامالك ثبت نشده است، به نظر می

زیرا حکم قطعی صادره نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وي در دفتر امالك ثبت شده 

  له این حکم است.به محکوم

علیه تواند اجراي احکام را به پذیرش مالکیت ملک براي محکومنامه عادي نمیصرف ارائه بیع -8

ص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص له در خصوو ترتیب اثر دادن به تقاضاي محکوم

علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ثالث داراي سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم

قانون  34به اعالم کند، با عنایت به تبصره ماده ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم

  تقال آن فاقد اشکال است.توقیف و در نهایت ان 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

در فرض سؤال که دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در  -9
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گذشته صادر کرده است، با توجه به این که تکلیف به انفاق زوجه فرع به تمکین وي است و مفروض 

وقه در آن بازه زمانی صادر کرده آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه، حکم به پرداخت نفقه مع

است، لذا؛ اوالً، ادعاي زوج در واحد اجراي احکام مبنی بر ناشزه بودن زوجه در بازه زمانی موضوع 

حکم مؤثر در مقام نیست. ثانیاً، دعواي بعدي زوج دائر بر نشوز زوجه در همان بازه زمانی به لحاظ 

هاي عمومی و انقالب در ا قانون آیین دادرسی دادگاه 84 ماده 6شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند 

  باشد.قابل استماع نمی 1379مور مدنی مصوب 

در فرض سؤال که والدین در خصوص نفقه فرزند مشترك سازش نموده و در این خصوص گزارش  -10

ر اداصالحی صادر شده و در مرحله اجراي حکم است و سپس حکم بر سلب صالحیت حضانت از مادر ص

نماید، پرداخت نفقه در هر حال بر عهده پدر است و گردیده و مادر از تحویل طفل به پدر استنکاف می

شود. در هر حال عدم استرداد طفل از سوي مادر موجب تأخیر یا توقف اجراي مفاد گزارش اصالحی نمی

ستنکف از اجراي حکم درخواست تعقیب مادر م 1391قانون حمایت خانواده  40تواند وفق ماده زوج می

 حضانت را بنماید.

علیه خریداري هرچند سؤال مبهم است و مشخص نیست که وکیل مدنی، ملک را از محکوم -11

علیه وکالت در فروش کرده یا صرفاً از جانب وي وکالت در فروش دارد، در فرضی که محکوم

می در جهت وکالت انجام ملک خود را به دیگري اعطاء کرده و تا زمان اجراي حکم وکیل اقدا

قانون ثبت اسناد و  22علیه است، با توجه به ماده چنان در مالکیت محکومنداده است و ملک هم

با اصالحات و الحاقات بعدي کسی که در دفتر امالك، ملک به نام وي  1310امالك مصوب 

 به مال غیرمنقول نامه رسمی در انجام معامله نسبتشود و تنظیم وکالتباشد، مالک شناخته می

دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛ بنابراین ملک مورد نظر با شرایط مذکور در 

قانون اجراي احکام  100و  99شود و وفق مواد علیه محسوب میزمان اجرا، جزء اموال محکوم

ه اند بتو، قابل توقیف است. با این حال شخصی که مدعی مالکیت است می1356مدنی مصوب 

  کند.قانون یاد شده به آن رسیدگی می 147توقیف ملک اعتراض کند و دادگاه برابر ماده 

آگهی باید عالوه بر انتشار « 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  123به موجب ماده  -12

؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن »در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود

  عدم رعایت آن داراي اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است.آن، 

، 131، 130از جمله در مواد  1356که در قانون اجراي احکام مدنی مصوب با عنایت به این -13

علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از له و محکوماین قانون، براي طرفین (محکوم 144و  143
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و الزمه اعمال این حقوق اطالع از زمان دقیق برگزاري مزایده است، ابالغ بینی شده است آن پیش

تواند از موجبات عدم تنفیذ و وقت مزایده به طرفین یا وکالي آنان الزامی است و عدم ابالغ، می

  ابطال مزایده باشد.

در فرض سؤال که خواهان دعواي ابطال سند عادي به لحاظ جعلیت را مطرح نموده الف،  -14

  است، این دعوا قابل رسیدگی است.

در ادبیات حقوق هر دو استعمال شده است » دعواي اعالم بطالن«و » دعواي ابطال«ب، عبارات 

رسد تعبیر دوم در خصوص مواردي که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از و به نظر می

  تر است.عالم نماید، دقیقشود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را ادادگاه درخواست می

گویی پرسش با توجه به عبارت جعلیت منشاء صدور سند مبهم است و به این جهت قابل پاسخ -15

  نیست و اصوالً جعلیت یا عدم جعلیت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد.

بر  وعلیه را بررسی پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم -16

االصول حکم تعدیل اقساط، قابل کند و علیهمین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می

تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل تسري به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی

اقساط، رسیدگی و رأي صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت 

که دادگاه در رأي خود شود؛ مگر آنعلیه نیز استصحاب میاقی است و مسئولیت محکومخود ب

  راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.

چنانچه  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 18اوالً، مطابق ماده  -17

اط تعیین شده را پرداخت نکند، به علیه که بدهی وي تقسیط شده است در زمان مقرر اقسمحکوم

له حبس له تا زمان اجراي حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکومتقاضاي محکوم

الذکر ضرورت دارد؛ به موجب قانون فوق 4خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 

(به میزان اقساط تعیین  علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی راماده اخیرالذکر هرگاه محکوم

به شده) معرفی کند، به نحوي که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري مال مزبور تکافوي محکوم

د؛ در این صورت شوهاي اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد میو هزینه

شود. از محل آن استیفا میبه کند و محکومشده را توقیف میمرجع اجراکننده رأي مال معرفی

علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد نظر از قصد و انگیزه محکومبنابراین در فرض سؤال صرف

شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وي وجود ندارد. بدیهی است 
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به، مانع استیفاي بخش الذکر، صدور حکم تقسیط محکومقانون فوق 11که مطابق تبصره یک ماده 

  علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود.اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم

علیه مکلف است ظرف ده ، محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34ثانیاً، مطابق ماده 

به راي پرداخت محکومروز از تاریخ ابالغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب

 به از آن میسر باشد. بنابراین از آنجاییبدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاي محکوم

علیه مکلف به قسط در این حد دعواي اعسار را رد کرده است، محکومکه دادگاه با تعیین پیش

مبلغ پیش قسط توقیف شده علیه معادل معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم

  قسط از آن وجود دارد.باشد، امکان وصول پیش

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 64با توجه به ماده  -18

دعوت از طرفین که در راستاي رعایت اصل تناظر است، همواره ضروري است و رفتار  1379

نصوص قانونی مانند موارد عدم صالحیت ذاتی دادگاه، ممنوع برخالف این حکم جز در موارد م

تواند به دعواي است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمی

العاده اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق

  ونی است.و با حضور طرفین فاقد اشکال قان

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522اوالً، طبق ماده  -19

، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک 1379

کیک که در جدول شاخص ساالنه، عدد هر ماه به تفشود و با عنایت به اینمرکزي تعیین می

  شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گیرد؛ مشخص می

ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در 

ماه  اي و ساالنه براي هرحال حاضر متولی اعالم نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه

کند. نرخ تورم ساالنه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک مشخص و اعالم می

قانون مذکور رعایت  522که در ماده شود. با عنایت به اینسال منتهی به هر ماه مشخص می

تناسب تغییر شاخص ساالنه براي محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت 

أدیه تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه است، براي محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم تأخیر ت

  اي.ساالنه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه

ملکی که داراي سابقه  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  100و  99به موجب مواد  -20
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بت مان توقیف ملک از تاریخ ثشود و زثبتی است پس از ثبت توقیف در دفتر امالك، توقیف می

  در این دفتر است.

صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه  -21

نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجراي ثبت به درخواست 

ه دو عملیات اجرایی براي یک دین ب که تعقیب و جریانله اجراییه صادر کند، با توجه به اینمتعهد

له مبنی بر انتخاب پذیر نیست، اجراي احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکومطور همزمان امکان

  اجراي ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند.

، اجراي احکام یا دادگاه 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  144الف) مستنبط از ماده  -22

حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده براي مجري 

  هاي اجرایی ندارد.خسارات و هزینهپرداخت بدهی، 

تواند در مزایده شرکت کند له میقانون یاد شده، هر شخصی از جمله محکوم 127ب) برابر ماده 

ه مباشرت در امر فروش دارند و اقرباي نسبی و و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی ک

علیه توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکومسببی آنان تا درجه سوم نمی

شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی براي شرکت وي 

  در مزایده وجود ندارد.

علیه و پس از صدور اجراییه و پیش از سپري ف شده به درخواست محکومچنانچه مال توقی -23

به در ازاي محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34شدن مدت ده روز موضوع ماده 

له پرداخت شود، نیازي به اجراي حکم نخواهد بود و در نتیجه مطالبه به فروش برسد و به محکوم

ین صورت اگر عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده موافق حق اجرا منتفی است. در غیر ا

این قانون و  52ترتیبی که در قانون اجراي احکام مدنی مقرر شده، انجام شود و با توجه به ماده 

قانون  160له از آن استیفاء شود، با توجه به ماده پس از سپري شدن مهلت ده روز حق محکوم

  شود.لیه مستقر میعمذکور، حق اجرا بر ذمه محکوم

هرچند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره  -51و  24

قانون مدنی در زمره اسناد  1287راهنمایی و رانندگی سندي است که طبق قسمت اخیر ماده 

مصوب  قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 29که مطابق ماده شود، نظر به اینرسمی محسوب می

، شودنقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می 1390
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مالك مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور 

ه ب الیه براي احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبتاست و منتقل

جا که معموالً سند رسمی تنظیم نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، از آن

شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس نمی

 لشود، سند رسمی و دلیسند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می

مالکیت است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) 

باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد، واحد اجراي احکام 

 قانون 147مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده 

  اقدام کند. 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

تکلیف نحوه توقیف اموال  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  51اوالً، ماده  -38و  25

به و هزینه اجرایی دانسته علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوممحکوم

  است؛ مگر در موارد زیر:

  شود؛ش بیشتري داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف میالف) چنانچه مال معرفی شده ارز

به و شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکومب) در صورتی که مال معرفی

شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف هاي اجرایی باشد، توقیف میهزینه

  ستثنیات دین الزامی است.شود و در تمام موارد رعایت ممی

 علیه مشخص است، مزایده نسبتکه مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکومثانیاً، باتوجه به این

که مابقی مال در گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به اینعلیه صورت میبه سهم محکوم

ل رأساً سهم شریک خود را که شریک مامالکیت دیگري است، سهم مشاعی را خریداري و یا آن

  کند.خریداري می

قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه براي  1206الف) اوالً، با توجه به صراحت ماده  -49و  26

اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیاً، در خصوص 

دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت  1391قانون حمایت خانواده مصوب  47حکم مقرر در ماده 

کند و صرف این امر به معناي صدور حکم نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعالم می

به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصوًال احراز امري براي 

ثالثاً، در فرض سؤال اجراییه بر اساس تبصره پذیر نیست. زمان آینده، در زمان صدور رأي امکان
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  شود.قانون یاد شده صادر می 47ماده 

 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3رسد ماده ب) در فرض سؤال به نظر می

اي که موعد فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه

اي که هنوز موعد آن ت، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آیندهپرداخت آن رسیده اس

علیه شرایط قانونی الزام به پرداخت یا جا که ممکن است منفق یا منفقفرا نرسیده است، از آن

که زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آن

  پذیر نباشد. شده و حتی توقیف اموال منفق امکان یاد 3ماده 

، رد ترکه باید در مدت یک ماه از 1319قانون امور حسبی مصوب  250با توجه به ماده  -27

تاریخ اطالع وراث به فوت مورث به عمل آید. چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول 

ماده اخیرالذکر، در صورتی که ورثه ترکه را این قانون خواهد بود و وفق  248و مشمول ماده 

نند که ثابت کقبول کنند، هر یک مسئول اداي تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این

تلف شده و  هادیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن

ت که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول مانده ترکه براي پرداخت دیون کافی نیسباقی

  نخواهند بود.

عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی  1319قانون امور حسبی مصوب  219به موجب ماده  -28

ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترك جزئی از عملیات در صورت تحریر ترکه معلق می

ترکه امکان توقیف ماترك وجود ندارد. بدیهی است  اجرایی است، در فرض سؤال در مدت تحریر

 1356پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترك برابر مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

  پذیر است. امکان

که اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجراي با عنایت به این -29

علیه را بر اساس گواهی حصر االرث محکومتواند صرفاً سهمله میماحکام مدنی به تقاضاي محکو

که ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر این

  است.

و بعد قانون مدنی، وقف مال مشاع نیز ممکن است،  55اوال، گرچه با توجه به اطالق مواد  -30

این قانون قبض شرط تحقق وقف است و در تصرف هر یک از شرکا در  59اما به موجب ماده 

مال مشاعی رضایت دیگر شرکا الزامی است. بنابراین در فرض سؤال که یکی از مالکان مشاعی 
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که عمل واقف ممکن است به علت اضرار نظر از آناقدام به وقف سهم خود نموده است، صرف

ی با اشکال مواجه باشد، اصوالً به لحاظ عدم تحقق قبض، قانون مدن 65شرکا با توجه به ماده 

وقف محقق نشده است. ثانیا، اظهارنظر در مورد جواز نبش قبر اموات در فرض سؤال، امري شرعی 

 است و تبیین آن از وظایف  اداره کل حقوقی خارج است.

و خلع ید  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  43با اجراي حکم صادره بر مبناي ماده  -31

مجلس، براي اجراي دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت

ماند. مالکان مشاع باید موافق مقررات امالك مشاعی که مبنی بر توافق است، مشاع باقی نمی

اشته درفتار کنند. در صورتی که بین مالکان براي اداره توسط شرکا یا شخص ثالث توافق وجود ن

تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدواً دستور موقت براي باشد، مالک مشاع می

اداره و نگهداري ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبنی بر اجازه اداره و نگهداري و پرداخت 

  هاي مربوطه را دریافت کند.هزینه

 682ور و نیز رأي وحدت رویه شماره قانون ثبت اسناد و امالك کش 22با توجه به ماده  -32

المثل، عالی کشور، استماع دعواي خلع ید و مطالبه اجرت هیأت عمومی دیوان 1/10/1383مورخ 

  فرع بر احراز مالکیت خواهان است.

گونه که در رأي قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان 793الف، مستفاد از ماده  -33

هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین  20/8/1371مورخ  620وحدت رویه شماره 

جا که حفظ حقوق مرتهن مبناي که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن

رسد، پذیرش دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق این حکم است به نظر می

دیوان عالی کشور مؤید  11/12/1377مورخ  31. رأي اصراري شماره مرتهن فاقد اشکال باشد

  گاه است.این دید

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن الزم «قانون مدنی  787اوالً، به موجب ماده  -ب

تواند قبل از این تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمیاست و بنابراین مرتهن می

؛ »ین خود را اداء نماید و یا به نحوي از انحاء قانونی از آن بري شود رهن را مسترد داردکه د

  بنابراین در دعواي الزام به فک رهن اصوالً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.

گاه مقصود از دعواي خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم ثانیاً، هر

رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات الزم براي فک رهن باشد، این  سند
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دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأي نیست؛ 

 شود.در نهایت رأي با حفظ حقوق مرتهن صادر می

ر قرار رسیدگی توأمان ذکري به میان در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدو -34

از  اي باشد کهگونهجایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید بهنیامده است، اما از آن

یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و تکالیف خود واقف گردند و از سوي دیگر براي مراجع 

 ه مورد از مصادیق رسیدگی توأمانکننده با سهولت قابل ارزیابی باشد، لذا در فرضی کرسیدگی

رسد و با صدور این قرار حسب مورد دادگاه صریحاً باشد، صدور قرار مربوط الزامی به نظر می

کند، ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوي طاري و یا انطباق موضوع با اعالم می

را نیز  1379امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 103ماده 

  پذیرفته است.

میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش  10میلیون تومان به  5الف، افزودن خواسته از  -35

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 98خواسته مندرج در ماده 

  ماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود.است که در فرض وجود تمامی شرایط مقرر در  1379

این  107الذکر و استرداد دعوا موضوع ماده قانون فوق 98ب، بین کاهش خواسته مذکور در ماده 

قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر 

ارد که در موو جزئی دعوا نیست؛ جز اینمقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی 

همان قانون قرار مقتضی صادر  107استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 

کند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه می

و در نهایت ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر 

  نماید.یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می 107خواسته که مسترد شده است، در اجراي ماده 

، منزل 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » الف«مطابق بند  -36

ن است و منظور از منزل مسکونی، علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دیمسکونی در شأن محکوم

علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان محلی است که براي محکوم

شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی

این قانون تأکید شده، حصري و  24گونه که در صدر ماده اموال مشمول مستثنیات دین همان

و  علیه نیست و با عنایت به اصل استیفاي دیناستثنایی بوده و قابل تسري به دیگر اموال محکوم

  به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.محکوم
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له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده در صورتی که محکوم -37

قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  131ق ماده طب

قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد  129تا  127له طبق مواد ندارد؛ اما چنانچه  محکوم

له باشد، رعایت مقررات مزایده را خریداري کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکوم

  این قانون نسبت به مازاد طلب وي الزامی است. 129ماده 

ریاست  27/11/1393نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب آیین 20اوالً، وفق ماده  -39

چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت «محترم قوه قضاییه: 

دخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دا

مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت 

بنابراین در فرض سؤال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، ». خود باقی خواهد ماند

موجب تعلیق مهلت اعتبار رأي راجع به طالق موضوع  صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت

  است. 1391قانون حمایت خانواده مصوب  34ماده 

ثانیاً، در خصوص حکم الزام زوج به طالق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده 

باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طالق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب 

این قانون به ثبت  29شود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده ماهه ثبت طالق می 6ق مدت تعلی

طالق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیري در مدت زمان ثبت طالق ندارد 

  و مانع از ثبت طالق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست.

هدف از مهر و موم ترکه، حفظ،  1319حسبی مصوب قانون امور  162به موجب ماده  -40

این  167نگهداري، عدم استفاده و جلوگیري از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده 

توانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی براي آنان بابت این درخواست به قانون می

  آید.  وجود نمی

جه ممکن است در ازاي طالق باشد که در این صورت مشمول اوال، بذل مهریه توسط زو -41

تواند در ایام عده به مابذل مراجعه قانون مدنی است و زن می 1145ماده  3حکم مقرر در بند 

تواند حسب مورد احکام هبه طلب نماید؛ اما در صورتی که بذل مهریه در ازاي طالق نباشد، می

قانون مذکور بر آن مترتب شود و  289ء موضوع ماده قانون مدنی و یا ابرا 806موضوع ماده 

که، هر دو این عمل حقوقی (هبه کننده است. توضیح آنتشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی

  شوند؛ هرچند ابراء در زمره ایقاعات است.طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می

ه لحاظ ماهیت مال موهوبه، فرض قبض آن قانون مدنی ب 806ثانیا، در هبه طلب موضوع ماده 

  منتفی است.
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پرداخت حق اجرا پس از  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  160مطابق صدر ماده  -42

علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز سپري شدن ده روز از تاریخ ابالغ اجراییه بر عهده محکوم

عشر) بر اساس میزان مهریه اجرا (نیمر بوده و حق قانون اخیرالذک 158مشمول اطالق بند یک ماده 

  شود.به) وصول میمورد حکم (محکوم

 صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست. -43

د، کنجایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج براي طالق خود اقدام میاوالً، از آن -44

ن گردد؛ بنابرایاز شمول عمومات حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستري در دعاوي مستثنی نمی

تواند از طرف زوج دادخواست را امضاء چه وي فاقد پروانه وکالت دادگستري باشد، رأساً نمیچنان

ه ب کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را باید با اعطاي وکالت

  وکیل دادگستري استیفا کند.

قانون اجراي  34جا که این معرفی در اجراي ماده چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آن -45

علیه و شخص ثالث حق اطالع از علیه است، محکومبه جاي محکوم 1356احکام مدنی مصوب 

  نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند.

علیه توقیف شده و دادگاه بدون توجه به این ال که وجوهی در حساب محکومدر فرض سؤ -46

علیه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف توقیف، حکم به اعسار محکوم

علیه است و صرفاً ناظر به بدهی وي است که مازاد بر مال شده محکوماز مال موجود و توقیف

  ت.پذیر نیسقسط امکانشده به جاي پیشین محاسبه وجه توقیفباشد. بنابراشده میتوقیف

علیه حسب مورد به مأخذ یک سوم اعطاي نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایاي محکوم -47

قانون اجراي  97و  96که با توجه به مفاد مواد یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آن

آن براي سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجراي  1356احکام مدنی مصوب 

علیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین تواند رأساً به اداره متبوع محکوماجراي احکام نمی

  دستوري بدهد.

، صرف درخواست تقسیم 1319قانون امور حسبی مصوب  375ماده  8اوالً، به داللت بند  -48

  ود.شیست و هزینه اجراي آن بر اساس هزینه اجراي دعاوي غیرمالی دریافت میترکه دعواي مالی ن

شده موضوع دعواي تقسیم ترکه، با ثانیاً، در صورت اختالف در مالکیت در خصوص اموال معرفی

توجه به این که احراز مالکیت منوط به طرح دعواي اثبات مالکیت است، دعواي مذکور داراي 
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شود و هزینه اجراي آن باید مطابق ین اساس، دعواي مالی محسوب میآثار مالی است و بر ا

  مقررات مربوط به این دعاوي وصول شود.

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه -50

» ت ابطالدرخواس«و » اعتراض«این قانون، از هر دو اصطالح  492و 491و از جمله مواد  1379

  استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد. 

العمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب دستور 6اوالً، به موجب ماده  -52

پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي «ریاست محترم قوه قضاییه  24/7/1398

دار کلیه امور اجراي احکام از جمله بدل دادگاه مجري حکم، عهدهالاحکام به عنوان دادرس علی

، اعطاي مرخصی محکومان 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3اجراي ماده 

باشد. این امر مانع از اعمال نظارت مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می

  ».باشداي حکم   نمیدادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجر

ثانیاً، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه 

ها و اقدامات نامه اجرایی سازمان زندانآیین« 66ماده » ب«و بند  13کیفري یا زندان موضوع ماده 

بندي اختیارات شوراي طبقهبا اصالحات بعدي که در حدود » 1384تأمینی و تربیتی مصوب 

ربط توسط شوراي مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس زندانیان و بر اساس مقررات ذي

 57و  56آزادي موضوع مواد گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمهبندي صورت میشوراي طبقه

ت. بنابراین با نیست که تابع احکام و شرایط خاصی اس 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

که مواد قانونی اخیرالذکر صرفاً ناظر بر جرایم تعزیري است و یکی از شرایط عنایت به این

رسد که اعمال این آزادي، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر میعلیه از نظام نیمهمندي محکومبهره

حکام مدنی ممکن نظام براي محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجراي ا

ها و نامه اجرایی سازمان زندانآیین 68و  67، 66، 13نیست و زندانیان مالی صرفاً وفق مواد 

توانند در مراکز اشتغال داخل و یا با اصالحات بعدي می 1384مینی و تربیتی مصوب ااقدامات ت

  خارج از مؤسسه کیفري یا زندان مشغول به کار شوند.

که عین آن الی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از ایننسبت به امو -53

موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگري به دست آورده باشد، از 

توانند نسبت به آن ادعایی داشته جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمیآن

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


له کیفري و ارجاع به اداره تصفیه امور راي عدم استرداد این اموال به محکومباشند؛ لذا موجبی ب

ورشکستگی و قرار دادن وي در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این 

  قبیل موارد وجود ندارد.

دادگاه وفق چه مادر که مسئول حضانت است، از نگهداري طفل زیر هفت سال خودداري کند، چنان -54

در خصوص الزام  1391قانون حمایت خانواده  41قانون مدنی و قسمت اخیر ماده  1173و  1172مواد 

مادر به نگهداري طفل و در صورت عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به 

 تحقق شرایط مندرج درچنین مستنکف از حضانت با کند. همخرج والدین (حسب مورد) اتخاذ تصمیم می

  قابل تعقیب کیفري است. 1391قانون حمایت خانواده  54ماده 

در دعاوي مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازي الف و ب،  -55

د وخواهان باید استحقاق وي به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی براي تحقیق راجع به موج

قانون نحوه اجراي  1بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 

و مواد  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46و ماده  1394هاي مالی مصوب محکومیت

قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازي به تقدیم  328و  311

  حده نیست.ست علیدادخوا

ج، در دعواي استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوي اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید 

چه شهود تعرفه شده بر تحویل فهرست اقالم مورد ادعا و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنان

ه بر اساس دیگر ادله و قرائن اطالعی کنند، دادگاجهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقالم آن اظهار بی

  کند.موجود و با توجه به موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم می

هرچند تهیه مسکن بر عهده زوج است، اما چنانچه براي دادرس اجراي احکام مدنی احراز  -56

 شود که زوج به سبب بیماري یا به هر علت دیگر توان تهیه مسکن براي زوجه را ندارد، به نظر

میرسد منزل مسکونی متعلق به زوجه که به همراه همسرش در آن ساکن است، جزو مستثنیات دین 

وي محسوب میشود؛ اما اگر شوهر توان تهیه مسکن در حد شأن زوجه را داشته باشد هرچند 

  زوجین در منزل زوجه سکونت داشته باشند، منزل مسکونی مذکور در زمره مستثنیات دین نیست.

قانون  24مندرج در تبصره یک ماده » مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی«نظور از عبارت م -57

این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی  1394هاي مالی مصوب نحوه اجراي محکومیت

علیه فرض سؤال قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مناسب در اختیار محکوم
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ور علیه با مبلغ مذککه محکومموجبی ندارد تا اجراي احکام در خصوص اینمستثنیات دین است و 

  کند، مداخله کند.ملک خریداري و یا منزل استیجاري تهیه می

آراء قطعی این شورا در امور  1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  29به موجب ماده  -58

صدور برگ اجراییه مطابق مقررات  نفع و با دستور قاضی شورا پس ازمدنی به درخواست ذي

شود؛ بنابراین ها توسط قاضی واحد اجراي احکام شوراي حل اختالف اجرا میاجراي احکام دادگاه

شود، رسیدگی به دعواي اعسار از این آراء از حیث جا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمیاز آن

نیست و با  1394مالی مصوب هاي قانون نحوه اجراي محکومیت 13صالحیت، مشمول ماده 

  قانون صدرالذکر، در صالحیت قاضی شوراي حل اختالف است. 9ماده » ث«عنایت به بند 

چه وفق مقررات مربوط رأي صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستاي چنان -59

قی شود و نظرخواهی از رأي شوراي حل اختالف صادر شده است، غیابی تلرسیدگی به تجدید

علیه غایب در مقام واخواهی، ادعاي اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، با توجه به محکوم

خروج موضوعی  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  26و  9که موضوع از شمول مواد این

 و اصلاین قانون و استثنایی بودن موارد صالحیت شوراهاي یاد شده  27دارد، با لحاظ مالك ماده 

صالحیت محاکم عمومی دادگستري، رسیدگی به دعواي اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال 

  در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

چه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی اوالً، چنان -60

قانونی مربوط، به دعواي اعسار رسیدگی و رأي  تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات

صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم 

  قطعی در خصوص دعواي اعسار و تکمیل پرونده است.

ثانیاً، دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم 

شود؛ همچنین اجراي رأي د، داراي اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجراي رأي صادره میشده باش

ر رسد دعلیه شود؛ لذا به نظر میممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم

فرض سؤال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعاي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، 

قانون آیین  306مقرر از تاریخ ابالغ قانونی رأي غیابی تقدیم کرده و وفق ماده  خارج از مهلت

ادعاي عذر موجه نموده و یا  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

همین ماده، مدعی عدم اطالع از مفاد رأي باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این  1مطابق ذیل تبصره 
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یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند.  ادعا در ترتب

بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته 

  و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهاي مربوط نخواهد بود.

خواهی و خارج از مهلت واخواهی نظردر فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدید -61

لحاظ خارج از مهلت بودن صادر اقامه شده و دادگاه بدوي قرار رد دادخواست واخواهی را به 

نموده است، اما واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوي مکلف است وفق 

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 306ماده  3تبصره 

خواهی تلقی و پس از تکمیل دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظر

و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد دادخواست واخواهی 

  کند.یدنظرخواهی وي وارد نمیخللی به حق تجد

  

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/31    

7/99/39   

  ح39-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هایی با موضوع تغییر کاربري اراضی زراعی که حکم قلع و قمع بناي احداثی صادر در اجراي حکم پرونده

البیت (پیش از اجراي  هاي مکرر بر خروج اثاثرغم ابالغ اخطاریهفان چنین اراضی بهشود،مالکان و متصرمی

ند کنالبیت در عملیات اجراي حکم اخالل میها و عامدانه عمالً با استقرار  اثاثحکم) بدون توجه به اخطاریه

  کند.و از طرفی اداره جهاد کشاورزي نیز از قبول این اموال به عنوان امین استنکاف می

چنان با شود و مالکیت همهایی با وصف مذکور که صرفا اعیانی احداثی تخریب میآیا در پرونده -1

  علیه است، واحد اجراي احکام مکلف به تعیین امین اموال است؟                                محکوم

  ور خودداري کند؟ تواند از قبول مسئولیت امین اموال مذکآیا اداره جهاد کشاورزي می -2

توان پس از خروج اموال از محدوده قلع و قمع (و نه از کل عرصه مالکیت وي) در قالب آیا می -3

اي اموال را تحویل مالک آن نمود تا در صورت استنکاف از پذیرش مسئولیت اتالف بعدي را جلسهصورت

                                         متوجه وي دانست؟                                             

 پاسخ:

علیه وجود اموال متعلق به محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  45با اتخاذ مالك از ماده  -3و  1،2

در محلی که باید قلع و قمع شود، مانع اجراي حکم نیست و هرگاه صاحب مال از بردن اموال خودداري کند 

شد، واحد اجراي احکام صورت تفصیلی اموال را تهیه و طبق بندهاي ماده مذکور اقدام یا به او دسترسی نبا

آن ماده، واحد اجراي احکام اموال موجود را در محل مناسب  3البیت موضوع بند کند. و درخصوص اثاثمی

ر یک از ه که در موردکند و تشخیص ایندیگري محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می

اموال محل مناسب کدام است، با توجه به عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداري با واحد 

البیت) اجراي احکام است. بدیهی است اداره جهاد کشاورزي تکلیفی براي تهیه محل مناسب یا قبول اموال (اثاث

  علیه ندارد.محکوم

 دکتر احمد رفیعی

  قوقی قوه قضاییهسرپرست اداره کل ح
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1399/01/30    

7/99/29   

  ك29-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري  433آیا معاون دادستان اختیار تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی موضوع ماده 

است؟                                                                         را دارا است؟ آیا اختیار مزبور از سوي دادستان  به معاون وي قابل تفویض   1392مصوب 

 پاسخ:

معاون دادستان از لحاظ اختیارات اداري و قضایی در غیاب دادستان و یا با تفویض اختیارات از سوي وي 

ع سمت معاونت شود و داراي تمام اختیارات و وظایف دادستان است و در واقجانشین دادستان محسوب می

دادستانی سمتی مدیریتی است و معاون دادستان به حکم قانون در موارد کفالت اداري نظیر بالتصدي بودن 

   ند. کپست دادستانی یا در غیاب وي و یا با استفاده از نهاد تفویض اختیار به جانشینی از دادستان اقدام می

  

 دکتر احمد رفیعی

  یهسرپرست اداره کل حقوقی قوه قضای
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1399/01/30    

7/99/20   

  ح20-218-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون  آیین دادرسی دادگاه 78با توجه به ماده 

شخصی به موجب درخواست عادي و بدون تقویم دادخواست براي حل اختالف حقوقی خود با شخص دیگر 

زش کند و درخواست موصوف به شوراي حل اختالف ارجاع شود و آن شورا با دعوت از طرفین درخواست سا

ها کند، آیا شوراي حل اختالف مجاز به صدور گزارش اصالحی در این مبادرت به صلح و سازش بین آن

  خصوص است و به طور کلی شوراي حل اختالف در این خصوص با چه تکلیفی مواجه است؟ 

 پاسخ:

قانون  11دي که اختالفات طرفین در شوراي حل اختالف به صلح ختم شود، در موارد موضوع ماده در موار

به تصریح تبصره این ماده، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را  1394شوراهاي حل اختالف مصوب 

نطبق با موارد که موضوع م ربط ارسال کند و در صورتیبراي تنظیم گزارش اصالحی نزد مرجع قضایی ذي

همین قانون  24این قانون باشد، قاضی شورا وفق صدر ماده  9صالحیت شوراهاي حل اختالف موضوع ماده 

کند و در غیر این صورت مطابق ذیل این ماده مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش اصالحی صادر می

  کند.اعالم می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    قضاییه معاون اداره کل حقوقی قوه
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1399/01/30    

7/99/19   

  ح19-218-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي تشخیص و حل که مرجع صالح براي صدور اجراییه در مورد آراء صادر شده از هیأتبا توجه به این

  اختالف کارگر و کارفرما مراجع قضایی است:                                

میلیون ریال باشد، آیا صدور اجراییه و تعقیب  200محکومیت آن آراء کمتر از اوالً، چنانچه مبلغ موضوع 

در صالحیت شوراي حل اختالف  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9عملیات اجرایی بر اساس ماده 

  است؟                                                               

عقیب عملیات اجرایی در صالحیت دادگاه یا شوراي حل اختالفی است که در محل ثانیاً، آیا صدور اجراییه و ت

که صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی بر اساس قواعد عمومی وقوع اداره کار صادرکننده قطعی است یا آن

  علیه است؟ صالحیت در صالحیت مرجع قضایی محل اقامت محکوم

 پاسخ:

هاي تشخیص و حل اختالف موضوع نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأتاده یک آیینکه وفق ماوالً، نظر به این

هاي تشخیص و حل اختالف به وسیله اجراي کلیه آراي قطعی هیأت« 1370قانون کار مصوب  166ماده 

اوت فکه سازوکار مقرر در این ماده متو نیز با توجه به این» شودهاي دادگستري به مورد اجرا گذاشته میدادگاه

از بحث رسیدگی به دعاوي است که با نصاب خاصی در صالحیت شوراي حل اختالف قرار گرفته است و با 

 که شورايو این» هاي دادگسترياجراي دادگاه«عنایت به تصریح در ماده یادشده به اجراي اجراییه از طریق 

 که صالحیتست و با عنایت به اینحل اختالف در حال حاضر داراي واحد اجراي احکام مستقل از دادگستري ا

شوراي حل اختالف امري استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجراي آراي 

هاي تشخیص و حل اختالف کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صالحیت شوراي حل قطعی هیأت

  اختالف خارج است.

هاي آیین نامه یادشده صدور و ابالغ اجراییه مربوط به آراي صادره از هیأت 4و  2، 1ثانیاً، با عنایت به مواد 

تشخیص و حل اختالف قانون کار با دادگاه عمومی محل کارگاهی است که موضوع اجراییه باید در حوزه آن 

  اجرا شود و اجراي اجراییه مزبور با واحد اجراي احکام دادگستري است.

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه        دکتر احمد رفیعی
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1399/01/30    

7/99/18   

  ح18-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

، آیا رعایت مالك مندرج در این ماده در 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  43اوالً، با توجه به ماده 

بهتر چنانچه ملک موضوع حکم یا  ها یا دعاوي تخلیه عین مستاجره ضرورت دارد؟ به عبارتمورد درخواست

دستور تخلیه داراي مالکان و یا متصرفین مشاعی متعدد باشد، اما دعوا یا درخواست صرفاً به طرفیت مستاجر 

الذکر، حکم یا دستور تخلیه نسبت به کلیه فوق 43نامه) مطرح شده باشد، آیا در اجراي ماده (مندرج در اجاره

  د؟                                                            شومالکان و متصرفین اجرا می

اي از قبیل خلع ید، طرح دعوا به طرفیت تمام متصرفین الزامی ثانیاً، آیا در مورد اموال مشاعی و در دعاوي

  کند؟که صرف اقامه دعوا به طرفیت احدي از متصرفین کفایت میاست یا آن

پاسخ آیا در هنگام اجرا از کل ملک موضوع حکم و بالطبع تمام متصرفین خلع ثالثاً، در صورت مثبت بودن 

  علیه احدي از مالکان مشاعی است. شود؟ فرض آن است که خوانده و یا محکومید می

 پاسخ:

در مقام اجراي حکم تخلیه ید مستاجر  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  43اوالً، با اتخاذ مالك از ماده 

مشاعی که به درخواست یک یا برخی از مالکان مشاعی صادر شده است، کل ملک از تصرف از ملک 

شود و تفاوتی در این نیست که مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب علیه خارج میمحکوم

ه چند نفر . بدیهی است چنانچه مورد اجاره در اجار1376باشد یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  1356

شود و علیه خارج میباشد و صرفاً علیه برخی مستأجرین حکم تخلیه صادر شده باشد، ملک از تصرف محکوم

  علیه تسري ندارد.اجراي حکم به غیر محکوم

امه اند، اقثانیاً و ثالثاً، دعواي خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان

رتی به طرف دعوا قرار دادن تمام مالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم شود و ضرومی

  توان از دیگر متصرفان رفع تصرف کرد.نمی

 دکتر احمد رفیعی

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/30    

7/99/17   

  ح17-26-99شماره پرونده:  

  استعالم:

پس از ثبت  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 10ده که بر اساس مابا توجه به این

ربط و به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است با استعالم از مراجع ذي

رسیدگی در  1391قانون حمایت خانواده مصوب  8علیه اقدام کند و از طرفی بر اساس ماده مالی محکوم

اه گیرد، آیا دادگنواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت میدادگاه خا

قانون نحوه اجراي  10به مانند مهریه و نفقه ملزم به رعایت مفاد ماده خانواده در مورد دعاوي اعسار از محکوم

صالح و به صرف ز مراجع ذيتواند بدون استعالم ااست؟ آیا دادگاه می 1394هاي مالی مصوب محکومیت

استشهادیه پیوست دادخواست، مبادرت به صدور حکم اعسار کند؟ آیا حضور شهود در جلسه دادرسی در 

  محاکم خانواده و اخذ شهادت ضروري است؟                                  

 پاسخ:

نظر از مطلق است؛ صرف 1394ب هاي مالی مصوقانون نحوه اجراي محکومیت 10اوالً، تکلیف مقرر در ماده 

که بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است. در واقع این تکلیف براي دادگاه، مستقل از تکالیف طرفین این

  هاي عمومی حقوقی، کیفري و خانواده نیست.مقرر شده است و در این خصوص تفاوتی بین دادگاه

اده کند؛ اما ماز تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی میثانیاً، دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس 

به منظور تسریع در رسیدگی به دعواي اعسار مقرر  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 10

راً علیه باید فوکرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکوم

و را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعالم از مراجع وضعیت مالی ا

قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده  19ربط موضوع ماده ذي

 به نحو دیگريربط از سوي وي است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیه دعواي اعسار و معرفی مراجع ذي

مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بالفاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به 

  شود.درخواست خوانده دعواي اعسار انجام می

به، حضور شهود ثالثاً، به طور کلی در دعواي اعسار از هزینه دادرسی و همچنین در دعواي اعسار از محکوم

کننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی اه رسیدگیدر دادگ
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ها قانونًا فاقد اشکال است؛ اما در و صدور حکم بر مبناي شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن

نیز استماع و حکم صورتی که دادگاه ضروري بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را 

  مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما در هر حال تشکیل جلسه دادرسی امري الزامی است. 

، با عنایت 1391قانون حمایت خانواده مصوب  8مقصود از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده  ثالثاً،

به نحوه ابالغ و اوقات  ، مقررات ناظر1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  19به مفاد تبصره یک ماده 

 شوددادرسی و مانند آن است و در واقع، اموري مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی

و لذا شرایطی که براي رسیدگی به ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود در قانون مقرر شده است، رعایت 

  آن براي قاضی دادگاه خانواده الزامی است.

  

 تر احمد رفیعیدک

  سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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1399/01/26    

7/99/8   

  ك 8-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد «قانون مجازات اسالمی  134مطابق ماده 

قانون مجازات  612و مطابق ماده ...» کند حکم میدادگاه براي هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را 

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت «اسالمی بخش تعزیرات 

کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وي موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت 

».                                                      دنمایان گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم میجامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگر

حال سؤال اینجاست که چنانچه فردي به اتهام آدم ربایی و قتل عمدي مورد تعقیب واقع و اولیاي دم در مراحل 

قطعی مبنی بر قصاص اعالم رضایت کنند و دادگاه در خصوص  تحقیقات مقدماتی و یا حتی پس از صدور حکم

ربایی جنبه خصوصی جرم قتل عمدي مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و نهایتا در خصوص بزه آدم

و اجراي مجازات اشد نسبت  134و جنبه عمومی بزه قتل عمدي محکوم شود، آیا در این فرض مقررات ماده 

ربایی و جنبه عمومی قتل عمدي قابل اجرا است یا به این جهت که مجازات اصلی آدم هايبه مجازات بزه

  ها اجرا شود؟                 بایست قاعده جمع مجازاتقصاص بوده و جنبه عمومی جایگزین آن شده، می

 پاسخ:

پس از آن دم پیش از صدور حکم یا ، گذشت اولیاي 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  363طبق ماده 

قانون مجازات  612موجب سقوط حق قصاص است و محکومیت مرتکب به مجازات حبس مقرر در ماده 

، مجازات تعزیري مستقلی است که به لحاظ اخالل در نظم و صیانت جامعه 1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

 م مقرر در قانون مجازاتتابع احکام عا» مجازات تعزیري«شود. این یا بیم تجري مرتکب یا دیگران صادر می

این قانون  134در خصوص مجازات تعزیري از جمله مقررات تعدد جرم موضوع ماده  1392اسالمی مصوب 

ویژه با توجه به اطالق مجازات تعزیري در ماده اخیرالذکر، دلیلی بر مستثنی کردن مجازات تعزیري است؛ به

 134از شمول مقررات تعدد موضوع ماده  1375مصوب قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  612مقرر در ماده 

وجود ندارد. بنابراین فرض سؤال نیز مشمول مقررات تعدد موضوع ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

  است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134

    سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه   دکتر احمد رفیعی
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1399/01/23    

7/99/6   

  ح6-3/5-99ه پرونده:  شمار

  استعالم:

آیا امکان کسب و کار  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » هـ«با توجه به بند 

مانند مغازه آرایشگري و یا مغازه تعمیر خودرو جزو مستثنیات دین است یا فقط ابراز و وسایل کاربردي امرار 

علیه است یزیکی محل کسب و مال غیر منقول که در مالکیت محکوممعاش جزو مستثنیات دین است و فضاي ف

  و ابزار کار در آنجاست از شمول عنوان مستثنیات دین خارج است.   

 پاسخ:

، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » هـ«بند 

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

شود و با مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی

  گردد.توجه به اصل وجوب اداي دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی

  

 دئیدکتر احمد محمدي بار

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
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