
 

1400/02/29     

7/1400/166   

  ك 166-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري اخذ تامین کفیل یا  287چنانچه سن متهم بین پانزده تا هیجده سال باشد، طبق مفاد ماده 

واحده قانون رشد متعاملین افراد زیر سن هیجده پذیر است، لیکن با عنایت به این که حسب مادهوثیقه از ایشان امکان

د هکه پذیرش قرار کفالت یا وثیقه متضمن نوعی تعباشند، با توجه به اینسال داراي اهلیت نسبت به تعهدات مالی نمی

مالی در مقابل ضامن یا وثیقه گذار است، آیا تفهیم قرار تامین صادره به نوجوان کفایت می کند یا باید مفاد قرار 

قانون آیین دادرسی کیفري و توضیح فوق، آیا مجاز  287تامین به ولی قهري نامبرده ابالغ شود؟با توجه به نص ماده 

 باشیم؟  تزام یا سایر قرارهاي التزام میبه صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه ال

  پاسخ:

و تصریح به امکان صدور قرار وثیقه در مورد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  287با توجه به سیاق ماده 

ار تر است؛ و با عنایت به این که قرمتهمان پانزده تا هیجده سال که نسبت به قرار التزام با تعیین وجه التزام شدید

گذار نیز تسامح و تساهل نسبت به اطفال ونوجوانان است خیرالذکر نسبت به متهمان مساعدتر بوده  و هدف قانونا

بنابراین: اوًال، امکان صدور قرار التزام براي متهمان پانزده تا هیجده سال وجود دارد و تایید ولی قهري یا قیم شرط 

حکم ماده در مورد امکان قبول و معرفی وثیقه توسط خود متهم،  صحت چنین قراري نیست؛ ثانیاً، با توجه به اطالق

که این تفسیر با مصلحت این به طریق اولی در مورد قرار التزام با تعیین وجه هم این امکان وجود دارد؛ به ویژه آن

و با تکلیف  سکند و همدسته از متهمان انطباق بیشتري دارد؛ از سپردن آنان به کانون اصالح و تربیت پیشگیري می

 است.  1391قانون حمایت خانواده مصوب  45مقرر در ماده 

  دکتر روح اله رئیسی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/29    

7/1400/13   

  ك 13-186/2-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ضربات شالق حدي «تصریح دارد:  1398نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات و ... مصوب آیین 131ماده 

. »محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوي و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می شود و...

چنانچه پزشکی قانونی اجراي شالق حدي بر قسمتی از بدن محکوم «نامه: این آیین 130از طرفی، وفق تبصره ماده 

ن ، کل بدن ز»بدن«آیا منظور از واژه ». رسدشود و نوبت به ضغث نمیاین نظر اقدام  می را بالمانع بداند، بر اساس

امه تفسیر آیین 131را در محدوده ماده » بدن«بایستی واژه که میغیر از مواردي است که ممنوع شده است؛ یا این

  است؟» شانه تا پایین کمر«کرد که شامل 

 پاسخ:

نامه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، آیین« 123با توجه به ماده 

» رییس قوه قضاییه 1398هاي معین مصوب شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل

صره در تب» تی از بدنقسم«در خصوص مواضعی از بدن که نواختن شالق به آن ممنوع است؛ و نظر به اطالق عبارت 

(شانه تا پایین کمر زن)  131محدود به موضع مذکور در ماده » قسمتی از بدن«نامه مذکور، عبارت آیین 130ماده 

گیرد؛ بنابراین چنانچه نامه در بر میآیین 123هاي مقرر در ماده نبوده و هر موضعی از بدن را با رعایت ممنوعیت

نامه، اجراي شالق حدي را بر قسمتی از بدن محکوم زن بالمانع آیین 130ماده پزشکی قانونی در اجراي تبصره 

  د.رسشود و نوبت به ضغث نمیبداند، شالق بر این موضع از بدن ولو خارج از شانه تا پایین کمر باشد اجرا می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/06    

7/1400/20   

  ع 20-192-1400اره پرونده:  شم

  استعالم:

هاي با توجه به برخی از مواد قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت

که از مراجع واگذارکننده زمین آن 2از جمله ماده   1381تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 

هاي دولتی و غیر دولتی نام برده است، آیا اشخاص حقیقی که اقدام به واگذاري ها، نهادها و دستگاهاعم از سازمان

  نمایند، از شمول قانون مزبور خارج هستند؟زمین به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر می

 پاسخ:

قانون منع فروش و واگذاري  1مندرج در ماده » اگذاري و نقل و انتقال اراضیهرگونه و«که عبارت با عنایت به این

هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت

م و ههاي دولتی است الشمول است؛ بنابراین ممنوعیت مذکور هم شامل دستگاهبه صورت کلی و عام 6/5/1381

  گیرد.اشخاص خصوصی را در بر می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/04    

7/1400/26   

  ح 26-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

حقی یا بطالن دعوي خواهان صادر شده و خواهان نسبت به رأي  در فرجه قانونی در دادنامه بدوي حکم به بی -1

اعتراضکرده و بعد از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و مشخص شدن شعبه تجدیدنظر، خواهان بدوي با تقدیم 

تواند د. حال اقدام دادگاه تجدیدنظر چه میکناي خطاب به دادگاه تجدیدنظر، دعوي اولیه خود را مسترد میالیحه

  باشد؟ 

در بعضی موارد در خصوص قبول واخواهی یا تجدیدنظرخواهی که از طرف معترض خارج از فرجه قانونی تقدیم  -2

دفتر دادگاه بدوي شده، محکمه بدوي بدون بررسی موضوع یا با استدالل ناصواب اعتراض را موجه و در فرجه تلقی 

دارد آیا دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به تجدیدنظرخواهی رونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میکند و پمی

  می باشد است؟

 پاسخ:

اوًال، در صورت استرداد دعواي بدوي از جانب تجدیدنظرخوانده (خواهان) در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع   -1

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 107ماده » ج«حکم بدوي، طبق بند او صادر شده است، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض 

کند. بدیهی است شرایط مقرر در بند مذکور در این مرحله اقدام می 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

  نیز باید رعایت شود.

ي وي در مرحله بدوي از نظر ثانیاً، در فرضی که خواهان بدوي تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوا

شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعواي مردود غیر ممکن است؛ از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 

  تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.این قانون تجدیدنظرخواه می 363

کننده ، دادگاه صادر1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 340برابر ماده  -2

رأي تجدیدنظرخواسته در صورتی که عذر اعالم شده از سوي تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، نسبت به 

دوي خواهی بودن این تصمیم دادگاه بنظرکند. مقنن راجع به قابل تجدیدپذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می

قانون یاد شده، تصمیم مزبور قابل  332وت کرده است؛ بنابراین با عنایت به عمومات قانونی به ویژه ماده سک

تجدیدنظرخواهی نیست و بدون تجدیدنظرخواهی نیز دلیلی بر مداخله دادگاه تجدیدنظر و اتخاذ تصمیمی بر خالف 

ها باید موجه و مستدل باشد، ولی عدم ذکر تصمیم قطعی دادگاه بدوي وجود ندارد. ضمنًا گرچه تصمیمات دادگاه

  علت موجه بودن عذر در تصمیم دادگاه بدوي نیز مجوزي براي مداخله دادگاه تجدید نظر نیست.



 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/07    

7/1400/37   

  ك 37-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگاه تقاضاي تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال  432وفق ماده 

و  نمایدتقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند دادگاه صادر کننده رأي ابتدا به عذر او رسیدگی می

کند لذا صریحًا را صادر میدر صورت موجه شناختن آن قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن 

گردد و حتی ابالغ هم به طور واقعی به محکوم صورت پذیرفته است اظهارنظر فرمایید در فرضی که رأي قطعی می

خواهی هم به اتمام رسیده و پرونده به اجراي احکام کیفري ارسال و قاضی اجراي و موعد تجدیدنظرخواهی و فرجام

اجراي مجازات در خصوص محکوم را صادر کرده است، بر فرض مثال محکومی  احکام دستورات الزم جهت جلب یا

خواهد باشد و قاضی اجراي احکام میعلیهی که مجلوب میکه حبس و جزاي نقدي و شالق دارد حال اگر محکوم

ادرت به بوي را به زندان معرفی کند و یا اصال از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و یا حتی وکیل دادگستري و ... م

دعی کند و مخواهی به شعبه اجراي احکام یا به دادگاه صادرکننده رأي میتقدیم درخواست تجدید نظرخواهی با فرجام

  است که عذر موجهی دارد:

قانون آیین دادرسی کیفري که صریحاً اعالم کرده است عملیات اجراي  494آیا با توجه به قطعیت رأي و ماده  -1

شود مگر در مواردي که قانون شود و به هیچ وجه متوقف نمیاجراي احکام کیفري شروع میرأي با دستور قاضی 

همین قانون، قاضی اجراي احکام باید رأي را متوقف و محکوم را بالقید آزاد  490مقرر نماید؛ و همچنین لحاظ ماده 

  کند؟ 

به محکوم و اجراي رأي باید  در فرضی که محکوم متواري است، آیا دستورات اجرایی در خصوص دسترسی -2

  متوقف شود و در این موارد تکلیف قاضی اجراي احکام چیست؟

  سؤاالت فوق را در خصوص درخواست واخواهی که به طور واقعی ابالغ شده است تشریح کنید.  -3

  

 پاسخ:

و با توجه به مالك مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406) اوًال، در فرض سؤال، مستفاد از ماده 3و  1

همین قانون، مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به رأي  440و  432

چه بیان شد در خصوص تجدید قانون یادشده، آن 432غیابی، دادگاه صادرکننده رأي است و با توجه به صریح ماده 

ن دادگاه صادرکننده رأي مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است، تشخیص خواهی نیز حاکم است و چونظر و فرجام



در مرحله  چه پس از مهلت مقرر قانونی، محکوم¬طرح آن در مهلت قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ لذا چنان

ه کاینخواهی کند، قاضی اجراي احکام کیفري بدون اجراي حکم از رأي غیابی واخواهی یا به آن اعتراض یا فرجام

دارد و دادگاه نفیًا یا اثباتًا اظهار نظر کند، اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه صادرکننده رأي ارسال می

، خواهیمذکور نیز با مالحظه پرونده و احراز موجه یا غیر موجه بودن یا داخل یا خارج از مهلت بودن واخواهی یا فرجام

  کند. ول یا رد اتخاذ میحسب مورد تصمیم مقتضی مبنی بر قب

به جهات عذر موجه به عنوان یکی از دالیل  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406ثانیاً، هر چند در ماده 

گفته درباره ¬قانون پیش 432پذیرش واخواهی خارج از مهلت مقرر اشاره نشده است، ولی با لحاظ حکم کلی ماده 

به آرا، این قاعده درباره واخواهی که همانند تجدید نظرخواهی و  پذیرش عذر موجه در طرق عادي اعتراض

کند و نحوه رسیدگی به ادعاي عذر موجه نیز برابر ماده ¬خواهی داراي مهلت اعتراض است نیز صدق می¬فرجام

  اخیرالذکر است.

ه صادرکننده در این صورت اجراي رأي متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگا«مفروض عبارت -2

مواردي است که اجراي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406ماده  2مذکور در تبصره » شودحکم اعزام می

علیه پیش از جلب و ¬علیه است و چنانچه محکوم¬رأي کیفري آغاز شده است و مسبوق به حضور یا جلب محکوم

ل نسبت به رأي اعتراض کرده باشد نیز با احراز صحت اي یا از طریق وکیبدون حضور در اجراي احکام، طی الیحه

  خواهی قابل رسیدگی است.علیه یا وکیل وي، واخواهی یا فرجام¬انتساب اعتراض به عمل آمده به محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/08    

7/1400/38   

  ع 38-68-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

کند. شرکت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه بالفاصله مستند شخصی فوت می 1398در اثر حادثه رانندگی در سال 

قانون بیمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  36ماده  2به بند 

مرجع قضایی، اقدام به تودیع دیه کامل نزد صندوق تأمین با وجود عدم مطالبه اولیاي دم و بدون وجود راي  1395

حکم قطعی مرجع قضایی  1399کند با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی در مرداد ماه سال هاي بدنی میخسارت

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  490شود. مستند به ماده دائر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیاي دم صادر می

قانون بیمه، مالك قطعیت میزان خسارت،  32ماده  3االداء صورت گیرد و طبق تبصره خت دیه باید به نرخ یومپردا

همان قانون به پرداخت دیه بدون نیاز به حکم قضایی نیز اشاره شده است.  36قطعیت حکم دادگاه است، اما در ماده 

  یه باقی است؟آیا این فرض، مسئوولیت شرکت بیمه نسبت به مابه التفاوت د

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  32ماده  3هرچند وفق تبصره 

، مالك قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم 1395نقلیه مصوب 

ماده  2هیأت وزیران و تبصره  28/4/1396قانون یادشده مصوب  3نامه اجرایی ماده آیین 10ماده  4مخالف تبصره 

صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختالف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر  32

ش دنامه و یا حتی پیتواند پیش از قطعیت داو یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می

از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستري واریز کند؛ هرچند این پرداخت در روزهاي پایانی 

  سال و با هدف جلوگیري از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد.

   دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/07    

7/1400/41   

  ك 41-54-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هر گاه محرز شود مرتکب جرم « قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است:  8ماده  6ذیل بند 1در تبصره 

  »این ماده براي بار اول مرتکب این جرم... 6موضوع بند 

  ؟ 8گانه ماده  6است یا هر یک از جرایم موضوع بندهاي  6جرم موضوع بند » این جرم«مرجع ضمیر این عبارت: 

شده باشد ده فقره سابقه محکومیت قطعی بابت  8ماده  6به عبارت دیگر چه بسا متهمی که اخیرا مرتکب جرم بند 

نداشته باشد آیا چنین شخصی مشمول  6داشته باشد ولی سابقه محکومیت قطعی بابت جرم بند  8ماده  1الی  5بندهاي 

  مند می گردد؟بهره 8ماده   1شود؟ و از مزایاي تبصره ار اول میب

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات  1376قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  8ماده  1با توجه به سیاق تبصره 

مذکور است؛ بنابراین در فرض استعالم،  8ماده  6در این تبصره، جرم موضوع بند » این جرم«بعدي، منظور از عبارت 

بوده،  8ماده  5تا  1چنانچه متهمی که داراي چند فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم موضوع بندهاي 

دستگیر شود، سوابق قبلی وي قابل ترتیب اثر نیست و در صورت حصول سایر  6به اتهام ارتکاب جرم موضوع بند 

محکوم  12/7/1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب   45قرر با لحاظ صدر ماده شرایط، به مجازات م

  خواهد شد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/02/15     

7/1400/43   

  ح 43-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 306ماده  2نظر به این که مطابق تبصره 

له است و از آن جایی که ، اجراي حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم1379

قات و یها و مؤسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقآراء متعددي به صورت غیابی و به نفع دانشگاه

ها در مقام اجراي حکم، تقاضاي ضامن حقیقی کرده و ضمانت شود که بر اساس تبصره مزبور دادگاهفناوري صادر می

تواند ضامن خود شود، له  نمیخانه را به دلیل این که محکومهاي وابسته به این وزارتها یا سازمانخود دانشگاه

ها و پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاه کنند که دلیلی برپذیرند یا استدالل مینمی

  سازند.مراکز علمی و پژوهشی را با مشکالتی در این خصوص مواجه می

مورخ  9365/87/1ها نیز وجود داشته است که بخشنامه شماره که مشابه این مشکل براي بانکتوضیح آن

مشکل را به نحو مطلوبی برطرف کرد و به موجب آن به تمامی  ریاست محترم وقت قوه قضاییه این 1387/11/13

له اي از بانک محکومتوانند تعهدنامههاي مجري حکم میها و دوایر اجراي احکام ابالغ شده است که دادگاهدادگاه

ها انکیاد شده اخذ کنند. چنانچه مستحضرید این بخشنامه در خصوص ب  306ماده  2به عنوان تأمین موضوع تبصره 

ها از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و با وحدت مالك از این و به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانک

خانه نیز مقرر کرد؛ قرائن و هاي وابسته به این وزارتها و سازمانتوان مقرره مشابهی را براي دانشگاهبخشنامه می

  توان براي رفع این مشکل اقدام کرد:ها میمناط و اقتباس از آنمؤیداتی نیز در این خصوص وجود دارد که با تنقیح 

کفالت اشخاص حقوقی در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  221چنانچه مستحضرید مطابق تبصره ماده 

 تواند براي خودش وثیقه تودیع کند.امور کیفري پذیرفته است. همچنین مطابق مقررات همین قانون خود متهم هم می

توان به جواز ضمانت شخص حقوقی در اجراي رأي غیابی حقوقی هم معتقد ذا با وحدت مالك از این مقررات میل

گاه روند، ضمانت دانششد؛ اعضاي هیأت علمی که براي فرصت مطالعاتی یا بورسیه تحصیلی به خارج از کشور می

ادهاي پژوهشی نیز که عضو هیأت عملی با ها است. در قراردخانهها مورد موافقت سفارتخانه از آنیا وزارت

ه هاي علمی وابستها و سازمانکند، ضمانت دانشگاه مورد موافقت است. دانشگاهمؤسسات خارج از دانشگاه منعقد می

به  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  معموًال دارایی و مایملک بسیاري ئارند و فلسفه وضع این تبصره هم حفظ 

 ها فراهم استهاي زیاد بالفعل دانشگاهعلیه بوده است که این امر با وجود اموال و دارایید محکومحقوق احتمالی فر



تر از اشخاص حقیقی و عادي است. با توجه به  قرائن فوق و براي حل و فصل این ها معتبرتر و قويو لذا ضمانت آن

 تورالعمل و یا بخشنامه مشابه آن چه برايمشکلخواهشمند است در این خصوص تصمیم و تدبیر مقتضی در قالب دس

  ها مقرر شده است، اتخاذ فرمایید..بانک

  پاسخ:

تأمین در این « 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 121به تصریح ماده 

این قانون،  306ماده  2ي تبصره ؛ بنابراین در اجرا»منقول¬قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر

له باید یا ضامن معتبر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) معرفی کند که بالطبع شخص دیگري غیر از ¬محکوم

له است و یا باید مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تأمین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود؛ محکوم

قانون یاد شده، اوراق بهادار نیز به عنوان تأمین قابل پذیرش است که بدیهی است  124ه البته با عنایت به مالك ماد

 چک یا سفته از شمول آن نیز خارج است.

  دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/19    

7/1400/45   

  ح 45-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

  قرارداد با دعواي بطالن قرارداد تفاوت دارد؟ در صورت وجود تفاوت این تفاوت چیست؟آیا دعواي ابطال 

 پاسخ:

رسد در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می» دعواي اعالم بطالن«و » دعواي ابطال«عبارات 

الیحه قانونی  131وضوع ماده استفاده از تعبیر اول در مواردي که همچون رّد معامله فضولی و یا دعواي ابطال م

اصالح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم در خصوص مواردي که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه 

  تر است.شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعالم نماید، دقیقدرخواست می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    قضاییهمعاون اداره کل حقوقی قوه 



 

1400/02/15    

7/1400/54   

  ع  54-83-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات بعدي، عالوه بر مجازات  1348ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 55در ماده 

ه و همچنین اختیار الرأس به مأمورین اداره منابع طبیعی اعطاء کردافراد متخلف اذن رفع تجاوز را به صورت علی

قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه  39ضبط اعیانی را به مراجع قضایی داده است. از سوي دیگر در بند 

قانون اصالح  20موضوع بند  55و ماده  2موضوع بند  3ماده  3آمده است: تبصره  1399محیط زیست مصوب 

  ، به عنوان مواد منسوخه اعالم شده است.1348ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره

قانون یادشده صرفاً در حوزه محیط زیست غیر قابل استناد است یا در حوزه  55آیا با تصویب قانون اخیر، ماده  -1

  منابع طبیعی نیز منسوخ است؟

الذکر را در جهت هاي ماده نیز که دو اختیار فوقبودن ماده مذکور به طور کلی، آیا تبصرهدر صورت منسوخ  -2

  اند، منسوخ است؟المال اعطاء کردهحفاظت از بیت

 پاسخ:

که اعالم نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ قوانین از حیطه وظایف این اداره کل خارج است، نظر از آنصرف -2و  1

و اصالحی  20/1/1348و تبصره الحاقی  1348ها و مراتع اصالحی برداري از جنگلو بهره قانون حفاظت 55ماده 

همین قانون  729و بر اساس ماده  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  690این ماده به موجب ماده  26/4/1354

به طور کلی نسخ شده  است  اصالح شده است)، 783اي شماره آن به قانون جرایم رایانه 55(که بعداً در اجراي ماده 

قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط  39یادشده جایگزین آن شده است و بند  690و مقررات ماده 

قانون فهرست قوانین و احکام  39داللتی بر عدم نسخ آن در حوزه منابع طبیعی ندارد. ردیف  1399زیست مصوب 

یادشده تصریح و صحه گذاشته است و دلیلی بر  55نیز بر نسخ ماده  1399منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 

  عدم نسخ این ماده در حوزه منابع طبیعی وجود ندارد.

   دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/15    

7/1400/58   

  ح 58-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که اجراییه رأي قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابالغ نشده است، آیا صدور قرار تامین خواسته  -الف

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 108که وفق ماده پذیر است؟ توضیح آنامکان

قانون اجراي  35است و همچنین طبق تبصره یک ماده  صدور قرار تأمین خواسته تا زمان صدور راي قطعی 1379

پذیر است، به عبارتی در بازه زمانی علیه پس از ابالغ اجراییه امکانتوقیف اموال محکوم 1356احکام مدنی مصوب 

  علیه ندارد.صدور حکم قطعی تا ابالغ اجراییه قانونگذار حکمی بابت توقیف اموال محکوم

صادر  1397مصوب  با توجه به مراتب فوق آیا در مواردي که اجراییه وفق قانون اصالح قانون صدور چک -ب

  شود، حکم قضیه متفاوت است؟می

 پاسخ:

صدور قرار  1379قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  108اوًال، وفق ماده  -1

 229طعی است و بعد از آن صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست. ثانیًا، مطابق ماده تأمین خواسته تا صدور حکم ق

بعد از صدور حکم قطعی و پیش از صدور و ابالغ اجراییه امکان  1318قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 

الذکر در حال قانون صدر 528به وجود داشت؛ اما با توجه به نسخ صریح قانون موصوف وفق ماده تامین محکوم

بعد از صدور و ابالغ  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  35ماده  1حاضر این امکان وجود ندارد و وفق تبصره 

له وجود دارد. به با درخواست محکوماجراییه و پیش از انقضاي مدت ده روز از تاریخ ابالغ، امکان تأمین محکوم

این  4صرفًا در دعاوي مالی موضوع ماده  1391مایت خانواده مصوب قانون ح 11شایسته ذکر است که مطابق ماده 

  پذیر است.به پس از صدور حکم قطعی و پیش از شروع عملیات اجرایی امکانقانون، تأمین محکوم

، صدور 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی ¬قانون آیین دادرسی دادگاه 112و  108با عنایت به مواد  -2

پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ¬واسته در مواردي امکانقرار تأمین خ

ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضاي صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین، در 

) صدور قرار تأمین 13/8/1397قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی  23موارد صدور اجراییه وفق ماده 

، منتفی 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ¬خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  35قانون اخیرالذکر اقدام مطابق تبصره ماده  23است؛ اما با عنایت به ذیل ماده 

  بالمانع است. 1356



 محمدي باردئی دکتر احمد

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/07    

7/1400/60   

  ك 60-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

نماید و سه در قتل عمد زوجه توسط زوج، اولیاي دم عبارت است از سه فرزند و مادر که مادر مقتول بعداً فوت می

نمایند لیکن ورثه مادر مقتول (خواهر و برادر) تقاضاي (پدر خویش) اعالم میفرزند مقتول نیز رضایت خود را به قاتل 

قصاص قاتل را دارند. آیا حق قصاص متعلق به مادر مقتول با وجود وراثی از طبقه اول (فرزندان مقتول که رضایت 

نند با پرداخت سهم وراث توارسد؟ و آیا نامبردگان  میاند) به برادر و خواهر مقتول به عنوان وراث مادر میداده

  اند تقاضاي قصاص کنند؟طبقه اول که رضایت داده

 پاسخ:

دم بوده و با فوت وي در جریان رسیدگی با جزء اولیاء 1392قانون مجازات اسالمی  351مادر مقتول طبق ماده 

در فرض سؤال برادر رسد. لذا قانون مذکور این حق (قصاص و اجراي آن) به ورثه او می 353توجه به اطالق ماده 

و خواهر مقتول حق درخواست قصاص و اجراي آن را دارند. در واقع با فوت مادر، وراث وي همان حقی را دارند 

  که مورث آنان داشته است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/11    

7/1400/61   

  ك 61-133-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون ورود و  15آیا جعل گذرنامه و ویزاي کشورهاي خارجی توسط اشخاص ایرانی مشمول بند یک ماده  -1

  خروج اتباع بیگانه است؟

  در صورت منفی بودن پاسخ، مشمول کدام یک از موارد قانونی جعل است؟ -2

 پاسخ:

با اصالحات بعدي با  1310جه در ایران مصوب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خار 15ماده  1اطالق بند  -1

شود و مجازات این قانون، شامل جعل گذرنامه، جواز عبور و کارت اقامت کشورهاي خارجی نیز  می 18لحاظ ماده 

  شود.مرتکب طبق ماده مذکور تعیین می

  با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این بند از استعالم منتفی است. -2

  

 ي باردئیدکتر احمد محمد

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/15    

7/1400/62   

  ك 62-25-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي الکترونیکی هستند شامل محکومیتی که تحت نظارت سامانه 1400آیا پیشنهاد عفو ویژه عید سعید فطر سال -1

  گردد؟نیز می

ها شامل محکومینی که تحت نظارت دستورالعمل سازماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندان 14آیا ماده -2

  گردد یا خیر؟هاي الکترونیکی هستند نیز میسامانه

 پاسخ:

تاکنون صادر و ابالغ نشده است،  1400که بخشنامه عفو به مناسبت عید سعید فطر سال نظر از ایناوالً، صرف

در هر مورد تابع شرایطی است  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  96ز عفو موضوع ماده برخورداري محکوم ا

که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوط تعیین و تصریح شده است و با مالحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر 

ا رج در بخشنامه یشود. تطبیق وضعیت محکوم با شرایط منددر بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می

دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجراي احکام است و مواردي که به نظر قاضی اجراي احکام، بخشنامه مبهم 

  است، باید از اداره سجل کیفري و عفو و بخشودگی استعالم شود.

فرد تحت «س قوه قضاییه رئی 10/4/1397هاي الکترونیکی مصوب نامه اجرایی مراقبتآیین  21ثانیاً، مطابق ماده 

راین ؛ بناب»باشدمراقبت الکترونیکی مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادي مشروط و مرخصی برخوردار می

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري مصوب  14چنین محکومی مشمول حکم موضوع ماده 

  رئیس قوه قضاییه است. 31/5/1398

  

 محمدي باردئیدکتر احمد 

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/22    

7/1400/65   

  ك 65-51-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثناي موارد  41ماده  2مطابق با تبصره 

هاي با ارزش باالي یکصد ، در صورت بیم اختفاي ادله فرار متهم و تبانی و نیز در کلیه پرونده21مندرج در ماده 

میلیون ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. بر این اساس، صدور قرار وثیقه در خصوص 

 به نام یا در راستاي منافع اشخاصاشخاص حقیقی مرتکب با ابهامی مواجه نیست؛ لیکن در فروضی که تخلف قاچاق 

حقوقی صورت پذیرفته و بدین ترتیب تخلف ارتکابی موجد مسؤولیت کیفري براي این اشخاص نیز باشد، موضوع  

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مواردي  51محل بحث و اختالف نظر است. نظر به این که بنا به تجویز ماده 

بینی نشده، مطابق قانون آیین دادرسی کیفري رفتار خواهد شد و از که شرایط و ضوابط رسیدگی در این قانون پیش

آن جایی که در این مهم نیز قانون آیین دادرسی کیفري در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص 

قرارهاي تامینی خاصی شامل ممنوعیت بعضی از فعالیت شغلی زمینه ساز ارتکاب مجدد  690جب ماده حقوقی به مو

بینی نموده است؛ لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به این که جرم و منع تغییرات ارادي در وضعیت شرکت را پیش

دادرسی افتراقی پیرامون تخلفات و قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز یک قانون خاص و متضمن احکام و ضوابط 

این قانون هم صرفاً به ضرورت صدور قرار وثیقه اشاره شده  41ماده  2جرایم قاچاق کاال و ارز بوده و در تبصره 

است،  دستور فرمایید پیرامون قرارهاي تامین قابل صدور در خصوص اشخاص حقوقی متهم به قاچاق کاال و ارز 

  م نمایید.نظریه آن اداره کل را اعال

 پاسخ:

با توجه به سیاق عبارت مذکور  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  41ماده  2اوالً، حکم موضوع تبصره 

  در ماده موصوف به مواردي انصراف دارد که شخص حقیقی به ارتکاب جرایم موضوع این قانون متهم است.

د سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفري حاکم است و از آن جا قانون یاد شده، در موار 51ثانیاً، مطابق ماده 

در خصوص قرارهاي تأمین قابل صدور در مواردي که مسؤولیت  1392که قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

 و تأمین 690کیفري متوجه شخص حقوقی است ساکت است، در صورت اقتضاء منحصراً قرارهاي تأمین موضوع ماده 

  شود.صادر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  691خواسته موضوع ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/15    

7/1400/68   

  ح  68-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ا گرفته ربا ارایه دالیل، ارزیابی صورتتواند علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز میآیا محکوم-1

داراي اختالف فاحش بداند و قاضی اجرا احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقا 

  در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است.

ه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده که واحد اجراي احکام باید رعایت غبطبا توجه به آن

تواند دالیل اعتراض اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجراي  می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  142مقرر در ماده 

اضی اعتررا بررسی تا پیش  آن از تأیید مزایده و انتقال خوداري کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز ،

واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجرا پیش از اعالم نظر قطعی در مورد آن ، مزایده را تأیید نکند؛هر چند 

  مهلت هفت روز سپري شود؟

 پاسخ:

طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابالغ ارزیابی حق دارند  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  75وفق ماده  -1

راض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی به نظریه ارزیاب اعت

شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب قانون یاد 110شود. مطابق ماده و دستور نشر آگهی مزایده صادر می

علیه به اند به اعتراض محکومتواالصول اجراي احکام نمیاست؛ بنابراین، علی 76تا  73موصوف و مقرر در مواد 

و نشر آگهی و تعیین وقت  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  73ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده 

که بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر این

حو صحیح به مخاطب ابالغ نشده است یا وي به رغم ابالغ قانونی از نظریه کارشناس آید که نظریه کارشناس به ن

شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده قانون یاد 142مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده 

  شود.تجدید می

و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه  شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده -2

ند و کعملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می

پیش از اظهار نظر در خصوص اعتراض و شکایت نسبت به  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  142وفق ماده 

  شود.دستور انتقال سند داده نمی تشریفات مزایده،

 دکتر احمد محمدي باردئی



    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/29    

7/1400/70   

  ح  70-137-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

االرث در صورت تعذر هاي به عنوان تحویل مبیع در صورت تعذر پرداخت قیمت یا مطالبه آزاد سهمآیا خواسته

توان با دادرسی ترمیمی به آن رسیدگی کرد یا به جهت منجز نبودن خواسته باید اخطار قابل استماع بوده و میقیمت 

  رفع نقص صادر گردد؟

 پاسخ:

اي که دو یا چند خواسته در عرض منجز بودن خواسته به معناي آن است که خواسته ظنی و احتمالی نباشد؛ به گونه

سؤال که خواسته خواهان تحویل مبیع در صورت تعذر پرداخت قیمت یا مطالبه  هم قرار گیرد؛ بنابراین در فرض

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 84ماده  9االرث در صورت تعذر قیمت است، خواسته مردد نبوده و از شمول بند سهم

  خارج است. 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    کل حقوقی قوه قضاییهمعاون اداره 



 

1400/02/15    

7/1400/74   

  ع  74-66-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون ثبت اسناد و امالك  154دادگاه بدون استعالم از شهرداري مبنی بر قابل تفکیک بودن ملک موضوع ماده 

نسبت به صدور حکم مبنی  1390قانون شهرداري مصوب  101و ماده واحده اصالح ماده  1365/4/31اصالحی 

نماید در مرحله اجراي حکم واحد اجراي احکام مدنی نسبت بر الزام به تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اقدام می

به استعالم مرقوم اقدام که پاسخ استعالم شهرداري بدین کیفیت است که ملک موضوع استعالم به علت کسري 

باشد در فرض فوق آیا رأي صادره قابلیت اجرا دارد؟ در بل تفکیک نمیمساحت و قرار گیري در طرح تعویض قا

  باشد؟صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اجراي حکم به چه کیفیت می

 پاسخ:

اگر ابهام یا اجمالی در اجراي  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  27و  26، 25که مطابق مواد نظر از آنصرف

ربط استعالم شود تا رفع ابهام، اجمال و یا این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذي حکم به نظر برسد یا اشکالی از

العمل نحوه دستور 3شده، موردي و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده اشکال نماید، سؤال به نحو مطرح

ه این اداره کل از ریاست محترم قوه قضایی 19/9/1398استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 

  کننده استگویی به سؤاالت مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیپاسخ

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/22    

7/1400/79   

  ح  79-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

رسد ولی در آگهی مزایده قید در راستاي اجراي دستور فروش مال مشاع ملکی به مزایده گذاشته و به فروش می

باشد بعد از فروش توقیف کنندگان مقدم نسبت به مزایده برگزار شده اعالم شود ملک داراي توقیف مقدم مینمی

ده مزایده (خریدار) هم اعتراضی ندارد ولی یکی نمایند، برنرضایت نموده و از محل فروش سهم خویش را تقاضا می

تقاضا نموده مزایده باطل گردد آیا مزایده صورت گرفته  138ماده  6از مالکین مشاعی به جهت عدم رعایت مفاد بند 

  صحیح است؟

 پاسخ:

 1356ی مصوب قانون اجراي احکام مدن 138ماده  6با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 

در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصوالً مالک مال 

تواند ابطال مزایده را درخواست مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی

توانند ها نادیده گرفته شده است، میاند و حقوق آنحقوقی داشتهکند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور 

 138ماده  6که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این

ورالعمل دست 6این قانون و ماده  143یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطالن جریان مزایده با عنایت به ماده 

ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجراي احکام  24/7/1398ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 

  مدنی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/25    

7/1400/80   

  ع  80-62-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در حوادث ناشی از کار و سوانح  منتهی به فوت یا صدمه که  موجب توجه اتهام به شخص حقوقی است، آیا معیار 

قانون مجازات  14و مالك قضایی براي برقراري رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده 

  اسالمی، صرفًا نظریه کارشناس رسمی دادگستري است؟

 پاسخ:

قانون کار مصوب  184و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  14و تبصره ماده  452و  143از مواد  مستفاد

، در حوادث ناشی از کار و دیگر حوادث منتهی به فوت یا صدمه اشخاص که از این حیث مسؤولیت کیفري 1369

خسارت بدنی وارد شده، مرجع شود، در خصوص احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و متوجه شخص حقوقی 

قضایی با لحاظ ارکان مسؤولیت مدنی و با مالحظه همه جوانب و مندرجات پرونده و از جمله جلب نظر کارشناس 

کند و دادگاه مکلف به متابعت از نظریه کارشناسی در امور فنی و تخصصی، نسبت به احراز رابطه علیت اقدام می

  قرائن براي تشخیص وجود رابطه علیت استفاده کند. تواند از سایر دالیل ونیست و می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/22    

7/1400/81   

  ك  81-54-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص است، در بعضی از موضوعات براي تکرار جرم مجازات تعیین کرده و  

تعیین  5ماده  3و  2و  1این قانون در خصوص تکرار بندهاي  6در بعضی موارد نیز ساکت است و از باب مثال، ماده 

در همان بند تعیین تکلیف شده است؛ به طوري که این ماده  6و  5و  4تکلیف کرده و موضوع تکرار در بندهاي 

و  5و  4شوند؛ همچنین بندهاي باشند، ولی  تکرار سایر بندها محسوب نمینیز تکرار یکدیگر می 3و  2و  1بندهاي 

شده باشد  5ماده  5آیند. حال سوال این است که چنانچه شخصی مرتکب جرم موضوع بند نیز تکرار به حساب نمی 6

توان به استناد باشد، آیا در این خصوص قانون ساکت است و می 4قبلی وي محکومیت قطعی موضوع بند و سابقه 

  قانون مجازات اسالمی مجازات را تشدید کرد؟ 137ماده 

 پاسخ:

هذا االصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ مع¬عام است وعلی 1392اوالً، مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب 

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات والحاقات  بعدي، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد که حکم 

خاصی دراین قانون وجود دارد، باید بر اساس همین قانون عمل شود و در مواردي که قانون مذکور ساکت است، باید 

، 9، 14عمل شود. در خصوص تکرار جرم، چون طبق مواد  1392ات عام قانون مجازات اسالمی مصوب طبق مقرر

بینی شده است و قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات بعدي مقررات خاصی پیش 39و  2، 5، 6

  این مقررات عمل شود.قانون در این خصوص ساکت نیست، لذا در تکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق 

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر این است که براي اعمال مقررات  5ماده  6و  5، 4ثانیاً، مستنبط از بندهاي 

تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهاي موصوف، انطباق جرم مذکور در هر بند با 

از حیث مقدار مواد مخدر الزم است و لذا با عنایت به مالك رأي وحدت رویه  محکومیت سابق مربوط به همان بند

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سؤال که مرتکب با وجود یک سابقه  10/2/1398مورخ  776شماره 

 قانون مبارزه با مواد مخدر شده است، 5ماده  5مرتکب جرم موضوع بند  5ماده  4محکومیت قطعی موضوع بند 

  حاکم نیست. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  137مقررات عمومی ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/27    

7/1400/90   

  ك  90-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري و وجود دلیل کافی در توجه اتهام  690در ماده » در صورت اقتضا«با توجه به عبارت 

تبیین  تواند بدونبه شخص حقوقی، آیا صدور قرار تأمین براي شخص حقوقی اختیاري است یا الزامی؟ آیا قاضی می

  اتهام، مبادرت به صدور قرار تأمین خاص براي اشخاص حقوقی کند؟

 پاسخ:

، در صورت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  690در ماده » قتضاءدر صورت ا«اوالً، با توجه به عبارت 

توجه اتهام به شخص حقوقی، اختیار صدور یا عدم صدور قرار تأمین به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. بر 

اده م این اساس، اگر اوضاع و احوال و محتویات پرونده اقتضاء داشته باشد، صدور یک یا هر دو تأمین موضوع این

الزم (و در غیر این صورت الزم نیست.) است و تشخیص وجود مقتضاي صدور قرار بر عهده مرجع رسیدگی کننده 

  است.

(مبنی بر تضمین و تدارك حقوق  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  6و  5و مواد  689ثانیاً، مستنبط از ماده 

 صدور«گاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی) این است که دفاعی متهم (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) از جمله آ

فرع بر » االصولعلی«قانون موصوف  690ماده » ب«و » الف«قرارهاي تأمین خاص اختیاري مقرر در بندهاي 

  است.» تفهیم اتهام«

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/19    

7/1400/89   

  ع  89-66-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

کار و صورت مجلس تفکیکی صادره از سوي شهرداري و اداره ثبت اسناد و امالك، ساختمانی به موجب گواهی پایان

کار مجلس تفکیکی و گواهی پایانداراي پنج پارکینگ با ابعاد مشخص است؛ اما ابعاد و جانمایی مندرج در صورت

موجود در محل انطباق نداشته و در واقع به دلیل کسري عرض پارکینگ پارك پنج خودرو در با ابعاد واقعی و 

دور که در زمان صپذیر نیست. توضیح آنها و ابعاد تعیین شده از سوي شهرداري و اداره ثبت مربوطه  امکانموقعیت

د تفکیکی (واحدها) هر واحد مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از صدور سنکار و صورتپایان

دها مجلس تفکیکی واحکار و صورتبه یک شخص منتقل شده و مالکان  فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایان

کار موصوف اند و در حال حاضر ساختمان داراي پنج مالک است. آیا امکان ابطال گواهی پایانرا خریداري کرده

کار جدید و نظر شهرداري و اداره کار فعلی و متعاقبًا صدور گواهی پایانایانوجود دارد؟ در صورت ابطال گواهی پ

ثبت محل مبنی بر تعلق صرفًا چهار پارکینگ به ساختمان مذکور، اوًال، در صورت عدم تراضی مالکان، پارکینگ 

جود در ساختمان (در کدام واحد باید حذف شود؟ ثانیًا، چهار پارکینگ چگونه و به چه روش  باید بین پنج واحد مو

  حال حاضر با پنج مالک مختلف) تقسیم شود؟

 پاسخ:

ها خالف ضوابط و مقررات موجود جلسه تفکیکی صرفاً در مورد پارکینگگواهی پایان کار و صورتبه جهت این که

اهی و طال گوپذیر نیست، لذا امکان اببوده و استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت امکان

ها از حالت مفروزي خارج شده و به صورت جا که پس از ابطال، پارکینگجلسه مذکور وجود دارد و از آنصورت

ها با قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ 599و  598، 591آید، با استفاده از مقررات مواد مشاعی در می

د؛ در غیر این صورت دادگاه باید براي جلوگیري از تضرر یکی گیرتراضی ممکن باشد، این امر با تراضی صورت می

از مالکان قیمت یک واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین وسپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین شده 

کشی رأي الزم را صادر کند. به این ترتیب چهار عمل آورده و بر اساس نتیجه قرعهکشی به براي یک واحد قرعه

  شود.لک هر یک داراي یک پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ میما

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/15    

7/1400/88   

  ح 88-26-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

  شو:.علیه مالی مرخصی اعطاء میدر مواردي که به محکوم

  الکفاله یا وثیقه توسط چه مقام و مرجعی باید صادر شود؟ضبط وجهاوالً، دستور 

  ثانیاً، دستور مذکور در چه مرجعی قابل اعتراض است؟

  

 پاسخ:

ریاست محترم  24/7/1398دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  6اوالً، با عنایت به ماده 

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري  16قوه قضاییه، منظور از قاضی اجراي احکام در ماده 

ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراي احکام مدنی است که حکم تحت نظر وي اجرا  1398ها مصوب زندان

باشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز تور ضبط آن نیز میشود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دسمی

  با دادرس اجراي احکام مدنی است.

البدل دستورالعمل صدرالذکر، دادرس اجراي احکام مدنی به عنوان دادرس علی 6که وفق ماده ثانیاً، با عنایت به این

هاي قانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده  1که به موجب تبصره کند و با توجه به ایندادگاه مجري حکم عمل می

ه الکفالهاي اجرایی از محل وثیقه یا وجهبه و هزینه، دستور دادگاه در خصوص استیفاي محکوم1394مالی مصوب 

ا ضبط الکفاله یقابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است، بنابراین دستور دادرس اجراي احکام مدنی مبنی بر اخذ وجه

  دادگاه تجدید نظر استان است. وثیقه قابل اعتراض در

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/21    

7/1400/85   

  ك  85-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی  450ماده » الف«در مواردي که دادگاه تجدید نظر تحقیقات را ناقص اعالم و به داللت بند  -1

نماید. کیفري، پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اعاده و در تصمیم خود صراحتا به رفع نقص توسط دادگاه اشاره می

ماده اخیرالذکر میان دادگاه صادرکننده رأي و دادسراي صادرکننده » الف«توجها به این نکته که قانونگذار در بند  

تواند انجام دستورات دادگاه تجدید نظر را از دادسرا شده است، آیا دادگاه بدوي میکیفر خواست قایل به تفکیک 

  مطالبه و پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده کند؟

در مواردي که متهم در دفاعیات خود علیه شخص یا اشخاص خاص دائر بر ارتکاب بزه توسط ایشان به نحو  -2

و دلیلی  بر صحت اقرار متهم وجود ندارد، آیا بازپرس مکلف به اظهار نظر ماهوي  نمایدمباشرت یا معاونت اقرار می

  در این خصوص است؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  450ماده » الف«در فرضی که دادگاه تجدید نظر در راستاي اعمال بند  -1

کند تا این مرجع رفع نقص نماید، دیگر ، پرونده را حسب تشخیص خود به دادگاه صادر کننده رأي ارسال می1392

آن قانون، پرونده را به دادسرا ارسال کند تا دستورات دادگاه تجدید نظر  341تواند در اجراي ماده دادگاه اخیر نمی

شده باید در محل خود یعنی هنگامی که دادگاه بدوي در حال قانون یاد  341را انجام دهد؛ زیرا اختیار ناشی از ماده 

  دگی ماهوي است استفاده شود و نه در غیر آن.رسی

که، ادعاي متهم دائر بر مشارکت یا معاونت شخصی دیگر با او در ارتکاب جرم، اخبار به ضرر با یادآوري این -2

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  168گفته، با توجه به ماده شود، در فرض پیشخود نبوده و اقرار محسوب نمی

که بازپرس نباید بدون دلیل کافی براي توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند، بازپرس با  1392

شده، مکلف است در خصوص ادعاي مطرح شده تحقیقات الزم را انجام قانون یاد 93و ماده  64ماده » ت«لحاظ بند 

  ات مطرح شده اظهار نظر کند.داده و نهایتًا ضمن صدور قرار نهایی، نسبت به اتهام یا اتهام

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/22    

7/1400/81   

  ك  81-54-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص است، در بعضی از موضوعات براي تکرار جرم مجازات تعیین کرده و  

تعیین  5ماده  3و  2و  1این قانون در خصوص تکرار بندهاي  6در بعضی موارد نیز ساکت است و از باب مثال، ماده 

در همان بند تعیین تکلیف شده است؛ به طوري که این ماده  6و  5و  4تکلیف کرده و موضوع تکرار در بندهاي 

و  5و  4شوند؛ همچنین بندهاي باشند، ولی  تکرار سایر بندها محسوب نمینیز تکرار یکدیگر می 3و  2و  1بندهاي 

شده باشد  5ماده  5آیند. حال سوال این است که چنانچه شخصی مرتکب جرم موضوع بند نیز تکرار به حساب نمی 6

توان به استناد باشد، آیا در این خصوص قانون ساکت است و می 4قبلی وي محکومیت قطعی موضوع بند و سابقه 

  قانون مجازات اسالمی مجازات را تشدید کرد؟ 137ماده 

 پاسخ:

هذا االصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ مع¬عام است وعلی 1392اوالً، مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب 

ح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات والحاقات  بعدي، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد که حکم قانون اصال

خاصی دراین قانون وجود دارد، باید بر اساس همین قانون عمل شود و در مواردي که قانون مذکور ساکت است، باید 

، 9، 14تکرار جرم، چون طبق مواد  عمل شود. در خصوص 1392طبق مقررات عام قانون مجازات اسالمی مصوب 

بینی شده است و قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات بعدي مقررات خاصی پیش 39و  2، 5، 6

  قانون در این خصوص ساکت نیست، لذا در تکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق این مقررات عمل شود.

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر این است که براي اعمال مقررات  5ماده  6و  5، 4ثانیاً، مستنبط از بندهاي 

تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهاي موصوف، انطباق جرم مذکور در هر بند با 

ك رأي وحدت رویه محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر الزم است و لذا با عنایت به مال

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سؤال که مرتکب با وجود یک سابقه  10/2/1398مورخ  776شماره 

قانون مبارزه با مواد مخدر شده است،  5ماده  5مرتکب جرم موضوع بند  5ماده  4محکومیت قطعی موضوع بند 

  حاکم نیست. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  137مقررات عمومی ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/25    

7/1400/80   

  ع  80-62-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در حوادث ناشی از کار و سوانح  منتهی به فوت یا صدمه که  موجب توجه اتهام به شخص حقوقی است، آیا معیار 

قانون مجازات  14و مالك قضایی براي برقراري رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده 

  اسالمی، صرفًا نظریه کارشناس رسمی دادگستري است؟

 پاسخ:

قانون کار مصوب  184و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  14و تبصره ماده  452و  143از مواد  مستفاد

، در حوادث ناشی از کار و دیگر حوادث منتهی به فوت یا صدمه اشخاص که از این حیث مسؤولیت کیفري 1369

سارت بدنی وارد شده، مرجع شود، در خصوص احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خمتوجه شخص حقوقی 

قضایی با لحاظ ارکان مسؤولیت مدنی و با مالحظه همه جوانب و مندرجات پرونده و از جمله جلب نظر کارشناس 

کند و دادگاه مکلف به متابعت از نظریه کارشناسی در امور فنی و تخصصی، نسبت به احراز رابطه علیت اقدام می

  قرائن براي تشخیص وجود رابطه علیت استفاده کند.تواند از سایر دالیل و نیست و می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/22    

7/1400/79   

  ح  79-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

رسد ولی در آگهی مزایده قید در راستاي اجراي دستور فروش مال مشاع ملکی به مزایده گذاشته و به فروش می

باشد بعد از فروش توقیف کنندگان مقدم نسبت به مزایده برگزار شده اعالم شود ملک داراي توقیف مقدم مینمی

ده مزایده (خریدار) هم اعتراضی ندارد ولی یکی نمایند، برنرضایت نموده و از محل فروش سهم خویش را تقاضا می

تقاضا نموده مزایده باطل گردد آیا مزایده صورت گرفته  138ماده  6از مالکین مشاعی به جهت عدم رعایت مفاد بند 

  صحیح است؟

 پاسخ:

 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  138ماده  6با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 

در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصوالً مالک مال 

تواند ابطال مزایده را درخواست مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی

توانند ها نادیده گرفته شده است، میاند و حقوق آنشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشتهکند؛ بلکه صرفاً شخص یا ا

 138ماده  6که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این

دستورالعمل  6این قانون و ماده  143یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطالن جریان مزایده با عنایت به ماده 

ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجراي احکام  24/7/1398ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 

  مدنی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/20    

7/1400/77   

  ح  77-59-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ی هاي نوبتی انجام شده و در مهلت اعتراضچنانچه بر اساس سابقه ثبتی عملیات ثبتی ملکی تا مرحله انتشار آگهی

واصل نشده باشد، اداره حقوقی در نظریات متعدد معتقد است که متقاضی ثبت قانونًا مالک محسوب است و در 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور   1383/10/10مورخ  674دعواي خلع ید مورد از شمول رأي وحدت رویه شماره 

و بعد قانون ثبت اسناد و امالك کشور  41خارج است. حال اگر ملک مذکور خارج از مواعد قانونی موضوع مواد 

عواي تواند دالیه میبا اصالحات و الحاقات بعدي به موجب سند عادي به دیگر انتقال یابد، آیا منتقل 1310مصوب 

د رسمی به طرفیت متقاضی ثبت مذکور مطرح کند؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، در دعواي الزام به تنظیم سن

  الیه باید دعواي اثبات مالکیت نیز مطرح کند؟خلع ید آیا منتقل

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي است؛ زیرا  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  41فرض سؤال منصرف از ماده 

ماده مذکور ناظر بر انتقال ملک به صورت عادي به دیگري در جریان ثبت ملک یعنی پیش از سپري شدن مهلت 

هاي نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده اعتراض به ثبت است؛ بنابراین در فرض سؤال که آگهی

ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وي ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و دادگاه است، ملک در مالکیت متقاضی 

 تواندالیه که با سند عادي ملک را خریداري کرده است، میشناسد؛ لذا منتقلاین قانون مالک می 24او را طبق ماده 

د حکم به انتقال ملک به خریدار فاق دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه فروشنده مذکور اقامه کند و صدور

  رسد. در نتیجه پاسخ به قسمت اخیر استعالم نیز موضوعًا منتفی است.اشکال به نظر می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

 

1400/02/29    

7/1400/70   

  ح  70-137-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

االرث در صورت تعذر عنوان تحویل مبیع در صورت تعذر پرداخت قیمت یا مطالبه آزاد سهمهاي به آیا خواسته

توان با دادرسی ترمیمی به آن رسیدگی کرد یا به جهت منجز نبودن خواسته باید اخطار قیمت قابل استماع بوده و می

  رفع نقص صادر گردد؟

 پاسخ:

اي که دو یا چند خواسته در عرض و احتمالی نباشد؛ به گونه منجز بودن خواسته به معناي آن است که خواسته ظنی

هم قرار گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال که خواسته خواهان تحویل مبیع در صورت تعذر پرداخت قیمت یا مطالبه 

ي هاقانون آیین دادرسی دادگاه 84ماده  9االرث در صورت تعذر قیمت است، خواسته مردد نبوده و از شمول بند سهم

  خارج است. 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/15    

7/1400/68   

  ح  68-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ا گرفته رارزیابی صورتتواند با ارایه دالیل، علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز میآیا محکوم-1

داراي اختالف فاحش بداند و قاضی اجرا احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقا 

  در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است.

یده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده که واحد اجراي احکام باید رعایت غبطه و مصلحت در مزابا توجه به آن

تواند دالیل اعتراض اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجراي  می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  142مقرر در ماده 

را بررسی تا پیش  آن از تأیید مزایده و انتقال خوداري کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز ،اعتراضی 

که نیازمند بررسی است واحد اجرا پیش از اعالم نظر قطعی در مورد آن ، مزایده را تأیید نکند؛هر چند  واصل شود

  مهلت هفت روز سپري شود؟

 پاسخ:

طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابالغ ارزیابی حق دارند  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  75وفق ماده  -1

رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از 

شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب قانون یاد 110شود. مطابق ماده و دستور نشر آگهی مزایده صادر می

علیه به کومتواند به اعتراض محاالصول اجراي احکام نمیاست؛ بنابراین، علی 76تا  73موصوف و مقرر در مواد 

و نشر آگهی و تعیین وقت  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  73ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده 

که بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر این

ابالغ نشده است یا وي به رغم ابالغ قانونی از نظریه کارشناس  آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب

شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده قانون یاد 142مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده 

  شود.تجدید می

ادورز (مأمور اجرا)، ادامه شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات د -2

ند و کعملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می

پیش از اظهار نظر در خصوص اعتراض و شکایت نسبت به  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  142وفق ماده 

  شود.د داده نمیتشریفات مزایده، دستور انتقال سن

 دکتر احمد محمدي باردئی



    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/22    

7/1400/65   

  ك 65-51-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثناي موارد  41ماده  2مطابق با تبصره 

هاي با ارزش باالي یکصد ، در صورت بیم اختفاي ادله فرار متهم و تبانی و نیز در کلیه پرونده21مندرج در ماده 

میلیون ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. بر این اساس، صدور قرار وثیقه در خصوص 

 به نام یا در راستاي منافع اشخاصاشخاص حقیقی مرتکب با ابهامی مواجه نیست؛ لیکن در فروضی که تخلف قاچاق 

حقوقی صورت پذیرفته و بدین ترتیب تخلف ارتکابی موجد مسؤولیت کیفري براي این اشخاص نیز باشد، موضوع  

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مواردي  51محل بحث و اختالف نظر است. نظر به این که بنا به تجویز ماده 

بینی نشده، مطابق قانون آیین دادرسی کیفري رفتار خواهد شد و از در این قانون پیشکه شرایط و ضوابط رسیدگی 

آن جایی که در این مهم نیز قانون آیین دادرسی کیفري در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص 

نه ساز ارتکاب مجدد قرارهاي تامینی خاصی شامل ممنوعیت بعضی از فعالیت شغلی زمی 690حقوقی به موجب ماده 

بینی نموده است؛ لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به این که جرم و منع تغییرات ارادي در وضعیت شرکت را پیش

قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز یک قانون خاص و متضمن احکام و ضوابط دادرسی افتراقی پیرامون تخلفات و 

این قانون هم صرفاً به ضرورت صدور قرار وثیقه اشاره شده  41ماده  2ره جرایم قاچاق کاال و ارز بوده و در تبص

است،  دستور فرمایید پیرامون قرارهاي تامین قابل صدور در خصوص اشخاص حقوقی متهم به قاچاق کاال و ارز 

  نظریه آن اداره کل را اعالم نمایید.

 پاسخ:

با توجه به سیاق عبارت مذکور  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  41ماده  2اوالً، حکم موضوع تبصره 

  در ماده موصوف به مواردي انصراف دارد که شخص حقیقی به ارتکاب جرایم موضوع این قانون متهم است.

ت و از آن جا قانون یاد شده، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفري حاکم اس 51ثانیاً، مطابق ماده 

در خصوص قرارهاي تأمین قابل صدور در مواردي که مسؤولیت  1392که قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

و تأمین  690کیفري متوجه شخص حقوقی است ساکت است، در صورت اقتضاء منحصراً قرارهاي تأمین موضوع ماده 

  شود.صادر می 1392وب قانون آیین دادرسی کیفري مص 691خواسته موضوع ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/15    

7/1400/62   

  ك 62-25-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي الکترونیکی هستند شامل محکومیتی که تحت نظارت سامانه 1400آیا پیشنهاد عفو ویژه عید سعید فطر سال -1

  گردد؟نیز می

ها شامل محکومینی که تحت نظارت دستورالعمل سازماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندان 14آیا ماده -2

  گردد یا خیر؟هاي الکترونیکی هستند نیز میسامانه

 پاسخ:

تاکنون صادر و ابالغ نشده است،  1400که بخشنامه عفو به مناسبت عید سعید فطر سال نظر از ایناوالً، صرف

در هر مورد تابع شرایطی است  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  96داري محکوم از عفو موضوع ماده برخور

که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوط تعیین و تصریح شده است و با مالحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر 

با شرایط مندرج در بخشنامه یا شود. تطبیق وضعیت محکوم در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می

دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجراي احکام است و مواردي که به نظر قاضی اجراي احکام، بخشنامه مبهم 

  است، باید از اداره سجل کیفري و عفو و بخشودگی استعالم شود.

فرد تحت «رئیس قوه قضاییه  10/4/1397هاي الکترونیکی مصوب نامه اجرایی مراقبتآیین  21ثانیاً، مطابق ماده 

راین ؛ بناب»باشدمراقبت الکترونیکی مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادي مشروط و مرخصی برخوردار می

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري مصوب  14چنین محکومی مشمول حکم موضوع ماده 

  رئیس قوه قضاییه است. 31/5/1398

  

 تر احمد محمدي باردئیدک

    مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/11    

7/1400/61   

  ك 61-133-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون ورود و  15آیا جعل گذرنامه و ویزاي کشورهاي خارجی توسط اشخاص ایرانی مشمول بند یک ماده  -1

  خروج اتباع بیگانه است؟

  مشمول کدام یک از موارد قانونی جعل است؟در صورت منفی بودن پاسخ،  -2

 پاسخ:

با اصالحات بعدي با  1310قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب  15ماده  1اطالق بند  -1

شود و مجازات این قانون، شامل جعل گذرنامه، جواز عبور و کارت اقامت کشورهاي خارجی نیز  می 18لحاظ ماده 

  شود.مرتکب طبق ماده مذکور تعیین می

  با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این بند از استعالم منتفی است. -2

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/07    

7/1400/60   

  ك 60-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

نماید و سه در قتل عمد زوجه توسط زوج، اولیاي دم عبارت است از سه فرزند و مادر که مادر مقتول بعداً فوت می

قاضاي برادر) تنمایند لیکن ورثه مادر مقتول (خواهر و فرزند مقتول نیز رضایت خود را به قاتل (پدر خویش) اعالم می

قصاص قاتل را دارند. آیا حق قصاص متعلق به مادر مقتول با وجود وراثی از طبقه اول (فرزندان مقتول که رضایت 

توانند با پرداخت سهم وراث رسد؟ و آیا نامبردگان  میاند) به برادر و خواهر مقتول به عنوان وراث مادر میداده

  قصاص کنند؟اند تقاضاي طبقه اول که رضایت داده

 پاسخ:

دم بوده و با فوت وي در جریان رسیدگی با جزء اولیاء 1392قانون مجازات اسالمی  351مادر مقتول طبق ماده 

رسد. لذا در فرض سؤال برادر قانون مذکور این حق (قصاص و اجراي آن) به ورثه او می 353توجه به اطالق ماده 

ن را دارند. در واقع با فوت مادر، وراث وي همان حقی را دارند و خواهر مقتول حق درخواست قصاص و اجراي آ

  که مورث آنان داشته است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/15    

7/1400/58   

  ح 58-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که اجراییه رأي قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابالغ نشده است، آیا صدور قرار تامین خواسته  -الف

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 108که وفق ماده پذیر است؟ توضیح آنامکان

قانون اجراي  35است و همچنین طبق تبصره یک ماده  صدور قرار تأمین خواسته تا زمان صدور راي قطعی 1379

پذیر است، به عبارتی در بازه زمانی علیه پس از ابالغ اجراییه امکانتوقیف اموال محکوم 1356احکام مدنی مصوب 

  علیه ندارد.صدور حکم قطعی تا ابالغ اجراییه قانونگذار حکمی بابت توقیف اموال محکوم

صادر  1397مصوب  آیا در مواردي که اجراییه وفق قانون اصالح قانون صدور چکبا توجه به مراتب فوق  -ب

  شود، حکم قضیه متفاوت است؟می

 پاسخ:

صدور قرار  1379قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  108اوًال، وفق ماده  -1

 229قرار تأمین خواسته ممکن نیست. ثانیًا، مطابق ماده  تأمین خواسته تا صدور حکم قطعی است و بعد از آن صدور

بعد از صدور حکم قطعی و پیش از صدور و ابالغ اجراییه امکان  1318قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 

قانون صدرالذکر در حال  528به وجود داشت؛ اما با توجه به نسخ صریح قانون موصوف وفق ماده تامین محکوم

بعد از صدور و ابالغ  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  35ماده  1کان وجود ندارد و وفق تبصره حاضر این ام

له وجود دارد. به با درخواست محکوماجراییه و پیش از انقضاي مدت ده روز از تاریخ ابالغ، امکان تأمین محکوم

این  4رفًا در دعاوي مالی موضوع ماده ص 1391قانون حمایت خانواده مصوب  11شایسته ذکر است که مطابق ماده 

  پذیر است.به پس از صدور حکم قطعی و پیش از شروع عملیات اجرایی امکانقانون، تأمین محکوم

، صدور 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی ¬قانون آیین دادرسی دادگاه 112و  108با عنایت به مواد  -2

پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ¬قرار تأمین خواسته در مواردي امکان

ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضاي صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین، در 

ین ) صدور قرار تأم13/8/1397قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی  23موارد صدور اجراییه وفق ماده 

، منتفی 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ¬خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  35قانون اخیرالذکر اقدام مطابق تبصره ماده  23است؛ اما با عنایت به ذیل ماده 

  بالمانع است. 1356



 دکتر احمد محمدي باردئی

    اداره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون 



 

1400/02/15    

7/1400/54   

  ع  54-83-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات بعدي، عالوه بر مجازات  1348ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 55در ماده 

الرأس به مأمورین اداره منابع طبیعی اعطاء کرده و همچنین اختیار افراد متخلف اذن رفع تجاوز را به صورت علی

قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه  39ضبط اعیانی را به مراجع قضایی داده است. از سوي دیگر در بند 

قانون اصالح  20موضوع بند  55و ماده  2موضوع بند  3ماده  3آمده است: تبصره  1399محیط زیست مصوب 

  ، به عنوان مواد منسوخه اعالم شده است.1348ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره

است یا در حوزه قانون یادشده صرفاً در حوزه محیط زیست غیر قابل استناد  55آیا با تصویب قانون اخیر، ماده  -1

  منابع طبیعی نیز منسوخ است؟

الذکر را در جهت هاي ماده نیز که دو اختیار فوقدر صورت منسوخ بودن ماده مذکور به طور کلی، آیا تبصره -2

  اند، منسوخ است؟المال اعطاء کردهحفاظت از بیت

 پاسخ:

ین از حیطه وظایف این اداره کل خارج است، که اعالم نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ قواننظر از آنصرف -2و  1

و اصالحی  20/1/1348و تبصره الحاقی  1348ها و مراتع اصالحی برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 55ماده 

همین قانون  729و بر اساس ماده  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  690این ماده به موجب ماده  26/4/1354

اصالح شده است)، به طور کلی نسخ شده  است  783اي شماره آن به قانون جرایم رایانه 55(که بعداً در اجراي ماده 

قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط  39یادشده جایگزین آن شده است و بند  690و مقررات ماده 

قانون فهرست قوانین و احکام  39وزه منابع طبیعی ندارد. ردیف داللتی بر عدم نسخ آن در ح 1399زیست مصوب 

یادشده تصریح و صحه گذاشته است و دلیلی بر  55نیز بر نسخ ماده  1399منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 

  عدم نسخ این ماده در حوزه منابع طبیعی وجود ندارد.

   دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/29    

7/1400/50   

  ع  50-68-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدي ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ  

قانون بیمه اجباري مسؤولیت کدنی  10کهوفق ماده نامه است. نظر به اینعلیه نیز فاقد بیمهو محکوم  1387/6/20

هاي سازمان، وظایف و صالحیت صندوق  1347دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 

اي خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تأئید نامههاي بدنی به موجب آیینتأمین خسارت

نامه در خصوص هاي بدنی مستند به این آیینکه صندوق تأمین خسارتایت به اینرسد و با عنهیأت وزیران می

له را به صورت کامل پرداخت بینی سقف تعهدات، دیه محکومبه جهت پیش 1387/6/20تصادفات پیش از تاریخ 

س و عضو و نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفآیین 116کند و با توجه به ماده نمی

 1398/3/27جرح، دیات، شالق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل هاي معین مورخ 

چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی «ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته است 

آورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت ل میاجراي احکام کیفري وفق مقررات اقدام الزم را به عم

محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجراي احکام کیفري دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق 

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر  17هاي بدنی به استثناي موضوع ماده تأمین خسارت

نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ قانون بیمه وصول می 1395وسایل نقلیه مصوب حوادث ناشی از 

نامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردي که راننده فاقد بیمه

ی به پرداخت تمام دیه ندارد، آیا نامه مذکور تکلیفهاي بدنی به موجب آیینالذکرصندوق تأمین خسارتقانون صدر

 1356هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 18و  3علیه (راننده مقصر) جهت اعمال مواد بازداشت محکوم

  پذیر است ؟و دریافت دیه از وي از این طریق امکان

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارت  4ده ما» ب«و » الف«ناظر به بندهاي  65و قسمت اخیر ماده  13به لحاظ اطالق ماده 

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

هاي بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، گر یا صندوق تأمین خسارتکه بیمهاالداء) اعم از این(پرداخت دیه به قیمت یوم

ها پرداخت نشده است و نیز دیگر االجرا شدن این قانون که خسارت آنره پیش از الزمهاي صادنامهنسبت به بیمه

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



(تاریخ  20/6/1387ریخ یاد شده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از تا

االجرا شدن قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل الزم

هاي بدنی مبنی بر پرداخت دیه شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، تعهد صندوق تأمین خسارت

الذکر، موجبی براي قانون صدر 63این اساس، در فرض سؤال برابر ماده به نرخ روز به قوت خود باقی است. بر 

علیه (راننده مسبب حادثه) نسبت به محکوم 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 18و  3اعمال مواد 

  وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/19    

7/1400/45   

  ح 45-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

  آیا دعواي ابطال قرارداد با دعواي بطالن قرارداد تفاوت دارد؟ در صورت وجود تفاوت این تفاوت چیست؟

 پاسخ:

رسد در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می» دعواي اعالم بطالن«و » دعواي ابطال«عبارات 

الیحه قانونی  131استفاده از تعبیر اول در مواردي که همچون رّد معامله فضولی و یا دعواي ابطال موضوع ماده 

عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه اصالح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم در خصوص مواردي که 

  تر است.شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعالم نماید، دقیقدرخواست می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/02/07    

7/1400/41   

  ك 41-54-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هر گاه محرز شود مرتکب جرم « قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است:  8ماده  6ذیل بند 1در تبصره 

  »این ماده براي بار اول مرتکب این جرم... 6موضوع بند 

  ؟ 8گانه ماده  6است یا هر یک از جرایم موضوع بندهاي  6جرم موضوع بند » این جرم«مرجع ضمیر این عبارت: 

شده باشد ده فقره سابقه محکومیت قطعی بابت  8ماده  6چه بسا متهمی که اخیرا مرتکب جرم بند  به عبارت دیگر

نداشته باشد آیا چنین شخصی مشمول  6داشته باشد ولی سابقه محکومیت قطعی بابت جرم بند  8ماده  1الی  5بندهاي 

  مند می گردد؟بهره 8ماده   1شود؟ و از مزایاي تبصره بار اول می

 :پاسخ

با اصالحات و الحاقات  1376قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  8ماده  1با توجه به سیاق تبصره 

مذکور است؛ بنابراین در فرض استعالم،  8ماده  6در این تبصره، جرم موضوع بند » این جرم«بعدي، منظور از عبارت 

بوده،  8ماده  5تا  1چنانچه متهمی که داراي چند فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم موضوع بندهاي 

دستگیر شود، سوابق قبلی وي قابل ترتیب اثر نیست و در صورت حصول سایر  6به اتهام ارتکاب جرم موضوع بند 

محکوم  12/7/1396الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب   45قرر با لحاظ صدر ماده شرایط، به مجازات م

  خواهد شد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/08    

7/1400/38   

  ع 38-68-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

کند. شرکت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه بالفاصله مستند شخصی فوت می 1398در اثر حادثه رانندگی در سال 

قانون بیمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  36ماده  2به بند 

ندوق تأمین با وجود عدم مطالبه اولیاي دم و بدون وجود راي مرجع قضایی، اقدام به تودیع دیه کامل نزد ص 1395

حکم قطعی مرجع قضایی  1399کند با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی در مرداد ماه سال هاي بدنی میخسارت

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  490شود. مستند به ماده دائر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیاي دم صادر می

قانون بیمه، مالك قطعیت میزان خسارت،  32ماده  3طبق تبصره  االداء صورت گیرد وپرداخت دیه باید به نرخ یوم

همان قانون به پرداخت دیه بدون نیاز به حکم قضایی نیز اشاره شده است.  36قطعیت حکم دادگاه است، اما در ماده 

  آیا این فرض، مسئوولیت شرکت بیمه نسبت به مابه التفاوت دیه باقی است؟

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  32 ماده 3هرچند وفق تبصره 

، مالك قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم 1395نقلیه مصوب 

ماده  2ن و تبصره هیأت وزیرا 28/4/1396قانون یادشده مصوب  3نامه اجرایی ماده آیین 10ماده  4مخالف تبصره 

صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختالف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر  32

تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می

ه دادگستري واریز کند؛ هرچند این پرداخت در روزهاي پایانی از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرد

  سال و با هدف جلوگیري از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد.

    دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/07    

7/1400/37   

  ك 37-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگاه تقاضاي تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال  432وفق ماده 

و  نمایدتقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند دادگاه صادر کننده رأي ابتدا به عذر او رسیدگی می

کند لذا صریحًا آن را صادر میدر صورت موجه شناختن آن قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد 

گردد و حتی ابالغ هم به طور واقعی به محکوم صورت پذیرفته است اظهارنظر فرمایید در فرضی که رأي قطعی می

خواهی هم به اتمام رسیده و پرونده به اجراي احکام کیفري ارسال و قاضی اجراي و موعد تجدیدنظرخواهی و فرجام

یا اجراي مجازات در خصوص محکوم را صادر کرده است، بر فرض مثال محکومی  احکام دستورات الزم جهت جلب

خواهد باشد و قاضی اجراي احکام میعلیهی که مجلوب میکه حبس و جزاي نقدي و شالق دارد حال اگر محکوم

درت به . مباوي را به زندان معرفی کند و یا اصال از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و یا حتی وکیل دادگستري و ..

دعی کند و مخواهی به شعبه اجراي احکام یا به دادگاه صادرکننده رأي میتقدیم درخواست تجدید نظرخواهی با فرجام

  است که عذر موجهی دارد:

قانون آیین دادرسی کیفري که صریحاً اعالم کرده است عملیات اجراي  494آیا با توجه به قطعیت رأي و ماده  -1

شود مگر در مواردي که قانون شود و به هیچ وجه متوقف نمیضی اجراي احکام کیفري شروع میرأي با دستور قا

همین قانون، قاضی اجراي احکام باید رأي را متوقف و محکوم را بالقید آزاد  490مقرر نماید؛ و همچنین لحاظ ماده 

  کند؟ 

رسی به محکوم و اجراي رأي باید در فرضی که محکوم متواري است، آیا دستورات اجرایی در خصوص دست -2

  متوقف شود و در این موارد تکلیف قاضی اجراي احکام چیست؟

  سؤاالت فوق را در خصوص درخواست واخواهی که به طور واقعی ابالغ شده است تشریح کنید.  -3

  

 پاسخ:

با توجه به مالك مواد  و 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406) اوًال، در فرض سؤال، مستفاد از ماده 3و  1

همین قانون، مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به رأي  440و  432

چه بیان شد در خصوص تجدید قانون یادشده، آن 432غیابی، دادگاه صادرکننده رأي است و با توجه به صریح ماده 

دادگاه صادرکننده رأي مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است، تشخیص خواهی نیز حاکم است و چون نظر و فرجام



در مرحله  چه پس از مهلت مقرر قانونی، محکوم¬طرح آن در مهلت قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ لذا چنان

ه کنخواهی کند، قاضی اجراي احکام کیفري بدون ایاجراي حکم از رأي غیابی واخواهی یا به آن اعتراض یا فرجام

دارد و دادگاه نفیًا یا اثباتًا اظهار نظر کند، اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه صادرکننده رأي ارسال می

، خواهیمذکور نیز با مالحظه پرونده و احراز موجه یا غیر موجه بودن یا داخل یا خارج از مهلت بودن واخواهی یا فرجام

  کند. یا رد اتخاذ می حسب مورد تصمیم مقتضی مبنی بر قبول

به جهات عذر موجه به عنوان یکی از دالیل  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406ثانیاً، هر چند در ماده 

گفته درباره ¬قانون پیش 432پذیرش واخواهی خارج از مهلت مقرر اشاره نشده است، ولی با لحاظ حکم کلی ماده 

ه آرا، این قاعده درباره واخواهی که همانند تجدید نظرخواهی و پذیرش عذر موجه در طرق عادي اعتراض ب

کند و نحوه رسیدگی به ادعاي عذر موجه نیز برابر ماده ¬خواهی داراي مهلت اعتراض است نیز صدق می¬فرجام

  اخیرالذکر است.

صادرکننده در این صورت اجراي رأي متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه «مفروض عبارت -2

مواردي است که اجراي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406ماده  2مذکور در تبصره » شودحکم اعزام می

علیه پیش از جلب و ¬علیه است و چنانچه محکوم¬رأي کیفري آغاز شده است و مسبوق به حضور یا جلب محکوم

نسبت به رأي اعتراض کرده باشد نیز با احراز صحت اي یا از طریق وکیل بدون حضور در اجراي احکام، طی الیحه

  خواهی قابل رسیدگی است.علیه یا وکیل وي، واخواهی یا فرجام¬انتساب اعتراض به عمل آمده به محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/04    

7/1400/26   

  ح 26-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

حقی یا بطالن دعوي خواهان صادر شده و خواهان نسبت به رأي  در فرجه قانونی در دادنامه بدوي حکم به بی -1

اعتراضکرده و بعد از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و مشخص شدن شعبه تجدیدنظر، خواهان بدوي با تقدیم 

تواند کند. حال اقدام دادگاه تجدیدنظر چه میسترد میاي خطاب به دادگاه تجدیدنظر، دعوي اولیه خود را مالیحه

  باشد؟ 

در بعضی موارد در خصوص قبول واخواهی یا تجدیدنظرخواهی که از طرف معترض خارج از فرجه قانونی تقدیم  -2

دفتر دادگاه بدوي شده، محکمه بدوي بدون بررسی موضوع یا با استدالل ناصواب اعتراض را موجه و در فرجه تلقی 

دارد آیا دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به تجدیدنظرخواهی کند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میمی

  می باشد است؟

 پاسخ:

اوًال، در صورت استرداد دعواي بدوي از جانب تجدیدنظرخوانده (خواهان) در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع   -1

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 107ماده » ج«ر ضمن نقض حکم بدوي، طبق بند او صادر شده است، دادگاه تجدیدنظ

کند. بدیهی است شرایط مقرر در بند مذکور در این مرحله اقدام می 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

  نیز باید رعایت شود.

ست که دعواي وي در مرحله بدوي از نظر ثانیاً، در فرضی که خواهان بدوي تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا ا

شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعواي مردود غیر ممکن است؛ از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 

  تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.این قانون تجدیدنظرخواه می 363

کننده ، دادگاه صادر1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ادگاهقانون آیین دادرسی د 340برابر ماده  -2

رأي تجدیدنظرخواسته در صورتی که عذر اعالم شده از سوي تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، نسبت به 

ه بدوي اخواهی بودن این تصمیم دادگنظرکند. مقنن راجع به قابل تجدیدپذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می

قانون یاد شده، تصمیم مزبور قابل  332سکوت کرده است؛ بنابراین با عنایت به عمومات قانونی به ویژه ماده 

تجدیدنظرخواهی نیست و بدون تجدیدنظرخواهی نیز دلیلی بر مداخله دادگاه تجدیدنظر و اتخاذ تصمیمی بر خالف 

ها باید موجه و مستدل باشد، ولی عدم ذکر مات دادگاهتصمیم قطعی دادگاه بدوي وجود ندارد. ضمنًا گرچه تصمی

  علت موجه بودن عذر در تصمیم دادگاه بدوي نیز مجوزي براي مداخله دادگاه تجدید نظر نیست.



 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/06    

7/1400/20   

  ع 20-192-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي با توجه به برخی از مواد قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت

که از مراجع واگذارکننده زمین آن 2از جمله ماده   1381تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 

برده است، آیا اشخاص حقیقی که اقدام به واگذاري  هاي دولتی و غیر دولتی نامها، نهادها و دستگاهاعم از سازمان

  نمایند، از شمول قانون مزبور خارج هستند؟زمین به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر می

 پاسخ:

قانون منع فروش و واگذاري  1مندرج در ماده » هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضی«که عبارت با عنایت به این

هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب نی براي امر مسکن به شرکتاراضی فاقد کاربري مسکو

هاي دولتی است و هم الشمول است؛ بنابراین ممنوعیت مذکور هم شامل دستگاهبه صورت کلی و عام 6/5/1381

  گیرد.اشخاص خصوصی را در بر می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/29    

7/1400/13   

  ك 13-186/2-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ضربات شالق حدي «تصریح دارد:  1398نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات و ... مصوب آیین 131ماده 

. ..»محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوي و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می شود و.

چنانچه پزشکی قانونی اجراي شالق حدي بر قسمتی از بدن محکوم «نامه: این آیین 130از طرفی، وفق تبصره ماده 

ن ، کل بدن ز»بدن«آیا منظور از واژه ». رسدشود و نوبت به ضغث نمیرا بالمانع بداند، بر اساس این نظر اقدام  می

امه تفسیر آیین 131را در محدوده ماده » بدن«بایستی واژه که میغیر از مواردي است که ممنوع شده است؛ یا این

  است؟» شانه تا پایین کمر«کرد که شامل 

 پاسخ:

نامه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، آیین« 123با توجه به ماده 

» رییس قوه قضاییه 1398هاي معین مصوب شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل

صره در تب» تی از بدنقسم«در خصوص مواضعی از بدن که نواختن شالق به آن ممنوع است؛ و نظر به اطالق عبارت 

(شانه تا پایین کمر زن)  131محدود به موضع مذکور در ماده » قسمتی از بدن«نامه مذکور، عبارت آیین 130ماده 

گیرد؛ بنابراین چنانچه نامه در بر میآیین 123هاي مقرر در ماده نبوده و هر موضعی از بدن را با رعایت ممنوعیت

نامه، اجراي شالق حدي را بر قسمتی از بدن محکوم زن بالمانع آیین 130ماده پزشکی قانونی در اجراي تبصره 

  د.رسشود و نوبت به ضغث نمیبداند، شالق بر این موضع از بدن ولو خارج از شانه تا پایین کمر باشد اجرا می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/20    

7/1400/8   

  ح  8-9/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که زوجه به طرفیت زوج دادخواستی به خواسته طالق به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و 

ق کند، آیا شرط تنصیف دارایی به زوجه تعلتحقق وکالت و یا به سبب وکالت مطلق در امر طالق به دادگاه تقدیم می

  گیرد؟می

 پاسخ:

مندي از حق تنصیف هاي رسمی ظهور در آن دارد که بهرهتنظیم شروط ضمن عقد نکاح مندرج در نکاحنامه نحوه

شروط یاد شده، منصرف از مواردي است که زوجه به دلیل تحقق یکی از شروط مندرج » الف«دارایی موضوع بند 

ارداد و احراز قصد مشترك طرفین با کند؛ با این حال تفسیر قربه وکالت از زوج درخواست طالق می» ب«در بند 

  کننده است.لحاظ اوضاع و احوال بر عهده مرجع رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/19    

7/99/2027   

  ح 2027-139-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت بروز هرگونه اختالف در این قرارداد و یا آثار آن « اند کهاي طرفین قرارداد عیناً شرط کردهنامهدر مبایعه

داور «که منظور از داوري که در متن قرارداد راجع به اینتوضیح آن». موضوع از طریق داوري حل اختالف شود

تصریحی ندارد و طرفین پس از بروز اختالف در خصوص انتخاب داور یا داوران » هیأت داوران«است یا » احد

  اند.و توافقی نکرده تراضی

  با توجه به شرط داوري یادشده، آیا دادگاه باید یک نفر داور را  تعیین کند یا سه نفر را؟ -1 

یک از طرفین در جلسه داوري به صالحیت تعیین کرده باشد و هیچ» یک نفر داور«در فرض سؤال چنانچه دادگاه  -2

احد نیز در مهلت قانونی رأي خود را صادر کرده باشد و شخص داور یا تعداد داور اعتراضی نکرده و داور و

ي انتخاب داور واحد توسط دادگاه صرفاً به ماهیت رأي داور اعتراض علیه رأي داوري، بدون تعرض به نحوهمحکوم

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 489ماده  1کند و رأي را خالف قوانین موجد حق بداند (بند 

بایست سه نفر داور را تواند با این عنوان که دادگاه سابقًا می)، آیا دادگاه تجدیدنظر می1379مور مدنی مصوب ا

  قانون یادشده رأي داور را ابطال کند؟ 489ماده  6کرد، وارد ایرادات شکلی شده و مستند به بند انتخاب می

بوده است؛ چرا که در » داور واحد«ین از شرط داوري که، دادگاه بدوي بر این باور است که مقصود طرفتوضیح آن

  شد.غیر این صورت باید در متن شرط به هیأت داوران اشاره می

 پاسخ:

آن است که  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 464اوالً، مستفاد از ماده 

ي مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داور

داوري متشکل از سه نفر خواهد بود. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه یک نفر داور تعیین کرده و داور بدون اعتراض 

ا ر طرفین رسیدگی کرده است، در واقع طرفین به طور ضمنی رسیدگی توسط داور واحد تعیین شده توسط دادگاه

، 469بینی شده در مواد این قانون که ناظر بر موارد پیش 489ماده  6اند و در هر حال موضوع از شمول بند پذیرفته

  و ... است، خارج است و از این جهت موجبی براي بطالن رأي داور وجود ندارد. 473و  470

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/27    

7/99/2020   

  ك  2020-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  شود؟قانون مجازات اسالمی کتاب تعزیرات مشمول ازدواج موقت نیز می 647در ماده » عقد ازدواج«آیا عبارت  -1

از نوع فعل و مثبت قانون مجازات اسالمی، آیا رفتار مرتکب در این ماده صرفاً  2با توجه به تعریف جرم در ماده  -2

  شود؟است یا ترك فعل را نیز شامل می

 پاسخ:

قانون مجازات  647نکاح منقطع (موقت) در قانون مدنی پذیرفته شده است و با توجه به اطالق ازدواج در ماده  -1

  شود.، احکام فریب در ازدواج شامل نکاح منقطع نیز می1375اسالمی مصوب 

با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و نیز مستفاد  -2

، فریب در ازدواج مستلزم اقدامات مادي براي 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  647از مقررات ماده 

لیاتی نسبت به طرف ازدواج موجب فریب او در ازدواج فریب دادن طرف ازدواج است که با وانمود کردن یا انجام عم

گردید. با این حال تشخیص گرفت، مزاوجت نیز منتفی میشود؛ به نحوي که اگر این اقدامات مادي صورت نمیمی

کننده موضوع فریب در هر مورد با توجه به شرایط پرونده و لحاظ عرف و عادت به عهده مقام قضایی رسیدگی

  است.

 د محمدي باردئیدکتر احم

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/22    

7/99/2016   

  ك  2016-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه در یکی از محاکم کیفري دو به مجازات حبس تعزیري درجه پنج محکوم و رأي در فرضی که شخص محکوم

علیه به دلیل نگهداري مواد شود و از سوي دیگر محکوماصداري در دادگاه تجدیدنظر استان تایید و قطعی می

ه دو محکوم و رأي اصداري در دیوان گردان در دادگاه انقالب با وصف تعدد قاضی به مجازات تعزیري درجروان

قانون آیین دادرسی کیفري  510ماده » پ«شود و در نهایت در اجراي مقررات موضوع بند عالی کشور تایید می

گردد؛ رسیدگی و صدور حکم واحد در صالحیت چه مرجعی است؟ و آراء اصداري در دیوان عالی کشور نقض می

ان با توجه به حدود صالحیت محاکم تجدیدنظر استان، آیا محکمه تجدیدنظر در فرض صالحیت دادگاه تجدیدنظر است

علیه به مجازات تعزیري اخیرالذکر در مقام تجمیع احکام، صالحیت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت محکوم

  درجه دو دارد یا خیر؟

 پاسخ:

و حکم دیگر در دیوان عالی کشور ابرام در فرض استعالم که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر 

احکام را  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510ماده » پ«شده است و دیوان عالی کشور در اجراي بند 

» ب«نظر از درجه جرم و میزان مجازات مطابق بند نقض کرده است؛ مرجع صالح جهت صدور حکم واحد، صرف 

  است.این ماده، دادگاه تجدیدنظر استان 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/08    

7/99/2013   

  ك 2013-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

حسب تصریح قانون آیین دادرسی کیفري، در دادگاه بخش آراء صادره از سوي رئیس دادگاه به دادرس و آراء صادره 

ه، شود. در این حوزعنوان دادستان و به منظور استفاده از حق تجدیدنظر ابالغ می از سوي دادرس به رئیس دادگاه به

توان باشم با توجه به ایراد دادگاه تجدیدنظر استان به عدم ابالغ دادنامه، آیا میاینجانب فعال قاضی واحد می

  هاي صادره را به دادستان شهرستان ابالغ کرد؟دادنامه

 پاسخ:

که رأي البدل) حضور داشته باشد و با فرض ایناه بخش تنها یک قاضی (رئیس یا دادرس علیکه در دادگدر صورتی

 خواهی از آراء با توجه به لزوم تفکیکتوسط قاضی مذکور صادر شده است، انجام وظیفه دادستان از حیث تجدید نظر

دادستان مرکز شهرستان است؛  جایگاه دادستان از قاضی صادر کننده رأي، تا حضور قاضی دیگر در بخش بر عهده

  بنابراین آراء نیز باید به دادستان مذکور ابالغ شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/25    

7/99/1998   

  ك 1998-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  با توجه به پذیرش مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی:

که جرم در راستاي منافع شخص حقوقی بوده چیست؟ آیا این منافع باید در راستاي مالك و معیار احراز این -1

اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که براي آن تاسیس شده باشد یا به صورت کلی هر گونه منفعتی 

  شود؟ عاید شخص حقوقی شود جرم متوجه شخص حقوقی می

هاي شخص حقوقی مصادره کل اموال است. در فرض صدور قانون مجازات اسالمی، از مجازات 20طبق ماده  -2

که اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام حکم به مصادره کل اموال با عنایت به این

ث که مرتکب جرم نشدند است که شاید عضو هیأت مدیره هم نباشند، آیا اجراي این مجازات ناقض حقوق اشخاص ثال

دار شرکت یا شخص حقوقی هستند نخواهد بود؟ به بیان دیگر، شخص حقوقی اگرچه شخصیت و صرفًا عضو و سهام

 دارانتوان قایل به مشاعی بودن این اموال به نام شخص حقوقی و اعضا و سهامو مالکیت مستقل دارد ولی آیا می

ا رعایت تشریفات قانونی و به عنوان معترض ثالث به حکم مصادره اموال توانند بداران میبود؟ آیا اعضا و سهام

  اعتراض کنند ومدعی مالکیت اموال و حقوق مصادره شده شوند؟ 

 پاسخ:

این است که ارتکاب  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  143در ماده » در راستاي منافع آن«منظور از عبارت  -1

قانونی شخص حقوقی است، در جهت تأمین نفعی براي شخص حقوقی باشد و جرم توسط شخص حقیقی که نماینده 

این امر مستلزم آن نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم منتفع شود؛ بلکه کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده 

 وشخص حقوقی در راستاي منافع شخص حقوقی تشخیص داده شود و این موضوع با توجه به تحقیقات به عمل آمده 

مندرجات پرونده و شیوه ارتکاب جرم و شرایط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی و متخصص، 

  شود.کننده به موضوع احراز میتوسط مرجع قضایی رسیدگی

قانون مجازات اسالمی  20ماده » ب«حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفري به استناد بند  -2

قانون یادشده زمانی  22این قانون است و طبق ماده  19، مجازات تعزیري درجه یک موضوع ماده 1392مصوب 

شود که شخص حقوقی براي ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود اعمال می

وع اعتراض شخص ثالث موضوعیت چنین در امور کیفري، موضرا منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است. هم

هایی که مطابق این قانون به ، شرکت1311قانون تجارت مصوب  580که مطابق ماده ویژه آنندارد (منتفی است)؛ به



اند، داراي شخصیت حقوقی مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی ثبت رسیده

  (صاحبان سهام آن) است.

 حمد محمدي باردئیدکتر ا

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/02/29     

7/99/1996   

  ح 1996-68-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  8نظر به ماده 

دیده که هر چه و ارائه فرمولی راجع به قیمت متعارف خودرو و نحوه مطالبه خسارت متعارف خودروي آسیب 1395

قیمت خودرو به سبب مرور زمان و تورم اقتصادي افزایش یابد، خسارت وارده بر خودرو توسط کارشناس کمتر 

متعارف زمان وقوع تصادف را مطالبه  تواند قیمتدیده غیر مقصر میمحاسبه خواهد شد، آیا مالک خودروي خسارت

 که قیمت اعالمی کارشناس به نرخ روز کارشناسی صرفاً قابل مطالبه است؟کند؟ یا این

  پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  8ماده  3اوالً، وفق تبصره 

ترین ¬دث رانندگی صرفًا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانخسارت مالی ناشی از حوا« 1395نقلیه مصوب 

ماده  4و برابر تبصره » نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود¬خودروي متعارف از طریق بیمه

) سقف تعهدات %50منظور از خودروي متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد («یادشده  8

ارزیابان خسارات موضوع «همین ماده  5و به موجب تبصره » شود، باشد¬ه در ابتداي هر سال مشخص میبدنی ک

هاي بیمه و کارشناسان رسمی دادگستري در هنگام برآورد ¬و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت 39ماده 

ه خسارت متناظر وارده ب«ت ؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخ»خسارت، موظفند مطابق این ماده اعالم نظر کنند

  عمومات مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.» ترین خودروي متعارف¬گران

این قانون، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف زمان  39یادشده و ماده  8ماده  5ثانیاً، با توجه به ظاهر تبصره 

  شود و نه زمان وقوع تصادف.ارزیابی توسط کارشناس محاسبه می

  دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/25    

7/99/1994   

  ح 1994-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اید گیرد؟ آیا باتالف و تسبیب، برآورد زیان بر مبناي بهاي چه زمانی انجام میدر صورت ورود خسارت و در نتیجه 

ارزش و بهاي مال در زمان تلف و یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رأي مالك است؟  در این صورت تکلیف 

تی بر کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورودخسارت و صدور یا اجراي رأي چیست؟ براي مثال چنانچه کسی خسار

ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و  طرح دعوي و  صدور رأي چند سال باشد، دادگاه جنگل

  کننده باید بهاي چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟رسیدگی

 پاسخ:

که در نتیجه اتالف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد آن ها و منابع طبیعی؛ اعم ازاوالً، جبران خسارات وارده بر جنگل

قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره  331و  328عام مسؤولیت مدنی و مواد 

باشد که به موجب آن میزان  1371قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب  1ماده  3

هاي درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی (جهاد ه ناشی از قطع گونهخسارت وارد

هاي توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه 29ماده » الف«که مشمول بند شود و یا آنکشاورزي) برآورد می

ا پنج برابر خسارت وارد اي تباشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جریمه 1395مصوب 

ان که به طور کلی تحت عنوشود و یا آنبرداري یا تلف شده محکوم میشده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره

  ها قرار گیرد.جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگل

ون مدنی، پس از ارجاع موضوع قان 312و  311ثانیاً، در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد 

کند و به کارشناس، کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی برآورد و اعالم می

تواند گیرد و لذا دادگاه نمیاالصول با طی تشریفات مقرر قانونی، میزان برآورد شده مورد لحوق حکم قرار میعلی

را به زمان اجراي حکم موکول کند. همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجراي حکم  برآورد و تعیین میزان خسارت

قانون کانون کارشناسان  19به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده 

  خارج است.  1381رسمی دادگستري مصوب 

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 522رر در ماده بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مق

  ، در نتیجه طرح دعواي مستقل بعدي از سوي 1379و انقالب در امور مدنی مصوب 



علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه اعالمی توان محکومنفع، میسازمان ذي

  مرکز آمار ایران) محکوم کرد. از سوي مراجع رسمی (در حال حاضر

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 12ماده » ب«ثالثاً، بدیهی است حکم مقرر در بند 

هاي عمومی، با اصالحات و الحاقات بعدي از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجراي طرح 1379

طابق شود، مها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد میبرداري از معادن بر جنگلرهاي و اکتشاف و بهعمرانی و توسعه

  شود.هیأت وزیران و جداول پیوست آن محاسبه می 20/5/1392نامه اجرایی این بند مصوب آیین

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/02/25     

7/99/1990   

  ك 1990-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تعزیرات است یا  669ي آیا مصادیق تهدید به عنوان معاونت در جرم، محدود به همان مصادیق مندرج در ماده

اي عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مد نظر را مرتکب شود؛ به عنوان مثال، معشوقهفراتر از آن را نیز شامل می

 دهد.خود با او پایان می نشود، به رابطه

  پاسخ:

که رکن مادي معاونت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  126ماده » الف«موضوع بند » تهدید به ارتکاب جرم«

قانون مجازات  669شود، متفاوت از تهدیدي است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده در جرم محسوب می

که در ردیف » تهدید به ارتکاب جرم«انگاري شده است؛ با این توضیح که جرم 1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

قانون صدرالذکر آمده است، مقید و محدود به  126ماده » الف«د ترغیب، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم در بن

تهدید به «آمده است و هر نوع  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  669مصادیق تهدیدي نیست که در متن ماده 

که در تهدیدشونده مؤثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود، » ارتکاب جرم

شود که تشخیص آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در ادیق تهدید بند صدرالذکر محسوب میاز مص

کننده است. در مثالی که در استعالم آمده است، چون تهدیدشونده که موجب وقوع جرم شده است، با قاضی رسیدگی

 1375ون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب قان 669موضوع مثال از مصادیق تهدید به شرحی که در ماده » تهدید«

باشد، لذا صرف تهدید به نحوي که بیان شده آمده است (تهدید به ضررهاي نفسی، شرفی و مالی یا افشاي سّر) نمی

اي بر تهدیدشونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وي به شود، ولی چنانچه این تهدید به گونهاست جرم محسوب نمی

قانون صدرالذکر باشد  126ماده » الف«تواند از مصادیق تهدید موضوع بند جرم واقع شود، میارتکاب جرم شده و 

 کننده است.که احراز آن همانطور که بیان شد، با قاضی رسیدگی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد محمدي باردئی



 

1400/02/08    

7/99/1989   

  ك 1989-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  شود؟قانون مجازات اسالمی، قالب تصمیم دادگاه چیست و به چه نحو انشاء می 88ي ماده» پ«در بند 

 پاسخ:

بت به این که سیاست مقنن نسدر جرایم تعزیري ارتکابی توسط افراد بین نه تا پانزده سال تمام شمسی با توجه به این

قانون مجازات اسالمی  88ت و تصمیماتی هم که دادگاه طبق ماده افراد، حمایتی و مبتنی بر عدم تعقیب کیفري اس

کند از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی است؛ بنابراین این تصمیمات در قالب درباره این افراد اتخاذ می 1392مصوب 

ه سال پانزد شود و در فرض استعالم، دادگاه پس از اقدام به نصیحت طفل یا نوجوان که بین نه تاانشاء نمی» حکم«

  کند.آزادي بدون قید و شرط وي را صادر می» دستور«جلسه کردن مراتب، تمام شمسی سن دارد و صورت

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/12    

7/99/1980   

  ح 1980-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

پذیرد و وکیل در پرونده حقوقی که طرح و دفاع از دعوي در مرحله بدوي توسط وکیل دادگستري صورت می

مذکور حق تجدیدنظرخواهی در مرحله باالتر را دارد و با وصف ابالغ دادنامه به وي و انقضاي مهلت تجدیدنظرخواهی 

اند با استناد به عذر موجه در خارج از مهلت توو عدم تجدیدنظرخواهی توسط وکیل مذکور، آیا خوانده (اصیل) می

  قانونی تقاضاي تجدیدنظرخواهی کند؟ 

و  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه 38با توجه به مقررات مواد 

کیل خوانده است یا شخص اصیل این قانون، آیا ارائه عذر موجه در تجدید نظرخواهی با و 47به ویژه تبصره ذیل ماده 

  نیز مجاز به تجدید نظرخواهی خارج از مهلت قانونی با ادعاي عذر موجه است؟

 پاسخ:

گذار از پذیرش معاذیر قانونی جلوگیري از تضییع حقوق اشخاصی است که به لحاظ وجود موانعی که هدف قانون

رسد جریان اند؛ لذا به نظر میمهلت مقرر قانونی نبودههاست، قادر به اقدام در ایجاد یا رفع آن خارج از اراده آن

ف فرد تواند از طرمقررات مربوط به معاذیر قانونی و استناد به این معاذیر قائم به شخص است و شخص دیگري نمی

 معذور اعمال حق کند. در فرض سؤال با توجه به اینکه وکیل خوانده وکالت در تجدید نظرخواهی داشته است، معاذیر

مربوط به شخص خوانده مانع اجراي حق و اعتراض به رأي در مهلت مقرر قانونی نبوده و اعمال آن توسط وکیل 

  رسد ادعاي عذر موجه از سوي اصیل مؤثر در مقام نیست.ممکن بوده است. لذا به نظر می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/01    

7/99/1977   

  ك  1977-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که کفیل در پرونده اجراي احکام مدنی مکفول را  خارج از وقت اداري و بدون احضار قاضی اجراي 

احکام مدنی و در مرجعی غیر از اجراي احکام مدنی مثل دادسرا، کالنتري و زندان حاضر کند آیا  از مسؤولیت 

  شود ؟میخویش بري 

 پاسخ:

قانون مدنی،  746با اصالحات و الحاقات بعدي و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  228برابر ماده 

تواند حتی بدون اخطار اجراي احکام، مکفول را به واحد اجراي احکام مدنی کفیل در هر مرحله از اجراي حکم می

قانون مدنی، کفیل باید مکفول را در وقت اداري (زمان  744و  740معرفی کند؛ در این صورت، مستنبط از مواد 

ي که براي معرفی مکفول قبالً به ومقرر) به شعبه اجرا کننده حکم تحویل دهد تا از وي رفع مسؤولیت شود؛ مگر این

ل ، تحویاخطار شده باشد که در این صورت، چنانچه تحویل مکفول در وقت اداري به واحد اجراي احکام مقدور نباشد

  مانع و رافع مسؤولیت استوي به قاضی کشیک بال

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/29    

7/99/1976   

  ك  1976-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري به عنوان مثال قتل عمدي تحت تعقیب قرار  302فردي به اتهام جرایم موضوع ماده 

نماید و با تایید دادستان پس از اعتراض شاکی در فرجه قانونی، گیرد و بازپرس قرار نهایی منع تعقیب صادر میمی

قض قیب را نشود و دادگاه کیفري یک بعد از تحقیقات مجدد، قرار منع تعپرونده به محکمه کیفري یک ارجاع می

  کند:می

الذکر قرار قانون فوق 405و  276و  274باید مطابق با مواد آیا دادگاه کیفري یک همانند محاکم کیفري دو می -1

  جلب به دادرسی صادر کند؟

تواند با وجود نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی صادر نکند و بازپرس تکلیف آیا دادگاه کیفري یک می -2

  که پس از تحقیقات دوباره، در خصوص اتهام قبلی متهم به صورت ماهوي نفیًا یا اثباتًا اظهار نظر کند؟ نماید

تواند با وجود تکلیف دادگاه کیفري یک نفیًا یا اثباتًا اظهار نظر مجدد ننموده و دوباره پرونده را آیا بازپرس می -3

  دادگاه اعاده نماید؟الصدور به جهت تایید یا نقص تحقیقات قرار سابق

بازپرس منع تعقیب باشد، تصمیم به چه شکل خواهد بود؟ صدور قرار  در فرض تبعیت از دادگاه، چنانچه عقیده -4

  جلسه به تاکید بر نظر سابق؟نهایی منع تعقیب یا صرفًا صورت

 یدگی به اعتراض شاکیجلسه به تاکید بر نظر سابق و اعاده مجدد پرونده به دادگاه براي رسدر فرض صورت -5

تواند اصرار ورزد تا بازپرس تصمیم خویش را در قالب قرار نهایی اتخاذ پیرو قرار منع تعقیب قبلی، آیا دادگاه می

  نماید؟

در فرض تبعیت از دادگاه، چنانچه بازپرس مجددا در خصوص اتهام قبلی متهم قرار منع تعقیب صادر کند، تکلیف  -6

  واهد شد؟الصدور چه خیفري یک پیرو اعتراض شاکی نسبت به قرار نهایی منع تعقیب سابقپرونده مفتوح دادگاه ک

  

 پاسخ:

سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفري یک (به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  405مطابق ماده  -1

این قانون، در  274ابق ماده هاي کیفري مقرر شده است و مطاستثناي موارد خاص) همان است که براي سایر دادگاه

صورتی که دادگاه، اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند آن را نقض و قرار جلب به دادرسی 

  کند و در این خصوص تفاوتی بین دادگاه کیفري یک و دو نیست.صادر می



تواند دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میگفته، در مواردي که به نظر دادگاه تحقیقات پیش 274مطابق ماده  -2

تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. لذا نقض قرار منع تعقیب به دلیل نقص 

  تحقیقات و الزام بازپرس به اظهار نظر مجدد در خصوص موضوع واحد موجه نیست.

قانون آیین دادرسی کیفري و مستفاد از مواد  2مذکور در ماده » فريقانونمندي دادرسی کی«با عنایت به اصل  -3

  این قانون، بازپرس صرفاً در چارچوب موازین قانونی مکلف به تبعیت از دادگاه است.  93و  105

  ها منتفی است.هاي فوق، پاسخ به این سؤالبا توجه به پاسخ سؤال -6و  5 -4

 دکتر احمد محمدي باردئی

    ل حقوقی قوه قضاییهمعاون اداره ک



 

1400/02/29    

7/99/1970   

  ع 1970-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و 

ها و افراد در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه 1337کشوري مصوب  

الت شود و قانونگذار خود معامبندي میمشمول قانون را به تفصیل بیان می کند و همچنین در این قانون معامالت رتبه

  فت:توان نتیجه گرکند؛ میجزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می

هاي دولتی و نهادهاي توانند با ادارات دستگاهبر طبق قانون یادشده در معامالت دولتی و کشوري افراد مشمول می

عمومی معامالت جزئی و خرد انجام دهند و منع قانونی در انجام این معامالت نیست. از طرفی قانونگذار در تبصره 

با اصالحات و الحاقات  1375شوراهاي اسالمی کشور مصوب قانون تشکیالت وظایف و انتخابات  95ذیل ماده  1

ها و ها را از انجام هر گونه معامله با دهیاري، شهرداري و سازمانبعدي اعضاي شورا و بستگان درجه اول آن

  کند. در این قانون:هاي وابسته به آن منع میشرکت

  یست؛قانونگذار در مقام بیان امور مالی و مسایل مربوط به آن ن -1

کند که آیا قانون اخیرالذکر، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در قانونگذار اشاره نمی -2

  کند یا آن قانون به قوت خود باقی است.را نسخ می 1337معامالت دولتی و کشوري مصوب 

با اصالحات و  1375شور مصوب قانونگذار در (قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی ک -3

الحاقات بعدي) با قید هیچ نوع معامله اعضاي شوراهاي اسالمی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها را از 

وان تشود. بر این اساس میهرگونه معامله با دهیاري و شهرداري منع می کند که بالطبع معامالت خرد را هم شامل می

، اي با دهیاريها حق هیچ نوع معاملههاي اسالمی شهر و روستا و بستگان درجه اول آننتیجه گرفت که اعضاي شورا

  هاي وابسته به آن ندارند.شهرداري و شرکت

با اصالحات و الحاقات بعدي  1375چنانچه قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور مصوب 

  گونه تفسیر کنیم که:را این

دارد که یا قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در فحواي قانون یادشده اذعان می -1

اي به نسخ این قانون نشده است یا نسخ شده که از سوي قانونگذار اشاره 1337معامالت دولتی و کشوري مصوب 

نه گواند و این افراد حق هیچمداخله مستثنی شده که اعضاي شوراهاي اسالمی شهر و روستا از شمول قانون منعاین

ها ندارند که در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است؛ چرا اي حتی معامالت خرد با دهیاري و شهرداريمعامله



توانند در قالب معامالت که در قانون منع مداخله رؤساي سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، سفراء و کارکنان دولت می

ها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون هاي دولتی و نهادهاي عمومی از جمله شهرداري و دهیاريرد با دستگاهخ

تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهاي اسالمی شهر و روستا هم 

بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده  شوند.از انجام هر گونه معامله با شهرداري و دهیاري منع می

  است.

توان نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون تشکیالت، وظایف و قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح می -2

با اصالحات و الحاقات بعدي قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته  1370انتخابات شوراهاي اسالمی کشور مصوب 

ود قانونگذار جلب توجه به مقررات مالی و مشمولیت اعضاي شوراهاي اسالمی شهر و روستا در قانون است و مقص

  منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري است.

ر وقفه در امو قانونگذار در قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور قصد ایجاد اختالل و -3

ها را ندارد؛ چرا که در صورتی که قید هیچ نوع معامله را به معامالت خرد و یا دیگر جاري شهرداري و دهیاري

قانون منع مداخله نیست هم تعمیم بدهیم، به عنوان نمونه بستگان  1ماده  3گانه تبصره معامالتی که جزء موارد هفت

ها در طرح تملک و تعریض شهرداري یا دهیاري قرار ی که ملک آندرجه اول شوراهاي اسالمی شهر در صورت

گیرد، حق عقد قرارداد و توافق با شهرداري را ندارند که بالطبع باعث ایجاد اختالل و وقفه در امور جاري شهرداري 

  شود.ها میو دهیاري

آن دو، خواهشمند است نظر مشورتی با توجه به صراحت هر دو قانون و نتایج به دست آمده از تصریح محتوا و فحواي 

  هاي آن اعالم فرمایید.خود را در خصوص چگونگی تجمیع این قوانین و تبصره

 پاسخ:

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  95تبصره یک ماده  -1

امله اعضاي شوراهاي مذکور و بستگان درجه یک با اصالحات و الحاقات بعدي که متضمن بیان ممنوعیت مع 1375

هاي وابسته به آن است، موجبی براي مستثنی شدن اعضاي شوراهاي ها و شرکتها با شهرداري، دهیاري، سازمانآن

یاد شده از شمول الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت 

الذکر حکومت نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق 1337مصوب  دولتی و کشوري

با اصالحات  1355نامه معامالت شهرداري تهران مصوب قانون اصالح و تسري آیین 4ندارد. ضمنًا مطابق ماده 

معیت، شوراهاي اسالمی شهر ها و کالنشهرها و شهرهاي باالي یک میلیون نفر جهاي مراکز استانبعدي به شهرداري

  اند.هاي شهر سابق شدهجانشین انجمن



انجام «با اصالحات و الحاقات بعدي، عبارت  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  79مستفاد از ماده  -2

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراي اسالمی کشور و انتخابات شهرداران  95در تبصره یک ماده » معامله

ها و با اصالحات و الحاقات بعدي منصرف از قراردادهاي مربوط به استخدام اشخاص در شهرداري 1375مصوب 

  شود.ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار میدهیاري

با اصالحات و  1375قانون تشکیالت و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور مصوب  95اده اطالق تبصره یک م -3

الحاقات بعدي منصرف از مواردي است که شهرداري یا دهیاري مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و 

ك متعلق به اشخاص؛ هاي عمرانی به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و امالامالك در اجراي طرح

  کند.ها میاز جمله اعضاي شوراي شهر و بستگان درجه اول آن

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/07    

7/99/1965   

  ح 1965-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

دادخواست اثبات حق ارتفاق اختالف نظر است؛ ي طرح هاي متعدد در خصوص نحوهرساند در پروندهبه استحضار می

نفع به طرفیت همان شود و ذيکه در مواردي که تنها یکی از وارث مانع عبور شخص از ملک خود میتوضیح آن

که دیگر وراث ممانعتی ندارند، آنان را کند و بدون اطالع از تعداد وراث و با توجه به اینشخص اقامه دعوي می

دانند و برخی قرار عدم استماع دهد، برخی همکاران تجدید نظر این دعوي را قابل استماع میمیطرف دعوي قرار ن

کنند. خواهشمند است اعالم نظر فرمایید که آیا دعواي اثبات حق ارتفاق و رفع ممانعت از حق به دعوي صادر می

  ت؟نمایند، قابل استماع اسطرفیت برخی از وراث یا شرکا که ممانعت از حق می

 پاسخ:

جا که دعواي اثبات حق ارتفاق نسبت به ملک مشاعی، غیر قابل تجزیه به نسبت سهم مالکان مشاعی اوالً، از آن

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 2است، تمامی مالکان مشاعی باید طرف این دعوا قرار گیرند؛ والّا طبق ماده 

  شود.قرار عدم استماع آن صادر می 1379و انقالب در امور مدنی مصوب 

که دعواي ممانعت از حق ارتفاق نسبت به ملک مشاعی فقط متوجه شخص یا اشخاصی است که ثانیاً، با توجه به این

اند، قابل استماع بوده و طرف دعوا قرار گرفتن تمامی اند، طرح دعوي علیه اشخاصی که ممانعت کردهمانع شده

  باشد.استماع دعواي یادشده نمیمالکان مشاعی شرط 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/04    

7/99/1956   

  ح 1956-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

از  گردد پسله میشخصی طی حکمی محکوم به تحویل شش دستگاه خودرو طبق قرارداد فی ما بین در حق محکوم

نماید اجراي احکام مدنی علیه نسبت به تحویل خودروهاي موضوع اجراییه اقدام نمیتشکیل پرونده اجرایی محکوم

ظور برآورد قیمت روز خودروها به کارشناس قانون اجراي احکام مدنی قرار کارشناسی به من 46به استناد ماده 

به  علیهمنتخب ارجاع و پس از قطعی شدن نظریه و مصون ماندن از اعتراض اقدام به توقیف حساب بانکی محکوم

علیه آمادگی خود را جهت تحویل خودروهاي موضوع گردد سپس محکوممیزان قیمت تعیینی توسط کارشناس می

ا گذاري توسط راهور راین که شش دستگاه خودرو به دالیل فنی و قانونی امکان شماره حکم اعالم نموده با توجه به

علیه نیز با توجه به کاهش قیمت خودروها با نظریه اولیه کارشناس درخواست کارشناسی مجدد نداشته است   محکوم

مند است نظریه مشورتی خود کانون کارشناسان خواهش 19خودروها را نموده است لذا با در نظر گرفتن تبصره ماده 

که آیا ارجاع مجدد کارشناسی با توجه به نواسانات قیمت خودروها وجاهت دارد یا طبق نظریه را در خصوص این

  له مسترد گردد؟اولیه که قطعیت یافته است بهاي خودرو به محکوم

 پاسخ:

جنبه مصداقی دارد و تشخیص مصداق بر نظر از ابهام موجود در مقدمات استعالم، پرسش به نحو مطرح شده صرف

  .عهده مرجع رسیدگی کننده است

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/18    

7/99/1955   

  ع 1955-58-99شماره پرونده:  

  استعالم:

به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و در  1382/9/23رساند فرد داراي پایه قضایی در تاریخ به استحضار می

به منظور تصدي مشاغل غیر از قضا مشمول عفو مقام معظم رهبري شده است؛ لذا این اداره  1384/12/10تاریخ 

کل حسب درخواست ورثه آن مرحوم مبنی بر برقراري حقوق وظیفه احکام کارگزینی بابت غیبت موجه از تاریخ عفو 

خ فوت صادر کرده است، اما (مدیر کل امور فنی) صندوق بازنشستگی کشوري (حسب نامه مقام رهبري تا تاری

) صدور احکام کارگزینی قضایی بابت غیبت موجه از تاریخ عفو 1399/11/1مورخ  22001/ص/17920شماره 

ه است. لذا دمقام رهبري تا تاریخ فوت را صحیح ندانسته و خواستار اصالح احکام کارگزینی در رسته غیر قضایی ش

با توجه به عدم اشتغال به کار نامبرده در کادر اداري، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعالم نظر و 

  نتیجه را به این اداره کل ارسال فرمایند؟

 پاسخ:

و شمول بعدي عفو مقام  1382با توجه به محکومیت فرد داراي پایه قضایی به انفصال دائم از خدمات دولتی در سال 

بایست ، از تاریخ این عفو ایشان می1384معظم رهبري نسبت به نامبرده به منظور تصدي مشاغل غیر از قضا در سال 

شدند. لذا ایام غیبت موجه مذکور در استعالم از تاریخ عفو تا تاریخ در مشاغل غیر از قضا مشغول به خدمت می

صدور احکام کارگزینی قضایی در خصوص غیبت موجه، مبنایی نداشته و فاقد فوت، در رسته غیر قضایی بوده و 

  وجاهت قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

 

1400/02/07     

7/99/1954   

  ح 1954-127-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 522در رابطه با نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 

  :1379در امور مدنی مصوب 

در مواردي که شخص به پرداخت مبلغی بابت اصل دین و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعالم  -1

علیه در جریان عملیات اجرایی بخشی از وجه مورد حکم را پرداخت محکومشده از سوي بانک مرکزي محکوم شود و 

به  ،آیا وجه پرداخت شده باید تماماً بابت اصل دین محاسبه شود یا بخشی از مانده محکومکند، براي محاسبه باقیمی

وان ت؟ آیا میکه صرفاً خسارت لحاظ شودوجه بابت اصل دین و بخشی بابت خسارت تأخیر محاسبه شود و یا آن

شود؟ در صورتی که نظر به محاسبه بالنسبه (بخشی بابت اصل و گفت اصل و فرع یک دین است و از کل کسر می

  بخشی بابت خسارت تأخیر تأدیه) است، چه مقدار باید بابت اصل دین محاسبه شود؟

انک مرکزي مالك محاسبه باشد در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، آیا باید شاخص ساالنه تورم اعالمی از سوي ب -2

یا شاخص ماهیانه؟ در صورت اعالم نظر به شاخص ساالنه نحوه محاسبه تأخیر تأدیه در زمانی که تاریخ شروع و 

  تاریخ پرداخت در یک سال است، چگونه است؟

 

  پاسخ:

کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان اوالً، مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی -1

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

کند که اصل دین با ضابطه مندرج م بر آن صادر میتلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حک

  در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. 

قانون یادشده در حقیقت متضمن حکمی دایر بر پرداخت خسارت نیست و براي جبران کاهش ارزش   522ثانیاً ، ماده 

سارت تنزل ارزش پول وفق این ماده محکوم به پرداخت دین با احتساب خ پول است؛ بنابراین در فرضی که خوانده

به را پرداخت کرده است، مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به علیه بخشی از محکومشده و محکوم

به بر اساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم

  گیرد.¬به که پرداخت نشده است نیز تعلق میحکومپول به آن بخش از م



قانون یادشده، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص  522اوالً، طبق ماده  -2

که در جدول شاخص ساالنه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص ¬شود و با عنایت به اینساالنه بانک مرکزي تعیین می

  زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گیرد. شود، درمی

ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی 

کند. نرخ تورم ¬اي و ساالنه براي هر ماه مشخص و اعالم می¬اعالم نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه

 شود؛ لذا با عنایت بهساالنه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می

قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه براي محاسبه نرخ تورم الزامی است و از  522که در ماده ¬این

شاخص قیمت ساالنه است، براي محاسبه خسارت تأخیر تأدیه،  طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش

هایی که شاخص قیمت در آن تغییر اي و تفاوتی ندارد که ماه¬نرخ تورم ساالنه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه

  سال واقع شده باشد یا خیر. کرده است، در یک

 

  دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/07    

7/99/1951   

  ح 1951-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مدنی در خصوص مسئوولیت راننده مقصر در تصادف رانندگی و با توجه به تصریح  331با نظر به ماده -1

اوت گردد آیا باید تفماده مذکور در خصوص نحوه تعیین مسئوولیت خوانده تعیین خسارات به چه صورتی انجام می

 طور که برخیکه آننقیمت آن خودرو قبل از تصادف با قیمت عرفی خودرو تصادفی همان خودرو لحاظ گردد یا ای

نمایند قیمت قطعات و هزینه تعمیرات شاخص تعیین خسارت است اگرچه ممکن است در عمل کارشناسان برآورد می

برآورد تعیینی طبق هر دو معیار مساوي یا اختالف اندکی باشد اما در برخی مصادیق ممکن است تعیین شاخص میزان 

  خسارات را متفاوت نماید.

دهد هاي تعمیرات را از باب مسئوولیت مدنی و افت ارزش خودرو را طبق ماده مذکور میمقصر هزینه (برخی معتقدند

اند قانون مدنی این نظر فقهی را برگزیده است که مقصر ضامن کسر قیمت خودرو بعد از اما برخی بر این عقیده

  تصادف نسبت به قیمت قبل از آن است و نه چیز دیگري)

گردد یا فقط قانون بیمه اجباري آیا تحدید مسئوولیت شامل راننده مقصر هم می 9ماده  4و  3ه با توجه به تبصر-2

گردد که ظاهرًا همین طور است با توجه به ثالث بودن مبلغ دیه تا ناظر به شرکت بیمه است؟ اگر شامل راننده نیز می

شته به نحوي که تقریبا تمامی خودروها هاي گذابتداي سال آینده از طرفی و نوسان شدید قیمت خودرو در ماه

  گردند مالك عمل قیمت چه زمانی است؟نامتعارف محسوب می

آیا خودرو مورد نظر در ماده مذکور خودرو سواري است یا شامل خودروهایی از قبیل باري و خودروهاي -3

ر آن ماده این قبیل خودروها گردد چرا که ظاهراً بر اساس تعریف مندرج دمسافرکش ( مینی بوس و اتوبوس) هم می

  گردند؟تماماً نامتعارف محسوب می

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  8ماده  3اوًال، به موجب تبصره -2و 1

رین تبه گران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده« 1395وسایل نقلیه مصوب 

 8ماده  4و وفق تبصره » نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بودخودروي متعارف از طریق بیمه

) سقف تعهدات بدنی %50منظور از خودروي متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد («یادشده 

که ممکن است اطالق حکم مقنن مبنی بر نظر از آنن، صرفبنابرای». شود، باشدکه در ابتداي هر سال مشخص می

ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد به» ترین خودروي متعارفخسارت متناظر وارده به گران«پرداخت 



باشد، اما حکم قانونی است که احتماًال با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار 

قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، ویژه بر صاحبان خودروهاي ارزانارف)، به(متع

  االجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.الزم

بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت دیده عالوه بر خسارات وارده به بدنه آن، ثانیاً، چنانچه خودروي شخص زیان

قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات  2قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده 

و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معموًال در خصوص تصادف خودروهاي نو پدید  1345رانندگی مصوب 

  آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است.می

ثالثاً، با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط الزم 

  بر مسئولیت مدنی است.صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم 

نامه شخص ثالث را صادر یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمه 8ماده  3رابعًا، محدودیت مذکور در تبصره 

  کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است.

به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی  قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده 8که فلسفه وضع ماده با توجه به این -3

حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهاي لوکس بوده که در خصوص  1395از وسایل نقلیه مصوب 

آالت کشاورزي و صنعتی و دیگر خودروهاي غیرسواري فاقد مصداق است و نیز با لحاظ خودروهاي باري و ماشین

این قانون استثنایی بر قواعد عام مسؤولیت مدنی است و باید به نحو   8اده م 4و  3هاي آن که حکم مقرر در تبصره

هاي یاد شده صرفًا در خصوص خودروهاي سواري قابلیت اعمال و اجرا دارد. شایسته مضیق تفسیر شود، لذا تبصره

خسارات وارد قانون بیمه اجباري  8ماده  4و  3هاي ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره

شوراي عالی بیمه با اصالحیه مورخ  29/5/1396شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري،  31/2/1398مورخ  285همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره  13/6/1398

  یادشده را به خودروهاي سواري محدود کرده است. در مقام ارائه تعریف از خودروي متعارف و نامتعارف، تعاریف

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/21    

7/99/1948   

  ح 1948-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي وابسته به شهرداري تهران است و توقیف اموال پس علیه یکی از سازماندر خصوص پرونده اجرایی که محکوم

علیه به انجام رسیده است، آیا مورد مشمول ماده واحده از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رؤیت حکم توسط محکوم

گیرد یا نظریه مشورتی قرار می 1361شهرداري مصوب  قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به

االجرا است؟ صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و الزم 1370مورخ  7م-4503شماره س.

 علیه ازالزم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رؤیت آن توسط شهرداري و محکوم

خارج است و بنابراین  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11ه یادشده و همچنین مقررات ماده شمول ماده واحد

  عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟صدور اجرائیه و اجراي حکم و مطالبه نیم

 پاسخ:

صرفًا در مورد اموال  1361ب ها مصواوالً، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري

علیه یا محدودیت آن امري استثنایی است، که عدم توقیف اموال محکومها قابل اعمال است و با توجه به اینشهرداري

در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسري مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه 

  ها وجاهت قانونی ندارد.هاي وابسته به شهرداريدهند و داراي استقالل مالی هستند یا سازمانام میها را انجشهرداري

ثانیاً، در صورتی که پیش از انقضاي موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول 

علیه) اجراییه صادر شده علیه شهرداري (محکومبا اصالحات و الحاقات بعدي،  1361ها مصوب متعلق به شهرداري

به مهلتی را اعطا الذکر، قانون خاص است و به شهرداري براي پرداخت محکومکه قانون فوقباشد، با توجه به این

، موجب تعلق حق 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  160و 34کند، صرف انقضاي ده روز مقرر در مواد می

سال (سال آتی) از تاریخ انقضاي سال مورد عمل که اگر مهلت ده روز از تاریخ ابالغ اجراییه و یکشود؛ بلاجرا نمی

الذکر (سال ابالغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه) هر دو سپري شده و مذکور در ماده واحده فوق

 1356انون اجراي احکام مدنی مصوب ق 160شهرداري طوعا حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرایی مقرر در ماده 

  تعلق خواهد گرفت.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/29    

7/99/1945   

  ك 1945-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مسافرت موجب خروج چنانچه شخصی به قصد فرار از احصان به مسافرت رود و در آنجا مرتکب زنا شود، آیا این 

  شود؟از احصان می

 پاسخ:

کند فرد را از احصان خارج می» مسافرت«، صرف 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  227بر اساس اطالق ماده 

  و قصد و انگیزه مسافرت تأثیري در موضوع ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/28    

7/99/1933   

  ع 1933-237-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون نظام جامع دامپروري کشور مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز  6يیک ماده اجراي قسمت اخیر تبصره

  از تکالیف کدام قسمت از واحدهاي دستگاه قضایی است؟

 پاسخ:

شده یا عدم رعایت صرفًا تخلف از مفاد قانون یاد 5ماده » و«در بند  1388قانون نظام جامع دامپروري مصوب 

هاي نظام مهندسی کشاورزي و هاي حاکمیتی اعالم شده از سوي جهاد کشاورزي را چنانچه توسط سازمانسیاست

منابع طبیعی کشور و نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران محقق شود واجد وصف مجرمانه شناخته و در خصوص 

این قانون براي اشخاص حقیقی و حقوقی که حریم  6چنین تبصره یک ماده گاري نکرده است. هماندیگر اشخاص جرم

گاه دست«اند، مسؤولیت مدنی قائل شده است؛ بنابراین تکلیف هاي مجاز در امور دام را رعایت نکردهگذاريسرمایه

ماده » و«نده اعم از کیفري (وفق بند به قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در این تبصره، منوط به تشکیل پرو» قضایی

) در مرجع قضایی و صدور حکم قطعی در این راستا است و حسب مورد، دادستان 6) یا مدنی (وفق تبصره یک ماده 5

(قاضی اجراي احکام کیفري) یا دادگاه نسبت به اجراي حکم قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز از طریق ضابطان اقدام 

  خواهد کرد.

  

 مد محمدي باردئیدکتر اح

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/27    

7/99/1924   

  ع 1924-33-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري شرکت  1380/9/11مورخ  0 296و  295و  294با عنایت به دادنامه شماره  

دولتی هستند خواهشمند است در خصوص دولتی یا غیردولتی هاي ٰ◌ آب و فاضالب تهران و کاشان از نوع شرکت

  بودن شرکت آب و فاضالب تهران اظهارنظر فرمایید

 پاسخ:

هاي ، مالك دولتی بودن شرکت1369هاي آب و فاضالب مصوب قانون تشکیل شرکت 3با توجه به تبصره ماده 

ن ها به تصویب هیأت وزیراگونه شرکتاین و مادام که دولتی بودن» تصویب هیأت وزیران است«موضوع این قانون 

  شوند.نرسیده است، غیر دولتی محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/15    

7/99/1916   

  ك 1916-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفًا مواردي را که براي « قانون آیین دادرسی کیفري  266ماده 

ر د» خواهد ... کند و تکمیل آن را میکشف حقیقت الزم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می

یت که پرونده شخصاظهارنظر نکرده است یا این فرضی که اتهامات متعددي در پرونده طرح شده و بازپرس در پرونده

را که الزم است  تشکیل نداده است یا  در جرایم مواد مخدر سوابق موثر در مجازات را اخذ نکرده یا آراي قطعی 

-باشد ،آیا  دادستان یا دادیار اظهارنظر در راستاي ماده فوقکه قرار تأمین متناسب نمیسوابق را ضم نکرده و یا آن

در کسف  الذکر موثرکر مکلف است  پرونده را به سبب نقص تحقیقات به شعبه تحقیق اعاده کند و آیا موارد فوقالذ

  قانون موصوف است ؟ 266حقیقت مورد اشاره در ماده 

 پاسخ:

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  266درخواست دادستان از بازپرس دایر بر تکمیل تحقیقات موضوع ماده  

  این قانون در بیان تحقیقات مقدماتی است. 90به تمام موارد اقدامات مذکور در ماده ناظر 

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/18    

7/99/1910   

  ع 1910-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ها نوعاً یک کمیسیون ماده صد اعم از بدوي و تجدیدنظر جهت ها در شهرستانکه شهرداريبا توجه به این -1

رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارند، در صورتی که برخی اصحاب پرونده با قاضی عضو کمیسیون یا دیگر اعضاء 

داشته باشند، تکلیف کمیسیون  1392وب قانون آیین دادرسی کیفري مص 421ماده » الف«قرابت نسبی موضوع بند 

  در فرآیند رسیدگی چیست؟

شهرداري با برخی اصحاب پرونده قرابت نسبی داشته باشد و  100هاي ماده چنانچه قاضی عضو کمیسیون -2

پرونده را به شهرستان همجوار ارسال  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421کمیسیون نیز در اجراي ماده 

  ون آن شهرستان به پرونده رسیدگی و رأي صادر کند، آیا رأي صادره از وجاهت قانونی برخوردار است؟و کمیسی

 پاسخ:

جدید نظر هاي بدوي یا تقضایی نظیر کمیسیونهاي شبهطرفی اعضا در کمیسیونبا توجه به لزوم رعایت اصل بی -1

ها (اعم از قضات عضو با اعضاي این کمیسیون قانون شهرداري، چنانچه برخی از اصحاب پرونده 100موضوع ماده 

) باشند، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421یا دیگر اعضا) داراي قرابت نسبی (مذکور در بند الف ماده 

ها از رسیدگی بوده و باید عضو دیگري از سوي دستگاه متبوع ایشان براي مشارکت در این امر از موارد امتناع آن

  ی شود.رسیدگی معرف

قانون شهرداري  100با توجه به آنچه در بند یک پاسخ آورده شد، وجود قرابت نسبی بین عضو کمیسیون ماده  -2

  با برخی اصحاب پرونده موجب نفی صالحیت رسیدگی کمیسیون مزبور نخواهد بود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/27    

7/99/1908   

  ك 1908-51-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ریاست محترم وقت قوه قضاییه و نیز نامه  13920/3/27مورخ  9000/15658/100به پیوست تصویر بخشنامه 

گردد لذا با توجه مدیر سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارسال می 1399/10/30مورخ  99131425شماره 

ها مالك عمل تشخیص واگذاري کاالهاي موصوف که عمدتا متروکه و داراي صاحب که در دادگستري استانبه این

ی ر صورتباشد دهستند به سازمان اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بخشنامه صدراالشاره می

که قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کاال و ارز و قانون امور گمرکی در خصوص کاالهاي موصوف صراحت دارد 

  خواهشمند است به این نمایندگی اعالم گردد.

 پاسخ:

هاي ماده اخیرالذکر از قانون امور گمرکی و تبصره 37و  35، 33، 24مستفاد از مقررات موضوعه از جمله مواد 

با نمایندگی «موضوع مواد مذکور، دولت » کاالي متروکه«له) نفع (محکوماین است که: نهاد ذي 1390صوب م

این قانون باید اقدام کند و مطابق  33ماده  3که با رعایت تبصره » آوري و فروش اموال تملیکی استسازمان جمع

با اصالحات بعدي نهاد  1392اال و ارز مصوب قانون مبارزه با قاچاق ک 53و تبصره یک ماده  43تبصره دو ماده 

، ستاد اجرایی فرمان »المالککاالي قاچاق مکشوفه بالصاحب یا صاحب متواري و یا مجهول«له) نفع (محکومذي

  فقیه است.امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون از سوي ولی

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/01    

7/99/1905   

  ع 1905-58-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در خصوص میزان  1396/8/16مورخ  770-771ضمن ارسال دادنامه شماره 

ذخیره مرخصی ساالنه جانبازان  که نحوه ذخیره مرخصی را تابع عمومات مقررات استخدامی دانسته دستور فرمایید 

باشند، موضوع بررسی و خصوص شمول یا عدم شمول رأي مذکور بر قضات که تابع قانون استخدام کشوري میدر 

  نتیجه را به این اداره کل اعالم نمایند.

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، قضات از شمول  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  117با توجه به ماده 

این قانون نسبت به  84د؛ بنابراین تعیین سقف ذخیره مرخصی استحقاقی مذکور در ماده قانون یادشده مستثنی هستن

  قضات قابل اعمال نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/02/11     

7/99/1898   

  ع  1898-58-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قابل احتساب بودن سوابق چهار سال  ایام تحصیل قضات در مدرسه عالی  خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص

قضایی طالب قم به عنوان سابقه دولتی و پذیرش و انتقال کسور بازنشستگی ایام مزبور توسط صندوق بازنشستگی 

 نظر از طرح یا عدم طرح دعوا به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوري و نیز عدم طرح دعوا به طورکشوري صرف

 کلی از سوي مستخدم، به لحاظ تضییع حقوق دارندگان مدارك تحصیلی مزبور صراحتاً اعالم نظر فرمایید.

  پاسخ:

هاي دولتی اصل بر عدم پذیرش مدت تحصیل در سنوات خدمت دولتی است و صرف تعهد خدمتی در دستگاه -1

ونی و پذیرش آثار آن نیست و الیحه قانبابت ایام تحصیل، مفید احتساب مدت تحصیل به عنوان سابقه خدمت دولتی 

شوراي انقالب و اساسنامه این مدرسه مصوب  29/10/1358تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب مصوب 

شوراي عالی انقالب فرهنگی، هیچ حکمی در این خصوص ندارند و تنها به تعهد خدمتی اشاره  20/12/1364

 116اند؛ لذا اصل این موضوع نیاز به تجویز و صراحت قانونی دارد که موجود نیست. ضمناً مفاد دادنامه شماره کرده

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مؤید این نظر است. 29/2/1387مورخ 

ه علیه واقع شود، وفق تبصره مادوق بازنشستگی کشوري در صورتی که طرف دعوي قرار گرفته و محکومصند -2

عالوه بر اجراي حکم، مکلف به رعایت مفاد  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  11

ریق طرح دعوي و اخذ دادنامه قطعی آن در موارد مشابه و اقدامات بعدي خود است و در غیر این صورت، باید از ط

 3از دیوان، آن صندوق را مکلف کرد. همچنین در صورت تعدد موارد، ظرفیت صدور رأي ایجاد رویه موضوع بند 

 این قانون، فراهم است.  90و ماده  12ماده 

  دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/07    

7/99/1885   

  ع  1885-108-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 1375قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراي اسالمی کشور و انتصاب شهرداران مصوب  29وفق ماده  -1

اند، از اشخاصی که به جرایم غصب اموال عمومی و اموال دیگران، خیانت در امانت، کالهبرداري و ... محکوم شده

چنانچه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25اها محرومند. حال با توجه به ماده داوطلب شدن در عضویت شور

مورد اشاره  25هاي مقرر در ماده که مدتجرایم مذکور مشمول مرور زمان تعقیب یا اجراي حکم شده باشد و یا این

  گذشته باشد آیا باز هم داوطلب از عضویت در شورا محروم است؟

اشاره نشده است. آیا حکم صادره » حکم محاکم صالح قضایی«جرم غصب اموال دولتی به  مذکور، در 29در ماده  -2

  شود؟می 29ماده » ب«هاي تخلفات اداري نیز مشمول بند از هیأت

قانون مذکور اشاره شده محکومین به خیانت و کالهبرداري به حکم محاکم صالح قضایی  29ماده » ز« در بند  -3

قانون کاهش مجازات حبس  11که وفق ماده ویت در شوراها محرومند. با توجه به ایناز داوطلب شدن براي عض

تعزیري جرم خیانت در امانت و کالهبرداري تا مبلغ یکصد میلیون تومان قابل گذشت تلقی شده است آیا در صورت 

شود؟ ب میمحکومیت افراد و پس از اعالم گذشت شاکی در اجراي احکام، محرومیت از عضویت شامل داوطل

  همچنین آیا جرایم در حکم کالهبرداري نیز باعث محرومیت افراد از داوطلب شدن است؟

 پاسخ:

هر چند محکومیت دایمی از حقوق اجتماعی امري استثنایی است؛ لیکن در مورد فرض سؤال با توجه به تصریح  -

الذکر، محرومیت ماده فوق» الف«د با لحاظ بن 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  26ماده  2قسمت اخیر تبصره 

  شود.دایمی شامل اعضاي شوراهاي اسالمی شهر و روستا نیز می

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  33ماده » ب«در بند  -2

از جمله  33قراین مذکور در ماده استفاده شده است که همین موضوع در کنار سایر » جرم«صراحتًا از عنوان  1375

ظهور در ضرورت محکومیت اشخاص در محاکم و  33اشاره به حکم مراجع صالح قضایی در دیگر بندهاي ماده 

هاي رسیدگی هاي هیأتاز قانون مذکور دارد و محکومیت 33هاي ماده مراجع صالح قضایی جهت تسري محرومیت

  گفته نخواهد شد.پیش 33داوطلبی عضویت شوراها در چارچوب ماده به تخلفات اداري سبب محرومیت افراد از 



قانون مورد بحث، صرف محکومیت (محکومیت قطعی) به جرایم موضوع  33ماده » ز«و » ب«اوًال، طبق بندهاي  -3

این بندها، موجب محرومیت از داوطلب شدن براي عضویت در شوراهاي اسالمی است؛ بنابراین گذشت شاکی تأثیري 

  در این قضیه ندارد.

هبرداري را دارد، لذا مقررات که جرایم در حکم کالهبرداري کلیه آثار و تبعات مربوط به جرم کالثانیاً، نظر به این

قانون مورد بحث در خصوص محکومان به مجازات از بابت جرایم در حکم کالهبرداري که مرتکب  33ماده » ز«بند 

  شود نیز اعمال میشود.به موجب قانون کالهبردار محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/27    

7/99/1873   

  ح 1873-26-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شخصی به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفري دو که متعاقبًا در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است  به پرداخت 

علیه در مهلت قانونی ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است. بعد از صدور اجراییه  محکوم

به را تقدیم دادخواست اعسار  محکوم 1394مصوب هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 3سی روز مقرر در ماده 

دادگاه کرده است و دادگاه با پذیرش اعسار حکم بر تقسیط صادر کرده است. با اعتراض به حکم مزبور از سوي 

شود، قرار عدم استماع دعوا کرده است و علیه تاجر محسوب میطرفین، دادگاه تجدیدنظر با این استدالل که محکوم

قانون نحوه  3جایی که ماده علیه دادخواست ورشکستگی، تقدیم دادگاه نموده است  از آناز آن محکوم بالفاصله پس

علیه دعواي اعسار مطرح نماید، حبس دارد چنانچه در مهلت قانونی محکومهاي مالی مقرر میاجراي محکومیت

ز علیه اآیا در فرض سؤال جلب محکومکه دعواي اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود، شود؛ مگر ایننمی

پذیر امکان 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3سوي واحد اجراي احکام کیفري به استناد  ماده 

  است؟

 پاسخ:

شود ، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 15به موجب ماده 

ورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین، در و آنان در ص

که تاجر در اجراي این ماده دعواي ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعواي اعسار تقدیم صورتی

رح دعواي اعسار از سوي تاجر، کرده است و در فرض سؤال که متعاقب صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب ط

 3ماده  1وي دادخواست ورشکستگی را خارج از مهلت سی روزه تقدیم کرده است، مشمول حکم مقرر در تبصره 

  قانون یادشده میباشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/01    

7/99/1847   

  ك 1847-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري  340اي با موضوع جرمی با مجازات قانونی حبس درجه هفت در راستاي ماده پرونده -1

قانون مجازات  66شود. دادگاه با این استدالل که مجازات مذکور در راستاي ماده از سوي دادسرا به دادگاه ارسال می

جه ناظر بر قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در هاي خدمات قضایی قانون بوداسالمی و تعرفه

قانون  105که مطابق ماده باشد، پرونده را به دادسرا ارسال نکرده است. با توجه به اینموارد معین درجه شش می

 تمجازات اسالمی مرور زمان تعقیب جرایم تعزیري درجه شش مدت پنج سال و مرور زمان جرایم تعزیري درجه هف

و هشت مدت سه سال است و در صورتی که مدت چهار سال از تاریخ وقوع بزه گذشته باشد، آیا دادسرا بایستی 

مالك درجه جرم و صالحیت را طبق مجازات قانونی درجه هفت دانسته و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند؟ 

  سیدگی اقدام کند؟که مطابق نظر دادگاه جرم را درجه شش محسوب و نسبت به ریا این

اي به عنوان کارفرما عالمت و خطرات احتمالی را به صورت در فرضی که شرکت پیمانکار و شرکت آب منطقه -2

توان که متوفی از خطرات احتمالی کامًال آگاهی داشته، آیا باز میرسانی نکرده باشد، با عنایت به اینکامل اطالع

  شخصی را مسؤول دانست؟

 پاسخ:

داند، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر ستعالم که دادسرا درجه جرم ارتکابی را هفت و دادگاه آن را شش میدر فرض ا

  شود.دادگاه است و مرور زمان نیز بر اساس نظر دادگاه محاسبه می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/29    

7/99/1820   

  ح  1820-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  474ماده » ج«تواند از مصادیق بند آیا شهادت شهود و یا نظریه کارشناسی می

  و مجوز اعاده دادرسی باشد؟ 1392

 پاسخ:

ا هچنانچه شهادت فرض سؤال شهادت شرعی نباشد، صرف ارائه شاهد عرفی و نظریه کارشناس که ارزش اثباتی آن

اده م» ج«گونه که در بند کننده است، موجب پذیرش اعاده دادرسی نیست. بلکه همانبه تشخیص مرجع رسیدگی

تصریح شده است دالیل جدید در صورتی موجب اعاده دادرسی است  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  474

  علیه یا عدم تقصیرشود.محکومگناهی کننده موجب اثبات بیکه دلیل ارئه شده به تشخیص مرجع رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/28    

7/99/1810   

  ح 1810-154-99شماره پرونده:  

  استعالم:

که سازنده است، قرارداد مشارکت در ساخت آپارتمان ده واحدي » ب«که مالک زمین است با شخص » الف«شخص 

فروش واحدهاي متعلق واحد تعلق گیرد. چنانچه سازنده که حق پیش 5کنند که به هر کدام منعقد و چنین توافق می

ند و متعاقب آن قرارداد مالک با سازنده فسخ فروش کبه خود را داشته است، تعداد پنج واحد از سهم خود را پیش

  شود و ملک پیشرفت فیزیکی نداشته باشد.

خریداران با مالک زمین به صورت مشاعی شریک زمین که فسخ ناظر به آینده است، آیا پیشبا توجه به این -1

  شوند؟می

رداختی را چگونه و از چه خریداران چگونه است و ثمن پدر صورت منتفی بودن پاسخ، وضعیت حقوقی پیش -2

اي باید دریافت کنند؟ چنانچه اعتقاد به دریافت ثمن معامله دارید، خسارت تأخیر تأدیه از چه کسی با چه خواسته

  شود؟تاریخی محاسبه می

در صورتی که ملک به عنوان مثال هشتاد درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد و قرارداد مشارکت در ساخت بین  -2

  خریداران حقوقی نسبت به آپارتمان دارند؟ازنده منفسخ شود، آیا تفاوتی در سؤال فوق دارد؟  آیا پیشمالک و س

 پاسخ:

راردادي خریدار نیز تابع قمابین است و حقوق پیشحقوق و تکالیف فروشنده و سازنده در فرض سؤال تابع قرارداد فی

وق طرفین قرارداد که مبتنی بر احراز امور موضوعی است که با سازنده منعقد کرده است. در هر حال تشخیص حق

  کننده است.است، بر عهده مرجع رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/18    

7/99/1781   

  ح 1781-59-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ملکی به مساحت چهارصد هزار متر مربع داراي پالك ثبتی مشخص و سند تک برگی با حدود و ابعاد شش  -1

دانگ منعکس در نقشه کاداستر به صورت مشاعی در مالکیت رسمی دوازده نفر با سهام متفاوت است و از حیث 

. یکی اي هم تنظیم نشده استنامهیمگونه تصرفی ندارند و تقستصرف تعدادي از مالکین تصرف دارند؛ اما برخی هیچ

ي فروخته نامه عاداز مالکین بدون رضایت دیگران قسمتی از ملک را که متصرف بوده است به شخص ثالثی با مبایعه

که ساختمانی در زمین مورد معامله احداث کرده است، بر نامه و پس از اینو این شخص نیز به استناد این مبایعه

نسبت به تصرفات  1390هاي فاقد سند رسمی مصوب تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختماناساس قانون تعیین 

که کل پالك ثبتی خود صدور سند مالکیت شش دانگ را درخواست کرده است. آیا این درخواست با توجه به این

  ند؟ك مشاع اقدام ککه متقاضی باید از طریق افراز امالداراي سند مالکیت شش دانگ است، قابل اجابت است یا این

 1390هاي فاقد سند رسمی مصوب در مواردي که مطابق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان -2

د کند؛ اما دادخواست وي به دلیل شکلی ماننشود و معترض در مهلت قانونی اعتراض میآگهی ثبتی نوبتی منتشر می

قانون ثبت اسناد و امالك  19شود، آیا به استناد ماده وانده رد میلزوم طرح دادخواست علیه قیم و عدم اهلیت خ

تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قرار رد دعوي هر با اصالحات بعدي و تبصره ذیل آن معترض می 1310مصوب 

  چند خارج از مهلت اعتراض به ثبت باشد؛ دادخواست اعتراض به ثبت را تجدید کند؟

 پاسخ:

که درخواست منطبق با موازین قانونی و قابل اجابت است یا ابهام موجود در استعالم، احراز اینصرف نظر از  -1

 کننده است.خیر، بر عهده مرجع رسیدگی

ود نظر وجکه سؤال مطرح شده قابل مناقشه بوده و در خصوص نوع تقسیم راجع به آن اختالفصرف نظر از این -2

با اصالحات و الحاقات بعدي، پذیرش  1310ون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب قان 19دارد، با توجه به مالك ماده 

  دعواي فرض سؤال با رفع مانع قانونی (موانع شکلی مذکور در استعالم) با مانعی مواجه نیست

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/01    

7/99/1766   

  ع 1766-61-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ماده یک قانون الحاق موادي به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بیان شده است که  2در بند 

چنانچه متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خود ارائه نماید یا ... موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت 

اي امالك واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن وشهرسازي براي امالك شهرستان مدیر بنیاد مسکن شهرستان بر

ئه شود. آیا اراواقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأي مقتضی صادر می

که سند شود که نیاز به طرح در هیأت نداشته باشد؛ یا اینسند عادي مالکیت مدرك دال بر مالکیت محسوب می

شود، باید موضوع در هیأت موضوع ماده یک مطرح و هیأت مکلف عادي چون مدرك دال بر مالکیت محسوب نمی

  به رسیدگی است؟

 پاسخ:

قانون الحاق موادي به قانون ساماندهی و حمایت از تولید  1ماده  2و  1هاي در بند» مدارك دال بر مالکیت«عبارت 

توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در صدور اسناد مالکیت مورد  ، با2/12/1388و عرضه مسکن مصوب 

تصرف اشخاص، داللت بر سند رسمی مالکیت ندارد، بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند 

مالکیت، مدارکی دال بر تصرفات مالکانه و بالمعارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارائه کند؛ بنابراین 

ه عادي که مفید تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد، در اجراي قانون موصوف به نامبیع

ماده  2و فقدان موانع  مقرر در بند  1شود و در فرض احراز شرایط دیگر مقرر در بند عنوان مدرك مالکیت تلقی می

  قانون مورد اشاره نیست.  1ه ماد 2قانون موصوف، ضرورتی به طرح موضوع در هیأت موضوع بند  1

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/11    

7/99/1757   

  ع 1757-122-99شماره پرونده:  

  استعالم:

گذاران گذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمههاي احتمالی بیمههاي بیمه به منظور تضمین بازپرداخت خسارتشرکت

کنند. با توجه هاي مختلف میها در زمینههاي آنها و ذخایر حق بیمهگذاري سپردههاي عمر مبادرت به سرمایهبیمه

هاي بیمه مربوطه و گذاري در زیر مجموعه شرکتهاي سرمایههاي مذکور در قالب شرکتگذاريکه سرمایهبه این

شود، با عنایت هاي دولتی انجام میهاي شرکتهاي بخش خصوصی و فارغ از محدودیتدر چارچوب فعالیت شرکت

قانون محاسبات عمومی کشور تصریح دارد که  4که قانونگذار به منظور تسهیل این امر در تبصره ماده به آن

ها و هاي اشخاص نزد بانکها به منظور به کار انداختن سپردهکه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این هاییشرکت

د، شونشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیهاي بیمه ایجاد شده یا میمؤسسات اعتباري و شرکت

 هايگذاري شرکتهاي سرمایهذیل شرکت هایی کهخواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکت

ی شوند ( از حیث دولتی یا خصوصگذاران ایجاد میبیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تأمین منافع بلندمدت بیمه

  بودن) اعالم فرمایید.

 پاسخ:

شوند ا میهاي بیمه ایجاد شده یهایی که توسط شرکت، شرکت1366قانون محاسبات عمومی مصوب  4تبصره ماده 

کند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی

  هاي دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود. این شرایط عبارتند از:بر شرکت

ق بیمه تأمین شده باشد و نه از محل هاي اشخاص تحت عنوان حها، صرفاً باید از محل سپردهسرمایه این شرکت -1

گر ها از دیگونه سپردهبودجه عمومی یا سرمایه شرکت دولتی. این امر مستلزم آن است که به جهت عدم تداخل، این

  منابع شرکت بیمه تفکیک شود.

و عقودي از ها باید در قالب عقود اسالمی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله گذاري در این شرکتسرمایه -2

  این دست باشد.

  هاي مذکور تشکیل شده یا بشود.شرکت به منظور به کار انداختن سپرده -3

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/19    

7/99/1566   

  ع  1566-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون بودجه که به موجب آن  97ضوابط ارائه تسهیالت مسکن و با عنایت به بند  2ماده  2در راستاي تبصره 

هاي معظم شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی براي یک بار از عوارض صدور خانواده

الی به شهرداري اعالم هاي ارسهاي انشعابات آب، فاضالب، برق و گاز معاف هستند. در ذیل ابالغیهپروانه و هزینه

یل کنندگان به دالکه برخی مراجعهشده است: معافیت مشمول جرایم ناشی از تخلفات ساختمان نیست. نظر به این

مختلف مانند زیر حد نصاب بودن زمین، عدم تفکیک، مغایرت در نوع کاربري، بناي احداثی فاقد پروانه و یا داشتن 

گونه موارد شهرداري با ابهاماتی مواجه از معافیت را درخواست می کنند که در اینبناي مازاد بر پروانه، برخورداري 

  هاي زیر ارائه طریق فرمایید.است: خواهشمند است با پاسخ به پرسش

  هاي تفکیک اراضی نیز مشمول معافیت موارد فوق است؟آیا هزینه -1

  داث شده است، نیز مشمول این معافیت است؟اراضی که جبرا به دلیل نرسیدن به حد نصاب بدون پروانه اح -2

قانون شهرداري، پس از اخذ جرایم کمیسیون مانده  100هاي داراي رأي کمیسیون ماده آیا در خصوص ساختمان -3

  ها است؟عوارض مشمول این معافیت

 پاسخ:

تفکیک امالك است، که عوارض صدور پروانه ساختمانی امري متفاوت از عوارض مربوط به با توجه به این -1

  معافیت موضوع استعالم صرفاً شامل عوارض مربوط به صدور پروانه است.

در صورتی که اشخاص موضوع استعالم واحد مسکونی را بدون پروانه ساختمانی یا با تخلفات ساختمانی  -3و  2

هاي عوارض هزینه احداث کرده باشند، به شرط رعایت الگوي مصرف و مساحت مشخص شده در قانون، از پرداخت

صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداري تا میزان الگوي مصرف و مساحت مشخص شده در قانون معاف هستند 

کند؛ زیرا عناوین جریمه تخلفات و صرف تخلف ساختمانی و یا ساخت بدون پروانه، معافیت مزبور را زایل نمی

ر واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. جریمه د

شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به قانون شهرداري تعیین و وصول می 100هاي ماده کمیسیون

هیأت  24/6/1387مورخ  435 -436هاي شماره که تخلفی صورت گرفته باشد. دادنامهرود؛ بدون اینشمار می

  اداري مؤید این استنباط است. عمومی دیوان عدالت

 دکتر احمد محمدي باردئی



    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/12    

7/99/1528   

  ح 1528-113-99شماره پرونده:  

  استعالم:

پرداخت  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 165در اجراي تبصره ماده  -1

  المثل مستلزم صدور رأي است؟اجرت

له بدون جلب رضایت قانون یادشده چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، آیا محکوم 165وفق ماده -2

علیه مجاز به رفع تصرف است؟ در صورت منفی بودن پاسخ مبناي عدم جواز رفع تصرف چیست؟ در صورتی محکوم

  همچنین برداشت محصول رضایت ندهد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ علیه به اخذ قیمت وکه محکوم

 پاسخ:

المثل زمین مورد تصرف که در آن زراعت کرده است، اوالً منوط محکومیت متصرف عدوانی به پرداخت اجرت -1

نافع است. ر عین یا مبه تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت ترتیبات قانونی است. ثانیًا، فرع بر احراز مالکیت خواهان ب

ثالثاً، محکومیت مالزمه با صدور رأي دارد و بدون صدور رأي، محکومیت فاقد موضوعیت است و با دستور قضایی 

ازش المثل سالمثل ملزم کرد. رابعًا، چنانچه بین طرفین در مورد اجرتتوان متصرف عدوانی را به پرداخت اجرتنمی

  مورد فاقد موضوعیت است. و تراضی شود، دخالت دادگاه در این

کدام از طرق مقرر یعنی دریافت علیه به هیچدر فرض سؤال که موقع برداشت محصول نرسیده است و محکوم -2

برابر  تواندله میالمثل تعیین شده از سوي کارشناس رضایت ندهد، محکومقیمت کارشناسی زراعت یا پرداخت اجرت

معدوم کردن زراعت  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب گاهقانون آیین دادرسی داد 165ذیل ماده 

  علیه را درخواست کند./تمحکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/15    

7/99/1454   

  ك 1454-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی، در صورت فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد متهم  315با توجه به ماده 

شود،  در صورتی شود و متهم با اداي یک سوگند تبرئه میدر محل وقوع جنایت که از مصادیق لوث محسوب نمی

  که متهم حاضر به اداي سوگند نباشد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

 پاسخ:

قانون مدنی و عمومات سوگند در آراء فقهی و قوانین حاکم، مقتضاي رجوع به قاعده کلی  1328به ماده مستند «

تواند از این حق استفاده کند و نیز    می تواند آن را به طرف مقابل در سوگند این است که صاحب حق قسم می

ات حق اداي سوگند به منظور تبرئه از نیز اوًال و بالذ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  315واگذارد. ماده 

ئه او با اداي یک سوگند تبر«جنایت را براي متهم قرار داده و مستفاد از قسمت پایانی این ماده که مقرر داشته است: 

، آن است که در صورت عدم استفاده متهم از این حق، احکام نکول از سوگند و رد آن به طرف مقابل »گرددمی

صورت دادگاه حسب مورد تواند با اداي سوگند ادعاي خود را به اثبات برساند و در ایناکی میجاري است و لذا ش

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران با رجوع به منابع معتبر اسالمی  167با توجه به سکوت قانون ، بر اساس اصل 

  یا فتاوي معتبر حکم قضیه را باید صادر کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    رکل حقوقی قوه قضاییهمدی



 

1400/02/06    

7/99/1440   

  ح  1440-116-99شماره پرونده:  

  استعالم:

توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان دعواي کیفري یا حقوقی آیا سهامداران شرکت سهامی خاص می 

  مطرح کنند؟

 پاسخ:

، مقنن به دارندگان یک پنجم سهام 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  276اوالً، برابر ماده 

شرکت اجازه داده است به نام و از طرف شرکت علیه مدیر عامل یا اعضاي هیأت مدیره در صورت تخلف یا تقصیر 

ار؛ بنابراین، سهامداران در نفع و اصیل در دعوا، شرکت است و نه سهامدآنان اقامه دعوا کنند. در این حالت ذي

توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان اقامه دعواي حقوقی کنند که صریحاً مقنن چنین مواردي می

  اي به آنان داده باشد.اجازه

 151هاي سهامی در حیطه وظایف و اختیارات خود مرتکب جرم شوند، وفق  ماده ثانیاً، در مواردي که مدیران شرکت

 154دار اعالم کنند واّال برابر ماده شده، بازرس یا بازرسان باید مراتب را به مرجع قضایی صالحیتیحه قانونی یادال

در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب «... شده الیحه قانونی یاد

بنابراین، و » ل جبران خسارت وارده خواهند بود.شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسؤولیت مدنی، مسؤومی

توانند انجام وظایف قانونی را از بازرس درخواست کنند و یا نسبت به اعالم جنبه عمومی جرم داران صرفاً میسهام

  رأسًا اقدام کنند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/27    

7/99/1434   

  ح 1434-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مدنی خیار فسخ براي متبایعین با وجود اجلی براي تأدیه ثمن مانع انتقال نیست  فقهاي امامیه  636مطابق ماده 

را به دانند. زیدانند و ثبوت خیار را مانع حصول مالکیت نمینیز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال می

ه آنان جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن داللت دارند. بر این اساس مرحوم محقق حلی در شرایع رهن در زمان عقید

توان عقد بیع و دیگر تصرفات دانند با عقیده به صحت عقد رهن و با اخذ مالك از این حکم، میخیار را صحیح می

این قانون  459ه است؛ اما از مواد راجع به اقاله و ماده ناقله را نیز صحیح دانست. در قانون مدنی آثار فسخ ذکر نشد

توان آثار فسخ را با استفاده از وحدت مالك به دست آورد  زیرا وضع فسخ و اقامه از لحاظ بر هم زدن معامله می

اند: یکسان است و تفاوت صرفاً از جهت سبب آن دو است. مرحوم میرزاي قمی در جلد دوم  جامع الشتات آورده

هرگاه پیش از حصول علم به غبن تصرف کرده باشد هم مسقط خیار نیست؛ هر چند اخراج از ملک خود هم کرده «

دي مرحوم سید محمد کاظم یز» تواند استرداد عین کند باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکنداالظهر چون نمیباشد علی

دانند. در این صورت به جاي چیزي که مانع فسخ نمیفرماید تلف یک از عوضین را نیز در کتاب سوال و جواب  می

شود آیت اهللا سید سعید حکیم نیز تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می

اند که چنانچه معامله دوم پیش از فسخ معامله اول صورت گرفته باشد، در این صورت فسخ معامله اول بر این عقیده

الفسخ را از خریدار اول دریافت برد؛ بلکه فروشنده اول پس از فسخ معامله قیمت یومدوم را از بین نمی معامله

هاي زیر نظریه مشورتی آن اداره کل را کند. با توجه به صراحت یاد شده، خواهشمند است در پاسخ به پرسشمی

  اعالم فرمایید..

ه آینده است یا آن که مانند بطالن اثر قهقرایی داشته و به ماقبل نیز آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله  نسبت ب -1

  تسري دارد؟

  وضعیت حقوقی معامالت صورت گرفته  بین عقد اول و اعمال فسخ را بیان فرمایید. -2

این قانون  مالك در مورد فسخ معامله نیز   286توان از احکام اقاله در قانون مدنی و بویژه مالك ماده آیا می -3

  استفاده کرد؟

اي استخراج کرد که تصرف طرفی که در اثر عقد مالک توان قاعدهقانون مدنی می 459و  455، 354آیا از مواد  -4

  رساند؟شده نافذ است و فسخ بعدي به آن صدمه می



لف شده باشد، تکلیف مغبون نسبت به غابن چیست؟ در صورت اعمال حق فسخ در فرضی که مبیع واقعا یا حکما ت -5

  در صورت تکلیف به پرداخت قیمت مبیع، قیمت چه زمانی را باید پرداخت کند؟

 پاسخ:

حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي -1

قق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقبًا استرداد عین عوضین در ها موجب انحالل عقد از زمان اقاله، تحاین

  ها در صورت تلف ضروري است.صورت وجود و مثل یا قیمت آن

هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد «که قانون مدنی مبنی بر این 454با توجه به حکم مقرر در ماده   -4و  3، 2

اگر پس از عقد بیع مشتري تمام «دارد همان قانون که مقرر می 455و ماده ...» شود و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی

یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص 

این قانون، تصرف  364و 363، 287و مواد  286و دیگر مواد قانون مدنی مانند مالك ماده ...» مزبور نخواهد شد 

زند؛ طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به آن صدمه نمی

که برخالف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً براي مدت معینی مگر این

اشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده ب

شود، در خصوص استرداد جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیخریدار، معامله اول فسخ شده است، از آن

ه معاملمورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا ثیمت مورد 

  را به فروشنده مسترد کند.

، در فرض سؤال 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46با توجه به مراتب یاد شده و با استفاده از مالك ماده  -5

که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت 

  شود.ار به پرداخت آن ملزم میروز مبیع تعیین و خرید

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/07    

7/99/1431   

  ك  1431-192-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اتب کند. دادگاه مراداره جهاد کشاورزي علیه شخصی به اتهام تغییر کاربري اراضی زراعی و باغی شکایتی طرح می

ند. کرا به کارشناس رسمی ارجاع و کارشناس زمین مورد نظر را مرتع و فاقد سابقه اراضی زراعی و باغی اعالم می

یات باشد، آیا عمل شخص مصداق تغییر کاربري موضوع با عنایت به شرایط مذکور و در فرضی که زمین جزء مستثن

  است؟ 1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3ماده 

 پاسخ:

نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و ماده یک آیین» ت«ها در بند اراضی زراعی و باغ

قانون  3است و صرفاً اراضی یادشده مشمول بزه مذکور در ماده با اصالحات بعدي تعریف شده  1386ها مصوب باغ

  ها تأثیري در شمول یا عدم شمول قانون مذکور ندارد.الذکر است و مستثنیات بودن یا نبودن آنفوق

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/11    

7/99/1388   

  ح 1388-110-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شوند و مالک اند، آیا اعراض از مالکیت تلقی میالمنفعه که پیش از اصالحات اراضی مشخص شدهاراضی مسلوب

المنفعه شدن به معناي دولتی شدن این اراضی نیست و چنانچه مالکان که صرف مسلوبقطعی آن دولت است و یا این

که در این مورد اختالف عقیده است. لی اعتبار دارد؟ توضیح آنپس از انقالب اقدام به احیاي آن کنند مالکیت قب

المنفعه شدن، به معناي موات و برخی معتقدند با توجه به مقررات اصالحات ارضی در صورت تشخیص مسلوب

دولتی شدن است و متولی آن حسب مورد سازمان مسکن و شهرسازي (نسبت به اراضی داخل در محدوده شهر) یا 

اصالحات  نامهاراضی (نسبت به اراضی خارج از محدوده شهر) است و مالک آن دولت است. آیین مدیریت امور

نامه اصالحات ارضی به اعتبار خود باقی است و قصور در احیاء آن دلیل ماده به آیین 8قانون الحاق  3ارضی و ماده 

است و  اي بر سابقه احیاءن اراضی، قرینهالمنفعه بودن ایبر اعراض قطعی است. برخی قضات نیز معتقدند که مسلوب

آبی، زمین متروك در اختیار حاکمیت است شود که در صورت اعراض مالک از آن به علت بیاز نوع بایر تلقی می

که دیوان عدالت اداري نیز شود. به ویژه آنو در صورت عدم احراز اعراض مالک اولیه، بقاء مالکیت استحصاب می

سازمان امور  027-5614بخشنامه شماره  6، ماده 1378/12/25ه مورخ  76054752ه به موجب رأي شمار

  اراضی را ابطال کرده است. خواهمشند است نظر آن اداره کل را در این خصوص اعالم فرمایید.

 پاسخ:

حاصل آبی مفرط و دیگر دالیل خشک و بیالمنفعه آن نوع از اراضی است که به دلیل بیاوالً، اراضی مسلوب

 40مشمول تقسیم نشده است و به استناد ماده  1340تشخیص داده شده و در اجراي قانون اصالحات ارضی مصوب 

ر اختیار مالکان قرار گرفت تا کمیسیون خاص مشترك مجلسین د 3/5/1343نامه اصالحات ارضی مصوب آیین

ربط دریافت کنند. با توجه به قانون تمدید هاي ذيظرف پنج سال براي آبادانی اقدام و گواهی عمران را از سازمان

نامه نامه اصالحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیینآیین 40هاي مقرر در ماده مهلت

به تصویب مجلس رسیده است، آخرین مهلت  3/8/1349که در تاریخ  18/9/1349اصالحات ارضی مصوب 

  بوده است. 1354عمران تا پایان شهریور 

المنفعه شدن این اراضی به معناي اعراض از مالکیت یا سلب مالکیت اشخاص نیست و باید با ثانیاً، صرف مسلوب

  رعایت قوانین و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود.



نامه آیین 40هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مواعد مقرر در ماده  7/9/1377مورخ  175ثالثاً، رأي شماره 

و تمدید مهلت آن را ملغی و بر این اساس بخشنامه سازمان امور اراضی که  3/5/1343اصالحات ارضی مصوب 

زي دانسته است، ابطال کرده است؛ با پس از انقضاي این مواعد و عدم عمران ملک را در مالکیت وزارت کشاور

المنفعه قبالً دایر بوده و به جهات مذکور در بند صدرالذکر به صورت جا که اراضی مسلوبلحاظ رأي یادشده و از آن

المنفعه درآمده و طبق تعاریف پس از پیروزي انقالب اسالمی به عنوان اراضی بایر تلقی و مشمول قوانین مسلوب

ل اراضی از جمله الیحه قانونی نحوه واگذاري و احیاي اراضی در حکومت جمهوري اسالمی مصوب ناظر بر این قبی

مجمع تشخیص  25/5/1367شوند، بر این اساس و با توجه به ماده واحده حل مشکل اراضی بایر مصوب می 1358

شده بالعوض در اختیار دولت الذکر از جمله با رعایت مقررات یادالمنفعه فوقمصلحت  نظام، چنانچه اراضی مسلوب

گیرد و در صورت عدم اعراض، وفق این قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بالعوض در اختیار دولت قرار می

ماده واحده مالکان ملزم به کشت یا فروش، احیاء یا مزارعه زمین بایر خود هستند و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ 

رزي (جهاد کشاورزي) رأساً یا توسط هیأت هفت نفره واگذاري زمین از طرف مالک ابالغ اقدام نکنند، وزارت کشاو

 که وفق تبصرهبراي کشاورزي و دامداري به قیمت عادله زمان تصویب این قانون اراضی را خواهد فروخت؛ مگر آن

ال دیگر تمدید سهیأت وزیران، این مدت تا یک  1/12/1369نامه اجرایی مصوبه یادشده مورخ آیین 4یک ماده 

  شده باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/02/15    

7/99/1376   

  ع  1376-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

حریم راه  1320هاي مربوط به راه آهن مصوب قانون کیفر بزه 13گونه که خود مستحضر هستید مطابق ماده همان

متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط بوده است در این شرایط اشخاصی با رعایت حریم  17آهن عبارت از 

اند ولی بعد از احداث قانونی راه آهن و با اخذ مجوز از شهرداري اقدام به احداث بنا در خارج از حریم مزبور نموده

ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات  1379به قانون ایمنی راهها و راه آهن به سال  17بنا و با الحاق ماده 

هاي کشور بدون کسب مجوز از وزارت راه و شهرسازي به شعاع صد متر از انتهاي حریم راهها و حریم راه آهن

هاي احداثی با گذشت سالیان فرسوده و ممنوع اعالم گردیده است در این شرایط سوال این است که چنانچه ساختمان

ونه حقوق گي و تعمیر باشد یا مالک قصد تجدید و تغییر بنا را داشته باشد آیا اساسا حق اعمال ایننیازمند بازساز

صالح براي صدور مجوز وزارت راه و شهرسازي است یا شهرداري یا هر دو؟ مالکانه وجود دارد یا خیر؟ مرجع ذي

قانون شهرداري اگر مجوز بازسازي و  55ه ماد 24قانون اخیرالذکر عمل کرد یا بند  17ماده  2باید بر طبق تبصره 

رغم تعمیر یا تجدید بنا به ساختمانی که در حال از دست دادن استحکام است داده نشود و شرکت راه آهن نیز علی

درخواست مالکین اقدام به تملک اراضی ننماید و از قبیل آن زیانی به اشخاص وارد گردد مسئوولیتی متوجه دیگري 

  یر؟خواهد بود یا خ

 پاسخ:

آهن، در فرض ها و راهاصالحی قانون ایمنی راه 17نامه اجرایی تبصره یک ماده آیین 3اوالً، با توجه به مالك ماده 

سؤال انجام تعمیرات بازسازي و تجدید بنا در حدودي که سابقاً احداث بنا شده است و با کاربري سابق، از اخذ مجوز 

  معاف است. 1397آهن مصوب ها و راهانون اصالح قانون ایمنی راهالحاقی) ق 17(ماده  5موضوع ماده 

هاي مطرح شده که فرع بر لزوم اخذ مجوز یاد شده است، موضوعًا ثانیاً، بنا بر مراتب فوق، پاسخ به دیگر پرسش

  منتفی است.

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه  دکتر احمد محمدي باردئی


