
 

1399/12/27    

7/99/1966   

  ك 1966-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداري چنانچه فردي که عضو هیأت  7در خصوص ماده 

علمی دانشگاه و هم زمان  شهردار یا عضو شوراي شهر یا فرماندار نیز بوده و به لحاظ این اشتغاالت مرتکب یکی 

  رداري شود؛قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهب 7هاي مد نظر ماده از بزه

آیا تعلیق مورد نظر صرفًا نسبت به اشتغاالت در شهرداري، فرمانداري شوراي شهر و نظایر آن است که در زمان آن 

ها، شامل عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها مرتکب جرم شده است، یا این که عالوه بر آناشتغاالت و به واسطه آن

  شود؟ل میهاي متهم را شامباشد و تمامی شغلنیز می

  

 پاسخ:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و  7از تاریخ صدور کیفرخواست موضوع ماده » تعلیق از شغل«

، شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مندرج در این قانون است؛ زیرا فلسفه وضع این 1367کالهبرداري مصوب 

گیرند تا تعیین تکلیف نهایی (صدور رأي قطعی) از رار میماده، آن است که افرادي که در مظان چنین اتهاماتی ق

  کند.مشاغل دولتی به دور باشند و در فرض سؤال نیز این امر صدق می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1399/12/26    

7/99/1961   

  ك 1961-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مرور زمان تعقیب در جرایم موجب تعزیر ... از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاي « ق.م.ا  105وفق ماده 

و تبصره ماده مزبور در تشریح » نمایدمواعد ذیل به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد تعقیب را موقوف می

مقامات قضایی در اجراي یک وظیفه قانونی از  اقدامی است که«بیان نموده است » اقدام تعقیبی و تحقیقی«اصطالح 

باشد، از تاریخ االجرا میدر آراي غیابی که رأي صادره قطعی نیست و صرفًا الزم-1دهند؛ لذا: قبیل ... انجام می

قرار موقوفی تعقیب  105توان به استناد ماده ق.م.اآیا  می 105صدور حکم غیابی تا انقضاي مواعد مندرج در ماده 

در فرض امکان صدور قرار موقوفی تعقیب، آیا این اقدام وظیفه قاضی اجراي احکام است یا قاضی  -2صادرکرد؟ 

 105منظور قانونگذار از مقامات قضایی مندرج در تبصره ماده  -3صادر کننده رأي غیابی یا قاضی تحقیق دادسرا؟ 

جلب، استماع اظهارات شهود و مطلعان ... که همگی ناظر بر وظایف  –احضار،  ق.م.ا با توجه به استعمال عباراتی نظیر

توان قاضی اجراي احکام  کیفري را جزو این باشد، کدام یک از قضات است ؟ آیا میقاضی تحقیق یا دادگاه می

  اشخاص محسوب کرد؟ 

 پاسخ:

نیستند؛ زیرا مرور  1392می مصوب قانون مجازات اسال 107احکام غیابی مشمول مرور زمان موضوع ماده  -1

قانون مذکور که مرور زمان تا صدور  105زمان موضوع این ماده، خاص احکام قطعی است؛ ولی با توجه به ماده 

باید منقضی شود تا شرایط آن  105حکم قطعی جاري است، در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهاي ماده 

قانون مذکور شود؛ با عنایت به مطالب مذکور،  105) مشمول مرور زمان ماده تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی

نسبت به حکم غیابی، قرار  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  105در صورت شمول مرور زمان موضوع ماده 

  شود.موقوفی اجراء صادر می

ده، مجاز به ورود به موضوع نیست با صدور حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نش -2

شود و چنانچه با و حکم غیابی که مطابق مقررات ابالغ شده، جهت اجراي حکم به اجراي احکام دادسرا ارسال می

باشد، دادستان  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  105گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان مذکور در ماده 

، قرار موقوفی اجراء 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13ماده » ث«ه بند یا دادیار اجراي احکام باتوجه ب

  کند.صادر می



قانون مذکور و نیز تبصره آن، این است که هرگونه دستوري که مقام قضایی در اجراي  105مستفاد از متن ماده  -3

 غیابی (مادام که حکم قطعیکوم یک وظیفه قانونی خود از قبیل احضار یا جلب در جهت دسترسی به متهم، حتی مح

  شود.کند، اقدام تعقیبی و تحقیقی محسوب می¬نشده است) صادر می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/23    

7/99/1960   

  ك 1960-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري دادنامه واحد  510هاي قطعی متعدد وفق ماده چنانچه دادگاه در خصوص محکومیت

هاي مالی با شعبه صادرکننده دادنامه ادغامی است یا قانون نحوه اجراي محکومیت 3(ادغامی) صادرکند، اعمال ماده 

  ت؟ اي که دادنامه مربوط به رد مال را صادر کرده اسشعبه اولیه

 پاسخ:

قانون آیین   529و 510و مواد  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 22و  3با توجه به مواد 

پیش گفته، پس از صدور حکم واحد،  3، مرجع صدور دستور حبس و اعمال ماده 1392دادرسی کیفري مصوب 

  شود.دادگاه نخستینی است که حکم واحد زیر نظر آن اجرا می

 حمد محمدي باردئیدکتر ا

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/23    

7/99/1959   

  ك 1959-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات  717و  716جرایم متضمن مواد  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11حسب ماده 

قانون کاهش مجازات  11شوند و وفق تبصره ماده قابل گذشت قرار محسوب می 1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

  ها نیز به نصف تقلیل یافته است:حبس تعزیري حداقل و حداکثر مجازات آن

آیا  1375قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب  717و  716با توجه به درجه مجازات جرایم مواد  -1

به دادگاه ارسال  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340مستقیم وفق ماده  پرونده در بدو امر جهت رسیدگی

  شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوماً باید در دادسرا صورت گیرد؟می

لیکن با  گذشت صرفًا در خصوص مجازات تعزیري است«دارد: که بیان در صورت اعالم گذشت شاکی چنان -2

، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و »باشمتوجه به پرداخت مقادیر دیه از سوي شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده 

تنی بایست مبموقوفی اجرا در راستاي گذشت شاکی می که صدور قرار موقوفی تعقیب یا) موجه است یا این1392

  بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیري همراه با دیه) باشد؟

 پاسخ:

قانون  718اوالً، مجازات تعزیري جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثناي موارد مذکور در تبصره ماده  -1

قانون  3ماده  1و بند  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  728با عنایت به ماده  1375مجازات اسالمی مصوب 

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین با اصالحات و الحاقات بعدي مشمول این بند است 

سه میلیون و «تعرفه خدمات قضایی،  16که در حال حاضر میزان جزاي نقدي بند یادشده بر اساس جدول شماره 

و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19است و با توجه به ماده » یال تا سی و سه میلیون ریالسیصد هزار ر

  شود.هاي آن، تعزیر درجه شش محسوب میتبصره

، جرایم تعزیري درجه هفت و هشت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340که به موجب ماده ثانیاً، نظر به این

قانون مجازات  19ها نیز بر اساس ماده بندي مجازاتشود و از طرفی درجهدگی میبه طور مستقیم در دادگاه رسی

هاي تعزیري است، لذا رسیدگی به جرم مستوجب دیه هاي آن، تنها ناظر به مجازاتو تبصره 1392اسالمی مصوب 

  آید.تحت هر شرایطی با صدور کیفرخواست به عمل می



براي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9ماده » الف«ق بند طرح دعواي عمومی علیه مرتکب جرم، طب -2

حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است و رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد 

قانون مذکور تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان  11مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا طبق ماده 

  و شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد.است 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/26    

7/99/1958   

  ك 19598-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شود یا اجراي مجازات تبعی میآیا با تعلیق اجراي محکومیتی که داراي مجازات تبعی است، مجازات تبعی آن زایل 

که مجازات تبعی به قوت خود باقی است؟ درصورتی که مجازات شود؟ یا اینهمانند اجراي محکومیت اصلی تعلیق می

  تبعی باید اجراشود شروع آن چه زمانی است؟

 پاسخ:

ز اجراي حکم یا ، صرفًا محکومیت قطعی در جرایم عمدي، پس ا1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25طبق ماده 

کند (به عنوان هاي مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم میعلیه را در مدتشمول مرور زمان، محکوم

مجازات تبعی)؛ بنابراین تا زمانی که حکم اجرا نشده باشد، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ و در مواردي که قرار 

شود و در نتیجه، مجازات تبعی است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمیتعلیق اجراي مجازات اصلی صادر شده 

علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجراي مجازات تا پایان نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و چنانچه محکوم

یر ماده اخیرالذکر، قانون یادشده نشود، به صراحت قسمت اخ 52مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده 

شود و به تبع آن، آثار این محکومیت، یعنی مجازات تبعی نیز منتفی است. بدیهی است محکومیت تعلیقی بی اثر می

چنانچه قرار تعلیق اجراي مجازات به یکی از جهات مقرر در قانون لغو شود، مجازات معلق باید اجرا شود و چنانچه 

قانون  25خ اتمام اجراي مجازات اصلی، محکوم مطابق بندهاي مقرر در ذیل ماده داراي مجازات تبعی باشد، از تاری

  شود.از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می 1392مجازات اسالمی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/16    

7/99/1957   

  ك 1957-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا کارمند سازمان اوقاف و امور خیریه که از اموال یا وجوه متعلق به موقوفه به نفع خود یا دیگري برداشت و 

خواهد  1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  5کند، مشمول ماده تصاحب می

  بود؟

 پاسخ:

، این سازمان وابسته به 1363تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب قانون  2مطابق ماده 

هاي وابسته به دولت است، وزارت ارشاد اسالمی است؛ بنابراین کارمندان و کارکنان سازمان مذکور که از سازمان

  هستند. 1367هبرداري مصوب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کال 5مشمول حکم مقرر در ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/25    

7/99/1950   

  ع 1950-91-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي درسی ایران متعلق به سازمان پژوهش به استحضار می رساند چهل و نه درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتاب

ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و مابقی سهام آن متعلق به بخش خصوصی است. بر اساس و برنامه

الیحه  110أت مدیره است. حسب ماده اساسنامه شرکت،این سازمان برخوردار از سهام ممتاز و داراي چهار عضو هی

این سازمان باید یک نفر را به عنوان نماینده حقوقی و سه نفر  1347قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

دیگر را به عنوان عضو حقیقی به مجمع عمومی معرفی کند که در صورت انتخاب توسط مجمع به عنوان عضو هیأت 

براي این  1373قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب  4و  3هاي اي تبصرهمدیره قرار گیرند. در اجر

  ها به شرح زیر مطرح است که خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید.سازمان برخی ابهامات و پرسش

 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب   110آیا به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده  -1

  توان کارمند دولت را معرفی کرد؟می

  تواند از بین کارکنان دولت باشد؟آیا سه عضو حقیقی هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی می -2

  ؟توان از بین بازنشستگان انتخاب کردآیا چهار عضو هیأت مدیره اعم از حقیقی و حقوقی را می -3

  شایان ذکر است که کلیه اعضاي هیأت مدیره غیر موظف هستند.

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، شرکت دولتی  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  4مطابق ماده  -2و  1

جات ندرکه بر اساس مشرکتی است که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و با عنایت به این

هاي درسی ایران متعلق به بخش خصوصی است، شرکت استعالم، پنجاه و یک درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتاب

قانون ممنوعیت تصدي  3هاي دولتی موضوع تبصره هاي خصوصی است و از شمول شرکتیادشده از مصادیق شرکت

 1722براین و با لحاظ نظریه شماره با اصالحات و الحاقات بعدي، خارج است. بنا 1373بیش از یک شغل مصوب 

شوراي نگهبان، عضویت کارمندان دولت در هیأت مدیره شرکت خصوصی به نمایندگی از سوي  9/2/1360مورخ 

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  110دولت (اعم از نماینده حقوقی یا حقیقی مذکور در ماده 

  ) فاقد منع قانونی است.1347



کارگیري بازنشستگان با اصالحات بعدي که به 1395کارگیري بازنشستگان مصوب توجه به قانون ممنوعیت به با -3

که نمایندگان سازمان پژوهش و هاي اجرایی را با استثنائاتی ممنوع اعالم نموده و با عنایت به ایندر دستگاه

ی از سوي سازمان براي عضویت در هیأت ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعم از حقیقی و حقوقبرنامه

شوند، این نمایندگان نیز مشمول قانون یادشده هستند؛ اما مدیره شرکتی اعم از خصوصی و دولتی به کارگیري می

جانبازان «این ماده واحده یعنی  1397اصالحی مصوب  1این نمایندگان در صورتی که از استثنائات اخیر تبصره 

این ماده واحده  2نباشند، با عنایت به تبصره » دگان باالي سه سال اسارت و فرزندان شهداباالي پتجاه درصد، آزا

کارگیري بازنشستگان متخصص با مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر به صورت پاره وقت و مبنی بر تجویز به

مذکور  2شرایط تبصره توان با رعایت سوم ساعات اداري کارمندان رسمی، از بازنشستگان میساعتی تا سقف یک 

  براي اعضاي هیأت مدیره استفاده کرد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1399/12/23    

7/99/1947   

  ح 1947-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه توقیف شده اقدام گردیده و به هاي اجرایی که پس از قطعی شدن رأي، اموال محکومدر خصوص پرونده

، دستور توقیف عملیات 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  477علیه مبنی بر اعمال ماده درخواست محکوم

  است؟ پذیرف از اموال توقیف شده امکانعلیه و یا رفع توقیاجرایی صادر شده است، آیا توقیف اموال دیگر محکوم

 پاسخ:

از سوي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477در فرض سوال پیرو تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 

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

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

افتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر قطعی به تعویق می

ارزیابی و مزایده برگزار اي از عملیات اجرایی است؛ چنانچه مال توقیف شده است، عملیات بعدي از جمله مرحله

ماند. بنابراین از یک سو رفع توقیف از شود و پرونده اجرایی در همین مرحله تا حصول نتیجه قطعی متوقف مینمی

آید و از سوي دیگر با توجه به تعلیق و توقف عملیات پرونده اجرایی امکان توقیف مال مال توقیفی به عمل نمی

  دیگري نیز وجود ندارد.

 حمد محمدي باردئیدکتر ا

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/19    

7/99/1940   

  ك 1940-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري هر گاه رأي دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق  478وفق ماده 

چنین مطابق با تبصره افتد. هماین ماده اعاده دادرسی پذیرفته شود، اجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می

هاي بدنی و یا قلع حیات یا سایر مجازات مقرره مزبور در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب

اً مطابق کند و ایضو قمع بنا باشد با وصول تقاضا و قبل از اتخاذ تصمیم دیوان دستور توقف اجراي حکم را صادر می

، شعبه دیوان با وصول تقاضاي 1398نامه نحوه اجراي احکام حدود سلب حیات، قطع عضو و ... مصوب آیین 12ماده 

دستور  742هاي بدنی با رعایت مفاد رأي وحدت رویه سی نسبت به احکام سلب حیات و دیگر  مجازاتاعاده دادر

هاي کیفري مانند حبس، صدور دستور توقف اجراي حکم منوط به دهد. در دیگر محکومیتتوقف اجراي حکم را می

ی کیفري هم با تجویز اعاده قانون آیین دادرس 477تجویز اعاده دادرسی از سوي دیوان است و در خصوص ماده 

  شود. با عنایت به سه مقرره مورد اشاره:دادرسی مراتب جهت توقف حکم به واحد اجراي احکام اعالم می

 478در مواردي مانند حبس یا تبعید یا اقامت اجباري و یا اخذ جزاي نقدي (غیر از موارد مندرج در تبصره ماده  -1

ی که صراحتًا دستور توقف اجراي حکم از سوي دیوان به طرق مقتضی به اجراي قانون آیین دادرسی کیفري) تا زمان

علیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی احکام کیفري اعالم و یا ارسال نشود، آیا اجراي احکام به صرف ادعاي محکوم

  توسط دیوان تکلیفی در خصوص توقف اجراي حکم دارد؟ 

  تواند حکم را متوقف کند؟ام کیفري مکلف به استعالم است؟ یا  میعلیه، آیا اجراي احکبا ادعاي محکوم -2

قانون آیین دادرسی کیفري، در صورت عدم اعالم دستور  477یا ماده  478در موارد قید شده در تبصره ماده  -3

جراي اتوقف اجراي حکم توسط دیوان یا معاونت قضایی قوه قضاییه، آیا اجراي احکام کیفري تکلیف به متوقف کردن 

  حکم دارد؟

 پاسخ:

قانون  478مذکور در صدر ماده » افتداجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می«با توجه به اطالق عبارت  -1

آن قانون، صالحیت قاضی اجراي  497و نیز ذیل ماده  494و با عنایت به ماده  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

اي حکم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه احکام کیفري براي صدور دستور توقف اجر

شود؛ لیکن چنانچه از متهم تامینی اخذ نشده یا تأمین کیفري الیه پس از تجویز اعاده دادرسی استنباط میمرجوع

  شود تا تأمین کیفري الزم اخذ شود.منتفی شده یا متناسب نباشد، مراتب به دادگاه اعالم می



کننده ص و احراز اعتبار هرگونه مدارك ارائه شده از جمله تصویر رأي دیوان عالی کشور با قاضی رسیدگیتشخی -2

توان از مرجع صدور است و در صورت  تشکیک اعتبار مدرك ارائه شده از سوي وکیل یا اصحاب دعوي، می

  کند.مدرك مذکور استعالم کرد و صرف ادعاي پذیرش اعاده دادرسی کفایت نمی

مورخ  742قانون آیین دادرسی کیفري و مطابق رأي وحدت رویه شماره  478در موارد مذکور در تبصره ماده  -3

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از صدور دستور توقف اجراي حکم از سوي شعبه دیوان، اجراي  6/5/1394

  شود.حکم متوقف می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    قضاییه معاون اداره کل حقوقی قوه



 

1399/12/11    

7/99/1939   

  ك 1939-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد  442با عنایت به ماده 

علیه نیز حق تجدیدنظر خود را اسقاط یا مسترد نماید و تقاضاي تخفیف مجازات نماید دادگاه اقدام به و محکوم

شاکی در ماده مذکور اعتراض باشد که با عنایت به عدم ذکر نماید و حکم صادره نیز قطعی میتخفیف مجازات می

باشد. چنانچه در مهلت مقرر دادستان اعالم نماید به دادنامه اعتراض ندارد از سوي شاکی مانع تخفیف مجازات نمی

علیه اقدام به اسقاط حق تجدیدنظر نماید لیکن شاکی اقدام و یا در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید و محکوم

از طرفی طبق ماده مذکور دادگاه باید اقدام به تخفیف مجازات نماید و از طرف دیگر  به تجدیدنظرخواهی نماید

دادگاه تجدیدنظر نیز باید به اعتراض شاکی رسیدگی و اقدام به صدور حکم نماید در این صورت کدام یک از 

ممکن است شاکی به قلت  باشد و قابلیت اجرا دارد؟ به عنوان مثال در موارديهاي صادره دادنامه قطعی میدادنامه

ق.آ.د.ك دادگاه تجدیدنظر باید اقدام به تشدید مجازات نماید لیکن از  458مجازات اعتراض نماید که طبق ماده 

  قانون مذکور قطعی گردیده است. 442طرفی مجازات مندرج در دادنامه بدوي نیز با لحاظ اعمال ماده 

 پاسخ:

باتوجه به فلسفه وجودي آن که کاهش یک مرحله از  1392مصوب  قانون آئین دادرسی کیفري  442فرض ماده 

باشد، ناظر بر مواردي است که پرونده امر با وجود قابلیت دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می

علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوي دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد تجدیدنظرخواهی محکومٌ

ظر از سوي نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، درفرض سؤال درخواست تجدیدن

 442که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 

یدگی و رأي الزم را خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رس 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 

الذکر، درصورت استحقاق قانون فوق 459صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 

  علیه، در مجازات وي تخفیف خواهد داد.محکومٌ 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/11    

7/99/1938   

  ك 1938-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه پرونده به علت اجراي مجازات حدي سالب حیات اعدام معدوم گردیده و در عین حال که محکومنظر به این-1

قانون مجازات  435که واژه مرگ در ماده محکومیت به قصاص نفس و دیات متعدد داشته است با توجه به این

در  1393/2/10مورخه  251/93/7اداره محترم طی نظریه شماره  اسالمی به صورت مطلق بیان گردیده و آن

قانون مجازات  435علیه مقررات ماده باشد آیا در فرض اعدام محکومخصوص نوع مرگ نیز قائل به افتراق نمی

  باشد یا خیر؟ (پرداخت دیات متعلقه)اسالمی قابل اعمال می

ا اعدام مرتکب که باعث زوال این حق گردیده موجبی براي باشد آیکه قصاص حق اولیاءدم میبا توجه به این-2

المال قانون مجازات اسالمی مسئوولیت بیت 435باشد یا خیر؟ به عبارتی مقررات ماده  تبدیل حق قصاص به دیه می

  باشد؟در پرداخت دیه مستقر می

 پاسخ:

توجب حد محکوم شده است، طبق ماده اوالً، در مواردي که متهم به قصاص نفس و مجازات سلب حیات در جرایم مس

نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، آیین« 17و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  133

 هاي معینبلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محلقصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی

برد؛ ولی در است، چون اجراي مجازات حدي موضوع قصاص را از بین می اجراي قصاص مقدم» 1398مصوب 

  شود.صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدي اجرا می

، مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم از  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  435در ماده » مرگ«ثانیاً، کلمه  

  شود.ماري یا خودکشی یا مرگ با اجراي حکم قصاص نفس و یا اجراي حدود را شامل میمرگ ناشی از بی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/09    

7/99/1937   

  ك 1937-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 242در خصوص بزه سرقت و کالهبرداري که در قانون عالوه بر حبس، رد مال هم بیان شده است، با لحاظ ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري مبنی براین که: مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي 

میزان حداقل حبس قانونی در زندان بوده است باید آن جرم تجاوز کند، آیا در مرحله تحقیقات دادسرا، متهم که به 

منتفی  242که قانونگذار رد مال را در سرقت و کالهبرداري بیان کرده است، موضوع ماده آزاد شود؟ یا به لحاظ این

  ماند؟است ومتهم به لحاظ رد مال همچنان در زندان می

 پاسخ:

، قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه 1392ب قانون آیین دادرسی کیفري مصو 250اوالً، مطابق ماده 

و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، 

این  219سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین در ماده 

به بیان یکی از معیارهاي تعیین مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تأمین نباید  قانون

قانون یادشده به فلسفه صدور قرار تامین کیفري  217دیده کمتر باشد و نیز در ماده از مبلغ خسارت وارد شده به بزه

ي جبران دیده، براري از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهکه دسترسی به متهم و حضور به موقع وي و جلوگی

باشد، تصریح شده است. بنابراین با توجه به مواد قانونی یاد شده، میزان خسارت وارد شده به ضرر و زیان وي می

ده، رسیدگی قانون یاد ش 3شاکی، از معیارهاي مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان است. همچنین برابر ماده 

همین قانون، اصل برائت  4ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده باید در کوتاهبه اتهام انتسابی اشخاص می

است و هرگونه اقدام سالب آزادي و محدود کننده  اشخاص، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت 

قانون آیین دادرسی کیفري، حداکثر مدتی را  242داف، مقنن در ماده مقام قضایی مجاز است. به منظور تأمین این اه

که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمین کیفري، وجود دارد، تعیین کرده است و آزادي متهمان پس از 

دور قرار ص باشد و تأمین حقوق ایشان از طریقدیدگان نمیهاي تعیین شده، به معناي نادیده انگاشتن حقوق بزهمدت

این قانون  247قانون یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده  108و  107تأمین خواسته موضوع مواد 

  نیز ممکن است. 

مبنی بر عدم بازداشت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  242ثانیاً، مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 

متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بالقید وي نیست و مادام که دالیلی دال برارتکاب جرم علیه متهم 



وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفري باشد، اما هرگاه وي در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، 

که منتهی به بازداشت وي شده است به نحوي تخفیف دهد که زمینه آزادي او فراهم بازپرس باید قرار تأمینی را 

قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه  217ماده » ث«تا » الف«شود. بدیهی است قرارهاي التزام موضوع بندهاي 

 217تبصره یک ماده سازد و اگر وي از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهاي مقرر در آزادي متهم را فراهم می

شود. در جرایمی که عالوه بر الزام محکوم به رد مال، مجازات قانونی جرم حبس باشد، مالك قانون یادشده اعمال می

محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن 

  فاقد مجوز قانونی است.

  

 حمدي باردئیدکتر احمد م

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/17    

7/99/1934   

  ح 1934-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مجمع  1377قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  2گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده همان

تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه 

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

ه به دوگانگی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است. با توج

اي و اختالف عددي قابل مالحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادي ذمه

ترجیح بال مرجع چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتت رویه در اجراي احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه 

تأدیه بر اساس شاخص ساالنه یا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت خسارت تأخیر 

  ها (ماهانه یا ساالنه) باید صورت گیرد؟تأخیر تأدیه دیگر دیون به غیر از چک بر اساس کدام یک از شاخص

 پاسخ:

، مبلغ خسارت 1379امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 522اوالً، طبق ماده 

ه شود و با عنایت بتأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزي تعیین می

که در جدول شاخص ساالنه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به این

  یرد.همان ماه مبناي محاسبه قرارگ

ثانیاً، با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی 

کند. نرخ تورم ساالنه اي و ساالنه براي هر ماه مشخص و اعالم میاعالم نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه

ر شود؛ لذا با عنایت به این که دک سال منتهی به هر ماه مشخص میبر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در ی

قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه براي محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط  522ماده 

تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه است، براي محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم 

  اي.االنه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهس

و صراحت قانون استفساریه  1356قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  2ثالثاً، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي نرخ  1377تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 

شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از چک تا زمان وصول آن محاسبه میتورم از تاریخ صدور 



تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بالمحل با توجه به اطالق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از 

  شاخص ساالنه مالك است.گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تاریخ سررسید چک تعلق می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/09    

7/99/1932   

  ك 1932-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  690ماده  1اگر دستوري از قبیل توقف عملیات زراعی یا ساختمانی از ناحیه دادسرا یا دادگاه به استناد تبصره 

شود صادر شود و متهم به دستور صادره عمل نکند، آیا جرم محسوب می 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

  ؟ اگر جرم است با کدام ماده قانونی منطبق است و اصوًال از باب ضمانت اجرایی چگونه باید عمل شود؟

 پاسخ:

قانون  690عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده صرف نادیده گرفتن دستور مقام قضایی مبنی بر متوقف ماندن 

به آن اشاره شده است  توسط متجاوز فاقد وصف کیفري و غیرقابل تعقیب  1375مجازات اسالمی(تعزیرات)مصوب 

است. البته ماموران در اجراي این دستور باید به نحوي اقدام کنند که متجاوز تجدید تجاوز نکند، مثال اگر متوقف 

متجاوز با پلمپ محل ورود شکایت مالزمه داشته باشد و این امر هم ممکن باشد، به دستور مقام  کردن عملیات

صورت فک پلمپ برداري از آن )که در اینقضایی محل پلمپ گردد (مثل پلمپ چاه آب براي متوقف کردن بهره

اجراء و تداوم دستور موضوع باید به قانون صدرالذکر است و نیروي انتظامی هم  543توسط متجاوز مشمول ماده 

  این قانون مراقبت کند (مانند گماردن مامور در محل). 690تبصره یک ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/18    

7/99/1931   

  ك 1931-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

حداقل مجازات ترك انفاق بیش از سه  1399قانون کاهش مجازات حبس مصوب  11که طبق ماده با توجه به این

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف  3ماده  1توان به استناد بند ماه و حداکثر آن یک سال است، آیا می

  آن در موارد معین و تعرفه خدمات قضایی براي این جرم جزاي نقدي تعیین کرد؟

 پاسخ:

 104با لحاظ ماده  1391قانون حمایت خانواده مصوب  53اوالً، مجازات قانونی جرم ترك انفاق موضوع ماده 

(مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات  1399اصالحی قانون مجازات اسالمی و تبصره الحاقی به آن مصوب 

به میزان آن از مصادیق جرایم مشمول حبس تعزیري درجه چهار تا هشت) سه ماه تا یک سال حبس است که با توجه 

  است. 1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  2بند 

ثانیاً، در مواردي نظیر جرم ترك انفاق مذکور در فرض سؤال که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک 

قانون مجازات  67و  66تواند مشمول مواد ضوع حسب مورد میروز حبس و حداقل آن کمتر از این است، مو

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد  3ماده  2و یا مشمول بند  1392اسالمی مصوب 

باشد؛ که در صورت اخیر، دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول  1373معین مصوب 

نیز تغییر نکرده  1399و  1398و  1397هاي (که در سال 1396ت قضایی پیوست قانون بودجه سال تعرفه خدما

  است) حکم صادر کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/16    

7/99/1928   

  ك 1928-68-99شماره پرونده:  

  استعالم:

وده در نشین موتور بدر جاده آسفالته ییالقات جنگلی شمال فردي که ترك در یک حادثه رانندگی با موتورسیکلت

شود؛ علت تامه آن ورود ناگهانی یک قالده سگ ولگرد از البالي اشجار و اثر جراحت وارده دچار نقص عضو می

رسیکلت است ونامه و بیمه موتکه راکب موتورسیکلت فاقد گواهیبرخورد با موتورسیکلت بوده است. با توجه به این

  و از طرفی مقصر نیز شناخته نشده است، مسئول پرداخت دیه چه شخص و یا مرجعی است؟

 پاسخ:

سیکلت در اثر برخورد موتورسیکلت با یک قالده سگ مصدوم و دچار نقص نشین موتوردر فرض استعالم که ترك

مه اجباري خسارات وارده به شخص قانون بی«ماده یک » ب«در بند » حوادث«عضو شده است، با توجه به تعریف 

همین ماده، در » ت«و نیز تعریف شخص ثالث در بند » 1395ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 

قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی فرد مصدوم بر  21صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه با عنایت به ماده 

  ست.هاي بدنی اعهده صندوق تأمین خسارت

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/09    

7/99/1923   

  ك 1923-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

آثار تبعی محکومیت در آزادي مشروط از تاریخ اتمام  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25ماده  3وفق تبصره  

شود. قانونگذار در خصوص تعلیق اجراي مجازات بیانی در خصوص تاریخ رفع رفع می 25هاي مندرج در ماده مدت

توان قائل به این نظر آثار تبعی محکومیت همانند آزادي مشروط و یا عفو صریحاً و تلویحا ندارد؛ لذا اوًال، آیا می

خصوص تاریخ شروع آثار  قانون مجازات اسالمی با آگاهی و حکمت در 25ماده  3بود که قانونگذار در تبصره 

تبعی محکومیت از زمان تعلیق اجراي مجازات بیانی ندارد؟ ثانیًا، اگر قانونگذار شروع آثار تبعی محکومیت در تعلیق 

داند، آیا شروع آثار تبعی مجازات در تعلیق اجراي مجازات از تاریخ اجراي مجازات را همانند آزادي مشروط نمی

مصرح در دادنامه است؟ یا همانند آزادي مشروط از تاریخ تعلیق مجازات است؟ اتمام مدت حبس اصلی محکوم 

شود از طرفی محکوم به مدت دو براي مثال شخصی به پنج سال حبس محکوم و حبس  به مدت دو سال تعلیق می

خ یا از تاریباشد آیا شروع آثار تبعی محکومیت بعد از پنج سال است محروم می 25سال از حقوق اجتماعی وفق ماده 

 52تعلیق؟ ثالثًا، آیا با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفري و تفسیر به نفع محکوم در مواقع شک و تصریح ماده 

شود، اثر میکه اگر محکوم در مدت تعلیق مرتکب جرمی نشود محکومیت تعلیق بیقانون مجازات اسالمی مبنی بر این

اثر، رفع آثار تبعی تعلیق اجراي مجازات همانند آزادي مشروط ت بیتوان گفت که مقصود قانونگذار از عبارمی

اصالحی قانون مجازات اسالمی که اعمال آزادي مشروط تعلیق و عفو  134است؛ به ویژه با توجه به تصریح ماده 

  را در حکم اجراي مجازات قلمداد کرده است؟ 

 پاسخ:

، صرفًا محکومیت قطعی در جرایم عمدي، پس از اجراي حکم یا 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25طبق ماده 

کند (به عنوان هاي مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم میعلیه را در مدتشمول مرور زمان، محکوم

را جمجازات تبعی). بنابراین تا زمانی که حکم، اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده، آثار تبعی آن هم قابل ا

نیست؛ و در مواردي که قرار تعلیق اجراي مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا 

 علیه از تاریخ صدورشود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و چنانچه محکومنمی

قانون یاد شده نشود، به  52ی از جرایم مذکور در ماده قرار تعلیق اجراي مجازات تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یک

شود و به تبع آن، آثار این محکومیت، یعنی الذکر، محکومیت تعلیقی بی اثر می¬صراحت قسمت اخیر ماده اخیر

مجازات تبعی نیز منتفی است. بدیهی است چنانچه قرار تعلیق اجراي مجازات به یکی از جهات مقرر در قانون لغو 



جازات معلق باید اجرا شود و چنانچه داراي مجازات تبعی باشد، از تاریخ اتمام اجراي مجازات اصلی، محکوم شود، م

از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25مطابق بندهاي مقرر در ذیل ماده 

  شود.محروم می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    قوه قضاییهمعاون اداره کل حقوقی 



 

1399/12/10    

7/99/1920   

  ح  1920-192-99شماره پرونده:  

  استعالم:

که صالحیت بررسی و اظهارنظر عالوه بر این 1366قانون زمین شهري مصوب  12که کمیسیون ماده با توجه به این

کند، نسبت به موات یا غیر موات بودن اراضی را دارد، در خصوص نوعیت اراضی غیر موات نیز اعالم نظر می

تاریخی که این کمیسیون در خصوص اعالم نوعیت اراضی غیر موات باید لحاظ کند و با توجه به آن دایر یا بایر 

باید  1358/4/5هاي هوایی مقارن با تاریخ ند، چه تاریخی است؟ آیا وضعیت ملک و عکسبودن ملک را اعالم ک

مالك عمل قرار گیرد یا تاریخ طرح در کمیسیون و یا تاریخ تصویب قانون زمین شهري و یا تاریخ دیگري مورد نظر 

  است؟

 پاسخ:

هاي که ناظر به زمین 1358ن مصوب با توجه به مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران آ

قانون تعاریف محدوده و حریم  2موات داخل محدوده شهري یا خارج از آن است و با توجه به تعریف حریم در ماده 

قانون زمین شهري مصوب  3که در ماده  5/4/1358، تاریخ 1384ها مصوب شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن

این قانون، اراضی موات شهري که  3یص موات از غیرموات است و طبق ماده قید شده است، مالك تشخ 1366

چنان ) احیاء شده باشد، هم5/4/1358سابقه عمران و احیاء نداشته، چنانچه بدون مجوز قانونی و از این تاریخ به بعد (

  در خصوص نوع زمین مالك نیست. 22/6/1366در اختیار دولت است. بنابراین، تاریخ 

 مد محمدي باردئیدکتر اح

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/20    

7/99/1918   

  ح  1918-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

لک م» الف«محکوم شده و در این راستا » الف«به پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق » ب«در پرونده اجرایی  

له علیه را به عنوان مال معرفی کرده و پس از توقیف ملک مزایده آن را درخواست کرده است؛ اما محکوممحکوم

ترداد عین اقالم موجود مورد معامله در نظریه کارشناسی در پرونده اجرایی دیگر در شعبه دیگر به اس» الف«مذکور 

که عین اقالم موجود نبوده، قیمت آن توسط کارشناس ارزیابی شده و محکوم شده است و به لحاظ آن» ب«در حق 

تهاتر ارزش اموال کارشناسی شده با بدهی ایشان در پرونده شعبه دیگر را درخواست کرده » ب«له اخیر محکوم

  است.

که بخشی از عین اموال که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است، توسط طلبکاران توقیف و از طریق توجه به اینبا 

مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به طلبکاران پرداخت شده است و استرداد اموال میسر نیست و از سوي 

ن اموال از طریق مزایده به فروش رسیده است، آیا اند و ایرا توقیف کرده» ب«له دیگر اشخاص ثالث اموال محکوم

باید قیمت تمامی اموال » الف«علیه که محکومبه کسر کرد یا اینتوان قیمت آن اموال را محاسبه و از محکوممی

  کارشناسی شده را پرداخت کند؟

 پاسخ:

ر دیون است. در فرض سؤال قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط الزم براي تهات 296مطابق ماده 

به پرونده دیگر عین معین است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو به یک پرونده، وجه نقد و محکومکه محکوم

جه علیه، عین معین به وبه از اموال محکومپذیر نیست؛ اما چنانچه در راستاي استیفاي محکومبه، تهاتر امکانمحکوم

دو دین در مرحله اجراي حکم  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47و  46ز مواد نقد برآورد شود، با استفاده ا

  شوند.کنند، تهاتر میاي که با هم برابري میتا اندازه

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/26    

7/99/1917   

  ح 1917-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند تقاضاي اجراي آن و وصول و استیفاء محکوم به را بنماید له میکه به محض قطعیت حکم محکومبا توجه به این

قانون موصوف بعد از ابالغ اجراییه و قبل از  35ماده  1قانون اجراي احکام مدنی و تبصره  34آیا با توجه به ماده 

ا تواند آن را تأمین نماید؟ برا استیفاء و دریافت نماید یا صرفًا میتواند طلب خود له میانقضاء مهلت ده روز محکوم

له را از دریافت طلب خود در خالل این ده روز صراحتاً منع نکرده و هر چند قانون لحاظ این مطلب که قانون محکوم

ق خود را وصول نماید علیه ده روز مهلت داده ولی مفهوم آن این نیست که طلبکار نتواند در این ده روز حبه محکوم

             باشد و حسب منابع فقهی داینکه از نظر شرعی و فقهی نیز داین مکلف به رعایت انقضاء مهلت ده روز نمیضمن این

  تواند بالفاصله بعد از صدور حکم قطعی قاضی از اموال مدیون طلب خود را استیفاء نماید.می

 پاسخ:

بعد از ابالغ اجراییه وقبل از انقضاي مدت ده  1356ن اجراي احکام مدنی مصوب قانو 35ماده  1هرچند وفق تبصره 

به ، بعد از انقضاي مهلت ده روز از تاریخ ابالغ اجراییه امکان تأمین محکوم به وجود دارد ، لیکن استیفاي محکوم

نکه قبل از انقضاي مهلت مقرر، علیه از اجراي حکم خواهد بود ، چه ایروز از تاریخ ابالغ اجراییه و استنکاف محکوم

قانون موصوف اجراي اجباري حکم و استیفاي محکوم  35ماده  1اجراي حکم اختیاري است و وفق بخش دوم تبصره 

به از به پس از انقضاي مهلت مزبور شروع خواهد شد. بنابراین قبل از انقضاي مهلت مقرر استیفاي اجباري محکوم

  یست.طریق اجراي احکام مدنی ممکن ن

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/26    

7/99/1914   

  ك 1914-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا پس از صدور قرار نهایی در دادسرا و پیش از اظهار نظر دادستان، امکان مطالعه قرار نهایی توسط طرفین یا  -1

صورت مثبت بودن پاسخ مقام صالح صدور دستور مطالعه دادستان بوده یا چنین اختیاري وکیل ایشان وجود دارد؟ در 

  با قاضی رسیدگی کننده است؟

ند، کدر مواردي که بازپرس قرار بازداشت موقت صادر و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، با آن مخالفت می -2

  ادستان الزامی است؟تر توسط بازپرس، موافقت دآیا در صورت صدور قرار خفیف

 پاسخ:

ماده  1و تبصره  191چنانچه قرار عدم دسترسی به پرونده یا قرار رد درخواست مطالعه پرونده موضوع مواد  -1

دور ها پس از صقانون آیین دادرسی کیفري صادر نشده باشد، مطالعه پرونده توسط طرفین دعوا یا وکالي آن 100

  کننده فاقد اشکال است.دستان به دستور بازپرس رسیدگیقرار نهایی و پیش از اظهار نظر دا

فقط قرار بازداشت موقت متهم به اعالم نظر دادستان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  240برابر ماده  -2

نیاز دارد و دیگر قرارهاي منتهی به بازداشت صادره از سوي بازپرس؛ هرچند توسط متهم قابل اعتراض است، اما به 

قانون یادشده در خصوص قرارهاي تأمین منتهی به بازداشت صادره  92افقت دادستان نیاز ندارد و مقررات ماده مو

  از سوي دادیار، نسبت به بازپرس تسري ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/10    

7/99/1912   

  ك 1912-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه «وتبصره آن که مقرر کرده است:  6و ماده  1399با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیري مصوب 

روز  91یابد حکم به حبس کمتر از در اجراي مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می

اصالحی قانون مجازات اسالمی) و از طرفی به  37ده (ما» شودصادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می

هاي جایگزین حبس قانونگذار در در مجازات 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  67و  66و  65موجب مادتین 

ها یک سال حبس باشد نهاد جایگزین حبس را قابل خصوص جرائم عمدي جرائمی که حداکثر مجازت قانونی آن

  ) لذا :66با شرایط قید شده در مادتین مورد اشاره مانند ماده اعمال بیان نموده است (

کتاب پنجم تعزیرات در صورت وجود شرایط قانونی  656اوالً، در جرمی مانند سرقت قابل گذشت موضوع ماده  

باشد، آیا صدور حکم به جایگزین حبس میسور که حداکثر مجازات قانونی جرم مزبور یک سال و شش ماه حبس می

  است؟ 

اصالحی قانون مجازات اسالمی وجود داشته باشد و دادگاه در جرم  37ثانیاً، اگر جهات تخفیف وفق تبصره ماده 

اصالحی باید حبس را به   37ل گذشت حکم به مجازات سه ماه حبس صادر کند، آیا وفق تبصره ماده  سرقت قاب

  مجازات جایگزین مربوط تبدیل کند؟ 

چیست؟ آیا منظور جایگزین حبس است یا تبدیل مجازات وفق » مجازات جایگزین مربوط«ثالثاً، منظور از عبارت 

هاي جایگزین حبس ندارد؟ رابعًا، اگر قائل باشیم ارتباطی به مجازات قانون مجازات اسالمی که 37بندهاي ماده 

هاي جایگزین حبس اصالحی از عبارت (مجازات جایگزین مربوط) همان مجازات 37منظور قانونگذار در تبصره ماده 

قانون مجازات اسالمی را نسخ کرده است (با توجه به  67و  66و  65اصالحی مادتین  37است، آیا تبصره ماده 

سال حبس ها یکقانون مجازات اسالمی در جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن 67و  66و  65که وفق مواد این

توان حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کرد در حالی که در سرقت قابل گذشت حداکثر مجازات یک و باشد می

  باشد)که با توجه به مقرره فوق امکان صدور حکم به جایگزین حبس نمی نیم سال است

هاي جایگزین حبس اصالحی قانون مجازات اسالمی  با مجازات 37خامساً، در صورتی که تعارضی میان تبصره ماده  

  باشند؟وجود ندارد، این دو مقرره به چه نحوي قابل جمع می

 پاسخ:



ناظر به مواردي است که مجازات قانونی  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37اوًال، تبصره ذیل ماده - 2و1

جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیارًا) حکم به حبس کمتر از نود 

ها حداکثر قانونی آن و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات

  شود که فرض سؤال از این امر خارج است.سه ماه حبس است) تبدیل می

ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، موضوع 

قانون  3ماده  2مول بند و یا مش 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  67و  66تواند مشمول مواد حسب مورد می

باشد؛ که در صورت اخیر، دادگاه مخیر  1373وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

(که  1396است به بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 

  نکرده است) حکم صادر کند. نیز تغییر 1399و  1398و  1397هاي در سال

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  656که مجازات قانونی جرم سرقت موضوع ماده ثالثا، با توجه به این

(مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات  1399اصالحی و تبصره الحاقی به آن مصوب  104با لحاظ ماده  1375

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در  3ماده  2بند حبس تعزیري درجه چهار تا هشت) مشمول 

است، لذا در فرض استعالم چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است  1373موارد معین مصوب 

  حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.

، مجازات 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37در تبصره ماده » مجازات جایگزین مربوط«منظور از عبارت  -3

  ها حداکثر سه ماه حبس است.جایگزین حبس جرایمی است که مجازات قانونی آن

ررات مواد در مقام تخفیف مجازات است؛ در حالی که مق 1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  37تبصره ماده  -5و4

  قانون مذکور در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ بنابراین در اعمال این  73و  67، 66

دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء از سوي دادگاه صادرکننده رأي مورد استناد و عمل 

  گیرد.قرار می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    ه قضاییهمعاون اداره کل حقوقی قو



 

1399/12/18    

7/99/1911   

  ك 1911-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي ذیل آن و مقرراتی که در خصوص تعویق مراقبتی وجود قانون مجازات اسالمی و تبصره 62با توجه به ماده 

  دارد:

آیا موافقت یا مخالفت دادستان در خصوص برخورداري زندانی تحت نظارت سامانه الکترونیکی موضوع ماده  -1

قانون مجازات اسالمی وجود دارد ضروري  58قانون فوق مانند آنچه که در باب آزادي مشروط مندرج در ماده  62

  است؟

نیکی هاي الکترونی مبنی بر برخورداري از سامانهدر صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه دادستان با درخواست زندا -2

  مخالف باشد، آیا تکلیفی به ارسال  پرونده به دادگاه صادرکننده رأي را دارد؟

هاي نظارت الکترونیکی را داشته باشد ولی شرایط مندرج در ماده چنانچه زندانی درخواست استفاده از سامانه -3

می فراهم نباشد، آیا دادستان یا قاضی مجري حکم تکلیفی به ارسال پرونده قانون مجازات اسال 47ناظر به ماده  62

به دادگاه صادرکننده رأي را دارد؟ به عبارت دیگر، تشخیص انطباق موضوع با مواد فوق با دادستان است یا دادگاه 

  صادرکننده رأي؟

  

 پاسخ:

ي برخورداري محکوم به حبس از نظام شرایط مقرر برا 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62مطابق ماده  -1

» ب«و بند  40هاي الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مذکور در مواد آزادي تحت نظارت سامانه

قانون  553این قانون است و موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري جزء آن شرایط نیست و ماده  41ماده 

نیز بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري جهت اعمال نظام  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

  هاي الکترونیکی داللت ندارد.آزادي تحت نظارت سامانه

  با عنایت به منفی بودن پاسخ سؤال اول، پاسخ سؤال دوم سالبه به انتفاء موضوع است. -2

تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62با عنایت به ماده  -3

هاي الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان براي برخورداري محکوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه



یا قاضی اجراي احکام کیفري موظف است تقاضاي محکوم را جهت برخورداري از نظام موصوف به دادگاه ارسال 

  تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند.که دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري میه اینکند؛ مضافًا ب

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/26    

7/99/1907   

  ح 1907-79-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آیا دعوي اعتراض به آگهی صورت طبقه بندي  36با عنایت به ماده -1

  گردد یا غیر مالی؟بستانکاران دعاوي موصوف از جمله دعاوي مالی محسوب می

قانون امور تصفیه امور ورشکستگی سهامداران شرکت ورشکسته که مالک شرکت محسوب  58نظر به ماده -2

  توانند از بابت سود سهام خود در این اداره ادعاي طلب نمایند؟کم ورشکستگی میگردد آیا بعد از صدور حمی

تواند قانون تجارت آیا اداره تصفیه می 419بعد از صدور حکم ورشکستگی و قبل از قطعیت آن توجهًا به ماده -3

  به دعوي اصلی ورشکستگی ورود نماید یا خیر؟

  

 پاسخ:

ا چه ثمره دعوا تثبیت حق یبودن هر دعوا، نتیجه و ثمره آن است. بنابراین چنانمالك تشخیص مالی یا غیر مالی  -1

طلب خواهان به طور مستقیم باشد و معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و 

بول شده مورد یا رجحان او منظور نشده است، دعوا مالی است لکن در موردي که طلب یا حق رجحان کسی که ق

  باشد، غیر مالی است.اعتراض وي باشد، چون خواسته وي به طور مستقیم مطالبه مال نمی

توانند باشند، چنانچه سود سهام صرف نظر از این که در هیچ حالتی سهامداران مالک شرکت(شخص حقوقی) نمی -2

حساب سود و زیان بر اساس مقررات قانونی  مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده و دفاتر و اسناد شرکت و ترازنامه و

از الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، تنظیم و به تصویب مجمع عمومی  90و صدر ماده  89از جمله ماده 

توانند جزء غرما شرکت رسیده باشد و از طرف شرکت پرداخت نشده باشد، سهامداران مانند هر طلبکار دیگر می

  غرمایی دریافت کنند.قرار گیرند و سهم 

سؤال مبهم است اگر منظور این باشد که آیا اداره تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته به حکم ورشکستگی  -3

قانون تجارت، تنها تاجر حق اعتراض به حکم ورشکستگی را دارد و اداره  537اعتراض کند، باید گفت که برابر ماده 

کند و حکم قائم مقامی اداره تصفیه از تاجر ورشکسته، ورشکستگی اخذ می تصفیه که صالحیت خود را از حکم

کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که «قانون تجارت است که شامل  418محدود به اختیارات مذکور در ماده 



ره تصفیه داو نسبت به اصل حکم ورشکستگی تسري ندارد. بنابراین ا» استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد

  تواند به حکم ورشکستگی اعتراض کند.نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/27    

7/99/1903   

  ع 1903-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  له: در فرض محکومیت قطعی شهرداري به پرداخت وجه نقد با احتساب خسارت تأخیر در تأدیه حق محکوم

هاي بانکی متعلق به شهرداري قبل از مهلت مقرر در قانون راجع به منع آیا امکان توقیف وجوه موجود در حساب -1

  هاي وجود دارد؟توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري

آیا معافیت شهرداري از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مندرج در قانون مذکور شامل زمان قبل از ابالغ اجراییه  -2

  شود؟(تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان ابالغ اجراییه) نیز می

به از ناحیه شهرداري، آیا شهرداري مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در صورت عدم پرداخت محکوم -3

  شود؟وط به مدت زمان معافیت قانونی نیز میمرب

به در بودجه شهرداري است یا بدون آیا منع توقیف اموال موکول به اعالم عدم موجودي یا لحاظ نشدن محکوم -4

  توان اموال را توقیف کرد؟اعالم شهرداري می

، در صورت عدم امکان بررسی و هابا توجه به قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري -5

توان قائل به رد خواسته خسارت تأخیر تأدیه و احراز توانایی دولت یا شهرداري در پرداخت به موقع بدهی، آیا می

  موکول کردن آن به اجراي حکم راجع به اصل خواسته و طرح دعوي مجدد شد؟

توان به لحاظ قصور در اجراي قانون تملک ... به معوض اراضی تصرفی شهرداري باشد، آیا میآیا اگر محکوم -6

ي مالی هاتوان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و اخذ کرد یا تفاوتی با سایر محکومیتو رعایت ضوابط مربوط می

  ندارد؟

  

 پاسخ:

ب ها مصوبا توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري -5و  3و  1

با اصالحات و الحاقات بعدي، قبل از اتمام مهلت مقرر در این قانون امکان توقیف اموال شهرداري وجود  1361

ه است که اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار ها مهلت داده شدبه، به شهرداريندارد؛ زیرا براي پرداخت محکوم

به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، الزم را براي پرداخت وجه محکوم

قطعی و  1397لهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال در فرضی که حکم در سال به را به محکوموجه محکوم



ه، بصادر و ابالغ شده است، شهرداري مکلف است که در صورت داشتن اعتبار الزم براي پرداخت محکوماجراییه 

آن را منظور  1398به را پرداخت کند و در غیر این صورت موظف است در بودجه سال در همان سال وجه محکوم

داخت خسارت تاخیر تأدیه معاف است از تأمین اموال و پر 1398و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 

پذیر است و تأخیر در پرداخت محکوم به از این تاریخ ، توقیف و تأمین اموال شهرداري امکان1399و از ابتداي سال 

  شود.موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می

نداشتن اعتبار در حدود ها مبنی بر شود و اعالم شهردارياوالً، ماده واحده یادشده از قوانین آمره محسوب می -2

مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از 

  به امتناع شده است، شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده، مسؤول خواهد بود.پرداخت محکوم

یاد شده، سال ابالغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه  ثانیا،ً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون

است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابالغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع 

در سال آتی  این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفًا ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه

به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداري و در است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم

به توسط شهرداري در سال مورد صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم

هاي عمومی و انقالب در امور انون آیین دادرسی دادگاهق 522عمل به دلیل عدم تمکن شهرداري است؛ لذا برابر ماده 

از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته ذکر است پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا  1379مدنی مصوب 

  تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است.

ررات مالی خود از محل اعتبار بودجه ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقهمانطور که گفته شد، اعالم شهرداري -4

به را اعالم نکند، مکلف به سال مورد عمل کافی است اما اگر شهرداري صریحًا نداشتن اعتبار براي پرداخت محکوم

  پرداخت است.

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك  1چنانچه منظور سؤال کننده، قیمت معوض باشد، مطابق ماده  -6

 8شوراي انقالب با اصالحات بعدي و ماده  1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب جراي برنامهبراي ا

همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات 

ید اعتبار آن را قبالً تامین کنند. در ها باهاي دولتی و شهرداريقانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه

ها نیز جاري است، حداکثر الیحه قانونی مذکور که در مورد شهرداري 9موارد فوریت اجراي طرح نیز وفق ماده 

ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجراي طرح بهاي ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که 

کند و مالک بهاي ملک ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می دولت یا شهرداري بدون رعایت



گونه که در نظریه مشورتی شود، همانرا مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداري به پرداخت بهاي ملک محکوم می

اداره کل  16/6/1398مورخ  923/98/7نظریه مشورتی شماره  2و بند  16/11/1386مورخ  7650/7شماره 

به موصوف (بهاي ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت حقوقی قوه قضاییه آمده است، اجراي رأي و وصول محکوم

ها قانون منع توقیف اموال و در مورد شهرداري 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب محکوم

به منوط حاقات بعدي است و استیفاي محکومبا اصالحات و ال 1361منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري مصوب 

به انقضاي مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اوًال، مطابق الیحه قانونی صدرالذکر، دولت یا شهرداري 

مکلف به تأمین بودجه بهاي ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجراي طرح حداکثر ظرف سه 

بهاي ملک پرداخت شود؛ ثانیًا، فلسفه اعطاي مهلت به دولت و شهرداري در پرداخت ماه از تاریخ تصرف باید 

ن اعتبار میها و تأبه پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهیبینی مبلغ محکومبه، عدم قابلیت پیشمحکوم

بار بودجه مورد نظر جهت له، با توجه به تکلیف دولت و شهرداري در تأمین اعتکه در فرض مسأآن است؛ حال آن

  خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبناي مذکور منتفی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/16    

7/99/1902   

  ك 1902-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري در موضوع اعاده دادرسی، قانونگذار اخذ تأمین از متهمی که فاقد تأمین  478در ماده 

داند. در فرضی که متهم با صدور قرار بازداشت موقت از است یا تأمین وي منتفی شده است را از وظایف دادگاه می

حکومیت و آغاز عملیات اجرایی حکم، رأي برد و پس از وصول حکم قطعی مابتداي امر تحقیق در زندان به سر می

دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی واصل شود و یا در فرضی که متهم با قرار تأمین آزاد بوده و در 

مرحله اجراي حکم با احضار یا جلب به زندان معرفی و از قرار تأمین وي رفع اثر شده است و در این مرحله رأي 

سی واصل شود، تکلیف قاضی اجراي احکام در رابطه با آزاد کردن متهم را اعالم کنید؛ که آیا به تجویز اعاده دادر

قید و شرط متهم از زندان و اعاده پرونده به محض وصول رأي مذکور، قاضی اجراي احکام مکلف به آزادي بی

لف است صرفاً پرونده را به عرض است؟ یا در خصوص آزادي تکلیفی نداشته و مکدادگاه جهت ارجاع به شعبه هم

  دادگاه اعاده کند؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري بیان شده است و رأي دیوان عالی کشور  251موارد الغاي قرار تأمین کیفري در ماده 

قانون یادشده،  478مبنی بر تجویز اعاده دادرسی از موجبات لغو قرار تأمین کیفري نیست. با این وجود مطابق ماده 

واند تکند، اگر تأمین مأخوذه را متناسب نداند، میدادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می

تر اقدام کند. همچنین در سازي قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادي محکوم با اخذ تأمین خفیفنسبت به متناسب

عالم شود. بنابراین موضوع استتأمین منتفی شده باشد، تأمین الزم اخذ میصورتی که از محکوم تأمین اخذ نشده و یا 

ي اقانون آیین دادرسی کیفري خارج است و قاضی اجراي احکام کیفري در این خصوص وظیفه 507از شمول ماده 

  ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/12    

7/99/1901   

  ح 1901-9/16-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الخروج کرده زوجه جهت دریافت مهریه خود از طریق این اداره اقدام کرده است و زوج را از طریق اداره ثبت ممنوع

است. زوج به دادگاه مراجعه و نسبت به اجراییه اداره ثبت تقاضاي اعسار داده و دادگاه هم مهریه زوجه را تقسیط 

الخروجی صادره از اداره الخروج است. زوج دادخواستی مبنی بر لغو دستور ممنوعاست؛ اما همچنان زوج ممنوعکرده 

  الخروجی صادره از اداره ثبت را لغو کند؟تواند دستور ممنوعثبت تقدیم کرده است.آیا دادگاه می

 پاسخ:

قانون برنامه ششم  113ماده  3و تبصره  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 23مستفاد از ماده 

، صدور حکم اعسار راجع به متعهد اسناد 1395توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

قانون  116ماده » پ«هاي مالی موضوع بند االجرا، از موجبات حذف نام وي از سامانه سجل محکومیترسمی الزم

االجرا با صدور حکم اعسار الخروجی متعهد سند رسمی  الزمقررات صراحتی بر رفع ممنوعالذکر است و این ماخیر

  الخروجی متعهد نیست.به تقسیط ندارند؛ لذا صدور حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/25    

7/99/1896   

  ك  1896-186/1-99نده:  شماره پرو

  استعالم:

درصد است، آیا  10در  قتل خطاي محض یا شبه عمد که قاتل از ورثه مقتول و میزان تقصیر قابل انتساب به ایشان 

  توان قاتل را به عنوان ورثه در ارتباط با الباقی دیه پرداختی توسط دیگر مقصرین به شمار آورد؟می

 پاسخ:

چه قاتل از ، در قتل از نوع خطاي محض یا شبه عمدي، چنان1392قانون مجازات اسالمی مصوب  451طبق ماده 

صد رسد و میزان دربرد و کل دیه متوفی به دیگر ورثه غیر از وارث مقصر میورثه مقتول باشد، از دیه وي ارث نمی

ت اي که سایر مقصرین پرداخاز دیهتقصیر وارث تأثیري در قضیه ندارد. بنابراین در فرض سؤال نیز وارث مقصر 

  برد.کنند، ارث نمیمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/10    

7/99/1891   

  ح 1891-9/16-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ر عهده شده بعمل انجام المثل ایام زندگی مشترك توسط زوجه بار اثبات تبرعی بودن یا نبودندر مطالبه اجرت -2

  المثل ایام زندگی مشترك با نحله قابل جمع است؟کدام یک از زوجین است و آیا اجرت

 پاسخ:

 336قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن، (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده  336اوالً، با توجه به منطوق ماده 

مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع «... دارد: مجمع تشخیص مصلحت نظام) که مقرر می 1385قانون مدنی مصوب 

المثل از ناحیه زوجه، اصل بر عدم تبرع زوجه است؛ شود که در دعواي مطالبه اجرت، مشخص می»داشته است...

  بنابراین، چنانچه زوج مدعی قصد تبرع زوجه باشد، بار اثبات آن بر عهده زوج است.

ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق   6تبصره » ب«شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند  ثانیاً،

چنان معتبر است)، این است که در ، هم1391قانون حمایت خانواده مصوب  58ماده  8، به موجب بند 1371مصوب 

المثل نشود و نیز زوجه مشمول اجرتخصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج الزم شرط نشده باشد و 

طالق به درخواست زوجه نبوده و تقاضاي طالق ناشی از تخلف زن از وظایف همسري یا سوء اخالق وي نباشد. 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به  23/10/1385قانون مدنی الحاقی  336بنابراین، چنانچه به اعتبار تبصره ماده 

  ی بر نحله ندارد.المثل تعلق گیرد، وي حقزوجه اجرت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/06    

7//99/1888   

  ك  1888-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه یا گواهی معاینه فنی خودرو جعل قانون مدنی آیا جعل در معاینه 1287با توجه به تعریف سند رسمی در ماده 

  شود یا جعل اسناد عادي؟اسناد رسمی محسوب می

 پاسخ:

شود و هر چند این مراکز با تأیید اولیه ستاد معاینه فنی و گواهی معاینه فنی خودروها توسط مراکز فنی صادر می

نماید، ولی افرادي که در این مراکز فعالیت اخذ مجوز، تحت نظر معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداري فعالیت می

شوند؛ در نتیجه گواهی صادره از این قانون مدنی محسوب نمی 1287نمایند از مأمورین رسمی مقرر در ماده می

شود؛ بلکه سند عادي است و جعل در آن، جعل در سند عادي مراکز با عنایت به این ماده، سند رسمی محسوب نمی

  شود.محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/09    

7/99/1887   

  ح  1887-79-99پرونده:   شماره

  استعالم:

  الحسنه) ورشکست شده است. اموال آن مورد مزایده قرار گرفته است اي مالی (قرضموسسه -1

هاي صندوق مؤسسه مالی در زمان ورشکستگی اعم از مالیات، دارایی، عوارض شهرداري و پرداخت بدهی -1

  ی است؟ مطالبات حق بیمه کارمندان وقت موسسه بر عهده چه کس

  مدیر عامل صندوق به عنوان شخص حقیقی یا مدیر تصفیه صندوق به عنوان نماینده حقوقی و قانونی؟ 

در صورت مزایده و فروش ملک  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  37آیا سازمان تأمین اجتماعی مطابق ماده  -2

صالح این قانون  حق مطالبات خود را بدون رأي محکمه یا مراجع ذي 50نامه اجرایی ماده موسسه مالی و مطابق آیین

تواند مطالبات خود را راجع به حق بیمه کارکنان مؤسسه مالی را از جمله اداره کار و تعاون و امور اجتماعی می

  مطالبه دریافت کند؟

 پاسخ:

شهرداري و حق بیمه کارکنان  مالی ورشکسته فرض سؤال که مربوط به مالیات، عوارض هاي مؤسسهبدهی -1

هاي تاجر ورشکسته جزو دارایی منفی تاجر تلقی و تصفیه آن وفق عمومات بر عهده مدیر است، همانند دیگر بدهی

  تصفیه است.

مورخ  212و رأي وحدت رویه شماره  1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  58وفق ماده  -2

ی کشور، سازمان تأمین اجتماعی جزو طلبکاران عادي (طبقه پنجم) محسوب هیأت عمومی دیوان عال 10/7/1350

شود؛ همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی منوط به رعایت مقررات راجع می

جتماعی قانون تأمین ا 37به امر تصفیه است؛ بر این اساس، انتقال اموال ورشکسته مشمول تکلیف مقرر در ماده 

که ورشکسته به سازمان مزبور بابت حق بیمه و متفرعات آن بدهی داشته باشد، نیست و در صورتی 1354مصوب 

  سازمان همانند دیگر غرما باید به اداره تصفیه مراجعه و به نسبت طلب از اموال ورشکسته وصول کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/10    

7/99/1876   

  ح 1876-97-99شماره پرونده:  

  استعالم:

توانند در محاکم انتظامی کانون وکالي دادگستري هاي مدنی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی میآیا افراد با وکالتنامه

  اعالم وکالت و موضوع شکایت را پیگیري کنند؟

 پاسخ:

ط الزم براي قبول وکالت از ناحیه وکیل اهلیت قانونی وي است و از سوي قانون مدنی تنها شر 662برابر ذیل ماده 

دیگر اصل بر آن است که تمامی اموري که توسط موکل قابلیت انجام دارد، قابل توکیل است؛ بنابراین ایجاد هرگونه 

ي وکالت در هاي مقرر برامحدودیت براي وکیل یا موکل باید مستند به قانون باشد و از آنجایی که محدودیت

دادگستري امري استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن اعمال و اجرا شود و در مقررات قانونی شرط خاصی براي 

بینی نشده است، لذا داشتن پروانه وکالت شرط پذیرش و مداخله در هاي وکال پیشوکیل در محاکم انتظامی کانون

  ست.شده نیامر تعقیب وکیل در مراجع انتظامی یاد

  

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/25    

7/99/1875   

  ح 1875-97-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نفرند که  8طوري که مستحضرید برابر قانون استقالل کانون وکالي دادگستري هیأت مدیره کانون متشکل از همان

بایست قید نفر می 5باشند آیا در تعرفه رأي گیري انتخاب کانون تعداد البدل مینفر علی 3نفر آن عضو اصلی و  5

نفر آراي مساوي آورند و در  8نفر در تعرفه قید شوند ممکن است هر  8شوم در فرض که نفر؟ متذکر می 8شود یا 

البدل ه در مواردي که عضو علیکباشد و نیز اینالبدل موکول به قرعه میاین صورت تشخیص اعضاي اصلی و علی

  بایست انتخاب شوند نظیر شوراي شهر صرفًا به تعداد اعضاي اصلی در تعرفه حق رأي وجود دارد؟برابر قانون می

 پاسخ:

از واجدین «دارد که مقرر می 1334الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب  11مستفاد از ماده 

که داراي رأي بیشتر هستند، عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاي اصلی، بیش از  شرایط انتخاب شدن، کسانی

نامه اجرایی انتخابات شوراي آیین 13و با وحدت مالك از ماده » البدل هستندباشند عضو علیسایرین داراي رأي می

کان درج اسامی اعضاي گیري، حداکثر به تعداد اعضاي اصلی امرسد در برگه تعرفه رأياسالمی شهر به نظر می

  منتخب است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/05    

7/99/1870   

  ك 1870-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ی شود طبق نامه پزشکاحتیاطی در امر رانندگی در دادسرا مطرح میپرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدي در اثر بی -1

شود که قانونی، مصدوم داراي ده فقره صدمه است که تکلیف هشت فقره روشن شده و در مورد دو صدمه قید می

صدمه کیفرخواست صادر و به دادگاه  8تواند براي هاي آتی و معاینات بعدي است. آیا دادسرا مینیاز به بررسی

  ارسال کند و هر گاه نتیجه نهایی دو صدمه دیگر را ارائه داد، پرونده ثبت مجدد شود و رسیدگی ادامه یابد؟

دمه تواند نسبت به هشت صچنانچه پرونده فوق مبتنی بر ده صدمه به دادگاه کیفري دو ارسال شود، آیا دادگاه می -2

عمومی جرم اخذ تصمیم و پرونده را از آمار کسر کند و به مصدوم ابالغ شود هر گاه نتیجه نهایی صدمه را و جنبه 

  یابد؟شود و رسیدگی ادامه میارائه داد ثبت مجدد می

وان تشود که موضوع ماده جرایم متعدد است و نمیقانون آیین دادرسی کیفري استنباط می 366آیا از مفاد ماده -3

  ک جرم را مانند مثال فوق تجزیه و به دفعات حکم صادر کرد؟موضوع ی

 پاسخ:

اوًال، چنانچه معاینه مجدد پزشکی مصدوم، ضروري و نظریه پزشکی قانونی غیر قطعی باشد، با توجه به  -2و  1

ور رأي صدکه نتیجه قطعی صدمه وارده معلوم نیست، اخذ آخرین دفاع قبل از تعیین نتیجه قطعی صدمه وارده و این

  (حکم یا قرار) صحیح نیست.

ثانیاً، نظر به این که دیه و مجازات پس از قطعیت طول درمان و با انطباق عوارض پیش آمده، طبق مواد قانونی تعیین 

شود، در صورتی که پرونده قبل از قطعیت نظریه پزشکی قانونی به دادگاه ارسال شود دادگاه آن را به دادسرا می

  خواهد.و اخذ نظریه قطعی پزشکی قانونی را از دادسرا می اعاده و تکمیل

ناظر بر نحوه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم است و فرض  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  366ماده  -3

  استعالم که ناظر بر انتساب یک اتهام به متهم است، از حکم ماده یادشده خروج موضوعی دارد.

  

 باردئیدکتر احمد محمدي 

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/20    

7/99/1865   

  ك 1865-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شخصی محکوم به دو جرم مختلف شده و مجازات جرم دوم در نوبت اجرا است؛ براي مثال  مرتکب سرقت با 

محکومیت سه سال حبس می شود و پس از قطعیت حکم  و قبل از اجرا مرتکب جرم کالهبرداري و چهار سال حبس 

قانون مجازات  46بشاد وفق ماده  سال می تواند حبس می 3محکوم می شود آیا بابت مجازات جرم اول که به میزان 

همان قانون از نهادهاي ارفاقی بهره مند شود یا با توجه به این که در صورت استفاده از این نهادها  58اسالمی یا ماده 

بابت جرم دوم باید محبوس باشد عمًال استفاده از این نهادها سالبه با انتفاي موضوع است و اثري ندارد.همچنین در 

ي مشروط یا تعلیق تا انقضاي مدت زمان مشخصی محکوم مکلف است مرتکب جرم جدیدي نشود و با مدت آزاد

توجه به این که محکوم علیه در حبس ناشی از جرم دوم می باشد شرط موصوف بالاثر است. آیا با توجه به توضیحات 

  فوق این نهادهاي ارفاقی قابل اعطا است؟

 پاسخ:

نداشتن سابقه محکومیت حبس به عنوان شرط استفاده از  1392ازات اسالمی مصوب اوالً، در فصل هشتم قانون مج

آزادي مشروط نیامده است، بنابراین داشتن سابقه محکومیت به حبس مانع اعطاي آزادي مشروط با حصول سایر 

که سابقًا از  قانون مزبور، مربوط به این است 58ماده » ت«شرایط مقرر در قانون نیست و تنها ممنوعیت طبق بند 

آزادي مشروط استفاده نکرده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم امکان اجراي حکم آزادي مشروط به واسطه اجراي 

علیه که استحقاق برخورداري از آن را دارد، نیست. بدیهی است اگر به مجازات دیگر، مانع از برخورداري محکوم

  فراهم شود، مطابق مقررات اقدام خواهد شد. تشخیص دادگاه شرایط اجراي حکم آزادي مشروط

، شرایط الزم براي تعلیق اجراي مجازات، همان شرایط مقرر 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  46ثانیاً، طبق ماده 

از جمله شرایط » فقدان سابقه کیفري مؤثر«قانون مذکور  40ماده » ت«براي تعویق صدور حکم است و در بند 

عالم شده است؛ بنابراین فقدان سابقه کیفري مؤثر، از جمله شرایط الزم براي صدور قرار تعلیق تعویق صدور حکم ا

اند توباشد و لذا در فرض سؤال که محکوم داراي سابقه محکومیت کیفري مؤثر است، نمی¬اجراي مجازات نیز می

  مند شود.قانون مذکور بهره 46از تعلیق اجراي مجازات موضوع ماده 

  

 د محمدي باردئیدکتر احم

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/17    

7/99/1861   

  ع 1861-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف آن از گونه که مستحضرید یکی از وظایف ذاتی شهرداريهمان

با اصالحات و الحاقات بعدي،  1334طریق ارجاع پرونده امر به کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداري مصوب 

اص داراي صالحیت و اختیار جهت اعتراض یادشده که طی آن اشخ 100است با عنایت به صراحت تبصره ده ماده 

  اند:مقام او تعیین شدهبه آراء صادره از کمیسیون به صورت حصري شهرداري، مالک یا قائم

نفع دیگري از باب ایجاد مزاحمت یا دیگر آیا شهرداري تکلیفی به ابالغ رأي به همسایه ملک مجاور یا هر ذي -الف

  ارد؟دالیل بر خالف صراحت تبصره مذکور د

در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ، آیا این حکم به تمام مراحل رسیدگی اعم از کمیسیون تجدیدنظر و دیوان  -ب

  یابد؟عدالت اداري تسري می

 پاسخ:

با  1334ها مصوب قانون شهرداري 100قضایی، از جمله کمیسیون ماده اصوًال آراي صادره از سوي مراجع شبه -1

قانون   100ماده  10و  1هاي اصالحات و الحاقات بعدي باید به اصحاب پرونده ابالغ شود؛ بنابراین با لحاظ تبصره

مقام قانون شهرداري باید به طرفین دعوي و از جمله شهرداري، مالک یا قائم 100اخیرالذکر، آراي کمیسیون ماده 

  قانونی وي ابالغ شود.

یک، رعایت تشریفات فوق (ابالغ آرا) در تمام مراحل رسیدگی، اعم از رسیدگی در  با توجه به پاسخ سؤال -2

الرعایه است. ضمنًا در خصوص ابالغ آراي شعب دیوان یادشده الزم 100هاي بدوي و تجدید نظر ماده کمیسیون

) 1392صوب عدالت اداري مطابق مقررات خاص مربوطه (قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري م

  شود.رفتار می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/12    

7/99/1857   

  ح 1857-68-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مورخ  777و رأي وحدت رویه شماره  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  551با توجه به تبصره ماده 

قانون مدنی بیان فرمایید چنانچه زنی در نتیجه حادثه  880هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده  1398/2/31

رانندگی فوت کند و شوهرش به عنوان راننده مسبب حادثه معرفی شود، با توجه به قواعد فقهی مبنی بر عدم ارث 

قانون مجازات  551رد است و مطابق ماده که شرعًا دیه زن نصف دیه مبردن قاتل غیر عمد از دیه و با توجه به این

و رأي وحدت رویه یادشده دیه زن فوت شده در اثر تصادف به اندازه دیه مرد است که نصف  1392اسالمی مصوب 

اي شود، آیا زوج مقصر در قتل غیر عمد از نصف دیههاي بدنی پرداخت میمابقی دیه از محل صندوق تأمین خسارت

تواند ارث ببرد و بابت آن مقدار دیه آیا به زوج مذکور چیزي به شود، میپرداخت میکه توسط صندوق یادشده 

  رسد؟عنوان اولیاء دم می

 پاسخ:

قانون بیمه  10و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  551التفاوت پرداختی موضوع تبصره ماده مبلغ مابه

، ماهیتًا با دیه متفاوت 1395ی از وسایل نقلیه مصوب اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش

جا که پرداخت مبلغ مزبور به واسطه جنایت بر مجنیعلیه است و است و اصوًال آثار و احکام دیه را ندارد؛ اما از آن

تواند می) نبار خود منتفع شود، قاتل (اعم از عمدي یا غیر عمديتواند از فعل زیانکه مسبب حادثه نمیبا توجه به این

  از آن برخوردار شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/10    

7/99/1856   

  ح 1856-9/16-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اند، حال مرد تقاضاي حضانت و مالقات فرزند را دارد و مادر در مرد و زنی از طریق اهداي جنین صاحب فرزند شده

  تواند حضانت فرزند را تحصیل کند؟دارد فرزند از نطفه تو نیست. آیا مرد میدفاع اظهار می

 پاسخ:

وظایف و تکالیف «دارد: که مقرر می 1382قانون نحوه اهداي جنین به زوجین نابارور مصوب  3با عنایت به ماده 

 نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اوالد زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولد شده، از لحاظ نگهداري و تربیت و

رسد اهداگیرندگان قانونًا داراي حق حضانت هستند و لذا در صورت اختالف میان ، به نظر می»و پدر و مادر است

زوجین اهداگیرنده، حضانت و مالقات کودك متولد شده از جنین اهدایی تابع عمومات قانون مدنی و قانون حمایت 

است و صرف اهدایی بودن جنین موجب محرومیت هر یک از زوجین (در فرض سؤال زوج)  1391خانواده مصوب 

قانون حمایت خانواده  45که دادگاه با لحاظ ماده از حقوق قانونی خود از جمله حضانت و مالقات نیست، مگر آن

  مصلحت کودك را به ترتیب دیگري تشخیص دهد. 1391مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    اداره کل حقوقی قوه قضاییه معاون



 

1399/12/09    

7/99/1855   

  ك  1855-186/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مجلس شوراي اسالمی با تدوین مقرره جدیدي در ارتباط با استفاده غیر مجاز از گاز اقدام کرد و  1396در سال  

قانونی تحت نام قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تلفن و فاضالب و گاز و  1برابر ماده 

و اصالحات بعدي  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  660آن، از تاریخ تصویب این قانون ماده  6ناظر به ماده 

  آن نسخ شد.

مبناي عنوان قانونی قرار گرفته و اصوًال » مجاز استفاده غیر«که در قانون مجازات اسالمی اصطالح نظر به این 

تفکیک دو عنوان استفاده غیر مجاز و سرقت براي تخلفات حوزه گاز به دلیل وجود قانون موخر برتر و ناسخ سایر 

قوانین معارض، فاقد اثر قانونی است؛ ضمن این که در قانون اخیرالتصویب استفاده غیر مجاز شامل استفاده با وجود 

  از و همچنین بدون امتیاز و دربردارنده هر دو عنوان است، آیا تمایزي بین سرقت و استفاده غیر مجاز وجود دارد؟ امتی

  

 پاسخ:

و  10/3/1396با تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مصوب 

این قانون، شمول عنوان  6به موجب ماده  1387قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) اصالحی  660نسخ صریح ماده 

سرقت نسبت به جرایم مذکور در این قانون منتفی است و اقدامات مرتکب نسبت به این موارد حسب مورد جرم 

  شود.خاص (استفاده غیر مجاز از آب و ...) محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    ره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون ادا



 

1399/12/10    

7/99/1854   

  ك  1854-68-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  21و  17در راستاي مواد 

چنانچه وسیله نقلیه اعم از خودرو یا قطار به عابر پیاده برخورد و عابر مصدوم یا فوت کند و  1395مصوب 

هاي بدنی مکلف به پرداخت دیه به مصدوم یا اولیاي کارشناسان عابر را مقصر اعالم نمایند آیا صندوق تأمین خسارت

  دم وي است؟

 پاسخ:

ماده یک قانون » ث«و » ت«، »پ«در بندهاي » شخص ثالث«و » وسیله نقلیه«، »حوادث«اوالً، با عنایت به تعریف 

و قسمت اخیر  1395بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

قانون موصوف، فرض استعالم که مربوط به مصدومیت یا فوت عابر پیاده  36و  32، 31، 9و مواد  2ماده  2تبصره 

 ، حسب»دیه صدمات یا فوت شخص ثالث (عابر)«صیر است، مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و داراي تق

از محل صندوق تأمین » نامهدر صورت فقدان بیمه«و » نامه وسیله نقلیه در صورت وجودمحل بیمه«مورد از 

ی متوفی) قابل پرداخت است و مقام قانونی (وراث قانونهاي بدنی حسب مورد به مصدوم، اولیاي دم یا قائمخسارت

عدم مسؤولیت متصدي حمل و نقل، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایاي قانونی بیمه اجباري خسارات 

دیدگان حوادث که جنبه حمایتی از زیان 1395وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  مزبور دارد، نخواهد بود.

، نسبت به عابر مصدوم یا وراث 1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  26مقررات مذکور در ماده  ثانیاً،

م رغعابر متوفی، جنبه حمایتی دارد. در واقع، مقنن به منظور جبران زیان وارده به مصدوم یا وراث متوفی، علی

خت دیه از سوي شرکت بیمه یا صندوق تأمین انتساب حادثه به رفتار وي، ترتیبات و تکالیف خاصی را براي پردا

خسارت بدنی مقرر داشته است و لذا در فرض سؤال که حادثه ناشی از وسایل نقلیه منتسب به رفتار عابر و به سبب 

یاد  26هاي بدنی حسب مورد و به استناد ماده تقصیر وي دانسته شده است، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت

  نی مربوطه را به مصدوم یا وراث متوفی پرداخت کند.شده باید خسارت بد

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/09    

7/99/1848   

  ك 1848-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

که نمایند، آیا این ماده با توجه به اینقانون مجازات اشخاصی که براي بردن مال غیر تبانی می 1با توجه به ماده -1

  قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟ 238مجازات را به ماده 

که حداقل با توجه به این 1375مصوب  قانون مجازات اسالمی 661در مورد جرایمی مانند جرم مندرج در ماده -2

حبس سه ماه و یک روز است و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري به نصف تقلیل یافته است در صورتی 

که حکم به جایگزین حبس صادر شود حداقل حبس چگونه باید در رأي تعیین شود نحوه تعیین نصف میزان حبس با 

  ت کامل قابل تعیین نیست.که عدد روزها به صورتوجه به این

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور (که به  1/9/1373مورخ  594با عنایت به مالك رأي وحدت رویه شماره  -1

شود را از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید موجب آن جرایمی که به موجب قانون کالهبرداري محسوب می

جا که دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی قانون مجازات اشخاصی داند) و از آنمجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و ... می

وجود ندارد، قانون موصوف به اعتبار خود » از نص یا داللت« 1307نمایند مصوب که براي بردن مال غیر تبانی می

قانون مجازات عمومی منسوخ سابق به لحاظ حاکمیت این قانون در  238باقی است و ارجاع قانون موصوف به ماده 

  نمایند، است.زمان وضع قانون مجازات اشخاصی که براي بردن مال غیر تبانی می

اوًال، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع  -2

قانون وصول برخی از  3ماده  2قانون مجازات اسالمی و یا مشمول بند  67و  66واد تواند مشمول محسب مورد می

باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هاي ر سال(که د 1396سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 

  نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. 1399و  1398و  1397

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  651که مجازات قانونی جرم سرقت ساده موضوع ماده ثانیاً، با توجه به این

 1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  2مشمول بند  1375

است، لذا در فرض استعالم چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه 

قانون مجازات  67حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست. در مواردي که در اجراي ماده 

 70ین مدت مجازات حبس موضوع ماده تعی«در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است  1392اسالمی مصوب 



قانون  37و تبصره ماده 18باید با رعایت و لحاظ تبصره  ماده » قانون موصوف ضمن تعیین مجازات جایگزین

  صورت گیرد. 1399مجازات اسالمی با اصالحات مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/09    

7/99/1846   

  ك 1846-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کنند،  شرط تحقق بزه انجام قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می 2مطابق ماده 

عملیاتی نسبت به آن مال است. در مواردي که فرد ملک را به عنوان وثیقه معرفی و توقیف شده است، آیا براي 

ور تلقی توقیف به عنوان عملیات مذکتحقق بزه باید عملیاتی مانند به مزایده گذاشتن مال تحقق یافته باشد یا صرف 

  شود؟می

 پاسخ:

توقیف ملک پس از معرفی آن از سوي محکوم علیه یا مدیون یا ضامن ویا کفیل به عنوان ملک خود، مشمول عبارت 

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض حال  2مذکور در ماده » و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد«

خواهد بود و به صرف توقیف سند ملک در اداره ثبت اسناد و امالك و پیش از  1308نمایند مصوب خود معرفی می

  شروع عملیات مزایده، جرم موضوع این ماده محقق شده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/10    

7/99/1842   

  ك  1842-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

وجه التزام قابل اخذ است و با صدور  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230که وفق ماده با عنایت به این

دستور دادستان در صورت تخلف متهم از حضور در مرجع قضایی در موعد مقرر وجه مورد اشاره باید اخذ شود، آیا 

الکفاله باید وفق قانون اجراي احکام مدنی وصول وثیقه و وجه ماهیت وجه التزام دین است و از حیث مطالبه همانند

توان متعهد را به ازاي هر شود؟ در صورتی که مبلغ مزبور جنبه جزایی دارد و به نحوي جزاي نقدي است، آیا می

  یکصد هزار تومان یک روز به زندان جهت تحمل حبس بدل از جزاي نقدي معرفی کرد؟

 پاسخ:

فلسفه صدور قرارهاي تأمین کیفري از جمله  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  217اوالً، با تصریح ماده 

این ماده، دسترسی به متهم، حضور به موقع وي، جلوگیري » ب«قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام موضوع بند 

بران ضرر و زیان وي است. بر این اساس، قرار التزام به دیده براي جاز فرار یا مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه

حضور با تعیین وجه التزام متضمن تعهد متهم به انجام مفاد قرار در آینده است  که در صورت تخلف، مفاد تعهد به 

  شود.دینی مستقر بر ذمه وي تبدیل می

این  230این ماده و همچنین ذیل ماده  و تبصره 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب   537ثانیاً، مطابق ماده 

قانون، اجراي دستور دادستان از جمله مبنی بر اخذ وجه التزام پس از قطعیت، باید توسط اجراي احکام کیفري و 

  صورت گیرد. 1356مطابق مقررات مذکور در قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

علیه از محل تأمین قانون یاد شده، عالوه بر اخد دیه و ضرر و زیان  محکوم 233گذار به موجب ماده ثالثاً، قانون

علیه را جایز دانسته است؛ اما این امر به این معنی نیست کیفري، وصول جزاي نقدي از وجه التزام اخذ شده از محکوم

به  1392ت اسالمی مصوب قانون مجازا 27که مبلغ وجه التزام خود به عنوان جزاي نقدي تلقی شود و مطابق ماده 

ازاي هر روز بازداشت، مبلغی از وجه التزام (در حال حاضر یک میلیون ریال به ازاي هر روز بازداشت موضوع 

  هیأت وزیران) کسر و محاسبه شود. 26/11/1399هـ مورخ  57075/ت 150179مصوبه شماره 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/09    

7/99/1841   

  ك  1841-54-99شماره پرونده:  

  استعالم:

که حسب قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد با توجه به این

که طبق رأي وحدت رویه شماره  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134شود و حسب مقررات ماده تعیین می

الرعایه است، در صورت تعدد جرایم در قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز  الزم 738-1393/10/30

بایست مجازات اشد تعیین شود و این موضوع سبب خواهد شد موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر می

گرم تریاك کشف  501ن مواد تعیین گردد. به عنوان مثال، چنانچه از شخصی که مجازات بدون رعایت تناسب میزا

قانون اصالح قانون  19بایست عالوه بر مجازات تعیین شده در ماده شود و اتهام استعمال تریاك هم داشته باشد، می

تی این که در صورمبارزه با مواد مخدر، مجازات پنج کیلوگرم تریاك پنج سال حبس براي ایشان تعیین شود، حال 

هشمند بایست دو سال حبس تعیین شود خواکه قائل به تعیین مجازات با توجه به میزان مواد و رعایت تناسب باشیم، می

قانون مجازات اسالمی و اصالحیه آن در جرایم مربوط به  134است ارشاد فرمایید که نحوه اعمال مقررات ماده 

  مواد مخدر چگونه است؟

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات 1367رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 

قانون مجازات اسالمی  18بعدي، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 

به سن، سوابق،  وضعیت فردي، خانوادگی، اجتماعی و  با اصالحات و الحاقات بعدي،  از جمله توجه 1392مصوب 

انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجراي مقررات مربوط به تعدد جرایم 

این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی  134تعزیري موضوع ماده 

مورخ  738رعایت اصل  تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأي وحدت رویه شماره  در راستاي

الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرهیات عمومی دیوان 30/10/1393

جرم مختلف واقع  گرم تریاك شود، چون دو 501فرض سوال،  اگر  شخص مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداري 

 134 ماده» ب«بینی کرده است،  دادگاه  باید بر اساس  بند ها پیشهاي متفاوتی براي آنشده و قانونگذار  مجازات

با اصالحات و الحاقات بعدي، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

  عیین کند. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسببیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی ت

  دهد.را نیز مورد توجه قرار می



 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/04    

7/99/1836   

  ح  1836-3/1-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گذار شخصی غیر از در صورتی که وثیقه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230که وفق ماده نظر به این

رغم ابالغ واقعی یا قانونی (در فرض تغییر نشانی عمدي جهت عدم امکان ابالغ واقعی) متهم یا محکوم باشد و علی

سط دادستان حسب مورد متهم یا محکوم را در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نکند و دستور ضبط وثیقه تو

فرا برسد، اوًال  1356الوثاقه وفق قانون اجراي احکام مدنی مصوب ي فروش وثیقه و اخذ وجهصادر شود و مرحله

 پذیر است و نیز در صورتی که کارشناسیآیا برگزاري مزایده بدون کارشناسی وثیقه در فرض مال غیر منقول امکان

اکی خصوصی وجود ندارد و صرفًا جنبه عمومی جرم مطرح است، وثیقه جهت فروش اجباري باشد، در جرایمی که ش

هزینه کارشناسی به چه نحوي باید تأمین و پرداخت شود؟ ثانیًا، در فرض فراهم بودن مقدمات فروش وثیقه در صورتی 

الثًا، در ثپذیر است؟ که براي مال مورد وثیقه خریداري نباشد، آیا تکرار مزایده تا زمانی که مال فروخته شود امکان

آوري و فروش اموال تملیکی را توان سازمان جمعصورتی که مال مورد وثیقه به هیچ نحوي فروخته نشود، آیا می

ی ها توسط مرجع قضایالوثاقه و دیگر هزینهمکلف کرد که نسبت به فروش مال مورد وثیقه اقدام کند و مبلغ وجه

  گذار عودت شود؟کسر و مابقی مبلغ به وثیقه

 خ:پاس

، دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه بدون 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230وفق بخش اخیر ماده  -1

، 110، 73شود. مطابق مواد صدور اجراییه در اجراي احکام کیفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدنی اجرا می

، مزایده و فروش مال مورد وثیقه پس از 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  138ماده  7و بند  137، 128

  ارزیابی آن خواهد بود و بدون ارزیابی فروش و مزایده مال ممکن نیست. 

و تبصره آن، اجراي دستور دادستان مبنی بر اخذ  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537 با لحاظ ماده -2

صورت  1356ررات مذکور در قانون اجراي احکام مدنی مصوب الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقالتزام، وجهوجه 

آن و نیز مستفاد از تبصره ماده  161و  160، 158، 76ویژه مواد پذیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به

 االصول حسب مورد بر عهدهالذکر علیهاي اجراي دستورهاي فوققانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه 230

ه یا ضبط الکفالگذار است که تخلف وي منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجهعلیه، متهم، کفیل و وثیقهمحکوم

ها را وصول وثیقه شده است و واحد اجراي احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی این هزینه



گذار) قاضی اجراي احکام، باید علیه، متهم، کفیل یا وثیقهمکند. بدیهی است در صورت امتناع افراد یادشده (محکو

 230قانون اخیرالذکر اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده  161وفق قسمت اخیر ماده 

  قانون صدرالذکر نیز ضروري است.

، امکان مزایده براي دو بار وجود دارد. 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  132و  131اوًال، وفق مواد  -3

مکن ها مهاي ثبتی مورد وثیقه خریداري نداشته و امکان فروش آنثانیاً، در فرضی که با انجام دوباره مزایده پالك

ی هاي ثبتی در راستاي اجراي دستور قطعشود؛ زیرا فروش این پالكهاي ثبتی رفع توقیف نمینبوده است، از پالك

قانون اجراي  132شود و از شمول مقررات ماده گذار، انجام میط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقهمبنی بر ضب

رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خارج است و راهکاري که به نظر می 1356احکام مدنی مصوب 

هاي به قیمت کل این پالك هاي ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبتخصوص قیمت واقعی پالك

ها ضبط و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی ثبتی، سهم مشاعی از کل آن

  گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت و اسناد و امالك اعالم شود.همچنان در مالکیت وثیقه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    قوقی قوه قضاییهمعاون اداره کل ح



 

1399/12/26    

7/99/1831   

  ح 1831-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

به تسلیم یک دستگاه خودرو با  علیه محکومدر پرونده اجرایی این شعبه، هشتم اجراي احکام مدنی کرمانشاه محکوم

له شده است. دادرس دادگاه صادر کننده حکم بدون طرح دعواي اعتراض مشخصات معلوم و معین در حق محکوم

 46کایت از فروش خودرو داشته است، مطابق ماده نامه که حثالث و صرفًا با مالحظه برخی مدارك از جمله مبایعه

قانون اجراي احکام مدنی موضوع را از مصادیق تلف تشخیص داده و بر این اساس اجراي احکام مدنی با ارجاع امر 

و  له مواجه شدهبه کارشناس، نسبت به تعیین قیمت روز خودرو اقدام کرده است. نظریه واصله با اعتراض محکوم

له مجدداً تعقیب عملیات کند پس از گذشت حدود یک سال محکومقف عملیات اجرایی را درخواست میمشارالیه تو

  اجرایی را درخواست کره است. 

رغم انتقال سند آن به ثالث و فک که موضوع اجراییه عین معین بوده و در حال حاضر نیز علیبا عنایت به این -1

اسایی است و توقیف سیستمی نیز صورت پذیرفته، آیا نظر دادگاه در پالك، موجود و  توسط پلیس راهور قابل شن

بلی تواند از تصمیم ق¬که میاالتباع است؛ یا اینالذکر براي دادرس اجراي احکام الزمخصوص تلف عین به شرح فوق

  له تسلیم نماید؟مبنی بر تلف حکمی  عدول کند و خودرو را از متصرف ثالث اخذ و به محکوم

عملیات  له براي تعقیبایت به گذشت بیش از شش ماه از نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت و تقاضاي محکومبا عن -2

قانون کارشناسان رسمی دادگستري  19اجرایی با وجود درخواست قبلی وي مبنی بر توقف، آیا رعایت تبصره ماده 

باع است االتکه همان نظریه ارزیابی قبلی الزمو ارجاع امر به کارشناسی مجدد براي تعیین قیمت الزامی است  یا این 

  له براي مطالبه خسارت خود از جمله خسارت تأخیر تأدیه باید طرح دعوا کند؟و محکوم

 پاسخ:

با توجه به ابهامات موجود در مقدمه مطرح شده که مشخص نیست دادگاه صادرکننده حکم در راستاي رسیدگی به 

کرده یا خیر و مبناي صدور حکم به استرداد خودروي فرض سؤال فسخ معامله بوده ادعاي مؤخر ثالث اتخاذ تصمیم 

یا علت دیگري داشته است و در فرض فسخ، ثالث قبل از فسخ معامله خودرو را خریداري کرده است و یا پس از 

  گویی نیست.آن؛ استعالم به کیفیت مطرح شده قابل پاسخ

 دکتر احمد محمدي باردئی

    کل حقوقی قوه قضاییهمعاون اداره 



 

1399/12/05    

7/99/1822   

  ح  1822-76-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقاي عین بر 

  عهده چه کسی است؟

 پاسخ:

شود. به االصول دلیل بر مدعی اثبات تحمیل میی علیقانون مدن 1257مطابق اصول حقوقی و از جمله صدر ماده 

عبارت دیگر هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند؛ به این معنی که اثبات حق با کسی است که اجراي آن 

علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امري شود که مدعی«دارد خواهد؛ اما ذیل آن ماده نیز مقرر می¬را از دادگاه می

در فرض استعالم که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع ». محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست

ه که مدعی تلف عین موهوبه است، باید رسد در این فرض خواندزوج از هبه، زوجه مدعی تلف آن است،  به نظر می

آن را اثبات کند؛ زیرا اصل بقاي عین در ید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده 

  شود. بنابراین:قانون مدنی می 1257

عین موهوبه در ید اوالً، باتوجه به مراتب فوق، چون اصل بقاي عین موهوبه ثابت است، خواهان از اثبات وجود 

  نیاز است.خوانده بی

تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در قانون مدنی، بعد از قبض نیز واهب می 803ثانیاً، مطابق ماده 

که با اثبات هر کدام از این موارد، حق رجوع واهب موارد مندرج در بندهاي چهارگانه ماده مذکور و با توجه به این

شود، کسی که ادعاي ساقط شدن حق رجوع واهب به علت یکی از موارد مندرج در این ماده را دارد، چون یساقط م

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 198ادعاي وي خالف اصل بقاي حق رجوع (ماده 

  ) است، باید ادعاي خود را با ارائه دلیل ثابت کند.1379مصوب 

  

 احمد محمدي باردئیدکتر 

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/03    

7/99/1817   

  ك  1817-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت عدم موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام با درخواست محکوم دائر بر تعلیق یا آزادي مشروط، آیا -1

تواند درخواست خویش را رأساً به شعبه صادرکننده دادنامه قطعی ارسال کند و به عبارتی، آیا قاضی محکوم می

  وط موافقت کند؟ اجراي احکام یا دادستان باید با درخواست تعلیق یا آزادي مشر

آیا با وجود مخالفت دادستان یا قاضی اجراي احکام یا درخواست تعلیق یا آزادي مشروط، باز هم تکلیف ارسال -2

  پرونده به شعبه صادرکننده رأي وجود دارد؟

 پاسخ:

 دادستان یا قاضی اجراي احکام موظف است، تقاضاي محکومعلیه درخصوص تعلیق اجراي مجازات را به -2و  1

دادگاه ارسال کند و در هرحال، تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجراي مجازات یا عدم آن با دادگاه است. ضمناً دادستان 

  میتواند نظریه خویش را نیز پیوست تقاضاي محکومعلیه به دادگاه ارسال دارد.

و پیشنهاد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  58تشخیص شرایط مقرر در بندهاي الف، ب، پ و ت ماده  -3

صدور حکم آزادي مشروط وظیفه دادستان یا قاضی اجراي احکام است و پیشنهاد دادستان یا قاضی اجراي احکام در 

  کند./تعلیه از دادگاه کفایت نمیاین خصوص موضوعیت دارد. بنابراین صرف درخواست آزادي مشروط محکوم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    قضاییهمعاون اداره کل حقوقی قوه 



 

1399/12/27    

7/99/1813   

  ع 1813-192-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چنانچه شاکی در اولین جلسه شوراي آیین 87با توجه به ماده 

کایت که باید حکم به رد شتواند به شکایت  رسیدگی کند یا اینانتظامی حضور پیدا نکند، آیا شوراي انتظامی می

  صادر نماید؟

 پاسخ:

« با اصالحات بعدي،  17/11/1375کنترل ساختمان مصوب نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و آیین 87برابر ماده 

... شوراي انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی 

به موضوع را در صالحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایات یا عدم صالحیت داده و در غیر این صورت حسب 

عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت بازدید و یا از شاکی و مشتکی مورد از محل

ها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آن

 عنه مانع رسیدگی وضور مشتکینماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم ح

بنابراین ذیل ماده یاد شده ناظر بر فرضی است که انجام رسیدگی برابر صدر ماده یاد ...» اتخاذ تصمیم نخواهد بود 

، در الیهشده میسر نبوده و ضرورت اخذ توضیح از شاکی انتظامی احراز شده باشد و به رغم ابالغ این امر به مشار

  شرکت نکند.اولین جلسه دادرسی 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/19    

7/99/1812   

  ك  1812-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی حکمی بر خالف قاعده اعتبار امر مختومه وضع کرده  10ماده » ب«که بند با توجه به این -1

است و طبیعتا باید قدر متقین آن عمل نمود و با توجه به عبارت استخدام شده در آن بند از قبیل طبق قانون جدید و 

حدود به قانون جدید با لحاظ قانون الحق که همگی حکایت از آن دارد که دادگاه در مقام تخفیف مجازات مقید و م

تواند با ورود ماهیتی به پرونده و بررسی شرایط مرتکب  و یا ارتکاب جرم و ... و در حدود آن است، آیا دادگاه می

  قانون مجازات اسالمی نیز اقدام کند. 37نسبت به اعمال ماده 

قانون  37ت بر اساس ماده در فرضی که پاسخ سوال اول منفی باشد، چنانچه دادگاه مبادرت به تخفیف مجازا -2

که رأي صادره  در قالب رأي اصالحی صادر شده است، آیا امکان اصالح مجازات اسالمی کرده باشد، با توجه به این

  مجدد آن و حذف تخفیف زاید بر میزان قانون الحق وجود دارد؟   

 پاسخ:

اه صادرکننده حکم قطعی تنها در حدود ، دادگ1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«مستفاد از بند  -1

مقرر در این بند مجاز به صدور حکم اصالحی و تخفیف مجازات است و حق ورود به ماهیت و اتخاذ تصمیم در 

مواردي از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسؤولیت کیفري را ندارد و تنها 

پیش  کند وکند؛ بنابراین در حدودي که قانون جدید اقتضاء میا لحاظ قانون الحق اقدام میپیرامون تعیین مجازات ب

از آن شرایط قانونی وجود نداشته، امکان تخفیف مجازات و یا استفاده از نهادهاي ارفاقی، مانند تعیین مجازات 

یا  علیه در تخفیف مجازاتمحکومجایگزین حبس یا تعلیق اجراي مجازات وجود دارد. بدیهی است حق مکتسبه قبلی 

  برخورداري از نهادهاي ارفاقی در رأي تصحیحی باید لحاظ شود.

که مبناي صدور رأي تصحیحی است، ناظر به موارد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  457و  381مواد  -2

ت و در فرض صدور رأي سهو قلم است و تصمیمات ماهوي مانند تخفیف مجازات از شمول رأي تصحیحی خارج اس

  اشتباه، تابع مقررات عام است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/20    

7/99/1811   

  ح 1811-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ات و مدافع چنانچه جلسه اول رسیدگی با رعایت تشریفات قانونی تشکیل شود و دادگاه پس از استماع اظهارات

طرفین قرار عدم استماع دعوا صادر کند و با تجدیدنظر خواهی خواهان دادگاه تجدیدنظر قرار مذکور را نقض و جهت 

  رسیدگی ماهوي به شعبه بدوي اعاده کند،

  اوالً، آیا دادگاه بدوي الزامی بر تشکیل جلسه رسیدگی دارد؟ 

آیا جلسه مذکور جلسه اول رسیدگی است و آثار یدگی باشد،ثانیاً، چنانچه نظر دادگاه بدوي بر تشکیل جلسه رس

  جلسه اول بر آن مترتب است؟

 پاسخ:

اوالً، در فرض سؤال چنانچه پیش از صدور قرار رد یا عدم استماع دعوي، جلسه دادرسی مطابق مقررات تشکیل شده 

رسیدگی ماهوي، تشخیص لزوم تشکیل است، پس از نقض قرار مذکور در دادگاه تجدید نظر و اعاده پرونده جهت 

کننده است؛ بنابراین دادگاه بدوي در جلسه مجدد دادرسی یا ادامه رسیدگی بدون تشکیل جلسه با دادگاه رسیدگی

  این فرض الزامی به تعیین وقت رسیدگی مجدد ندارد.

وي و اعاده پرونده به مرجع بدثانیاً، در فرض سؤال چنانچه بعد از نقض قرار دادگاه نخستین توسط مرجع تجدید نظر 

ل جا که دادگاه بدوي یک بار با تشکیجهت رسیدگی ماهوي، نظر دادگاه بدوي بر تشکیل جلسه رسیدگی باشد، از آن

که در جلسه جلسه رسیدگی اظهارات و مدافعات طرفین را استماع و در نهایت قرار صادر کرده است و نظر به این

و طرح و استماع دعواي طرفین فراهم بوده است و خوانده فرصت و امکان دفاع مذکور موجبات قانونی رسیدگی 

داشته است، بنابراین همان جلسه، جلسه اول رسیدگی بوده است و جلسه رسیدگی بعدي متعاقب نقض قرار مرجع 

  شود.بدوي، جلسه اول رسیدگی محسوب نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    قضاییهمعاون اداره کل حقوقی قوه 



 

1399/12/16    

7/99/1809   

  ح  1809-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات بعدي، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  1351با عنایت به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 

که و با در نظر گرفتن این 1379هاي غیر دولتی مصوب با اصالحات بعدي و ماده واحده قانون تأسیس بانک 1362

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک مرکزي جمهوري  1379/1/21مورخ  794حسب رأي وحدت رویه شماره 

کننده نظام پولی و اعتباري کشور و ناظر بر حسن اجراي آن است و مصوبات راجع به حداقل و اسالمی ایران تنظیم

قانون  6اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد و با توجه به ماده  ها و مؤسسات اعتباريحداکثر سهم سود بانک

شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهیالت  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

ه از هاي مطروحبانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. آیا در خصوص روند رسیدگی به پرونده

ها و مؤسسات دولتی و خصوصی که طی آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهی، خسارت تأخیر سوي بانک

شود، هر تأدیه بر اساس شخص بانک مرکزي و خسارت روزانه جریمه دیرکرد به طرفیت اصحاب دعوي ارائه می

هاي ردیف ت؛ لیکن در مورد خواستهچند بر اساس رأي وحدت رویه صدراالشاره جریمه دیرکرد تعلق نخواهد گرف

هاي عامل براي تعیین میزان باقی مانده بدهی کفایت هاي مذکور، آیا صرف استعالم از بانکاول و دوم در پرونده

  ها قرار کارشناسی صادر شود؟ کند یا باید در هر پرونده جهت تعیین و محاسبه مانده بدهیمی

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 199ا دادگاه است، همچنین مطابق ماده که ارزیابی دالیل بنظر به این

، انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت ضرورت دارد منوط به نظر 1379در امور مدنی مصوب 

  دادگاه است، لذا ضرورت یا عدم ضرورت کارشناسی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است.

 مد محمدي باردئیدکتر اح

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/11    

7/99/1808   

  ح  1808-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه به تحویل ملک مسکونی به میزان هفتاد مترمربع صادر شده است. دادورز ماي حکم بر الزام محکودر پرونده

نماید میزان یاد شده مفروز نبوده و قسمتی فیه مراجعه و مشاهده میمتنازعاجراي احکام جهت اجراي حکم به ملک 

از یک بنا است. آیا قلع و قمع ملک مورد رأي امکان دارد؟ آیا باید روند اجرا متوقف شود و رأي قلع و قمع صادر 

  که بدون رأي امکان قلع و قمع وجود دارد؟شود یا این

 پاسخ:

  اي با قلع مستحدثات نداشته و حکم صادره نسبت خلع ید، مالزمه در مورد استعالم، اجراي حکم

شود. بدیهی است در صورتی که منظور از این که ملک له تحویل شود، اجراء میقسمتی که باید خلع ید و به محکوم

اجراي قانون  43له به نحو اشاعه باشد، اجراي حکم مشمول ماده افراز نشده، مشاعی بودن ملک و مالکیت محکوم

  است. 1356احکام مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/17    

7/99/1804   

  ك  1804-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  27آیا مدت بازداشت شخص به جهت عجز از تودیع وثیقه که طبق ماده  -1

  شود، در مدت مجازات تکمیلی نیز قابل محاسبه است؟از ایام حبس کسر می

در صورتی که شخص براي بار دوم مرتکب غیبت از محل اقامت اجباري شود و مانده محکومیت وي به حبس  -2

 قانون 107ماده » ث«یا جزاي نقدي درجه هفت و هشت تبدیل شد، آیا با انقضاي مدت پنج سال، مستند به بند 

  مشمول مرور زمان است؟ 1392مجازات اسالمی مصوب 

 پاسخ:

دارد اگر اجراي مجازات اقامت اجباري قانون مجازات اسالمی که بیان می 108اوالً، موضوع استعالم از شمول ماده 

  شود؛ خارج است.بر اثر رفتار عمدي محکوم (غیبت) قطع شده باشد، در این صورت مرور زمان اعمال نمی

قانون مجازات اسالمی که به عنوان ضمانت  24مجازات حبس یا جزاي نقدي درجه هفت یا هشت موضوع ماده ثانیاً، 

 107اجراي تخطی محکوم از اجراي مجازات تکمیلی تعیین شده است، از حیث مرور زمان، مشمول عمومات ماده 

  این قانون است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    قضاییهمعاون اداره کل حقوقی قوه 



 

1399/12/10    

7/99/1803   

  ك  1803-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر کرده است در جنایت  1399/4/1مورخ  790به موجب رأي رویه شماره 

بایست دیه از بیت المال پرداخت شود، و از علیه اشخاص که وقوع جرم محرز بوده ولی مرتکب شناسایی نشود می

قانون آیین دادرسی کیفري در جرایم تعزیري درجه چهار تا هشت که متهم شناسایی  104طرفی حسب مفاد ماده 

بایست تحقیقات حداقل به مدت دو سال ادامه یابد، آیا رعایت این دو سال در جرایمی که مجازات آن می شودنمی

باشد ضرورت دارد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، صرفًا پرداخت دیه یا حتی عالوه بر دیه مشمول حبس و ... نیز می

شود یا مستلزم صدور قرار اداري ارسال می بعد از حلول دو سال و عدم حصول نتیجه، آیا پرونده فقط با دستور

  است؟

 پاسخ:

قانون  104اوالً، در مواردي که مجازات رفتار مجرمانه صرفًا دیه بوده و مرتکب نیز شناخته نشود از شمول ماده 

صورت پس از انجام تحقیقات کافی و عدم شناسایی مرتکب، خارج است. در این 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

  شود.پرونده با تصمیم اداري دادستان به دادگاه ارسال می

خته هاي الزم، مقصر شناکند که با وجود تالش و پیگیريثانیا، عدم امکان شناسایی مرتکب وقتی مصداق پیدا می

ست و هر اقدامی که به طور متعارف براي شناسایی مرتکب الزم است باید نشود. طول مدت پیگیري نیز مالك نی

  انجام شود.

قانون  85ثالثاً، چنانچه ارتکاب جرم تعزیري مستلزم پرداخت دیه نیز باشد در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 

تعزیري جرم (قرار  و تبصره یک این ماده، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

الذکر پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص دیه با دستور اداري دادستان قانون فوق 104توقف تحقیقات) مطابق ماده 

  به دادگاه ارسال خواهد شد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/11    

7/99/1802   

  ع 1802-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداري،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش 

پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از پارکینگ جداي از واحد مسکونی امکان

تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ مجلس طریق سلسله ایادي مربوطه و سپس صورت

نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، 

نسبت  هبا اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خواند

که پارکینگ جزء الینفک آپارتمان است، آمادگی به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به این

خود را به پرداخت بهاي پارکینگ به قیمت روز اعالم کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعواي 

که گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو اینشرح پیشحاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به 

از سوي مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهاي روز بوده 

مجلس تفکیکی قابلیت خرید و رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورتکه پارکینگ جداي از آپارتمان علیو یا این

  ش دارد؟فرو

 پاسخ:

اوالً، پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداري و مقررات شهرسازي در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و 

  فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است. 

 تأمین کند و در ثانیاً، مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداري و شهرسازي باید پارکینگ واحدهاي احداثی را

. بنابراین شودهاي احداثی و کاربري آن تعداد پارکینگ متعلقه درج میپروانه ساختمانی نیز بر اساس تعداد آپارتمان

هاي احداثی براي برخورداري از پارکینگ حق اولویت دارند و در صورت تقاضا هر یک از خریداران اولیه آپارتمان

که احراز شود خریدار اولیه با میل خود از این حق ها واگذار شود؛ مگر آنلقه به آنو تمایل ایشان باید پارکینگ متع

 کننده است. ضمناً خریدار بعدياولویت انصراف داده است که تشخیص مصداق حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی

  الذکر برخوردار است.مقام ید ما قبل خود از حق اولویت فوقآپارتمان به عنوان قائم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/10    

7/99/1801   

  ع  1801-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون شهرداري  100ها براي وصول مطالبات خود از شهروندان یا اجراي آراء صادره از کمیسیون ماده شهرداري

نند کبا اصالحات و الحاقات بعدي رأساً مبادرت به انسداد معبر و ورودي اماکن با نصب نیوجرسی می 1334مصوب 

رسانی را درخواست می کنند و متقابًال شهروندان نیز با شکایت کیفري هاي خدماتیا قطع خدمات از سوي دستگاه

م انطباق اقدام شهرداري با قوانین موضوعه کنند. خواهشمند است در خصوص انطباق یا عدممانعت از حق را مطرح می

  اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

تواند از عملیات شهرداري می«با اصالحات و الحاقات بعدي:  1334ها مصوب قانون شهرداري 100به موجب ماده 

ان در زمین که ساختمساختمانی ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن

لذا صالحیت شهرداري در جلوگیري از عملیات ساختمانی منوط » محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیري نماید.

به نداشتن پروانه ساختمانی یا عملیاتی است که بر خالف پروانه ساختمانی در حال انجام باشد. بدیهی است پس از 

 100دارد و باید مطابق مقررات، احکام صادره از کمیسیون ماده پایان ساختمان، شهرداري صالحیتی در جلوگیري ن

ها هاي قانون شهردارياین قانون را به نحو مذکور در رأي به اجرا درآورد و در مورد آراي صادره از دیگر کمیسیون

قانون  77این قانون نیز از آنجا که طریق و روش اجراي رأي کمیسیون در ماده  77از جمله کمیسیون موضوع ماده 

تواند از طریق اعمال موانع فیزیکی و فشار بر شهروندان به یادشده به روشنی مشخص شده است، شهرداري نمی

ها قانون شهرداري 55ماده  24چینی و تمهید اجراي آراي کمیسیون مذکور بپردازد. ضمناً در مواردي نظیر بند مقدمه

قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  14شود) و ماده ي از آن می(تعطیلی محل با کاربري مسکونی که استفاده تجار

این قانون (در خصوص وصول عوارض نوسازي) مطابق مقررات خاص  2با اصالحات بعدي ناظر بر ماده  1347

  شود.مربوطه رفتار می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/10    

7/99/1799   

  ح  1799-26-99شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19با توجه به تبصره ماده 

و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجراي حکم محکوم شود و براي رد مال دادخواست 

که قبالً مال را با سرقت اخذ کرده و وضعیت سابق داللت بر مالئت او دارد، آیا دادخواست به این اعسار دهد، با توجه

شود؟ در صورت پذیرش اعسار، در صورت فقدان عین اموال مسروقه، بر علیه پذیرفته میو ادعاي اعسار محکوم

  شود؟اساس قیمت چه زمانی ارزیابی می

 پاسخ:

قانون اجراي  46پذیر نیست؛ زیرا با عنایت به ماده به امکاناوالً، تقاضاي اعسار یا تقسیط نسبت به عین محکوم

به که محکومدر صورتی 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 1و ماده  1356احکام مدنی مصوب 

له تحویل شود. بنابراین در فرض سؤال در صورت حکومعلیه اخذ و به مبه از محکومعین معین باشد، باید عین محکوم

  علیه قابل پذیرش نیست.موجود بودن عین مال مسروقه، تقاضاي اعسار یا تقسیط محکوم

ثانیاً، در فرض سؤال که حکم به رد مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا 

قانون  11و  3علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده حکومقیمت آن تأدیه شود. بنابراین اگر م

  تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر کند.می 1394هاي مالی مصوب نحوه اجراي محکومیت

مصوب قانون آیین دادرسی کیفري  19ثالثاً، در صورت فقدان عین و قیمی بودن مال مسروقه، برابر تبصره ماده 

  زمان اجراي حکم مالك است. 1392

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/10    

7/99/1798   

  ح 1798-76-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

احد از اتباع ایران پس از صدور دستور موافق معاون وقت دادستان عمومی و  انقالب تهران به تغییر جنسیت خود، 

پس از سکونت در کشور انگلستان جنسیت خود را از مذکر به مونث تغییر داده و دادخواستی دایر بر اثبات تغییر 

اسناد سجلی ایرانی خود مطرح کرده است. با توجه جنسیت و حکم به تغییر جنسیت مشخصات فردي و نام کوچک در 

به مفروضات ارایه مدارك دایر بر موافقت و اعالم تغییر جنسیت مقامات رسمی کشور انگلستان، آیا در مورد این 

  قانون مدنی برقرار است؟  1295اسناد شرط مذکور در بند ثالثًا ماده 

 پاسخ:

 1391قانون حمایت خانواده مصوب  4ماده  18ر جنسیت موضوع بند اصالح اسناد سجلی و هویتی از متفرعات تغیی

گیرد. لذا در فرض استعالم که فرد در سنوات گذشته است که متعاقب اقدام به تغییر جنسیت و احراز آن صورت می

تهران، االجرا شدن قانون یاد شده، پس از اخذ موافقت معاون وقت دادستان عمومی و انقالب و ظاهرًا پیش از الزم

در خارج از کشور مبادرت به تغییر جنسیت کرده و حال بابت اثبات تغیر جنسیت و اصالح اسناد سجلی ایرانی خود 

قانون مدنی و اعتباربخشی به اسناد  1295در محاکم ایران طرح دعوا کرده است، موضوع از شمول بند ثالثاً ماده 

کننده پس از احراز تغییر جنسیت در ت و دادگاه رسیدگیهاي خارجی و شرایط آن خارج اسشده در کشورتنظیم

  کند.خصوص خواسته خواهان دایر بر اعالم تغییر جنسیت و اصالح اسناد سجلی اتخاذ تصمیم می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/26    

7/99/1797   

  ك 1797-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که مبلغین فرقه ضاله یمانیت در استان خوزستان اقدام به نشر این فرقه ضاله نموده و از طرفی در با عنایت به این

قوانین مصوبه چیزي در این باره به صراحت نداریم و این مبلغین از این خالء قانونی در جهت تبرئه خود استفاده 

 500که ماده باشد حال با توجه به ایندي براي امینت ملی در آینده میکه وجود این فرقه خطر جنمایند و اینمی

  توان به آن در جهت پیگیري قانونی آنها استفاده نمود.قانون مجازات اسالمی یکی از مواردي هست که می

ري وتواند مصداق بزه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهآیا صرف برگزاري جلسات و تبلیغ فرقه انحرافی یمانی می

  اسالمی ایران باشد یا خیر؟

 پاسخ:

نظر از این که تشخیص غیر قانونی بودن رفتار ارتکابی و انطباق آن با قانون و عناوین کیفري مقرر در قانون صرف 

 500ده تواند مشمول مابه عهده قاضی رسیدگی کننده است، تبلیغ و ترویج تفکرات فرقه اشاره شده در استعالم می

  باشد. 24/10/1399مکرر الحاقی به قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/17    

7/99/1794   

  ك  1794-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اصالحی قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  چنانچه متهم یک برگ سند عادي یا مدارك مربوط  677با توجه به ماده 

به شاکی یا عکس شخصی یا خانوادگی شاکی را تخریب یا تلف کند و عرفاً آن سند یا مدرك یا عکس قابل 

 677مت اخیر ماده گذاري و میزان خسارت قابل تقویم نباشد،  تکلیف دادگاه چیست؟ آیا متهم بر اساس قیقیمت

  که با توجه به مالك بودن خسارت در این ماده،  اصًال جرمی محقق نشده است؟شود یا اینقانون مذکور مجازات می

 پاسخ:

در خصوص تخریب عمدي اشیاء منقول متعلق  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  677مستفاد از ماده 

این است که اشیایی نظیر  1399نون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ماده یک قا» ت«به دیگري و لحاظ بند 

ماده یک قانون » ت«ها جنبه مادي ندارد از شمول مصادیق بند هاي خانوادگی که خسارت ناشی از تخریب آنعکس

 قانون صدرالذکر 677گفته خارج بوده و در خصوص تخریب عمدي اشیاي مزبور مطابق مقررات مذکور در ماده پیش

  شود.تعیین مجازات می 1399قانون مجازات اسالمی مصوب  104با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/02    

7/99/1790   

  ك 1790-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش مورد اشاره مبنی بر  11و وضع ماده  1399با عنایت  به تصویب قانون کاهش حبس تعزیري مصوب 

-665-657قانون کاهش  11که یکی از شرایط قابل گذشت بودن سرقت تعزیري موضوع مواد مندرج در ماده این

باشد لذا آیا شخصی که مرتکب جرم سرقت تعزیري شده و در زمان عدم وجود سابقه موثر کیفري می 661-656

صویب قانون کاهش حبس تعزیري داراي سابقه موثر کیفري بوده و حکم اصداري با توجه به صدور حکم و قبل از ت

باشد لیکن در زمان تصویب قانون کاهش حبس سابقه سابقه موثر صادر شده است و حکم صادره هم در حال اجرا می

خصوص جرم سرقت تعزیري قانون کاهش را در  11توان ماده موثر نامبرده منقضی شده و اعاده حیثیت شده است می

باشد با احراز سایر شرایط اعمال نمود؟ براي جدید از حیث قابل گذشت بودن که محکوم در حال تحمل حبس آن می

قانون مجازات اسالمی مصوب  656مثال شخصی قبل از تصویب قانون کاهش مرتکب جرم سرقت موضوع ماده 

سال از حقوق اجتماعی محروم بوده  2باشد و به مدت وثر میگردد که در زمان صدور حکم داراي سابقه ممی 1375

سال محرومیت از  2است که مرتکب جرم سرقت تعزیري شده است حال در زمان تصویب قانون کاهش حبس مدت 

قانون کاهش در خصوص عدم  11حقوق اجتماعی به اتمام رسیده و اصطالحا مرتکب اعاده حیثیت شده است آیا ماده 

  باشد یا خیر؟وجود سابقه موثر کیفري در مورد وي قابل اعمال می

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی  104هاي موضوع ماده شرط نداشتن سابقه مؤثر کیفري براي قابل گذشت بودن بزه سرقت

  مربوط به زمان وقوع جرم است. 1399اصالحی 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    داره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون ا



 

 

1399/12/19    

7/99/1787   

  ك  1787-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) در مورد جرم اخذ ربا چنانچه شاکی پولی از متهم قرض  595با توجه به ماده 

گرفته باشد و متهم شرط دریافت مبلغی زائد بر اصل مبلغ پرداختی از شاکی اخذ کند و بابت این شرط شاکی منزل 

غ اضافی قرار دهد و شاکی نامه به عنوان ضمانت پرداخت مبلمسکونی خود را به صورت صوري و با تنظیم مبایعه

اصل پول و سود تعیین شده را در موعد مقرر پرداخت نکند و متهم اقدام به فروش منزل مسکونی شاکی نماید، آیا 

  بزه دریافت ربا محقق شده است؟ و در بزه ربا در مورد قرض، آیا مبلغ اضافی باید وجه نقدي باشد؟

 پاسخ:

، در رباي قرضی دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در 1375عزیرات) مصوب قانون مجازات اسالمی (ت 595طبق ماده 

گیرنده) شرط شود که دهنده و قرضتحقق ربا شرط است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه طبق توافق طرفین (قرض

گیرنده در موعد مقرر، مبلغی زائد بر آنچه دریافت کرده است را تأدیه کند و با تنظیم سند رسمی در جهت قرض

دهنده منتقل کند، در صورت فروش این ملک و برداشت مبلغ تضمین اجراي قرارداد، منزل مسکونی خود را به قرض

  اضافه بر اصل طلب، رکن مادي جرم ربا محقق شده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1399/12/09    

7/99/1779   

  ك 1779-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 »ب«هاي حفاظت شده موجود در تلفن همراه آقاي به صورت غیر مجاز به محتویات داده» الف«در یک پرونده آقاي 

  دهد:دسترسی پیدا کرده و آن را به عنوان ادله وقوع جرم به مرجع قضایی تحویل می

یین دادرسی کیفري و تأیید اصالت سند ارائه شده، آیا قانون آ 685به شرط احراز شرایط و قیود مندرج در ماده  -1

این دلیل با توجه به اصل مشروعیت طریق تحصیل دلیل و اصل الزامی بودن تعقیب قابلیت استناد به عنوان دلیل اثبات 

  کننده وقوع جرم را دارد؟

کتاب تعزیرات  729ع ماده هاي دیگري موضوبه اتهام دسترسی غیر مجاز به داده» الف«آیا در این فرض آقاي  -2

  شود، قابل تعقیب است؟دیده لباس متهم پوشانده نمیکه اصطالحاً به بزهبا توجه به این

 پاسخ:

احصاء شده است؛ لذا فرض سؤال یعنی محتویات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  160ادله اثبات در ماده  -1

 توانده نحوه دسترسی به آن غیر مجاز بوده است، حسب مورد میکنظر از اینها) موجود در گوشی همراه صرف (داده

  با تشخیص قاضی به عنوان دلیل یا قرینه جرم محسوب شود.

اي)، صرف (ماده یک قانون جرایم رایانه 1388قانون مجازات اسالمی الحاقی  729با توجه به اطالق ماده  -2

حکم  شده باشد، مشمولتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت اي یا مخابراهاي رایانهدسترسی غیر مجاز به سامانه

  مقرر در ماده یادشده است و انگیزه دسترسی غیر مجاز تأثیري در قضیه ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/27    

7/99/1777   

  ك 1777-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

نماید و در مرحله دادسرا اي یا کالهبرداري از متهم شکایت میهایی که شاکی به اتهام کالهبرداري رایانهدر پرونده

دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیري متهم در همان ابتدا با مکاتبه با پلیس فتا دستور توقیف حساب 

ها شاکی محترم تقاضاي تأمین خواسته ننموده است و گونه پروندهینکه در انماید با عنایت به اینمتهم را صادر می

صرفاً شکایت کالهبرداري مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تأمین خواسته و بدون 

أي نماید و پس از صدور رهاي وي را توقیف میرعایت تشریفات و فقط جهت دستگیري و دسترسی به متهم حساب

در دادگاه پرونده جهت اجراي حکم به اجراي احکام ارسال و پس از استعالم از بانک جهت پرداخت رد مال مشخص 

باشند که امکان برداشت وجه هاي متعددي میهاي متعدد از شهرها و استانگردد که آن حساب متهم داراي توقیفمی

گردد که حساب داراي انک جهت برداشت وجه متوجه میوجود ندارد به عنوان مثال اجراي احکام پس از مکاتبه با ب

باشد و حساب نیز داراي بیش از باشد که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم میهاي متعددي میتوقیف

باشد حال با هاي دیگر میها نیز از شهرها و استانباشد و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیفتوقیف می 20

که شاکی درخواست تأمین خواسته نموده ه اینکه اوًال: در خصوص توقیف حساب دادسراي محترم بدون اینتوجه ب

ص نیست ها مشخهاي وي را توقیف نموده است ثانیًا: با توجه به تعدد توقیفباشد فقط جهت دسترسی به متهم حساب

ز سوي ها اًا: چه بسا در میان توقیف حسابکه همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالث

اي هاي شهرهمراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تأمین خواسته داده باشند رابعًا: ممکن است که در بین پرونده

دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد (توقیف 

  عین معین)

که دادیار یا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاکی جهت تأمین خواسته و بدون ا رعایت به اینآیا ب-1

هاي صدور قرار تأمین خواسته از جانب دادیار یا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگیري و دستیابی به متهم حساب

  نماید؟م ایجاد میوي را در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف نموده است براي شاکی حق تقد

هاي متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و توان با توجه به توقیفآیا می-2

هاي مختلف هایی که از شهرهاي مختلف در خصوص پروندهدر صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حساب

که در یک پرونده همان وجه و حساب توقیف شده باشد یا این باشد یک نفر از شکات تأمین خواسته داده باشدمی



که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت 

  وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟

نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت  باشد و رأي نیز ابالغ واقعیها آراء غیابی میگونه پروندهدر این-3

  وجه به شاکی وجود دارد؟

 پاسخ:

ود توقیف ش» مدیون«اوالً، تأمین خواسته به معناي آن است که مال متعلق به طلبکار و یا میزان طلب وي از اموال 

شود، اموال متهم توقیف در پرونده کیفري نیز اگر قرار تأمین خواسته صادر ». اشخاص ثالث«و نه اموال اشخاص 

در  شود. بنابراینشود و با توجه به قاعده تصرف، اموال منقول نزد متهم به عنوان اموال متعلق به وي توقیف میمی

  فرضی که اثبات شود مال متعلق به متهم (مدیون) نیست، بحث تأمین خواسته و احکام مترتب به آن منتفی است.

است به عنوان ابزار ارتکاب جرم یا دلیل ارتکاب جرم یا مال حاصل از جرم  ثانیاً، موجودي حساب بانکی ممکن

شود. در هر حال چنانچه احراز شود موجودي حساب توقیف شود و گاه نیز حساب به عنوان تأمین خواسته توقیف می

  متهم متعلق به وي نبوده است، اثر حق تقدمی تأمین خواسته منتفی است.

صوص مبالغ حاصل از جرم توقیف شده در حساب بانکی با فرض تعدد شکات، چنانچه با بنا به مراتب فوق، در خ

یک از مالباختگان است، برابر نظر مقام قضایی، وجه انجام تحقیقات الزم مشخص شود که مبالغ موجود متعلق به کدام

 ه مالباختگان تابع احکام مقررشود؛ اما چنانچه امکان تعیین مالک نباشد، وجه موجود متعلق ببه مالک آن مسترد می

  براي اشاعه و شرکت است.

هاي بانکی اشخاص است ، فقط در خصوص کنترل حساب1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  151ثالثاً، ماده 

ها؛ و این کنترل در همه جرایمی که ضرورت پرونده اقتضاء کند براي کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم نه توقیف آن

  است. جایز

ها، رابعًا، منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب؛ تاریخ آن

  شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده از آن و نهایتًا موجودي حساب بانکی است.

قانون مجازات اسالمی مصوب  215و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  148و  147خامساً، مستفاد از مواد 

انچه ها از سوي مقام قضایی، چندر توقیف اموال و اشیاي مرتبط با جرم و ضرورت تعیین تکلیف نسبت به آن 1392

کننده (مقام تحقیق) دالیل کافی بر ارتکاب بزه انتسابی موجود باشد، دستور مقتضی بر به تشخیص قاضی رسیدگی

شود. شایسته ذکر است که هرگونه اقدام جهت توقیف ط از جمله موجودي حساب بانکی صادر میتوقیف مال مربو

یابی به متهم، خارج از شمول احکام و ضوابط مقرر در هاي بانکی وي به منظور دستاموال متهم از جمله حساب



قانون موصوف، فاقد  2ده مواد اخیرالذکر، با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن دادرسی کیفري مذکور در ما

  وجاهت قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/26    

7/99/1770   

  ح 1770-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 هاي صادره ازآیا درخواست هاي مطروحه به خواسته ابطال اجرائیه هاي ثبتی ابطال عملیات اجرایی ابطال اجرائیه

و ابطال آراء داوري در زمره دعاوي که مستلزم رعایت  1397محاکم در راستاي قانون اصالحی صدور چک مصوب 

  شوند یا خیر؟باشند تلقی میتشریفات دادرسی می

 پاسخ:

اگر شکایت به ادعاي مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگري از دستور  اوالً،

قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد  2و  1اجراي سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد 

محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوماً  رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه عمومی 27/6/1322رسمی مصوب 

باید براي جلوگیري از اجراي عملیات ثبتی دادخواست ماهوي به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن 

قانون اخیرالذکر را بنماید. و رسیدگی به این  5درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده 

  ریفات دادرسی است.دعوا مستلزم رعایت تش

ثانیاً، الف: طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی 

شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به که این دعوا نزد آن مطرح می

  ، آن را مردود اعالم کند.1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 2استناد ماده 

علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاري مزایده، عنوان ب: با توجه به توضیحات فوق اصوًال بر شکایت محکوم

ه زیر نظر آن انجام شده است. رسیدگی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایدصدق نمی» دعوا«

  به این شکایت تابع تشریفات نیست.

قانون صدور چک که مقنن طرح دعاوي حقوقی یا کیفري  13/8/1397اصالحی  23ثالثاً، با عنایت به ذیل ماده 

بات این اثمتعددي را از سوي صادر کننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از 

قانون اجراي احکام مدنی حسب مورد  24یا  11دعاوي، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به ماده 

االصول نیازي به طرح دعواي مستقل کند، بنابراین علیدستور ابطال یا اصالح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر می

  ابطال اجرائیه نیست.

، رعایت 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 48و  1 رابعًا، برابر مواد 

تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست، الزامی است و تنها در موارد منصوص رعایت تمام یا برخی از 



ادرسی دادخواست و سایر تشریفات درسد تقاضاي ابطال رأي داور مستلزم تقدیم تشریفات الزم نیست؛ لذا به نظر می

  است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/09    

7/99/1767   

  ح 1767-88-99شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي مشمول  1355قانون صدور چک مصوب  19ي آیا صادر کننده چک موضوع ماده

هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؟ به عبارت دیگر با  1399/3/27مورخ  788ویه شماره رأي وحدت ر

ورشکستگی شرکت که صاحب حساب است آیا مدیرعامل و صادرکننده چک به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه 

چک است، از مزایاي حکم ورشکستگی شرکت از جمله معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان ورشکستگی 

  ؟شودمند میشرکت بهره

 پاسخ:

هاي تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، تأثیري در تعهدات با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکت

عامل و یا االطالق براي مدیرو مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علی

با اصالحات و الحاقات بعدي،  1355قانون صدور چک مصوب  19صادرکننده چک به عنوان امضاکننده برابر ماده 

هیأت  27/3/1399مورخ  788که رأي وحدت رویه شماره بینی کرده است. و لحاظ آنمسؤولیت تضامنی پیش

عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأي وحدت رویه 

؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوي یاد شده، قرارداد است

دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل 

نابراین، باشد. بنمی مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسري به اشخاص فرض سؤال

معافیت شرکت تجاري ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، تأثیري در مسؤولیت 

  مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/17    

7/99/1754   

  ك 1754-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شناوري دچار حادثه و غرق شود و اجساد ملوانان توسط جریان آب از » الف«چنانچه در حوزه قضایی شهرستان 

هدایت و در آن جا کشف شود؛ کدام شهرستان » ج«عبور و به حوزه قضایی شهرستان » ب«و » الف«هاي شهرستان

که اجساد توسط جریان آب » ب«یا شهرستان  که محل وقوع حادثه است» الف«صالح به رسیدگی است؟ شهرستان 

  که اجساد در آن محل کشف شده است؟» ج«از آن حوزه رد شده است و یا شهرستان 

 پاسخ:

مرجع قضایی صالح براي رسیدگی به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  310و  117، 116مستفاد از مواد 

» الف«؛ بنابراین در فرض سؤال که جرم در حوزه قضایی جرم، مرجعی است که جرم در حوزه آن واقع شده است

واقع شده است، مرجع قضایی مزبور صالح به رسیدگی خواهد بود. بدیهی است در صورتی که محل وقوع بزه مشخص 

  قانون صدرالذکر رفتار میکند./ت 118نباشد، مرجع قضایی محل کشف مطابق مقررات ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    اداره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون 



 

1399/12/16    

7/99/1753   

  ع 1753-84-99شماره پرونده:  

  استعالم:

و رأي وحدت  1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت 45ماده  1با توجه به بند 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صالحیت هیأت ماده واحده قانون تعیین  1395/5/5مورخ  750رویه شماره 

در ثبت  1367ها و مراتع با الحاقات بعدي مصوب قانون جنگل 56تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده 

بوده است و رسیدگی به اعتراضات پس از تاریخ  1394/4/23اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان روز 

ور در صالحیت شعب ویژه است؛ لذا ادامه روند معرفی عضو قضایی به هیأت ماده واحده تا چه زمانی قانونی مذک

  است؟

 پاسخ:

که صالحیت  1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت 45ماده  1با عنایت به بند 

ها و مراتع مصوب قانون جنگل 56اختالفی موضوع اجراي ماده هیأت موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی 

 23/4/1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره 5را،  1367

اند براي ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت مزبور مهلت داشته 23/4/1394نفع تا تاریخ معین کرده است، اشخاص ذي

سال یادشده،  5هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرف  5/5/1395مورخ  750رأي وحدت رویه شماره  و مطابق

هاي مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رأي قطعی منتهی نشده است، در رسیدگی به پرونده

رأي، تا پایان صالحیت هیأت مذکور است. لذا در صورت وجود پرونده مطروحه در هیأت مزبور و عدم صدور 

هاي اعتراضی مطروحه در هیأت مزبور، عضو قاضی دادگستري موضوع قانون رسیدگی و صدور رأي در پرونده

  گفته باید معرفی شود..تعیین تکلیف پیش

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/27    

7/99/1751   

  1751-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

براي  1398/7/30دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  2آیا حسب مفاد تبصره یک ماده 

دستورالعمل، دادرس اجراي  6شود و وفق مفاد ماده البدل صادر میرئیس واحد اجراي احکام مدنی ابالغ دادرس  علی

اعطاي مرخصی به زندانیان و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض  3ده دار کلیه امور اجرا از جمله اعمال مااحکام عهده

که ابالغ اینجانب در شوراي حل اختالف با عنوان قاضی اجراي احکام به نحوه اجرا است با عنایت به موارد فوق و این

رائیه نده اجبایست انجام شود یا پرونده به شعب صادرکنباشد آیا انجام امور فوق نیز توسط اینجانب میمدنی می

ارسال شود.  به عبارت دیگر، آیا این مواد در مقام بیان حذف تشریفات ارسال پرونده به شعبه صادرکننده اجرائیه 

  و ... است؟ 3جهت اموري مانند تائید صحت مزایده، موافقت با اعمال ماده 

 پاسخ:

اجراي آراي قطعی شوراهاي مزبور را به  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  29قانونگذار به موجب ماده 

بینی کرده است. در حقیقت از ها واحد اجراي احکام (مستقل از دادگستري) پیشهمین شوراها محول کرده و براي آن

تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهاي مزبور عالوه بر صالحیت رسیدگی، براي اجراي آراي صادره صالحیت اجرایی 

آن با  3هاي مالی از جمله ماده این قانون، اعمال قانون نحوه اجراي محکومیت 30ن برابر ماده نیز دارند. همچنی

پذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی براي نفع و دستور قاضی شورا انجام میتقاضاي ذي

بینی نکرده است. از طرفی قاضی واحد اجراي احکام شوراي حل اختالف در خصوص اجراي احکام مدنی پیش

رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر  24/7/1397دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 

 3ها و منصرف از اجراي احکام شوراي حل اختالف است؛ بنابراین در فرض سؤال، اعمال ماده اجراي احکام دادگاه

طاي مرخصی به محکومان مالی، اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به هاي مالی، اعقانون نحوه اجراي محکومیت

اجع گیري رنحوه اجراي حکم و تایید صحت مزایده با قاضی اجراي احکام مدنی شوراي حل اختالف نیست و تصمیم

  به این امور با قاضی شورا است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/19    

7/99/1748   

  ك 1748-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري داراي مفهوم مخالف است؟ به عبارت دیگر، آیا وجود قرابت نسبی  322آیا تبصره ماده 

 176یا سببی خادم و مخدومی مانع پذیرش شهادت غیر شرعی است به نحوي که نتوان حتی بر اساس مفاد ماده 

  قانون مجازات اسالمی اظهارات فردي را که داراي رابطه خادمی و مخدومی یا سببی و نسبی است استماع کرد؟

 پاسخ:

تشخیص میزان تأثیر و ارزش اظهارات شاهدي که فاقد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  176چون مطابق ماده 

بنابراین وجود رابطه خادم و مخدومی یا قرابت  شرایط شهادت شرعی باشد در حدود اماره قضایی با دادگاه است،

  سببی یا نسبی نیز مانع استماع اظهارات وي نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/05    

7/99/1686   

  ك 1686-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

راستاي منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود و اتهام متوجه  زمانی که مدیر عامل شخص حقوقی به نام یا در -1

شخص حقوقی باشد، آیا با فرض وحدت قصد امکان مسؤولیت کیفري اعضاي هیأت مدیره مثل رئیس و نائب رئیس 

و بازرسان از باب معاونت یا مشارکت در جرم نماینده قانونی متصور است؛ به خصوص در فرضی که مدیر عامل 

  کند و ادعا دارد که صرفاً مصوبه هیات مدیره را اجرا کرده است؟اجرایی عنوان می خود را نماینده

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

 اموال صاحبانکه اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و صدور حکم به مصادره کل اموال، با عنایت به این

توانند با رعایت تشریفات قانونی به داران میسهام است که شاید عضو هیأت مدیره هم نباشند، آیا اعضا و سهام

  عنوان معترض ثالث به حکم مصادره اموال اعتراض کنند؟

 پاسخ:

شخصیت حقوقی شخصیتی اعتباري است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی، اعم از مدیر یا  -1

اعضاي هیأت مدیره و یا دیگر اشخاصی که مطابق اساسنامه مسؤول هستند، قابل تصور نیست. بر این اساس، مطابق 

است و » شخص حقیقی«سؤولیت ، در مسؤولیت کیفري، اصل بر م1392قانون مجازات اسالمی مصوب  143ماده 

شخص حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع 

آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع از مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ لذا 

د که یکی (یا برخی) از اعضاي هیأت مدیره در ارتکاب جرم عالمانه در فرض سؤال چنانچه با دالیل کافی احراز شو

اند و با توجه به رفتار ارتکابی آنان عنوان مباشرت یا مشارکت یا معاونت در جرم بر او (یا آنان) همکاري داشته

  ند.رصادق باشد، عالوه بر مسؤولیت کیفري شخص حقوقی، تحت همین عناوین مورد تعقیب و مجازات قرار میگی

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

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

نحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را شود که شخص حقوقی براي ارتکاب جرم به وجود آمده یا با امی

چنین در امور کیفري، موضوع اعتراض شخص ثالث موضوعیت منحصرًا 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



راي شخصیت حقوقی مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی اند، داثبت رسیده

  (صاحبان سهام آن) است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/19    

7/99/1680   

  ك 1680-186/2-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هایی نظیر سرقت کابل برق ، انشعاب غیر مجازآب، تهدید علیه بهداشت عمومی یا تغییر کاربري که به در پرونده

آیا ادارات مذکور به عنوان شاکی  -کنند : الفترتیب اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد طرح شکایت می

در  -و پیگیري کننده بوده و حق اعالم گذشت ندارند؟ بباشند و حق اعالم گذشت دارند یا صرفاً اعالم کننده می

صورتی که حق اعالم گذشت دارند، گذشت توسط چه فردي باید اعالم شود؛ باالترین مقام وزارتخانه مربوطه یا 

توان نتیجه گرفت که جرایم قابل گذشت در صورتی که حق اعالم گذشت نداشته باشند، آیا می -ادارات هر استان؟ پ

  دارات مذکور (مثل تخریب) نیز غیر قابل گذشت است؟ علیه ا

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، هرشخص حقوقی یا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  10با توجه به ماده  1

تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت شود، میحقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان 

ها و ادارات یادشده در استعالم چنانچه از وقوع جرم متحمل به احکام و قرارهاي صادره اعتراض کند؛ بنابراین سازمان

شوند و در این صورت کلیه قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می 10و زیان شوند، با توجه به ماده  ضرر

اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت و ...) باید به آنان ابالغ 

تراض کنند. به عنوان مثال، اداره منابع طبیعی که قانونًا توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعشود و آنان می

متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را 

کند یا در جرم چراي بدون پروانه یا مازاد تقاضا می 1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  690مطابق ماده 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب  47ماده  2بر پروانه چرا موضوع تبصره 

حفاظت و «زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین کند همچنین سازمان حفاظت محیط را درخواست می

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب  14به عهده دارد، به صراحت ماده » صید و شکار«و » زیست ¬محیط

شود، اما سازمان جهاد کشاورزي در جرم تغییر کاربري در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می 1353

و نیز قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9غیرمجاز با توجه به ماده 

 1/8/1385الحاقی  10قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده  1) ماده 1/8/1385اصالحی ( 2ها به ویژه تبصره باغ

قانون توزیع عادالنه آب،  30که طبق ماده کننده جرم است، نه شاکی و همچنین با توجه به ایناین قانون، اعالم

، مالك تعقیب متخلفین (مانند گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه در اجراي وظایف مندرج در این قانون



هاي زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطان دادگستري خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو برداران غیرمجاز از آببهره

قانون  688کننده جرم هستند؛ نه شاکی و در بزه موضوع ماده و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعالم

زیست ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط 1375) مصوب مجازات اسالمی (تعزیرات

کننده باشند. با این حال، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعالمکننده جرایم مذکور در این ماده می¬فقط اعالم

  به موضوع است. کنندهجرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی  رسیدگی

  اعالم گذشت از سوي ادارات دولتی باید از سوي باالترین مقام اداري یا مقام ماذون از سوي وي صورت پذیرد.2- 

هاي دولتی در برخی موارد فقط اعالم کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به در قوانین، ادارات و سازمان -الف و ب3- 

اشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی و از جمله بربط میاعالم موضوع جرم به مراجع ذي

شوند؛ اختیار گذشت را ندارند. در مواردي نیز که ادارات و سازمان هاي دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می

ه شده، با ) که در استعالم اشار1375قانون مجازات اسالمی  659مانند سرقت کابل برق  اداره برق (موضوع ماده 

  شوند و از تمامی اختیارات شاکی برخوردارند.دیده و شاکی تلقی میقانون مذکور، بزه 10توجه به ماده 

تواند اعالم گذشت کند یا به عبارتی اعالم گذشت وي موثر در مقام نیست، این که مرجع اعالم کننده جرم نمی -ج

اي تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم باید مواد به معناي غیر قابل گذشت بودن بزه انتسایی نیست و بر

  و دیگر قوانین خاص مرتبط مبناي اتخاذ تصمیم قرار گیرد.1392قانون مجازات اسالمی مصوب  104و  103

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/05    

7/99/1616   

  ك  1616-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري قرار  191حسب مقرره ماده » الف«اي با توجه به درخواست متهم در خصوص پرونده

  عدم دسترسی نسبت به تمام اوراق پرونده صادر و قطعی شده است:

ه شده اضاف که قرار عدم دسترسی صادره نسبت به تمام اوراق پرونده است، آیا شامل اوراق بعديبا توجه به این -1

  شود؟به پرونده هم می

کند. آیا باید نسبت به بعد از چند روز از صدور قرار عدم دسترسی درخواست مطالعه پرونده را می» ب«متهم  -2

که با توجه به قطعیت قرار سابق الصدور، نیازي به صدور نیز قرار مجزا صادر شود و یا این» ب«درخواست متهم 

  قرار مجزا نیست؟

 پاسخ:

این قانون، فلسفه صدور  100و تبصره یک ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  191مستفاد از ماده  -1

قرار عدم دسترسی به پرونده، توجه به ماهیت جرم (همانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی) و یا تنافی آن با 

عدم دسترسی نسبت به تمام پرونده صادر شود، ضرورت کشف حقیقت است. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قرار 

آوري و هایی از آن بعد از صدور قرار جمعاز تاریخ صدور، امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد؛ حتی اگر بخش

دور خارج الصکه بازپرس تصمیم دیگري اتخاذ و بخشی از پرونده را از شمول قرار سابقتحصیل شده باشد؛ مگر آن

  کرده باشد.

تواند با صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، دسترسی همه یا برخی از متهمان به پرونده را ممنوع بازپرس می -2

کند و چنانچه با صدور این قرار، فقط دسترسی یکی از متهمان منع شده باشد، در خصوص دیگر متهمان باید جداگانه 

  اتخاذ تصمیم شود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    کل حقوقی قوه قضاییهمعاون اداره 



 

1399/12/05    

7/99/1597   

  ح  1597-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

اگر رأي بدوي داراي دو خواسته و رأي نسبت به یکی از آن دو قطعی و نسبت به دیگر قابل تجدیدنظر باشد و  -1

  سهو قلم نسبت به قسمت قطعی رأي باشد، کدام دادگاه حق اصالح رأي دارد؟

  تواند دستور موقت و تأمین خواسته صادر کند؟آیا دادگاه تجدیدنظر می -2

 پاسخ:

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 309اصالح سهو قلم موضوع ماده  -1

دیدنظر داشته این قانون، منوط به آن است که رأي صادره قابلیت تج 351توسط دادگاه تجدیدنظر با لحاظ ماده 

باشد و تا زمان درخواست تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده رأي مبادرت به اصالح رأي نکرده باشد؛ لذا در فرض سؤال 

 249که رأي بدوي نسبت به یک خواسته قطعی و در خصوص خواسته دیگر قابل تجدیدنظر است، با توجه به ماده 

لم صورت گرفته در رأي قطعیت یافته، فاقد صالحیت است و این قانون مذکور، دادگاه تجدیدنظر براي اصالح سهو ق

  امر بر عهده دادگاه صادرکننده رأي قطعی است.

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 310و  108با توجه به اطالق مواد  -2

ه و دستور موقت از سوي دادگاه تجدیدنظر مجاز این قانون، صدور قرار تأمین خواست 356و با عنایت به ماده  1379

  است

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/26    

7/99/1593   

  ح  1593-3/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ن مدعی سرقت ایهر گاه در اجراي قرار تأمین خواسته، تعدادي مسکوکات طال توقیف و به حافظ سپرده شود و وي 

به، محکوم ها با مبلغها باشد و سارق شناسایی نشود، مسئول پرداخت چه کسی است؟ بر فرض برابري قیمت سکهسکه

علیه جائز است؟ تکلیف واحد اجراي احکام و پرونده شود؟ آیا توقیف اموال دیگر محکومآیا ذمه خوانده بري می

  ها به امانت بگذارد؟ها را به یکی از بانکسکهاجرایی چیست؟ آیا اجرا وظیفه نداشته است 

 پاسخ:

به حافظ وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد،  ها) و سپردن آناوالً، چنانچه توقیف اموال (در فرض سؤال سکه

امانی است و تنها در صورت اثبات تعدي و تفریط،   1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  83ید حافظ طبق ماده 

  وي ضامن خواهد بود.

ها شود که صرف توقیف اموال و سپردن آناستنباط می 1356ثانیاً، از مواد مختلف قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

ل التزامی ماده و همچنین مدلو 78شود؛ زیرا به مقتضاي ماده علیه) نمیبه حافظ موجب برائت ذمه مدیون (محکوم

 157سازي براي اجراي حکم است. همچنین حکم مقرر در ماده این قانون حفظ مال صرفًا براي تمهید و مقدمه 77

دهد توقیف و سپردن مال به حافظ، تأدیه دین و اجراي حکم این قانون در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نشان می

  اي حکم مشغول خواهد بود.نیست؛ بنابراین ذمه مدیون تا زمان پرداخت و اجر

کند که در صورت اقتضاء اوراق بهادار و جواهر و امثال آن  در یکی از قانون یاد شده  مقرر می  78ثالثاً، ماده 

شود؛ بنابراین تکلیف به امانت گذاشتن این نوع اموال در بانک، تکلیفی مشروط است ها به امانت گذاشته میبانک

کننده باشد، چنین تکلیفی وجود ندارد. احراز تخطی از این تکلیف بر عهده دادگاه رسیدگیو تا زمانی که شرط محقق ن

  به دعواي مربوطه است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/26    

7/99/1574   

  ع 1574-1/7-99شماره پرونده:  

  استعالم:

موقت و آراء صادره از دیوان عدالت اداري توسط شخص ثالث قابل اعتراض  آیا قرار تأمین خواسته و دستور -2

  است؟

 پاسخ:

، اعتراض ثالث نسبت به آرا با 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  57در ماده  -1

  بینی شده است.شرایطی پیش

و عنایت به ماده  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  122و  57با لحاظ مواد  -2

اعتراض ثالث به دستور موقت  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 325

  بینی نشده است.صادره از شعب دیوان عدالت اداري پیش

سته در قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري و نبود چنین بینی تأمین خوابا توجه به عدم پیش -3

ظرفیتی در دیوان، صدور قرار تأمین خواسته در دادرسی دیوان ممکن نیست و لذا اعتراض ثالث نسبت به این قرار 

  در دیوان، سالبه به انتفاي موضوع است.

لت اداري در فرض سؤال چنانچه شعبه دیوان احراز کند قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدا 40با لحاظ ماده 

یادشده است، حسب مورد نسبت به عدول کلی یا جرئی از دستور موقت صادره اقدام  40موضوع مشمول ماده 

  کند.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/20    

7/99/1573   

  ح 1573-141-99شماره پرونده:  

  استعالم:

  تواند به دعواي وارد ثالث مطرح شده توسط ثالث اول وارد شود؟آیا شخص ثالث دیگر می -1

اگر وارد ثالث منظور خود را صریحًا در دادخواست اعالم نکند، از موارد صدور قرار عدم استماع دعوي است یا  -2

  که باید اخطار رفع نقص صادر شود؟این

ورود ثالث بعد از صدور حکم غیابی و بعد از صدور حکم حضوري تقدیم و دادخواست چنانچه دادخواست  -3

  واخواهی یا تجدیدنظر تقدیم نشود، دادگاه بدوي چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 134و ذیل ماده  130با توجه به اطالق ماده  -1

، امکان ورود ثالث در دعوایی که سابقًا ثالث دیگري در آن وارد شده است، وجود دارد و طبیعتًا وارد 1379مصوب 

  ثالث قبلی هم طرف این دعوا بوده است.

قانون موصوف، وارد ثالث باید در دادخواست منظور خود را صریحًا و به نحو واضح  130وفق بخش اخیر ماده  -2

قانون مذکور ترتیبات دادرسی در مورد ورود ثالث  134که مطابق ماده صورت نظر به ایناعالن نماید؛ در غیر این 

در هر مرحله برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است و در فرض سؤال حسب مورد، چنانچه موضوع مشمول 

این قانون عمل  95ق ماده و چنانچه نیاز به اخذ توضیح باشد، وف 54قانون یادشده باشد، برابر ماده  51ماده  3بند 

  شود و در هر حال صدور قرار عدم استماع دعوا منتفی است.می

قانون یادشده، دعواي ورود ثالث در زمانی قابل طرح است که دادرسی در خصوص دعواي  130مستفاد از ماده  -3 

هی یا بعد از صدور حکم اصلی در جریان باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که بعد از صدور رأي غیابی و عدم واخوا

جا که دادرسی در خصوص دعواي حضوري و عدم تجدید نظرخواهی دادخواست وارد ثالث تقدیم شده است، از آن

اصلی در جریان نیست، دعواي ورود ثالث قابل استماع نیست و دادگاه قرار عدم استماع دعواي ورود ثالث را صادر 

  کند.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    اداره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون 



 

1399/12/20    

7/99/1550   

  ح  1550-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که دعواي متقابل در مرحله تجدیدنظر و واخواهی مطرح شود، دادگاه تجدیدنظر و یا دادگاه  -1

  استماع است؟کننده به واخواهی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا این دعاوي قابل رسیدگی

هرگاه حکم به صورت قانونی و اجرائیه به صورت واقعی ابالغ شده باشد، مهلت واخواهی و تجدیدنظر  از چه   -2

  تاریخی خواهد بود؟

 پاسخ:

در فرض طرح دعواي متقابل از سوي واخواه در جلسه اول رسیدگی به واخواهی و تأیید متقابل بودن دعوي  -1

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 141دادگاه وفق ماده کننده، توسط مرجع رسیدگی

این  143کند. طرح دعواي متقابل وفق ماده به نحو توأمان به واخواهی و دعواي متقابل رسیدگی می 1379مصوب 

  قانون تا پایان اولین جلسه رسیدگی ممکن است و طرح آن در مرحله تجدید نظر قابل استماع نیست.

واخواهی  در فرض سؤال که حکم به صورت قانونی و اجراییه به نحو واقعی ابالغ شده است، مبدأ محاسبه مهلت -2

ع واخواه محرز شود که در این صورت مالك، که عدم اطالو تجدید نظرخواهی از تاریخ ابالغ قانونی است؛ مگر آن

  زمان یا پیش از ابالغ اجراییه باشدتاریخ اطالع واخواه از رأي دادگاه است که حسب مورد، ممکن است هم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/05    

7/99/1548   

  ح  1548-141-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند در اولین جلسه در صورتی که بعد از چند جلسه دادرسی شخص ثالث وارد دعوي شود، آیا ایشان می -1

  رسیدگی ثالثی را جلب کند؟

در صورت صدور قرار رد دعوي و اعتراض به آن و طرح دعواي جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر  -2

  چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

 پاسخ:

ر فرضی که شخص ثالث در موضوع دعواي اصلی براي خود مستقًال حقی قایل باشد، با تقدیم دادخواست وارد د -1

آیین  قانون 134شود و وفق ماده شود. در این فرض، در واقع وارد ثالث خواهان محسوب میثالث وارد دعوا می

ت دادرسی در مورد وي برابر مقررات ترتیبا 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

این قانون از جمله حقوق اصحاب دعوا فرا خواندن شخص ثالث به دادرسی در فرض  135عمومی است. مطابق ماده 

  لزوم است. بر این اساس، طرح دعواي جلب ثالث از سوي وارد ثالث منع قانونی ندارد.

به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده صادر کرده و نامبرده  در فرضی که دادگاه بدوي قرار رد دعواي خواهان را -2

عالوه بر تجدیدنظرخواهی، دادخواست جلب ثالث نیز علیه شخصی که دعوي متوجه اوست اقامه کرده است، دادگاه 

ب کند؛ زیرا جلتجدیدنظر ضمن تأیید قرار رد دعواي تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعواي جلب ثالث را نیز صادر می

مطابق قانون اقامه نشده است و اعاده پرونده جلب ثالث به دادگاه بدوي جهت رسیدگی نیز فاقد موقعیت قانونی  ثالث

است؛ چون طرح دعواي جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به منظور رسیدگی در همان مرجع بوده است و مدعی 

صالح بدوي اقامه اوست، در مرجع ذيتواند مجددًا دعواي خود را به طور صحیح علیه کسی که دعوي متوجه ¬می

  کند

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/04    

99-113-1534   

  ح 1534-113-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت تحقق تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به اموال منقول موضوع با کدام قانون قابل  -1

  رسیدگی است؟

دعاوي راجع به تلفن، گاز، آب، برق، وسایل تهویه و نقاله در فرض نصب یا عدم نصب در ساختمان، منقول است  -2

  یا غیرمنقول؟

اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب قانون یا قرارداد مبادرت به قطع انشعاب آب، برق و گاز کنند، آیا رفتار  -3

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 160و  159، 158ارتکابی مشمول مواد 

  است؟ 1379

 پاسخ:

، جایگزین 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه -1

شده و در نتیجه قانون مزبور در خصوص اموال  1352قانون اصالح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب 

غیرمنقول منسوخ است. لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و قانون اصالح 

  در مورد اموال منقول حاکم است. 1352قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب سال 

تهویه و نقاله در فرضی که در ساختمان نصب شده باشد، تابع دعاوي راجع به تلفن یا گاز، آب، برق، وسایل  -2

  شود.اموال غیر منقول محسوب می

هاي عـمومی و انقالب در امـور مـدنی مصوب ¬قانون آییـن دادرسـی دادگاه 168اوًال، با عنایت به مفاد مـاده  -3

ده در اموال غیر منقول است، از طرف ، قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله که مورد استفا1379

مؤسسات مربوط دولتی یا خصوصی هرگاه با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد، از شمول ماده 

مذکور خارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانونی باشد یا مستند به قرارداد نباشد، مشمول ماده یادشده است. تشخـیص 

انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است یا خیر، بر عهده دادگاه است. بنابراین که اقدام به قطع ¬این

که تشخیص دهد قطع انشعاب بدون مجوز  ¬در صورت طرح چنین دعوایی علیه مؤسسات مذکور، دادگاه در صورتی

  کند. قانونی یا برخالف قرارداد صورت گرفته است، حکم مقتضی صادر می

هاي عمومی و انقالب در امور ¬قانون آیین دادرسی دادگاه 158ا توجه به تعریف تصرف عدوانی در ماده ثانیاً، ب

که ¬موضوع مطرح شده در سؤال دوم، دعواي تصرف عدوانی نیست و با در نظر گرفتن این 1379مدنی مصوب 



د، کنن¬انشعاب را پیدا می برداري و استفاده از¬مشترکین با پرداخت حق انشعاب گاز و موارد مشابه حق بهره

  موضوع با تعریف دعواي ممانعت از حق انطباق بیشتري دارد

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/03    

7/99/1523   

  ح  1523-97-99شماره پرونده:  

  استعالم:

مستلزم جلب نظر کارشناش است؛ مانند مطالبه بهاي هایی که میزان آن مشخص نیستو تعیین خواسته در خواسته-

ته که میزان خواسالوکاله خود با در نظر گرفتن اینتواند در خصوص حقعادله ملک، آیا وکیل رسمی دادگستري می

الوکاله در قرار داد ارائه شده قید نکند و الوکاله را طبق تعرفه قید کند و مبلغی عددي بابت حقمشخص نیست حق

الحساب یا فعًال مبلغ قید کند؟ با توجه به ضرورت ضمیمه کردن الوکاله را در قرارداد به صورت علیین که حقیا ا

قرارداد مالی به وکالتنامه، در صورت وجود اختالف در مبالغ این دو کدام یک مالك است؟ براي مثال در فرضی که 

قرارداد وکالت دادگاه کمتر قید شده باشد، در صورتی  الوکاله وکیل در قرارداد خصوصی ضمیمه شده بیشتر و درحق

الحساب و فعًال مبلغ قید شده باشد، آیا دادگاه به این الوکاله عباراتی مانند علینامه در قسمت  حقکه در وکالت

کیل و دهد و یا این که باید با اخطار رفع نقصعبارات ترتیب اثر نداده و فقط مبلغ درج شده را مالك عمل قرار می

  را احضار تا این عبارات حذف و مبلغ را منجزاً قید کند؟

 پاسخ:

 1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14اوالً، مستفاد از بند 

، م نیستبا اصالحات و الحاقات بعدي در مواردي که قیمت خواسته در دعاوي مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلو

الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابالغ پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علیتقویم خواسته عمًال امکان

شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می

الوکاله را در قرارداد خود قید دادگستري مکلفند مبلغ حقشود؛ اما وکالي رسمی و پس از صدور حکم دریافت می

  و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند.

وکیل  1398المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 3ثانیاً، برابر ماده 

  ند.استفاده ک» طبق تعرفه«ز عباراتی مانند دادگستري مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ را درج کند و نباید ا

د، الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشالحساب مالیاتی، تمام حقچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیثالثاً، چنان

فه رکه این مبلغ کمتر از حداقل تعپردازد؛ مگر آنالوکاله وصول شده میالحساب مالیاتی را بر مبناي حقتمبر علی

  باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.

شود و در االشعار و تبصره آن تعیین مینامه فوقآیین 9الوکاله وکیل در فرض سؤال با لحاظ ماده رابعًا، میزان حق

الوکاله بین وکیل و موکل با ر بر تعیین حقصورت وجود مغایرت میان رقم درج شده در قرارداد مالی ارائه شده ناظ



الحساب تمبر مالیاتی هر کدام از مبالغ که بیشتر باشد مالك عمل رقم مندرج در فرم وکالتنامه، براي احتساب علی

  االشعار باشد.تواند کمتر از حداقل مقرر در تعرفه فوقگیرد و در هر صورت تمبر مالیاتی نمیقرار می

  

 باردئی دکتر احمد محمدي

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/19    

7/99/1520   

  ح 1520-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 362به (ماده تغییر موضوع محکوم -1

  ) در دادگاه تجدید نظر باید چه زمانی صورت گیرد؟1379

آیا استرداد دعواي تجدید نظر همان استرداد دادخواست تجدید نظر است و یا این که این دو با هم تفاوت دارد و  -2

  شود؟آثار متفاوتی بر هر یک مترتب می

در صورتی که دادخواست تجدیدنظر ناقص و تجدیدنظرخواه خارج از مهلت رفع نقص دادخواست خود را مسترد  -3

است باید به لحاظ نقص دادخواست صادر شود یا به سبب استرداد دادخواست؟ صدور این کند، آیا قرار رد دادخو

  قرارها بر عهده کدام مرجع است؟

 پاسخ:

قانون آیین  362گانه مذکور در ماده به در مرحله تجدید نظر صرفًا در موارد سهاوًال، تغییر موضوع محکوم -1

رغم حکم مقرر در ماده پذیر است. ثانیًا، بهامکان 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

جا که جلسه اول دادرسی در دادگاه تجدید نظر موضوعیت ندارد، اجراي حکم مقرر در ماده قانون یادشده، از آن 356

یا درخواست تا پایان اولین جلسه دادگاه مقدور نیست و لذا تغییر موضوع این قانون از حیث تغییر در خواسته  98

قانون یادشده همزمان با تقدیم دادخواست تجدید نظر و در الیحه تجدید نظر خواهی  362به در حدود ماده محکوم

  پذیر است.امکان

، دادرسی مبتنی بر تبادل لوایح (دادرسی و بعد قانون یادشده در مرحله تجدید نظر 339ثالثاً، مقنن برابر مقررات مواد 

بینی کرده است که در این نوع از دادرسی اصل بر عدم تشکیل جلسه رسیدگی است و فرض بر این عادي) را پیش

است طرفین (تجدید نظرخواه و تجدید نظر خوانده) اظهارات خود را به موجب دادخواست و الیحه تبادل شده اعالم 

دید نظر بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی امکان صدور رأي را داشته باشد. در حقیقت، در کنند تا دادگاه تجمی

االصول قرار نیست بین طرفین تناظر دیگري برقرار شود. شود و علیاین مرحله اصل تناظر با تبادل لوایح رعایت می

قدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی و رسد تجدید نظرخواه مکلف است همزمان با تبنابراین در فرض سؤال به نظر می

تجدید نظرخوانده همزمان با الیحه تقدیمی در پاسخ به تجدیدنظرخواهی، درخواست خود مبنی بر تغییر عنوان خواسته 

شخیص که به ترا مطرح کند و پس از این تاریخ، درخواست یادشده در مرحله تجدید نظر قابل پذیرش نیست؛ مگر آن

ه رسیدگی تشکیل شود که در این صورت چون دادگاه به هر علت تناظر برقرار شده به موجب دادگاه تجدید نظر، جلس



باید معتقد بود که تا پایان اولین جلسه دادرسی مرحله تجدید نظر، امکان تقدیم و  تبادل لوایح را کافی ندانسته است،

  پذیرش دادخواست جلب ثالث وجود دارد.

کند، صرف نون یادشده در مواردي که شخصی دادخواست تجدید نظر تقدیم میقا 363با توجه به اطالق ماده  -2

کند. مفاد ماده نظر از مقطع زمانی استرداد آن، دادگاه با توجه به اطالق ماده یادشده قرار ابطال دادخواست صادر می

  نیز مؤید این نظر است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  441

ت تجدید نظر خواهی ناقص تقدیم شده و تجدید نظرخواه خارج از مهلت رفع نقص در فرضی که دادخواس -3

قانون  339ماده  2دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه بدوي فقط قرار رد دادخواست تجدید نظر را وفق تبصره 

دادخواست ترتیب کند و به استرداد صادر می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

دهد؛ زیرا صدور قرار ابطال دادخواست آن هم از ناحیه دادگاه تجدید نظر در فرضی است که دادخواست اثر نمی

  تجدید نظر در مهلت تکمیل شده است

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/02    

7/99/1519   

  ح 1519-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه ورشکسته یا محجور شود و یا فوت کند، رفع تقص دادخواست در صورتی که بعد از تجدیدنظرخواهی محکوم -1

  تجدیدنظر با چه شخصی است؟

اگر دادخواست تجدیدنظر غیر فارسی تنظیم شده باشد و یا امضاء و اثر انگشت نداشته باشد، دادگاه چه تصمیمی  -2

  کند؟اتخاذ می

 خ:پاس

ده مقام مورث خود هستند و قیم نماینکه مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته و ورثه نیز قائمبا عنایت به این -1

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 338و  337محجور است، با اتخاذ مالك از مواد 

ید نظر حسب مورد با مدیر تصفیه یا ورثه و یا قیم ، در فرض سوال، رفع نقص از دادخواست تجد1379مصوب 

  علیه است.محکوم

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 345الف، دادخواست تجدید نظر بدون امضا یا اثر انگشت از شمول ماده  -2

ن این قانون تعیی 343و  342، 341خارج است؛ در این خصوص در مواد  1379و انقالب در امور مدنی مصوب 

ام باقی افتد و بدون اقدتکلیف نشده است و از موارد رفع نقص نیز نیست. بنابراین چنین دادخواستی به جریان نمی

  ماند.می

یاد  345چه دادخواست تجدید نظر به زبان فارسی نوشته نشده باشد از موارد رفع نقص مذکور در ماده چنان -ب

  ماندافتد و بدون اقدام باقی میشده نیست؛ بنابراین چنین دادخواستی به جریان نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/20    

7/99/1518   

  ح 1518-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

تلقی و پس از نقض آن، پرونده را جهت رسیدگی ماهوي به تواند رأي ماهوي را قرار آیا دادگاه تجدیدنظر می -1

  شعبه مربوطه اعاده کند؟ در صورتی که پاسخ منفی است، تکلیف دادگاه بدوي چیست؟

چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان انجام نیابتی در استان دیگر را ضروري بداند، آیا باید به دادگاه عمومی محل  -2

  تجدیدنظر استان مربوطه؟نیابت بدهد یا دادگاه 

 پاسخ:

تواند حکم دادگاه بدوي را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه اوًال، مواردي که دادگاه تجدیدنظر می-1

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

که رأي دادگاه بدوي در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوي بدون ورود به ر مواردياالصول دبستگی دارد و علی

تواند حکم دادگاه بدوي را قرار ماهیت دعوي در قالب حکم مبادرت به صدور رأي کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر می

هاي عمومی ین دادرسی دادگاهقانون آی 354و 353تلقی و پرونده را جهت رفع نقص اعاده کند؛ اما با عنایت به مواد 

تواند رأي دادگاه بدوي را که بدون تحقیقات کافی دادگاه تجدیدنظر نمی 1379و انقالب در امور مدنی مصوب 

صادر شده است، به علت نقص تحقیق، قرار تلقی و آن را فسخ کند و براي رسیدگی مجدد به دادگاه بدوي عودت 

  ل و سپس انشاء رأي کند.دهد؛ بلکه خود باید تحقیقات را تکمی

ثانیاً، در مواردیکه دادگاه تجدیدنظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوي 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 253کند، باتوجه به ماده به دادگاه بدوي ارسال می

، دادگاه بدوي مکلف به تبعیت از نظر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  450هماد» ب«و بند  1379مصوب 

  دادگاه تجدیدنظر است.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر انجام اموري را در حوزه قضایی استان دیگر الزم بداند که مستلزم اعطاي نیابت قضایی  -2

ظر استان دیگر یا دادگاه نخستین مربوطه انجام آن را تواند با اعطاي نیابت به دادگاه تجدیدناالصول میباشد، علی

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 354درخواست کند؛ اما در خصوص اجراي قرار تحقیق و معاینه محلی با لحاظ ماده 

دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  452و ماده  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

  نیابت اجراي قرارهاي مزبور را به دادگاه نخستین محل اعطا کندتجدیدنظر باید 

  



 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/17    

7/99/1515   

  ح 1515-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کشور اعم از حقوقی و کیفري هاي مطروحه در دیوان عالی آیا حضور نماینده دادستان کل کشور در تمام پرونده -1

  ضروري است؟ و آیا رسمیت جلسات شعبه دیوان متوقف بر حضور نماینده دادستان کل کشور است؟

قانون آیین دادرسی  362اگر اتفاق آراء یا اکثریت آراء در اعضاء شعبه دیوان حاصل نشود، تکلیف چیست؟ (ماده  -2

  )1379 هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوبدادگاه

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 397خواهی موضوع ماده آیا مهلت فرجام -3

این قانون، دادستان کل کشور پس از درخواست  387باشد؟ در راستاي ماده شامل دادستان کل کشور نیز می 1379

  خواسته را درخواست کند؟از دیوان نقض رأي فرجام نفع ظرف چند روز باید آن را بررسی و عنداالقتضاءذي

 پاسخ:

نظر دادستان کل یا حضور و اظهار  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  472و  469اوالً، مقنن در مواد  -1

صدور رأي وحدت رویه یا «یا » خواستهعنه یا فرجامرسیدگی فرجامی به رأي معترض«نماینده وي را در مقام 

 420موضوع مواد » اعاده دادرسی«و » تجویز احاله«بینی کرده است؛ اما در موارد پیش» به آراء اصراريرسیدگی 

این قانون و همچنین موارد اختالف در صالحیت،  511و تبصره ماده  510ماده » پ«و نیز اعمال مقررات بند  476و 

عالی کشور بدون حضور و اظهارنظر  بینی نکرده است؛ بنابراین در این موارد، رسیدگی دیوانچنین امري را پیش

  نماینده دادستان کل است.

وان ست؛ اما رسیدگی دیثانیاً، در مواردي که حضور و اظهارنظر دادستان کل کشور یا نماینده وي برابر قانون الزامی ا

د در رسبینی نشده است؛ بنابراین به نظر میعالی کشور بدون آن انجام شده، در قانون ضمانت اجراي خاصی پیش

  این گونه موارد اگر چه قانون نقض شده است، امّا رأي صادره داراي اعتبار قانونی است.

  396در صورتی که بین اکثریت ترکیب قانونی اعضاي شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی طبق ماده  -2

اتفاق نظر حاصل نشود، با توجه به  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

شده است، بینی نشعبه که تکمیل است، پیشکه در قانون اضافه کردن عضو یا مستشار دیگر به ترکیب اعضاي این

لذا هر سه عضو (رئیس و مستشاران) باید با انجام مباحثات و حصول اتفاق نظر اکثریت، در خصوص پرونده تعیین 

  تکلیف کنند؛ به عبارت دیگر بحث و مشاوره را ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آرا برسند.



هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 378ماده  2دادستان کل کشور به استناد بند  خواهیاوًال، اختیار فرجام -3

قانون مزبور بوده است  388و  387از جمله مواد » رعایت مواد آتی«مقید به  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

هاي عمومی کیل دادگاه) قانون تش28/7/1381( الحاقی  39) و ماده 28/7/1381اصالحی (  18که با تصویب ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب  1373و انقالب مصوب 

االجراي مصوب بعدي از جمله قانون آیین دادرسی کیفري ) نسخ ضمنی شده است و در قوانین الزم28/7/1381(

خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان فرجامبا اصالحات و الحاقات بعدي نیز اختیار  1392مصوب 

الذکر، در صورتی که حکم قطعی صادره را خالف شرع بّین و یا قانون قانون اخیر 293در موارد مذکور در ماده 

این قانون (اعاده دادرسی) به رئیس  477تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده تشخیص دهد، می

خواهی دادستان کل کشور نسبت به آراي قطعی محاکم ه قضاییه اعالم کند. بنابراین تردیدي در نسخ اختیار فرجامقو

وجود  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 378ماده  2حقوقی موضوع بند 

خالف شرع «و » حقوق عامه«از جمله عبارات  1392ب قانون آیین دادرسی کیفري مصو 293ندارد. ضمناً مفاد ماده 

هاي عمومی و نامه اجرایی قانون اصالح قانون تشکیل دادگاهآیین 31مذکور در این ماده و نیز ماده » بیّن و یا قانون

  مؤید این نظر است. 9/12/1381انقالب مصوب 

ناظر به اعاده دادرسی است  1392یفري مصوب قانون آیین دادرسی ک 475ماده » ب«که بند نظر از آنثانیاً، صرف

» ج«و » الف«هاي خواهی؛ اختیار دادستان کل کشور موضوع بند یادشده همانند دیگر اشخاص موضوع بندو نه فرجام

گذار درخواست اعاده دادرسی در امور کیفري را مقید به مهلت ماده مذکور، مقید به مهلت خاصی نیست و قانون

  معینی نکرده است

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/16    

7/99/1512   

  ح  1512-127-99شماره پرونده:  

  استعالم:

خواهی علیهم در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی و دیگري در مهلت فرجام دادخواست فرجاماگر یکی از محکوم -1

فی کننده رأي چه وظایبر دیگري است و دادگاه صادرکننده و مرجع رسیدگیتقدیم کند، در رسیدگی کدام یک مقدم 

  در این رابطه دارند؟

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 386ماده » ب«اخذ تأمین موضوع بند  -2

  عهده چه مرجعی است؟ در صورتی که رأي در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تأیید شود، بر 1379

هاي قانون آیین دادسی دادگاه 346و  385خوانده و تجدیدنظرخوانده در مواد چرا قانونگذار بین مهلت پاسخ فرجام -3

  تفاوت قائل شده است؟ 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

 پاسخ:

تجدید نظر تقدیم کند و دیگري در مهلت علیهم در مهلت تجدید نظرخواهی، دادخواست چنانچه یکی از محکوم -1

که مرحله تجدید نظر مقدم بر مرحله فرجام است، پرونده خواهی تقدیم کند، با توجه به اینفرجام، دادخواست فرجام

خواهی شود و پس از آن جهت رسیدگی به فرجامابتدا جهت رسیدگی تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر ارسال می

خواهی به شعبه دیوان عالی کشور، فرض شود؛ لذا تا وصول و ارجاع پرونده فرجامی کشور ارسال مینزد دیوان عال

  وجود وظیفه و تکلیف نیز موضوعًا منتفی است.

ناظر بر مواردي  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 386اعمال ماده  -2

باشد و منصرف از مواردي است که رأي تأیید شده است؛ در نتیجه سؤال به نحوي  است که درخواست فرجام شده

  گویی نیست.که مطرح شده، داراي ابهام است و قابل پاسخ

  بیان فلسفه قانون خارج از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه است -3

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/05    

7/99/1494   

  ك  1494-142-99شماره پرونده:  

  استعالم:

 13(ماده  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  741چنانچه کالهبرداري مرتبط با رایانه موضوع ماده 

قانون  4توان با وحدت مالك از ماده اي و سازمان یافته ارتکاب یابد، آیا میاي) به صورت شبکهقانون جرایم رایانه

تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري، مجازات آن را تشدید کرد و به تبع این تشدید، جرم تعزیري 

  و در صالحیت دادگاه کیفري یک و به تبع آن در صالحیت شعب بازپرسی است؟ 3درجه 

 پاسخ:

اقدام » رداري مرتبط با رایانهکالهب«قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) تحت عنوان  741جرم موضوع ماده 

 1367اي خاصی است که مؤخر بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب مجرمانه

قانون یادشده است منصرف  1این قانون که ناظر بر کالهبرداري سنتی موضوع ماده  4انگاري شده و از ماده جرم

قانون صدرالذکر، بزه کالهبرداري  741با عنایت به میزان مجازات مذکور در ماده باشد. بنابراین در فرض سؤال می

حقیقات تواند تشود و در صورت وجود شرایط قانونی، دادیار نیز میمرتبط با رایانه در دادگاه کیفري دو رسیدگی می

  مقدماتی را انجام دهد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/11    

7/99/1492   

  ك  1492-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

توان از پلیس به را به صورت ارز از کشور خارج کرده باشد، آیا میعلیه وجوه متعلق به محکومچنانچه محکوم

نحوه استعالم  پل استرداد ارزهاي منتقل شده را به میزان رد مال درخواست کرد؟ در صورتی که ممکن است،اینتر

  چگونه است؟

 پاسخ:

هاي دو یا نامهالمللی از جمله معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفري تابع وجود عهدهاي حقوقی بینهمکاري

الملل اي است و در صورت نبود آن نیز از طریق عمل متقابل و توسط اداره کل روابط بینالمللی یا منطقهجانبه بینچند

پذیرد. در صورت صدور دستور قضایی از سوي مقامات قضایی کشور مقصد براي استرداد میقوه قضاییه صورت 

شود. ضمنًا صالحیت پلیس مزبور در اساسنامه مربوطه الملل (اینترپل) اقدام میاموال، اجراي آن از طریق پلیس بین

  ذکر شده است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/26    

7/99/1484   

  ك  1484-186/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

کارت جهت ارسال موقعیت و مکالمات بر روي یاب و ضبط صدا با قابلیت قرارگیري سیمآیا نصب دستگاه مکان 

محسوب  1392قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب  730خودروي شخصی، شنود غیر مجاز موضوع ماده 

  شود؟می

 پاسخ:

اي یا مخابراتی از شمول ماده هاي رایانهشنود اظهارات اشخاص در فضاي واقعی (نه مجازي) با استفاده از دستگاه

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) که ناظر بر شنود غیرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی از  730

تفسیر مضیق قوانین کیفري نیز مؤید این نظر است. بر این اساس، نصب هاي رایانه است خارج است؛ اقتضاي سامانه

  شود.گفته محسوب نمییاب و ضبط صدا در خودروي شخصی دیگران، شنود غیر مجاز موضوع ماده پیشدستگاه مکان

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/28    

7/99/1472   

  ك 1472-168-99شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت توجه اتهام به نوجوان پانزده تا هجده سال و صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، چنانچه قرار 

تواند رغم احضار و ابالغ واقعی حاضر نشود،  آیا دادستان میمزبور بدون تائید ولی قهري یا قیم باشد و نوجوان علی

  تور اخذ وجه التزام صادر کند؟ و آیا چنین دستور قابلیت اجرایی دارد؟دس

 پاسخ:

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

رار با عنایت به این که قتر است؛ و متهمان پانزده تا هجده سال که نسبت به قرار التزام با تعیین وجه التزام شدید

گذار نیز تسامح و تساهل نسبت به اطفال ونوجوانان است اخیرالذکر نسبت به متهمان مساعدتر بوده  و هدف قانون

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

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

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 همربیت پیشگیري میدسته از متهمان انطباق بیشتري دارد؛ از سپردن آنان به کانون اصالح و ت

  است.  1391قانون حمایت خانواده مصوب  45مقرر در ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/05    

7/99/1433   

  ع 1433-66-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه ساختمانی مسکونی بدون پروانه ساخت احداث شود و بیش از حد تراکم مجاز اضافه ساخت داشته باشد، آیا 

که تا حد تراکم شود یا اینشهرداري و ضریب نیم تا سه درصد ارزش معامالتی می 100ماده  2کل بنا اعمال تبصره 

ماده مذکور توسط کمیسیون ماده  2کم مجاز اعمال تبصره ماده مذکور باید اعمال شود و مازاد بر ترا 4مجاز تبصره 

  شهرداري شود؟ 100

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، مالکین اراضی و امالك مکلفند پیش  1334ها مصوب قانون شهرداري 100طبق ماده 

از هرگونه اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ کنند و نیز طبق رأي هیأت عمومی دیوان عدالت 

اد ، شهرداري به تقاضاي اشخاص غیر مالک و بدون مطالبه اسن11/12/1387مورخ  846اداري به شماره دادنامه 

تواند پروانه ساختمانی صادر کند. بنابراین اصل احداث بنا بدون پروانه ساختمان، تخلف ساختمانی مالکیت نمی

تواند حکم به تخریب یا جریمه صادر کند. در ها حسب مورد میقانون شهرداري 100محسوب و کمیسیون ماده 

تند که مسیین جریمه نظر داشته باشد، با توجه به اینها به تعقانون شهرداري 100نهایت در صورتی که کمیسیون ماده 

ها است، قانون شهرداري 100ماده  4قانونی جهت تعیین جریمه براي امالك احداثی بدون پروانه ساختمانی تبصره 

کمیسیون مکلف به تعیین جریمه بر اساس این تبصره است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال براي آن مقدار از 

که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک ساختمان 

پنجم ارزش سرقفلی آن (هر کدام که مبلغ آن بیشتر است) و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز 

ه قرار هر متر مربع یک دوم تا سه برابر هاي واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی بباشد، در مورد ساختمان

ارزش معامالتی ساختمان و در مورد بناي زاید بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاري و صنعتی و 

  شود.اداري از قرار هر متر مربع دو تا چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه تعیین می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    اره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون اد



 

1399/12/26    

7/99/1425   

  ح  1425-24-99شماره پرونده:  

  استعالم:

شوند چنانچه نسبت به یکی از اعضا ایراد رد دادرس صورت گیرد در مواردي که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می 

عرض ارسال کندو در صورت منفی تواند پرونده را به دادگاه همو آن عضو از رسیدگی امتناع کند، آیا دادگاه می

  شده است چیست؟عرض که پرونده به آن ارسال بودن پاسخ،  تکلیف دادگاه هم

 پاسخ:

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 92و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  425و  422مستفاد از مواد 

شود، چنانچه نسبت در مواردي که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می 1379عمومی و انقالبی در امور مدنی مصوب 

، اگر عضو مورد ایراد از رسیدگی امتناع کند، حسب مورد دادگاه با به یکی از اعضا ایراد رد دادرس صورت پذیرد

شود و در صورت نبودن عضو یا شعبه دیگر، پرونده براي رسیدگی به نزدیکترین مرجع حضور عضو دیگر تکمیل می

  شود.عرض ارسال میقضایی هم

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/11    

7/99/1421   

  ع 1421-72-99شماره پرونده:  

  استعالم:

روانه هاي داراي پهاي اجتماعی مانند اینستاگرام منتسب به رسانههاي تلگرامی و شبکهآیا مطالب منتشره در کانال

ر ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرهاي قانونی،جرایم و مجازاتانتشار از حیث حقوق، وظایف، حمایت

  با اصالحات و الحاقات بعدي است؟ 1364در قانون مطبوعات مصوب 

 پاسخ:

ها حاکم هاي اجتماعی نیاز به اخذ مجوز ندارد و نظام تعقیبی (پسینی) بر آنمطابق موازین قانونی، فعالیت در شبکه

هاي قانونی یا قضایی است؛ اما در مطبوعات چنین نیست و نظام حقوقی صدور مجوز وجود دارد. لذا به جز ممنوعیت

هاي هاي داراي پروانه انتشار در شبکهمطالب توسط رسانههاي اجتماعی، چنانچه انتشار دسترسی به برخی شبکه

 1364قانون مطبوعات مصوب  1388اجتماعی با تعریف نشریات الکترونیکی مذکور در ماده یک اصالحی مصوب 

با اصالحات  1364منطبق باشد و در واقع، بستر ارایه نشریه الکترونیکی باشد، تحت شمول قانون مطبوعات مصوب 

قانون مطبوعات و تبصره  1به ماده  1379الحاقی مصوب  2بعدي است؛ در غیر این صورت، وفق تبصره و الحاقات 

هیأت وزیران، صرفًا ارایه تمام یا قسمتی از مطالب یک  1395نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب آیین 3ماده 

  .کی، تحت شمول احکام آن نیستنشریه در فضاي مجازي است که به دلیل عدم انطباق با تعریف نشریه الکترونی

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/11    

7/99/1420   

  ع 1420-4/1-99شماره پرونده:  

  استعالم:

که مراجع قضایی صالحیت هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را صرفًا در با توجه به این

اند، خواهشمند است اعالم فرمایید چه مرجعی صالحیت مسدودسازي هاي داراي مجوز اعالم کردهپایگاهمحدوده 

  رسانی و خبري فاقد پروانه فعالیت را دارد؟هاي اطالعپایگاه

 پاسخ:

اي که بدون اخذ پروانه از ، نشریه1364به ماده یک قانون مطبوعات مصوب  1379الحاقی مصوب  2مطابق تبصره 

ت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. لذا در این هیأ

که ذیل عنوان فصلی  1388اي مصوب قانون جرایم رایانه 23و  21موارد، پاالیش (فیلتر) محتواي مجرمانه وفق مواد 

حیت کمیته (کارگروه) مصادیق مجرمانه و مقام قضایی از قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) جاي گرفته است، در صال

است. بنابراین مسدودسازي نشریه فاقد پروانه فعالیت پیش از حکم قطعی، توسط مقام قضایی و کارگروه یادشده 

 27/6/1391مورخ  437-438، 22/3/1384مورخ  114-115هاي شماره گیرد؛ امري که طی دادنامهصورت می

نامه اجرایی قانون مطبوعات هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در ابطال بخشی از آیین  18/9/1394مورخ  1074و 

  نیز تأیید شده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1399/12/27    

7/99/1389   

  ع 1389-66-99شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون شهرداري، رفع هر گونه اختالف بین مودي و شهرداري در مورد عوارض به کمیسیونی  77با عنایت به ماده 

شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع می

ابل وصول یله اداره ثبت قاالجرا به وسهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزمبدهی

است. اجراي ثبت مکلف است طبق کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداري مبادرت کند حال با 

هاي اجرایی وصول نامهقانون نوسازي و عمران شهري، سایر عوارض شهرداري که بر اساس آیین 28توجه به ماده 

اي از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداري مصوب سال ح پارهقانون اصال 74عوارض شهرداري موضوع ماده 

این قانون با صدور اجراییه وصول  13هاي ماده به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره 1345

  خواهد شد.

نون شهرداري پس قا 77کند، آیا شهرداري باید طبق ماده هایی که مالک  به عوارض اعالمی اعتراض نمیدر پرونده

قانون نوسازي و  28از صدور رأي کمیسیون نسبت به وصول آن توسط اجراییه ثبت اقدام کند یا بر اساس ماده 

عمران شهري با توجه به عدم اعتراض مودي به عوارض اعالمی، مستقیمًا نسبت به اجراي ثبت جهت وصول طلب 

  اقدام نماید؟

 پاسخ:

االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از ¬نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزمآیین 182اوالً، با توجه به تصریح ماده 

در مواردي « که: رئیس قوه قضاییه مبنی بر این 1387عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مصوب 

ان شهري قانون نوسازي و عمر  13 -8و مواد  1334قانون شهرداري مصوب  77که شهرداري به استناد ماده 

نماید باید ¬آن و مواد دیگر از قانون شهرداري از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می 1و تبصره  1347مصوب 

، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجراي ثبت در »دلیل قطعیت رأي مذکور در مواد یاد شده را نیز اعالم دارد

  شهرداري است. 77ن ماده موارد مذکور مستلزم قطعیت رأي صادر شده از کمیسیو

قانون شهرداري صالحیت رسیدگی  77که در صورت اختالف بین مؤدي و شهرداري، کمیسیون ماده ثانیاً، نظر به این

شود؛ با این حال در صورت ¬کند، صرف عدم پرداخت توسط مؤدي موجب صالحیت کمیسیون مذکور نمی¬پیدا می

قانون نوسازي و عمران  13تواند برابر ماده ¬ر، شهرداري میعدم پرداخت عوارض از سوي مؤدي در مهلت مقر

آن از ادارات و دوایر اجراي ثبت، تقاضاي اجرائیه و وصول عوارض کند، اما در صورت ابالغ و  1شهري و تبصره 



و صدور رأي بر محکومیت مؤدي و استنکاف وي از پرداخت  77اعتراض مؤدي و طرح موضوع در کمیسیون ماده 

نامه اجراي مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات آیین 182تواند مستنداً به ماده ¬آن، شهرداري می

  درخواست صدور اجرائیه کند. 1387اجرایی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  ون اداره کل حقوقی قوه قضاییهمعا


