
 

1400/05/31    

7/1400/602   

  ك  602-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در برخی از جرائم براي کسب دلیل، نیاز به بررسی محتواي گوشی طرفین پرونده از جمله تصاویر و محتواي  

ارتباطات غیر عمومی نظیر پیامک یا محتواي موجود در فضاي مجازي طرفین پرونده است. آیا در جرائم غیر 

قانون 150بایست مقرره ماده یامک مینگار یا پاي جهت بررسی محتواي ارتباطات غیر عمومی نظیر پیامرایانه

آیین دادرسی کیفري مبنی بر اخذ اذن رئیس کل دادگستري استان رعایت شود یا این که مقرره موجود در تبصره 

  اي است؟قانون اخیرالذکر فقط مربوط به جرائم رایانه 683ماده 

 پاسخ:

، دسترسی به محتواي ارتباطات 1392بقانون آیین دادرسی کیفري مصو 683با توجه به صراحت تبصره ماده 

نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام

گفته، در پیش 150که ماده اینقانون یادشده است و با عنایت به  150مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده 

نجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب شده و در متن این اصل، راستاي نحوه اعمال اصل بیست و پ

ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشاي مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعالم شده است، چنین 

شامل هرگونه وسیله برقراري رابطه بین افراد اعم از » ارتباطات مخابراتی افراد«شود که عبارت استنباط می

  شود.لمه، پیامک، ایمیل، فاکس و... میمکا

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/31    

7/1400/576   

  ك  576-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي مأمور انتظامی با تعقیب متهم که راننده خودرویی بوده است، ضمن رعایت قانون به کارگیري در پرونده

کند که با به سوي او شلیک می 1373سالح توسط مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضوروري مصوب 

ت شاگرد ه سرنشین سمگناه دیگري کحرکات نمایشی حین رانندگی و تغییر ناگهانی مسیر، گلوله به فرد بی

  شود:کند و به فوت او منجر میبوده است، اصابت می

  ي چه شخص یا اشخاص است؟اوالً، مسؤولیت بر عهده

  ثانیاً، آیا نظر کمیسیون موضوع قانون یادشده قابل اعتراض است؟

می ارشناس رسکه باید موضوع به کدر صورت قابلیت اعتراض، آیا مرجع عالی براي رسیدگی وجود دارد یا آن

  دادگستري ارجاع شود؟

  

 پاسخ:

گونه موارد چه کسی مسؤول است و اساساً جرم بودن یا نبودن که در ایناوالً، در فرض سؤال، تشخیص این

ه پرونده کننده برفتار ارتکابی و نیز تطبیق رفتار با مواد قانون و عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگی

  است.

قانون به کارگیري سالح توسط  3ماده  5نامه اجرایی تبصره بند آیین 5ثانیاً، هیأت کارشناسی موضوع ماده 

، در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در 1373مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 

ت، مکلف است با بررسی دقیق اجراي مأموریت خود اقدام به تیراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده اس

موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیري سالح با مقررات 

شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی براي مربوط را اعالم کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می



ریه مذکور را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی قاضی طریقیت دارد؛ لذا مرجع قضایی چنانچه نظ

  تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.منطبق نداند، می

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/23    

7/1400/562   

  ك  562-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري در مرحله دادسرا براي متهم حق اعتراض به بازداشت ناشی از عدم  226در ماده 

قانون مذکور حق اعتراض متهم به تصمیم  246بینی کرده است و در ماده معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه پیش

ادره توسط دادگاه منتهی به دادگاه، به قرار بازداشت موقت اختصاص  دارد. چنانچه قرار کفالت یا وثیقه ص

  تواند به آن اعتراض کند؟بازداشت شود، متهم مستند به کدام ماده قانونی می

 پاسخ:

قرار اخذ کفیل یا وثیقه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341و ذیل ماده  226با عنایت به ماده 

ردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه صادرشده از دادسرا یا دادگاه (در مرحله تحقیقات مقدماتی در موا

صالح قابل اعتراض است؛ اما شود) چنانچه منتهی به بازداشت متهم شود، حسب مورد در مرجع ذيمطرح می

قانون  246شود، با عنایت به تصریح ماده که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح میدر مواردي

ه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود قابل اعتراض خواهد بود؛ موصوف، صرفاً چنانچه تصمیم دادگا

  بنابراین قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در فرض اخیر قابل اعتراض نیست.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/551   

  ح  551-26-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و  8با عنایت به ماده 

فناوري اطالعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجراي احکام پرداخته است و با توجه به بند 

الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی وعاین دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممن 18ماده » ح«

قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی تصریح دارد، آیا ممنوع تمام محکومان مالی  19و  17موضوع مواد 

قانون یادشده مشمول این دستورالعمل  17الخدمات کرد یا صرفاً محکومان موضوع ماده توان ممنوعرا می

  هستند؟

 پاسخ:

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  18که تکالیف مقرر در ماده صرف نظر از آن

آوري اطالعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن 24/7/1398

ادشده به صراحت ماده ی» ح«باشد، بند یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی

را از  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 19و  17ایجاد ظرفیت الزم جهت اعمال مواد 

اي اجتماعی هتوان فراتر از مقررات مذکور محرومیتتکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی را تجویز کرد.                                    

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/17    

7/1400/548   

  ك  548-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه خراش حارصه بر روي مفصل بندهاي یک و دو احد از انگشتان را نتوان به یکی از بندها اختصاص داد، 

  چه میزان دیه دارد؟

 پاسخ:

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

ه شود؛ بنابراین دیه حارص¬، دیه مشخصی (یک دهم دیه کامل) دارد که بین تعداد بندها تقسیم می1392مصوب 

و  569، 568شود؛ زیرا مواد انگشت بر اساس دیه انگشت (و نه دیه بندهاي انگشتان) سنجیده و محاسبه می

  قانون یادشده ناظر به عضو (انگشت) است. 709

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/19    

7/1400/547   

  ك  547-210-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مقرر داشته است هر نظامی که حکم یا امضا یا  1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  97ي ماده

مهر سایر فرماندهان و مسئووالن نیروهاي مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر 

گردد. در رابطه با مقرره مذکور چنانچه جاعل و استفاده استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می

که ماده فوق براي مجعول فردي واحد و رفتارش منطبق با ماده یادشده باشد، با  توجه به ایناز سند  کننده

جاعل و استفاده کننده از سند مجعول صرفاً یک مجازات در نظر گرفته است، در شمول یا عدم شمول قواعد 

 1377/1/18مورخ  624تعدد جرم  بر این موضوع ابهام است. برخی مستند به رأي وحدت رویه شماره 

دانند و بعضی هم با هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات تعدد مادي جرم را ناظر و حاکم بر موضوع می

بینی و یک مجازات براي آن در نظرگرفته شده این استدالل  که هر دو رفتار مادي در یک ماده قانونی پیش

ت تفسیر مضیق از قوانین جزایی، رفتارهاي است، آن را به عنوان یک حکم استثنایی دانسته و نظر به ضرور

  دانند خواهشمند است ارشاد فرمایید..موصوف را در حکم جرم واحد می

 پاسخ:

استفاده از «هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه  18/1/1377مورخ  624مطابق رأي وحدت رویه شماره 

راین شود؛ بناببزه جداگانه محسوب می است و نسبت به جاعل آن نیز» جعل«عملی مستقل از بزه » سند مجعول

قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح  97موضوع ماده » جعل و استفاده از سند مجعول«مجازات مرتکب جرم 

 »ارتکاب تعدد مادي جرایم«با عنایت به رأي وحدت رویه موصوف با رعایت ضوابط ناظر به  1382مصوب 

ت اسالمی (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیري) تعیین قانون مجازا 1399اصالحی  134موضوع ماده 

  شود.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/31    

7/1400/540   

  ك  540-25-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی و  696چنانچه رأیی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده 

باشد یا هاي مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر میقانون نحوه اجراي محکومیت 3ماده 

  دادگاه نخستین ( بدوي)؟

 پاسخ:

 696و انطباق آن با ماده  1394هاي مالی مصوب وه اجراي محکومیتقانون نح 22و  3اوالً، با توجه به مواد 

  قانون یادشده وجود ندارد. 696، نیازي به استناد به ماده 1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب 

و تبصره یک آن، در صورت عدم  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ثانیاً، مطابق ماده 

ستور له و به دعلیه به تقاضاي محکومبینی شده در این قانون، محکومبه از طرق پیشامکان استیفاي محکوم

شود. چنانچه قاضی مجري حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، کننده اجرائیه بازداشت میدادگاه صادر

قانون یادشده، کلیه  22باشد. همچنین با عنایت به ماده علیه نمیمجاز به صدور دستور بازداشت محکوم

هاي مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت محکومیت

  شود.کننده رأي نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میهاي کیفري نیز با دادگاه صادرعلیه در پروندهمحکوم

 وح اله رئیسیر

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/17    

7/1400/538   

  ك  538-62-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

(احراق و تخریب و اتالف اموال و حیوانات) چنین  25قانون مجازات اسالمی و در پایان فصل  689در ماده 

هاي مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل عالوه بر مجازات

و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد این تصریح با عنایت به این که مقنن به طور خاص 

بایست به رد مال نیز حکم داده شود ولی در محاکم ند بزه سرقت و کالهبرداري که میو در این جایگاه همان

باشند در حالی که با نص مذکور به نظر مورد غفلت گرفته و اکثریت به طرح دادخواست حقوقی معتقد می

م ون تقدیبایست به تأدیه خسارت نیز ورد و اظهارنظر نماید (بدرسد در همان پرونده کیفري دادگاه میمی

  دادخواست)

 پاسخ:

شود و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی

قانون آیین دادرسی کیفري  15آن، عنوان دعواي حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 

ي که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم ، صدور حکم به جبران خسارت جز در موارد1392مصوب 

ه در هر حال ب«باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست می

مذکور در فرض استعالم،  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  689در ماده » تأدیه خسارات وارده

قانون مجازات  667و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده  به معناي نفی نیاز به مطالبه

بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین  1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی عالوه بر آن 

  ی خسارت هم باشد این ادعا نیاز به تقدیم دادخواست دارد.مدع

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/537   

  ح  537-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادخواست تقدیمی بوده و ي درج شده در آیا محاکم حقوقی در مقام رسیدگی صرفاً محدود به عنوان خواسته

ي باشند یا قادر به توصیف خواستهدر صورت عدم درج عنوان صحیح مکلف به صدور قرار عدم استماع می

باشند؟ به عنوان خواهان از طریق کشف مقصود خواهان از طرح دعوي بر مبناي عبارات و درخواست او می

قرارداد استیجاري به جاي طرح دعواي تخلیه، دعواي ي مثال، خواهان در رابطه با تصرفات خوانده در رابطه

  خلع ید مطرح کرده است.

 پاسخ:

هرچند خواهان باید عنوان صحیح خواسته را درج کند؛ چنانچه از دیگر مندرجات دادخواست مشخص باشد که 

ماده  ید وفقخواسته خواهان چیست و یا با اخذ توضیح از وي امکان رفع ابهام از عنوان خواسته میسر باشد، با

اقدام شود و در خصوص  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 95

شود، بنابراین چنانچه دادگاه ارکان که خلع ید در معناي اعم شامل تخلیه نیز میشده با توجه به اینمثال مطرح

  کند.تخلیه را احراز کند، رأي مقتضی صادر می

 مد محمدي باردئیدکتر اح

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/17    

7/1400/533   

  ك  533-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، دادگاه انقالب اسالمی در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه  297طبق ماده  

همان قانون، در حوزه هایی که شعب  338قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود و طبق ماده 

قانون  297ه متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است.طبق تبصره ذیل ماد

شود جاري مذکور، مقررات دادگاه کیفري یک در دادگاه انقالب در مواردي که با تعدد قاضی رسیدگی می

  است.

  آیا دادگاه انقالب به عنوان یک مجموعه قضایی است؟ -1

اگر دادگاه انقالب یک مجموعه قضایی با صالحیت استانی است در صورت اختالف بین این دادگاه و دادگاه  -2

  ق.آ.د.م حل اختالف با دیوان عالی کشور می باشد؟ 28هاي عمومی طبق ماده 

 در صورت استانی بودن دادگاه انقالب، رئیس حوزه قضایی شهرستان نمی تواند رئیس این مجموعه باشد -3

هاي مدیریتی با رئیس خود مجموعه باشد و باید سرپرستی این مجموعه اعم از ارجاع پرونده و سایر مسؤلیت

هایی که با تعدد و اگر این مجموعه به عنوان شعبی از محاکم عمومی است، مانند محاکم عمومی یعنی پرونده

رونده هایی که بدون تعدد است را شود باید توسط رئیس کل یا معاون وي ارجاع شود و پقاضی رسیدگی می

رئیس دادگستري هر شهرستان ارجاع کند و در صورتی که این مجموعه وفق ماده فوق الذکر صالحیت استانی 

  هاي قضایی و کارگزینی نیز مثل دادگاه تجدیدنظر و کیفري یک استانی باشد.دارد الزم است ابالغ

 پاسخ:

هاي کیفري به دادگاه کیفري یک، دادگاه ، دادگاه1392فري مصوب قانون آئین دادرسی کی 294به موجب ماده 

قانون  297شوند و مطابق ماده کیفري دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می

ل ها تشکیقضاییه در حوزه قضایی شهرستان یادشده، دادگاه انقالب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه

الوصف استقرار آن در مرکز استان و ایجاد صالحیت استانی براي این دادگاه، به معناي خروج آن شود؛ معمی



هاي عمومی و انقالب قانون تشکیل دادگاه 12از تشکیالت قضایی شهرستان مرکز استان نیست و مطابق ماده 

هاي هاي شهرستان مرکز استان بر دادگاهاین قانون، رئیس کل دادگاه 20ماده  7و تبصره  28/7/1381اصالحی 

ر هاي مذکور، نظیکه حوزه صالحیت دادگاهنخستین مستقر در مرکز استان ریاست و نظارت اداري دارد، ولو آن

دادگاه کیفري یک مستقر در شهرستان مرکز استان فراتر از حوزه قضایی شهرستان باشد؛ همچنین است در مورد 

قانون آیین دادرسی  308و  307تهران در خصوص جرایم افراد موضوع مواد  هاي کیفري یک و دودادگاه

قانون یادشده، در  338اند. بنابراین مطابق ماده که داراي صالحیت کشوري یا استانی 1392کیفري مصوب 

شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میحوزه

 20ماده  7و تبصره  12این قانون و مواد  297شود، با لحاظ تبصره ماده الب، دادگاه نخستین محسوب میانق

، در شهرستان مرکز استان، 28/7/1381هاي عمومی و انقالب اصالحیقانون اصالح قانون تشکیل دادگاه

 دادگستري شهرستان، ارجاع هاي شهرستان مرکز استان  و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیسرئیس کل دادگاه

پرونده به دادگاه انقالب را به عهده دارد و رسیدگی دادگاه انقالب با قاضی واحد یا تعدد قاضی، تأثیري در 

  امر ارجاع و تغییر مقام ارجاع ندارد.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/10    

7/1400/527   

  ك  527-186/1-1400ونده:  شماره پر

  

  استعالم:

جرایم تعزیري درجه شش  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  سال  81که حسب ماده با عنایت به این

قانون  47و  46ها حسب مواد باشند که امکان تعلیق اجراي مجازات آنهفت و هشت قابل تعلیق تعقیب می

وجود داشته باشد. تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  1392مجازات اسالمی مصوب سال 

در عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به دلیل عدم امکان تعلیق اجراي  1399مصوب 

 7قانون مجازات اسالمی تردید نبود؛ اما با تصویب ماده  47ماده » الف«مجازات این جرایم مستندا به بند 

قانون مجازات اسالمی مبنی بر  امکان  47قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و الحاق یک تبصره به ماده 

تعلیق اجراي بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاري موثر مرتکب در کشف 

اجراي مجازات مندرج در ماده  آید که آیا مراد از امکان تعلیقجرم و شناسایی سایر متهمان، این سوال پیش می

قانون آیین دادرسی کیفري، امکان تعلیق اجراي کل مجازات و در نتیجه، عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم  81

تواند مقصود ماده مذکور باشد که علیه  امنیت داخلی و خارجی است یا تعلیق اجراي بخشی از مجازات نیز می

  جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز فراهم است؟در این صورت، امکان تعلیق تعقیب در 

 پاسخ:

مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  47ماده » الف«با توجه به اطالق بند 

قانون کاهش  7که ماده حکم و اجراي مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ و با عنایت به این

قانون مجازات اسالمی الحاق  47که بر اساس آن یک تبصره به ماده  1399یري مصوب مجازات حبس تعز

تواند این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمی» بخشی از مجازات«شده است، صرفاً تعلیق 

یم علیه امنیت را متهمان به ارتکاب جرا» تعقیب« 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  81مستند به ماده 

  تعلیق کند.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/10    

7/1400/525   

  ك  525-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

که بعد از صدور حکم قطعی نیز چنانچه توبه محکوم احراز آیا توبه مختص قبل از قطعیت حکم است یا این

تواند قواعد تخفیف را اعمال کند؟ اگر نظر بر شمول توبه بعد از صدور حکم قطعی است، آیا دادگاه میشود، 

  باید مجازات قانونی مدنظر قرار گیرد یا مجازات قضایی؟

 پاسخ:

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  114، مذکور در ماده »متهم قبل از اثبات جرم توبه کند«اوالً، منظور از عبارت 

ر مرحله کننده در هاین است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کند و دادگاه رسیدگی

از مراحل دادرسی، اعم از بدوي یا تجدیدنظر و قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصالح وي را احراز کند؛ 

توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت، صدور میزیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است،  ن

به  شود. در جرایم موجب حد¬تلقی نمی» اثبات جرم«کیفرخواست و نیز صدور رأي بدوي که قابل تجدید نظر باشد، 

بعد «ی ، یعن»اثبات جرم«استثناي قذف و محاربه، با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور، در صورت توبه مرتکب بعد از 

  تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبري درخواست کند.، دادگاه فقط  می»صدور حکم قطعیاز 

این است که در جرایم تعزیري و در اعمال مقررات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  118ثانیاً، مستنبط از ماده 

ه کند و ادله مربوط به توبه را تا قبل از قطعیت قانون مذکور، مرتکب باید قبل از صدور حکم قطعی توب 115ماده 

  حکم، به مقام قضایی (اعم از تعقیب یا رسیدگی) ارائه کند و توبه بعد از صدور حکم، فاقد اثر قانونی است.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/523   

  ح  523-137-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي رأي دادگاه بدوي توسط دادگاه تجدیدنظر فسخ و رأي ماهیتی دیگري توسط دادگاه صادر چنانچه در پرونده

شود و سپس در اثر اعتراض ثالث رأي دادگاه تجدیدنظر الغاء شود، تکلیف دادنامه بدوي چیست؟ آیا با الغاء 

  به قوت خود باقی است؟ تکلیف نتیجه پرونده چه خواهد بود؟ رأي ماهیتی دادگاه تجدیدنظر رأي بدوي

 پاسخ:

صادر کرده و به  يگرید یتیماه يرا نقض و رأ يدادگاه بدو يماهو ينظر رأ دیدر فرض سؤال که دادگاه تجد

 نییقانون آ 425خود را وفق ماده  یقطع يآن، رأ رشینظر با پذ دیاعتراض ثالث شده و دادگاه تجد يرأ نیا

 دیدادگاه تجد يرأ يالغا کرده است، با الغا 1379مصوب  یو انقالب در امور مدن یعموم يهادادگاه یدادرس

  .شودیم فیتکل نییتع زین يبدو ينظر رأ

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/23    

7/1400/521   

   521-218-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تکلیف دادرس دادگاه که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأي صادره از شوراي حل اختالف قرار 

  کند، چیست؟صادره از شورا را نقض می

 پاسخ:

، چنانچه مرجع تجدید نظر آراء صادره را نقض نماید، 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  27برابر ماده 

اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که » آراء«نماید. مقصود از رأساً مبادرت به صدور رأي می

مقنن براي تجدید نظر از آراء شوراهاي حل اختالف مقرر کرده است؛ در نتیجه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی 

به قرار رد یا عدم استماع دعوا صادره از شوراي حل اختالف، در صورت نقض، رأساً رسیدگی  تجدید نظر نسبت

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 351که حکم مقرر در ماده کند؛ توضیح آنماهوي نموده و انشاء رأي می

قابل تسري به  هاي تجدید نظر استان بوده وراجع به دادگاه 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

  هاي عمومی) نیست.مرجع تجدید نظر آراء شوراهاي حل اختالف (دادگاه

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/12    

7/1400/517   

  ح 517-7/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

حکم بر پرداخت مهریه از محل ماترك مرحوم زوج صادر شده  980863که در پرونده کالسه با عنایت به این

با توجه به این که ماترك در خارج از ایران بوده و ورثه قبل از طرح دعوي مهریه جهت وصول ماترك دیه 

وکیل اخذ نموده و هم اکنون حسب محتویات پرونده ماترك در خارج از ایران توسط وکیل اخذ شده و تحویل 

قانون نحوه اجراي  3توان مستندا به ماده -و ورثه چیزي از آن دریافت ننموده است آیا می ورثه گردیده است

  هاي مالی حکم جلب ورثه را صادر نمود؟محکومیت

 پاسخ:

  جناب آقاي فیروز اردکانی

  قاضی محترم شعبه اول اجراي احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گناوه

  با سالم و دعاي خیر؛

 517به شماره ثبت وارده  21/3/1400مورخ  140029990003342017بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، اعالم می1400/4/27مورخ 

به آن مرجع محترم ارسال شده است.  24/1/1400مورخ  21/1400/7پاسخ همان است که طی نامه شماره 

  خواهشمند است از ارسال مکرر یک استعالم خودداري شود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/19    

7/1400/515   

  ك  515-239-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

فروش کاالهاي متروکه  1370آوري و فروش اموال تملیکی مصوب قانون تاسیس سازمان جمع 1مطابق ماده 

قانون آیین دادرسی  537پذیرد. به استناد ماده و ضبطی قاچاق قطعیت یافته از طریق این سازمان صورت می

هاي کیفري در مورد ضبط و مصادره بر عهده کیفري اجراي دستورهاي دادستان و آراء الزم االجراي دادگاه

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کلیه مواردي که  46ه معاونت اجراي احکام کیفري است. با توجه به ماد

سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در 

هاي قاچاق را دارند. به این ترتیب، آیا شعب تعزیرات حکومتی مانند مراجع قضایی پس از رسیدگی به پرونده

وانند رأساً یا از طریق واحد اجراي کیفري تعزیرات نسبت به مزایده و فروش کاالهاي ضبطی تقطعیت رأي می

آوري و فروش اموال که فروش و مزایده باید به سازمان جمعکه حکم آن قطعی شده است اقدام کنند یا این

  تملیکی ارجاع شود؟

 پاسخ:

شعب ویژه قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات از سوي  1392اعمال مقررات قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

منوط به این است که در قانون  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  51حکومتی با لحاظ ماده 

بینی نشده باشد و چون پیرامون چگونگی اجراي آراي قطعی صادر گفته شرایط و ضوابط دادرسی پیشپیش

صوص ضبط و فروش کاالي قاچاق در مواد قانونی مذکور در ذیل فصل شده از شعب تعزیرات حکومتی در خ

) تصریح قانونی وجود دارد، بنابراین موجب قانونی 56الی  53نهم قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (مواد 

قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص ضبط و فروش اموال از سوي شعب  537جهت اعمال مقررات ماده 

آوري اموال تی وجود ندارد و لذا فروش کاالهاي ضبط شده باید توسط سازمان فروش و جمعتعزیرات حکوم

  تملیکی و با رعایت تشریفات مقرر قانونی انجام پذیرد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/17    

7/1400/509   

  ك  509-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  45ماده  

تا پنجاه ضربه شالق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به مالك ارائه شده در رأي وحدت 

که یک روز حبس برابر با سه یأت عمومی دیوان عالی کشور و اینه 1394/8/19مورخ  744رویه شماره 

توان استنباط کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شالق شدیدتر بوده و مالك ضربه شالق است، آیا می

  تشخیص صالحیت دادگاه است؟

 پاسخ:

ها در بندي مجازاتدر درجه 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  3اوالً، با عنایت به صدر تبصره 

االصول مجازات شدیدتر (مجازات مالك است و علی» مجازات شدیدتر«هاي یک جرم، صورت تعدد مجازات

هاي آن، قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردي که مقنن براي قانون مذکور و تبصره 19اشد) بر اساس متن ماده 

ها هاي قانونی آن، مستقل از دیگر مجازاتاز مجازات هاي متعدد مقرر کرده است، هر یکجرم واحد، مجازات

شود و مجازاتی که در درجه باالتر بندي میهاي آن درجهقانون یادشده و تبصره 19هاي ماده بر اساس شاخص

 19/8/1394مورخ  744قرار گیرد، مالك تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأي وحدت رویه شماره 

  ست.نیز تصریح شده ا

هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعالم  19/8/1394مورخ  744ثانیاً، در رأي وحدت رویه شماره  

در مواردي که مجازات بزه، حبس توأم با جزاي نقدي تعیین گردیده، کیفر «به آن اشاره شده، تصریح شده است 

ناظر به مواردي است که مجازات  ، صرفاً »حبس مالك تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صالحیت دادگاه است

باشد. با عنایت به مراتب مذکور در و قابل تسري به سایر موارد نمی» حبس توأم با جزاي نقدي است«بزه، 

هاي متعدد تخییري است (جرایم موضوع بندهاي اوالً و ثانیاً، در فرض سؤال که جرم واحد قانوناً داراي مجازات

آب که مجازات تخییري ده تا پنجاه ضربه شالق یا پانزده روز تا سه ماه حبس  قانون توزیع عادالنه 45ماده 

تأدیبی تعیین شده است)، مجازات شالق که در درجه باالتر (درجه شش) قرار دارد شدیدتر است و از قلمرو 



به طور  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340هاي هفت و هشت که طبق ماده جرایم تعزیري درجه

  شود خارج است.ستقیم در دادگاه مطرح میم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/06    

7/1400/507   

  ك  507-25-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند پس از قاضی اجراي احکام می«دارد: قانون آیین دادرسی کیفري که بیان می 553با توجه به مفاد ماده 

بندي زندان و نظریه مددکاران اجتماعی ... به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد وصول گزارش شوراي طبقه

 کترونیکیهاي الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الآزادي و آزادي تحت سامانهاجراي نظام نیمه

قانون مجازات اسالمی نسبت به محکومین قطعی به حبس، قبل از  62آیا پیشنهاد اعمال مقررات ماده » دهد

  پذیر است؟شروع به اجراي حکم امکان

 پاسخ:

هاي الکترونیکی موضوع به حبس در جرایم تعزیري درجه پنج تا هشت تحت نظارت سامانهقرار دادن محکوم 

شود و ناظر به اجراي حکم بوده و امري اجرایی محسوب می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62ماده 

مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و چنانچه دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال 

قانون  2در ماده  مندي دادرسی کیفري مذکوراین قانون اقدام نکند، با توجه به اصل قانون 62مقررات ماده 

هاي الکترونیکی نیازمند رعایت ، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

قانون مجازات  62قانون اخیرالذکر است؛ لذا در فرض استعالم، اعمال مقررات ماده  553تشریفات مقرر در ماده 

  س محکوم خواهد بود.منوط به شروع به اجراي مجازات حب 1392اسالمی مصوب 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

 

1400/05/11    

7/1400/503   

  ك  503-208-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  58در خصوص اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی (با فرض غیبت بیش از یک سال) ،با توجه به ماده 

آیا دادگاه مکلف به تعیین دو فقره  -1قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح:  59خدمت وظیفه عمومی و ماده 

  آیا دادگاه تکلیفی به الزام متهم به اعزام به خدمت سربازي دارد؟ -2مجازات است؟ 

 پاسخ:

اري محسوب کرده است، در اوالً، بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی که مقنن مرتکب آن را به عنوان فر -1

قانون  60و 59گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می

اصالحی قانون  58ماده  2مجازات جرائم نیروهاي مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند 

تعیین می شود. ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اوالً نیز مطابق همین مواد  1363خدمت وظیفه عمومی مصوب 

قانون خدمت وظیفه  58ماده  2آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 

  نامه اجرایی این قانون است.عمومی مطابق با آیین

 27/11/1395مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  58نامه اجرایی ماده آیین 11و  9با توجه به مواد  -2

با  1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  58ماده  2در خصوص مشمولین وظیفه غایب موضوع بند 

اصالحات بعدي، مشموالن یادشده پس از دستگیري توسط سازمان وظیفه عمومی نیروي انتظامی جمهوري 

صالح جهت صدور قرار الزم معرفی شوند و سپس به وضعیت ياسالمی ایران، ابتد باید به مراجع قضایی ذ

آنان از سوي آن سازمان رسیدگی شود و در صورت سالمت جسمانی و بالمانع بودن انجام خدمت، در فرآیند 

اعزام به خدمت قرار گیرند. بدیهی است در خصوص این عده از مشموالن، رسیدگی قضایی وفق مقررات قانونی 

  اعزام به خدمت آنان مانع از رسیدگی قضایی نخواهد بود.یابد و ادامه می

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/09    

7/1400/501   

  ك  501-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي کیفري داخل در صالحیت هاي کیفري مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پروندهدر خصوص پرونده

  مستقیم دادگاه کیفري دو: 

  آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟ -1

  هایی که شاکی خصوصی وجود ندارد نیز این الزام وجود دارد؟در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در پرونده -2

ن تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟ به عبارت دیگر، آیا در این خصوص باید همانند مرز بی -3

  صادر شود؟ 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  383دادگاه کیفري یک قرار رسیدگی موضوع ماده 

  

 پاسخ:

بطه تفکیک ضا 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340ماده » ب«اوالً، با عنایت به بند -3و2و  1

در مواردي نظیر فرض سؤال که پرونده به » مرحله دادرسی به معناي اخص«از » مرحله تحقیقات مقدماتی«

شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابالغ مراتب به اصحاب دعوي و طور مستقیم در دادگاه مطرح می

حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی  دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه

  این قانون، مختص دادگاه کیفري یک است. 383موضوع ماده 

، به جرائم داخل در صالحیت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299دادگاه بخش که مطابق ماده ثانیاً، 

این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی  341کند، با عنایت به قسمت اخیر ماده دادگاه کیفري دو رسیدگی می

را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی 

  و ابالغ به طرفین اقدام کند.

ثالثاً، اصوالً رسیدگی کیفري داراي دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص) است که حسب 

) و دادرسی از 92و  22، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده به این قانون صورت می 294سوي دادگاههاي کیفري مذکور در ماده 



نجام تحقیقات مقدماتی قانون یادشده ا 341طورمستقیم در دادگاه کیفري مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 

توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده 

قانون فوقالذکر به تمامی جرایم داخل در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند، بدواً باید تحقیقات  299

دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه 

  رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  343رابعاً،  فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده 

باشند؛ بنابراین در ، این است که طرفین پرونده فرصت الزم جهت تدارك دفاع و ارائه ادله را داشته 1392

مواردي که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پروندههایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین، 

  تعیین وقت رسیدگی از سوي دادگاه بالمانع است.

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/13    

7/1400/497   

  ح  497-3/1-1400نده:  شماره پرو

  

  استعالم:

چنانچه دادرس اجراي احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشدف آیا دادخواست ابطال مزایده به 

  صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟

 پاسخ:

اوالً، طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه(در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین 

شود، مجوز قانونی براي صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می

آن را  1379و انقالب در امور مدنی مصوب  هاي عمومیقانون آیین دادرسی دادگاه 2باید به استناد ماده 

  مردود اعالم کند.

، دادرس اجراي احکام مدنی موظف به 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  143ثانیاً، با عنایت به ماده 

احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید بادستور مقتضی 

دستور انتقال سند رسمی خودداري کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن  از صدور

  شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/12    

7/1400/493   

  ك 493-192-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

متر مربع با عنایت به این که ماهیت زمین تغییر یافته و رکن  5000آیا دپوي چوب در زمین زراعی به میزان 

  گردد؟مادي بزه تغییر کاربري به نظر محقق نگردیده از موارد و مصادیق تغییر کاربري محسوب می

 پاسخ:

نامه آیین« 10تشخیص و تطبیق موضوعات با قانون از وظایف اداره کل حقوقی نیست لذا با توجه به ماده 

العمل تعیین مصادیق تغییر کاربري دستور«و » 1386ها مصوب اجرایی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

مجلس  1385ها مصوب باغقانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و  10غیرمجاز موضوع ماده 

  کننده است./، تشخیص تغییر یا عدم تغییر کاربري با قاضی رسیدگی»شوراي اسالمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/09    

7/1400/491   

  ك 491-186/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ی با دهد با واتساپیا پرینتی از صفحه واتساپ گوشی خود ارائه داده که نشان میاسکرین شات » الف«شخص 

منکر این » ب«ارسال شده است. شخص » الف«فیلم مستهجن براي » ب«و به نام شخص » ب«عکس شخص 

 این واتساپ را با شماره دیگري ساخته و عکس وي را نیز بر روي آن قرار» الف«کند که اتهام شده و ادعا می

ذخیره کرده و براي خود فیلم ارسال کرده تا او را  به ارسال » ب«داده و شماره مذکور را در گوشی خود به نام 

فیلم مستهجن متهم کند. با توجه به عدم اقرار متهم و عدم دسترسی به سرور اصلی واتساپ و در نتیجه عدم 

توان صرفا با وجود چنین ¬یا میدسترسی به سرور اصلی واتساپ و عدم امکان بررسی صحت موضوع، آ

  قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) محکوم کرد؟ 742ماده  2را مستند به تبصره » ب«پرینتی شخص 

 پاسخ:

؛ شودقانوناً حکم به مجازات، با توجه به دالیل موجود در پرونده و احراز ارتکاب بزه از ناحیه متهم صادر می

قانون آیین دادرسی کیفري  4بنابراین اگر با تحقیقات الزم و کافی، دالیل ارتکاب بزه تحصیل نشود، طبق ماده 

یران، اصل برائت جاري است و تشخیص  و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ا 1392مصوب 

  کننده است.کفایت دالیل براي احراز بزه با قاضی رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/18    

7/1400/490   

  ح 490-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مدعی عدم رشد صغیر  بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه در مواردي نظیر جایی که ولی قهري 

  دخالت در امور مالی را دارد نیز اعالم فرمایید اصحاب دعوي چه اشخاصی باید باشند ؟

 پاسخ:

باید به طرفیت دادستان  1313جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب » اثبات رشد«

ف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهري یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم اقامه شود و طر

 1319قانون امور حسبی مصوب  44رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهري یا قیم میتواند برابر ماده 

  به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.

 روح اله رئیسی

کل حقوقی قوه قضاییهمعاون اداره 



 

1400/05/23    

7/1400/466   

  ح  466-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود که باغ شود و خریدار بعداً متوجه مییک قطعه باغ به با قرارداد عادي و کاربري باغ شهر فروخته می

موصوف فاقد کاربري مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعواي بطالن قرارداد 

کند. خریدار ثمن و خسارت وارده ادر میقانون مدنی حکم بربطالن قرارداد ص 365را مطرح و دادگاه وفق ماده 

را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپري شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه 

  شده است.

هیأت عمومی دیوان 15733/7/1397تواند با وحدت مالك از رأي وحدت رویه شماره آیا دادگاه می -1

  اي ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟منطقه عالی کشور با قیمت به روز و

تواند ثمن معامله را بالحاظ شاخص اعالمی بانک مرکزي در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت آیا دادگاه می -2

  مالك عمل قراردهد؟

  آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟ -3

 پاسخ:

قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را  365مطابق ماده  - 3و 1-2

قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده 

 ط به مطالبهوضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منو

مالک نیست. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال 

سابق اقتضاي آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در 

و  15/7/1393مورخ  733وحدت رویه شماره این قانون با لحاظ آراء  391قانون مدنی و ماده  1082ماده 

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 522هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده  1/4/1400مورخ  811

مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده  1379و انقالب در امور مدنی مصوب 

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



کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف 

  گیرد.مبیع هستند، صورت مشابه همان 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/20    

7/1400/459   

  ح 459-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1398/7/30دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مورخ  18ماده » ح«با توجه به بند 

ا بینی شده است، آیا بعلیه مالی پیشالخدمات کردن محکومریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع

  پذیر است؟علیه امکانالخدمات کردن محکومتوجه به قوانین موضوعه ممنوع

هاي کومیتقانون نحوه اجراي مح 19و  17در صورت اعتقاد بر انجام این امر، گستره آن صرفاً محدود به مواد 

  توان از این امکان استفاده کرد؟است و یا در دیگرموارد نیز می 1394مالی مصوب 

  

 پاسخ:

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی صرفاً در  18که تکالیف مقرر در ماده صرف نظر از آن

آوري اطالعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن

این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت الزم جهت اعمال » ح«وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند 

را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 19و  17مواد 

  هاي اجتماعی را تجویز کرد.توان فراتر از مقررات مذکور محرومیتو به استناد این بند نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/09    

7/1400/454   

  ك 454-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه معاون دادستان که در خصوص اتهام متهمین با قرار جلب به دادرسی بازپرس موافقت و کیفرخواست 

صادر کرده است ، در دادگاه به عنوان قاضی رسیدگی کننده همان پرونده منصوب شود، آیا موضوع از موارد 

  قانون آیین دادرسی کیفري است؟ 421ماده » ت«موضوع بند  امتناع از رسیدگی

 پاسخ:

اظهار نظر  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421ماده » ت«منظور از تحقق جهات رد مندرج در بند 

ها است و در امورکیفري، اظهار نظر نسبت به قرار جلب به دادرسی که منتهی به صدور ماهیتی در پرونده

شود؛ بنابراین چنانچه دادستان یا معاون وي و یا دادیار کیفرخواست نیز شده است، اظهارنظر ماهیتی محسوب می

ماهیتی کرده باشد و سپس به سمت دادرس دادگاه  هاي مطروحه اظهار نظرجانشین دادستان در خصوص پرونده

هایی که قبالً در خصوص آن اظهار نظر ماهیتی کرده است و از جمله اظهار نظر منصوب شود، نسبت به پرونده

قانون آیین دادرسی  421از ماده » ت«به شرح مذکور در فرض استعالم، مردود است و باید مستند به بند 

  متناع از رسیدگی صادر کندقرار ا 1392کیفري مصوب 

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/09    

7/1400/448   

  ك 448-186/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مربوط به احکام قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه، بعضاً قبل از اجراي تشریفات استیذان در پرونده -1

قصاص نفس و در برخی موارد بعد از استیذان قصاص و قبل از اجراي حکم، اولیاي دم اقدام به پرداخت فاضل 

باید به قیمت زمان اجراي 1392مصوب  قانون مجازات اسالمی 490اند. آیا فاضل دیه در اجراي ماده دیه کرده

قانون آیین دادرسی  534قانون مذکور و لحاظ ماده  488که در راستاي تبصره ماده حکم پرداخت شود یا این

  کند؟پرداخت تفاضل دیه به قیمت زمان پرداخت کفایت می 1392کیفري مصوب 

حساب سپرده دادگستري باید قبل از صدور پرداخت تفاضل دیه از ناحیه اولیاي دم و نیز تودیع آن به  -2

  استیذان قصاص نفس صورت پذیرد یا بعد از استیذان قصاص و در زمان اجراي حکم؟

  

 پاسخ:

شود و در فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ سال اجراي قصاص محاسبه و وصول می -1

اند ، چنانچه واریز این مبلغ واریز کرده که متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکمموردي

اي که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیري که در اثر به درخواست قاتل باشد؛ به گونه

شود، تأثیري در مبلغ تفاضل دیه ندارد؛ لیکن در غیر فرض اخیر، طی تشریفات بعدي مانند استیذان حادث می

  فاضل دیه بر اساس نرخ سال اجراي قصاص ضروري است.التفات تپرداخت مابه

، زمان 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  382مذکور در ماده » پیش از قصاص«مقصود از عبارت  -2

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

  باشد.دم نمیت، تا پیش از اخذ اذن، جهتی براي دریافت تفاضل دیه از ولی رهبري یا نماینده او الزم اس

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/13    

7/1400/446   

  ح 446-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادگاه یا مصادف شدن با تعطیلی رسمی تجدید اي به دلیل عدم آمادگی چنانچه وقت رسیدگی نسبت به پرونده

  شود، آیا براي تشکیل جلسه دوم رعایت فاصله پنج روز از ابالغ وقت تا تشکیل جلسه ضروري است؟

 پاسخ:

ذار که هدف قانونگدر فرض سؤال عبارت دقیقی نیست، با توجه به این» جلسه دوم«که عبارت نظر از آنصرف

از تعیین فاصله بین زمان ابالغ تا وقت رسیدگی، حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوا و رعایت اصول دادرسی 

قانون  100در اجراي ماده عادالنه است؛ لذا تفاوتی بین اوقات رسیدگی نیست و در صورتی که وقت مقرر 

تعیین شده باشد، فاصله پنج روز مقرر  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

  قانون مذکور نیز باید رعایت شود. 64در ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/13    

7/1400/444   

  ح 444-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه پرونده به دادگاه تجدیدنظر اي حکم بر محکومیت خوانده صادر و با تجدیدنظرخواهی محکومدر پرونده

حقی خواهان بدوي صادر کرده است با اعمال ماده ارسال و این دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوي حکم بر بی

، شعبه دیوان عالی کشور دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477

را نقض و حکم بر محکومیت خوانده بدوي صادر کرده است؛ سپس فردي با عنوان دادخواست اعتراض ثالث 

  به شده است:مدعی حقی نسبت به موضوع محکوم

  صادره از دیوان عالی کشور صورت گیرد یا دادنامه صادره از دادگاه بدوي؟  اوالً، اعتراض ثالث باید به دادنامه 

  ثانیاً، آیا دادگاه بدوي صالحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟

ثالثاً، در صورت صالح بودن دادگاه بدوي، آیا نقض دادنامه صادره از دیوان عالی کشور توسط دادگاه بدوي 

  به اعتراض  ثالث نیز در صالحیت دیوان عالی کشور است؟که رسیدگی امکان پذیر است یا این

  

 پاسخ:

ها از لوازم اصل نسبی بودن آراء است که به عنوان یک اوالً، حق ثالث در اعتراض به آراء صادر شده دادگاه

و بعد قانون آیین دادرسی  417اصل مسلم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد 

بینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب پیش 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ¬هدادگا

عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وي به وسیله دادگاه صادرکننده رأي مورد دعواي منتهی به رأي معترض

، است. از سوي دیگررسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده 

رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض، 

الغاء رأي یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه، در فرضی که شعبه خاص دیوان 

با نقض رأي دادگاه و انجام رسیدگی  1392ي مصوب قانون آیین دادرسی کیفر 477عالی کشور در اجراي ماده 

ماهوي رأي صادر کرده است، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خالف دیگر شعب 



قانون  420دیوان وارد رسیدگی ماهوي شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین با استفاده از مالك ماده 

رسیدگی به اعتراض ثالث در صالحیت  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

جا که رسیدگی به این اعتراض شعبه خاص دیوان نسبت به رأي ماهوي این شعبه است و در هر حال از آن

 توسط مرجعی دیگر ممکن است مستلزم الغاي رأي ماهوي شعبه خاص مذکور باشد، این امر برخالف موازین

  حقوقی است.

  ها منتفی است.ثانیاً و ثالثاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/440   

  ح 440-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

له علیه یکی از محکومان اقدام کند ، محکوم1390چنانچه در اجراي محکومیت تضامنی چک با سررسید سال 

علیه دیگر اقدام کند و تقاضاي به تقسیط شود و پس از ده سال علیه محکومو محکومین وي پرداخت محکوم

د پرداختی را از اصل مبلغ کسر کنخسارت تأخیر تأدیه کل مبلغ را از سررسید بنماید، دایره اجرا باید اقساط 

 که تقسیط اولیه به منزله محاسبه و پرداختو بعد خسارت تأخیر تأدیه را براي محکوم اخیر محاسبه کند یا این

که علیه اول محاسبه شود و یا اینبه است و خسارت باید از سررسید تا تقسیط اولیه نسبت به محکوممحکوم

رغم اقدام علیه محکوم اول، موجب عدم محاسبه خسارت علیه دوم به م علیه محکومبنا بر قاعده اقدام عدم اقدا

  علیه اول نیست؟تأخیر تأدیه بیش از محکوم

 پاسخ:

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 522اوالً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 

را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط،  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیمحکوم

  شود.خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می

ر ی از محکومان دبه براي یکثانیاً، در فرض محکومیت تضامنی بابت چک، صدور حکم بر تقسیط محکوم

خصوص نحوه پرداخت شخص دیگر تأثیري ندارد. بر این اساس، هرچند در مسؤولیت تضامنی، چند شخص 

توان یک طلب له هستند؛ اما در هر حال داین یک طلب دارد و نمیمسؤول پرداخت دین در حق داین و محکوم

و خسارت تأخیر تأدیه از یکی از محکومان  را از دو شخص یا بیشتر وصول کرد؛ بنابراین به هر میزان از اصل

وصول شود، تکلیف از دیگري ساقط خواهد شد. بنابراین، در فرض سؤال و در خصوص خسارت تأدیه چک، 

به نحوي که در بخش اوالً پاسخ آمده است، به نسبت پرداخت اقساط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر 

 شود و از میزان مسؤولیتبه وصول شده تلقی میمیزان در واقع محکوم شود و به همینآن قسط نیز محاسبه می

  علیه دیگر نیز کسر خواهد شد.محکوم



  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/12    

7/1400/436   

  ح 436-68-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم

  شود؟می 1365

 پاسخ:

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

 5ی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد هاي دولتها و مؤسسات دولتی است و شرکتوزارتخانه

  ) مشمول این قانون نیستند.1336اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب  9و 

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

را به طور  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5 ، دستگاههاي اجرایی موضوع ماده4/12/1393

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

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

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

علیه باید بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومشود و بالطبع براي پیشکل کشور منظور می

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

  است؛

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

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

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

ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهبودجه این شرکت

  له یا اجراي احکام دادگاه و ها کسر و به محکومبه را از بودجه سنواتی آنبتواند محکوم



 دستگاههاي اجرایی موضوع«که اطالق عبارت گونهیا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان

یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی  24ماده » ج«مذکور در بند » قانون مدیریت خدمات کشوري 5ماده 

اند بعدي قید شده با اصالحات 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5عمومی غیردولتی که در ماده 

ر ریزي کشوگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهرا در برنمی

هاي دولتی تحت عنوان کمک و غیر (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت

  آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. 

ریزي کشور طی نامه شماره ت که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهشایسته ذکر اس

قانون مورد  24ماده » ج«خطاب به این اداره کل، اجراي تکالیف مندرج در بند 1/7/1394مورخ  160507

است  هبحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانست

رض هاي دولتی (در فباشد. بنا به مراتب فوق شرکتپذیر نمیهاي دولتی عمالً امکانکه این امر در مورد شرکت

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم

  خارج است. 1365دولتی مصوب 

هاي هایی که توسط شرکت، شرکت1366قانون محاسبات عمومی مصوب  4ماده  که تبصرهثالثاً، نظر به این

ضوع این هاي موشوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتبیمه ایجاد شده یا می

 1365به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم

  شوند.نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/10    

7/1400/435   

  ح  435-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ریاست  1395/5/24ایی و مخابراتی مصوب هاي رایانهنامه نحوه استفاده از سامانهآیین 13به موجب ماده 

محترم قوه قضاییه، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب در سامانه ابالغ؛  ابالغ محسوب 

ر شود و کلیه آثار واقعی بشود رویت اوراق قضایی در سامانه ابالغ با ثبت زمان و سایر جزییات ذخیره میمی

مراجعه به سامانه ابالغ به منزله استنکاف از قبول  این ماده خودداري از 2گردد و مطابق تبصره آن مترتب می

شود. هاي عمومی و انقالب در امور مدنی محسوب میقانون آیین دادرسی دادگاه 70اوراق قضایی موضوع ماده 

حال در موردي که اوراق در سامانه ابالغ بارگذاري و مراتب از طریق پیامک به طور معمول در دو مرحله با 

شود که به سامانه ابالغ مراجعه کند؛ اما خوانده از مراجعه پیامک ثبت و به خوانده اعالم میگزارش دریافت 

کند، نوع ابالغ واقعی است یا قانونی؟ چنانچه خوانده خط تلفن همراه ثبت شده در به این سامانه خودداري می

غ ود، آیا این امر در نوع ابالسامانه ابالغ الکترونیکی را خاموش کرده باشد و گزارش تحویل پیامک ثبت نش

  مؤثر است؟

 پاسخ:

 24/5/1395اي و مخابراتی مصوب هاي رایانهنامه نحوه استفاده از سامانهآیین 1ماده » ز«به موجب بند  -الف

ها از ریاست محترم قوه قضاییه، ابالغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی

نامه یادشده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري آیین 12الغ، و برابر ماده طریق سامانه اب

نامه مرکز موظف است چنانچه از همین آیین 14شود و مطابق ماده مخاطب در سامانه ابالغ، ابالغ محسوب می

ا از این امانه ابالغ رمخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به س

شود، رسانی کند؛ بنابراین بر اساس مقررات مزبور، اوالً، آنچه مالك ابالغ الکترونیکی محسوب میطریق اطالع

وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وي صرفاً 

اً، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري رسانی است و مالك ابالغ نیست. ثانیجهت اطالع



هاي اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز همین شود؛ در نتیجه مبدأ احتساب مهلتمخاطب، تاریخ ابالغ محسوب می

  تاریخ است.

وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب در سامانه «گفته پیش 13با توجه به ماده  -ب

شود شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابالغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می، ابالغ محسوب میابالغ

گردد. ورود به سامانه ابالغ از طریق حساب کاربري و رؤیت اوراق و کلیه آثار ابالغ واقعی بر آن مترتب می

ري از مراجعه به سامانه ابالغ به منزله خوددا«همین ماده  2و وفق تبصره » از این طریق به منزله رسید است

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 70استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 

قانون  70گونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ؛ بنابراین همان»گرددمدنی محسوب می

به  توانست، خودداري از مراجعه به سامانه ابالغ و رؤیت اوراق را نیز نمیاخیرالذکر به منزله ابالغ واقعی نی

  منزله ابالغ واقعی دانست؛ اما ابالغ قانونی انجام شده است.

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/17    

7/1400/430   

  ح 430-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه، زوجه در مرحله اجراي حکم یک چهارم حقوق محکوم

ار علیه دادخواست اعسکه محکومشود. با توجه به اینلها پرداخت میرا توقیف کرده است و این مبلغ به محکوم

توقیفی تعیین کرده است و زوجه  تر از یک چهارمو تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایین

  چنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد؟ هم

 پاسخ:

شود و علیه داراي حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وي کسر میدر حالتی که محکوم

اقد وجاهت فصدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، 

علیه قانوناً بالمانع و در این حد مالئت وي قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم

  مسلم است.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/31    

7/1400/424   

  ح 424-97-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقبا توجه به تصویب آیین

و چنانچه قرارداد وکالت پیش از آن با اختیار در مراحل دادرسی و مرحله اجرا منعقد و ثبت  1398/12/28

، مجدد قرارداد وکالت را با نامه جدید قبل از ورود پرونده به مرحله اجراشده باشد و وکیل با تصویب آیین

دو درصد الوکاله اجرا (همان اختیارات تنظیم و تمبر مالیاتی بر حسب حداکثر مبلغ قابل وصول طبق تعرفه حق

الوکاله کدام یک از قراردادها مالك علیه به پرداخت حقبه) باطل کند، در صورت محکومیت محکوممحکوم

  قرار گیرد؟

 پاسخ:

لت تنظیم قرارداد مشخص نیست و معلوم نیست وکیل متعاقب قرارداد اول استعفاء داده و که عبا توجه به این

رغم بقاي قرارداد اول منعقد شده است؛ یا عزل شده تا ناگزیر از انعقاد قرارداد جدید باشد و یا قرارداد دوم علی

عرفه صرف تغییر و افزایش تگویی است. شایسته ذکر است شده مبهم و غیر قابل پاسخلذا سؤال به نحو مطرح

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقالوکاله به موجب آیینحق

  ، موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را فراهم نخواهد آورد.28/12/1399

 دکتر احمد محمدي باردئی

ییهمعاون اداره کل حقوقی قوه قضا



 

1400/05/31    

7/1400/420   

  ح 420-192-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي به سبب مالکیت رسمی خواهان حکم بر خلع ید و قلع وقمع ابنیه و مستحدثات صادر و در دادگاه در پرونده

علیه به موجب تبصره الحاقی به ماده یک الیحه تجدیدنظر عیناً تایید شده است. در زمان اجراي حکم محکوم

رانی و نظامی دولت مصوب هاي عمومی، عمقانونی نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامه

عنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروري به آن، و نظر به احداث اعیانی در ملک مبحوث 1388/2/23

صدور دستور توقف اجراي حکم را درخواست کرده و دادگاه با اختیار حاصله از تبصره قانونی یاد شده به 

دستور توقف عملیات اجرایی را صادر و به مرجع دولتی لحاظ شرایط موجود اجراي حکم را متعذر دانسته و 

یاد شده اعالم داشته که ظرف شش ماه از تاریخ دستور بهاي روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. با 

لها،  خواهشمند است در خصوص علیه و مدافعات وکیل محکومتوجه به اظهارات نمایندگان حقوقی محکوم

  مایید:سؤاالت زیر اعالم نظر فر

این  5به الیحه قانون صدراالشاره با لحاظ ضوابط ماده   88قیمت روز اعالمی در تبصره الحاقی سال  -1

الیحه قانونی و بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بوده یا شرایط اعالمی در تبصره با توجه به ابطال سند مرجع 

علیه مرجع دولتی بر مبناي بهاي روز  دولتی در دعاوي سابق و قطعیت حکم خلع ید و قلع و قمع ثانوي

  جوار است؟معامالتی به مثابه اراضی هم

با عنایت به تصمیم دادگاه در خصوص توقف اجراي حکم و ارجاع مراتب به کارشناسی و سپري شدن مدت  -2

شش ماه از تاریخ صدور دستور توقف اجراي حکم، در صورت عدم تمکین دستگاه دولتی به نظریه کارشناسی 

لهم ضمانت اجراي تشریفات یا تعلل یا تأخیر در روند اظهارنظر کارشناسی با درخواست وکیل محکوم

ه از بگذاري و ارجاع به کارشناسی و تحمیل هزینه و وقت به اصحاب دعوي، توقیف و برداشت محکومقیمت

کم خلع ید و قلع و حساب دولتی به صرف نظر کارشناسی است و یا عدول از دستور سابق و ادامه اجراي ح

  قمع؟



با توجه به قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده یک الیحه قانونی یادشده مبنی بر پرداخت یا تودیع قیمت  -3

روز، آیا دادگاه مکلف است موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسی مطابق مقررات الیحه قانونی مذکور ارجاع 

کند؟ در صورت پذیرش ارجاع به هیأت ب دادگاه کفایت میدهد و یا ارجاع امر به کارشناس واحد منتخ

الطرفین یا منتخب دادگاه، آیا داشتن صالحیت کارشناسی متشکل از کارشناسان منتخب طرفین و مرضی

کارشناسی با توجه به وضعیت کنونی و کاربري عملی ملک در خصوص کارشناسان ضروري بوده و یا اصحاب 

  شناسی با هر تخصصی هستند؟دعوي مختار به معرفی هر کار

  

 پاسخ:

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و  1) به ماده 2/2/1388با عنایت به تبصره الحاقی ( -3و  2، 1

شوراي انقالب، دستگاه اجرایی  1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب امالك براي اجراي برنامه

موقت، برابر مقررات الیحه قانونی یادشده باید قیمت روز متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور 

ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه امالك را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن

ت. اي نداشته و مواجه با تکلیفی نیسبراي تعیین قیمت روز امالك منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه

ذکر است چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز  شایسته

  امالك یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/417   

  ح 417-139-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که در قرارداد اجاره شرط داوري وجود داشته باشد آیا در صورت وجود سایر شرایط قانونی داور 

  تواند نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام نماید؟می

 پاسخ:

، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 496و  454با توجه به مواد 

 تواند طبقارجاع اختالفات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوري منعی ندارد و داور می

ت مقررات رسیدگی و رأي خود را در خصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند که رأي مذکور طبق مقررا

قانون  3شود. اما رأي داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می

  .پذیر استصدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان 1376روابط موجر و مستأجر مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

همعاون اداره کل حقوقی قوه قضایی



 

1400/05/31    

7/1400/411   

  ك 411-186/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟

گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات اسناد تجاري که به عنوان تضمین در اختیار دیگري قرار می -1

جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوي وام گیرنده تا زمان تضمین است. بر فرض مثال سند تجاري که 

رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضاي مهلت تسویه نهایی گیرد و بهتسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می

وام، وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاري به عنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت بدهی 

  طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است.در اختیار 

چنانچه منشا اولیه صدور سند تجاري بابت پرداخت ثمن باشد لیکن به علت فسخ قرارداد و طی توافق آتی  -2

  ند؟ک طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاري از استرداد خودداري یا آن را تصاحب

شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادي از قبیل مدارك شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند  -3

  رسمی یا قولنامه خرید باشد.

شاکی سند تجاري را به صورت مشروط جهت مصرف معین به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق  -4

رج کند. این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی شرط، سند تجاري مربوطه را در همان مصرف معین خ

سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم دار میاز ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه

  کند، بسیار رایج است.

  

 پاسخ:

خیانت در براي تحقق جرم » سپردن«از واژه  1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  674ماده  -1

. فرد اجالي آن است» سپردن«به کار رفته است که البته » داده شده«امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول 

در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادي یا قانونی است. و هر 

ر (امانت قانونی، قراردادي یا عرفی) بین طرفین زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آو



یابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می

تضمین حسن اجراي قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجراي قرارداد، آن 

ده مسترد کند، اما وي این چک امانی را به بانک محالعلیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودي، را به صادرکنن

محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت براي » استعمال«گواهی عدم پرداخت اخذ کند، 

زه خیانت در صاحب حساب، ضرر (اعم از مادي یا غیرمادي) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق ب

وجود دارد که تشخیص آن بر  1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  674امانت مذکور در ماده 

  کننده است.عهده مرجع قضایی رسیدگی

که از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع در فرض سؤال با توجه به این -2

م استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت امانی محسوب میشود، در صورت عد

قانون مجازات  674در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده 

  باشد. 1375اسالمی(تعزیرات) مصوب 

اسناد هویت یا مالکیت (اعم ، 1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب  674با توجه به اطالق ماده  -3

از رسمی و عادي) موضوع استعالم نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وي 

شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع ها به دارنده اسناد یادپس از امتناع از استرداد آن

که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته نتواند مشمول ماده موصوف شود و صرف ایمی

ها (که توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنشود؛ زیرا میباشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی

  شده است) استفاده کرد.دهنده بزه یادمهمترین رکن تشکیل

مانت نسبت به سند تجاري بوده و متهم مدعی است که در مواردي که شکایت شاکی دایر بر خیانت در ا -4

سند تجاري وجه التزام انجام تعهدي بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، 

بازپرس در رسیدگی به شکایت، الزم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاري و تصاحب بدون حق یا 

قانون  674بر خالف توافق متهم نسبت به سند تجاري مورد شکایت را وفق ماده  استعمال غیر مجاز یا تصرف

احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در  1375مجازات اسالمی(تعزیرات) مصوب 

  شود.امانت محقق می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی



معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/20    

7/1400/405   

  ك 405-186/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از باب توهین  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرا) مصوب  513آیا توهین به مراجع بزرگ تقلید طبق ماده 

  به مقدسات اسالم قابل مجازات است؟ اگر مطابق این ماده قابل مجازات نیست مستند قانونی را بیان نمایید.

 پاسخ:

، اشخاص، اشیاء و 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  513در ماده » مقدسات اسالم«منظور از 

ها ها مستلزم انکار دین و اهانت به آناموري است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسالم باشد و انکار آن

نظر داشته باشند؛ ها اتفاق مستلزم اهانت به اساس دین اسالم باشد و تمام مذاهب اسالمی در مقدس بودن آن

عبه و ... ؛ بنابراین اموري را که هر چند بر اساس موازین اسالمی همانند ذات احدیت، قرآن مجید، پیامبر اکرم، ک

گیرند؛ جاي نمی» مقدسات اسالم«شمرد، در تعریف » مقدس«ها را توان آنقابل احترام و با ارزشند، اما نمی

یق مض همانند پدر و مادر، معلم، آبروي مؤمن، قبور صلحا و اولیاء و ... . بر این اساس و با عنایت به تفسیر

ور ها به طاند، اما توهین به آنهر چند قابل احترام و تکریم» مراجع تقلید«نصوص کیفري و لحاظ قاعده درأ، 

قانون  6ماده  8انگاري نشده است، و مشمول عمومات توهین به افراد در قوانین کیفري است. بند خاص جرم

اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم « و همچنین» اهانت به دین مبین اسالم و مقدسات آن«مطبوعات 

  که توهین به مراجع مسلم تقلید را مستقل از مقدسات اسالم ذکر کرده است، مؤید این برداشت است.» تقلید

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/10    

7/1400/402   

  ك 402-186/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون وصول برخی از  3بند یک ماده  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  6آیا تبصره ماده 

را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

قانون فوق، به عنوان مجازات  3ي بند یک ماده مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد، آیا جزاي نقد

  قانونی و اصلی، مالك صالحیت مرجع رسیدگی کننده است؟

 پاسخ:

ناظر به موردي است که مجازات قانونی جرم  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37اوالً، تبصره ذیل ماده 

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

  شود.نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می

قانون  3ماده  1از بند » حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا«ثانیاً، با توجه به حذف عبارت 

قانون کاهش مجازات حبس  15وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده 

ها تا سه ماه حبس است (حبس تعزیري درجه هشت)، از ، جرایمی که مجازات قانونی آن1399تعزیري مصوب 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  68و  65ند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد شمول ب

  شوند.به مجازات جایگزین حبس محکوم می 29/10/1394مورخ  746و رأي وحدت رویه شماره 

حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز «قانون کاهش مجازات حبس تعزیري فقط عبارت  15ثالثاً، طبق ماده 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین حذف شده است  3ماده  1از بند » حبس

  و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/10    

7/1400/401   

  ك 401-186/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا پرونده با موضوع تخریب که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد میلون (نود میلیون ریال) است، به جهت 

ت گیرد، بدون کیفرخواسنقدي که در کدام درجه تعزیر قرار مینسبی بودن مجازات و صرف نظر از میزان جزاي 

  شود؟که باید با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود یا اینبه دادگاه کیفري دو ارسال می

 پاسخ:

مجازات بزه تخریب در فرض سؤال صرفاً جزاي نقدي نسبی است و در مواردي که جرم فقط داراي مجازات 

و لحاظ قسمت اخیر  20/4/1396مورخ  751جزاي نقدي نسبی است، با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

قانون  340، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  3تبصره 

  شود.مستقیماً در دادگاه کیفري مطرح می 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/399   

  ح 399-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 الحساب مبلغمطرح و میزان خواسته را علیالمثل ملک را دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت» الف«شخص 

شده هزینه دادرسی را پرداخت کرده است. دادگاه پس دویست و ده میلیون ریال تقویم و بر اساس مبلغ تقویم

از جلسه اول رسیدگی قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر و کارشناس منتخب ارزش ریالی خواسته خواهان 

اسی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین و محاسبه کرده است. دادگاه در نهایت دعواي را تا زمان اجراي قرار کارشن

حقی خواهان صادر کرده است؛ در این فرض، هزینه تجدیدنظرخواهی چه خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بی

مبلغ  اساس میزان است؟ آیا باید بر اساس تقویم اولیه خواهان در دادخواست بدوي تعیین و محاسبه شود یا بر

  تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگاه؟

 پاسخ:

 1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14مستفاد از بند 

با اصالحات و الحاقات بعدي در مواردي که قیمت خواسته در دعاوي مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم 

الحساب وفق جدول تعرفه خدمات پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علینیست، تقویم خواسته عمالً امکان

 لغ قطعی آن پس از تعیین قیمتشود و مبقضایی ابالغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می

حساب یا الشود. بنابراین تقویم خواسته به صورت علیخواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می

عناوین مشابه از حیث هزینه تجدیدنظرخواهی مؤثر در مقام نیست و هزینه تجدیدنظرخواهی بر اساسی مبلغی 

  شود.کند، محاسبه و وصول میي خواسته تعیین میکه دادگاه پیش از صدور حکم به عنوان بها

 دکتر احمد محمدي باردئی
 

1400/05/12    

7/1400/393   

  ع  393-58-1400شماره پرونده:  

  

  



  استعالم:

گونه که مستحضرید به منظور حفظ و استمرار خدمات قضات محترم که داراي شرایط بازنشستگی هستند، همان

گیري از خدمات ایشان اخذ و به العالی) به منظور بهرهمجوزي از مقام معظم رهبري (مدظله 1389در سال 

استناد آن مشمولین واجد شرایط با اعالن تمایل و یا تعهد سه سال خدمت، مازاد پاداش خدمت دریافت کردند؛ 

هاي و بخشی از هزینه) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت 1از طرفی زمان پرداخت پاداش خدمت طبق ماده (

با اصالحات بعدي به هنگام بازنشستگی مقرر شده است. خواهشمند  1375ضروري به کارکنان دولت مصوب 

التفاوت پاداش پایان خدمت صدور حکم بازنشستگی قطعی (منفک شدن است در خصوص زمان پرداخت مابه

  از قوه) اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

 1375هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب داش پایان خدمت و بخشی از هزینهمستفاد از قانون پرداخت پا

با اصالحات بعدي  1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  49با اصالحات بعدي و ماده 

شود و با فرض پرداخت پاداش پاداش پایان خدمت حداکثر تا سی سال خدمت کارکنان محاسبه و پرداخت می

شده به قضات واجد شرایط بازنشستگی با مجوز خاص مقام معظم رهبري، پرداخت مبالغ دیگر تحت  خدمت یاد

به لحاظ انتفاي موضوع به جهت پرداخت » التفاوت زمان پرداخت با زمان صدور حکم بازنشستگیمابه«عنوان 

  قبلی پاداش مزبور، فاقد توجیه قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/387   

  ح 387-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه در دادنامه مقدم بر صحت قرارداد و در دادنامه مؤخر بر بطالن آن توسط دو محکمه متفاوت حکم 

هم صورت نپذیرفته باشد و خواهان مستند به دادنامه خواهی قطعی صادر شده باشد و اعاده دادرسی و فرجام

  صحت قرارداد دعواي مطالبه وجه ثمن قراردادي را مطرح کندفتکلیف چیست؟ آیا دعوي قابل استماع است؟

 پاسخ:

در فرض سؤال که پیرامون قراردادي، دادنامه مقدم بر صحت آن و دادنامه مؤخر بر بطالن آن توسط دو دادگاه 

شده است، مادام که در خصوص آراء متعارض برابر مقررات مربوط از جمله اعاده دادرسی متفاوت صادر 

تعیین تکلیف نشده باشد، در خصوص دعواي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477موضوع ماده 

  مطالبه وجه ثمن قراردادي امکان اتخاذ تصمیم ماهوي وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/383   

  ح 383-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

له بابت اقساط علیه از پرداخت آن خودداري کند و محکومبه تقسیط شده باشد و محکومچنانچه محکوم-1

ید؟ خسارت گیردر این فرض خسارت تأخیر تأدیه تعلق میپرداخت نشده خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند؛ آیا 

تأخیر تأدیه مبالغ پرداخت نشده در حکم قطعی اعسار تقسیط یافته را مطالبه کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق 

  گیرد؟می

 بینی شده و به علت عدم انجام تعهد در موعددر قراردادي بین طرفین وجه التزام عدم انجام تعهد پیش -2

له عالوه بر اصل وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه مقرر متعهد به پرداخت وجه التزام محکوم شده است. متعهد

  گیرد؟وجه التزام  را نیز مطالبه کرده است؟  به وجه التزام قراردادي آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق می

  

 پاسخ:

آن  1379ومی و انقالب در امور مدنی مصوب هاي عمقانون آیین دادرسی دادگاه 522مستفاد از ماده  -1

رغم تمکن مالی از پرداخت است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي به

دین امتناع کند؛ از سوي دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه داللت بر آن 

د؛ شورف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمیدارد که عدم پرداخت دین از ط

که بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی

ضافه د. اگیرکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیدادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می

علیه علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومشود در فرضی که محکوممی

یادشده قابل اعمال به نظر  522نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است(پیش پرداخت) تأخیر کند، ماده 

  رسد.می

قانون  522مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده  -2

و از جمله فرع بر آن است که مدیون  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه



الذکر، در فرض سؤال تا زمانی که قبه رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا با عنایت به بند فو

یادشده محقق نشده  522استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 

توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه است، نمی

التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق  به سبب عدم پرداخت این وجه

توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام یادشده می 522خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده 

  موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

ه کل حقوقی قوه قضاییهمعاون ادار



 

1400/05/19    

7/1400/380   

  ح 380-88-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و  1355قانون صدور چک مصوب  14ماده  2با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجراي تبصره 

کننده پس از الحاقات بعدي به تسلیم گواهی اعالم مفقودي چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعالم

صدور گواهی یادشده مدعی یافتن چک باشد و براي رفع مسدودي چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا 

تقیما به تواند مسکه متقاضی مییا این تکلیفی براي صدور دستور رفع مسدودي براي مرجع قضایی وجود دارد

  بانک مراجعه کند؟

 پاسخ:

)، دادگاه صرفًا 14/10/1376قانون صدور (چک اصالحی مورخ  14ماده  1که برابر تبصره با عنایت به این

لزم کند که رفع آن مستکند و اصوالً دستوري مبنی بر عدم پرداخت صادر نمیگواهی تقدیم شکایت صادر می

دهنده قانون یادشده دستور 14که وفق ذیل تبصره یک ماده ستور از مرجع قضایی باشد و نظر به اینصدور د

تواند رأساً انصراف خود را از مسدودي حساب اعالم کند و از آنجا که مسدودي مسدودي چک (دارنده) می

فع ی تکلیفی در اعالم ررسد اصوالً مرجع قضایحساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می

مسدودي به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعالم کند تا 

  تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/19    

7/1400/379   

  ح 379-192-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مجاور و صحیح نبودن جانمایی به دلیل تبعیت از ساختمان» الف«در زمان احداث ساختمان توسط شخص 

شود هاي صورت گرفته  مشخص میگیرد. پس از بررسیها بخشی از ساختمان   در پالك مجاور قرار میپالك

شوراي  1358اجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به امالك مصوب که موضوع مشمول الیحه قانونی ر

حاظ باید با لدر دو طبقه باشد، آیا میزان تجاوز و تعیین خسارت می» الف«انقالب است. که چنانچه ساختمان 

  فضاي باالي زمین محاسبه شود یا صرفاً مالك محاسبه عرصه و خود زمین است؟ 

 پاسخ:

شوراي  1358یحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به امالك مصوب برابر ماده واحده ال

انقالب، متجاوز باید قیمت عرصه مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس پرداخت کند. بدیهی است کارشناس در 

تعیین قیمت عرصه به میزانی که تجاوز شده، کلیه عوامل و جوانب امر از قبیل تراکم را نیز مورد توجه قرار 

  خواهد داد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

اداره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون 



 

1400/05/17    

7/1400/375   

  ح 375-68-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث  3در بیمه حوادث راننده موضوع ماده 

نامه مصوب بیمه حوادث راننده اجباري شده است بر اساس این ماده و آیین 1395ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

هیأت وزیران در صورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادي به عنوان غرامت به ورثه وي پرداخت 

لث خودرو انامه شخص ثنفع است؛ زیرا بیمهها فاقد فرم تعیین ذينامهشود. این نوع بیمه بر خالف دیگر بیمهمی

بینی نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛ لذا پیشتوانند از بیمهمحور بوده و افراد متعددي می

راننده مسبب  ترین حالت پیش بینی ورثهپذیر نیست و صحیحنفع مسبب حادثه امکانافرادي خاص به عنوان ذي

تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت  نامه حوادث راننده استنفع بیمهبه عنوان ذي

نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وي پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت کرده باشد، غرامت بیمه

ها و شعب اي ندارد؛ با وجود این برخی دادگاهغرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه

الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا قانون فوق 3اي احکام بدون توجه به این امر و بر خالف مفاد ماده اجر

شمند است کنند.خواهسرمایه بیمه عمر را ماترك متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می

  در این خصوص اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

باري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب قانون بیمه اج 3اوالً، ماده 

هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت براي صدمه بدنی یا  1396/ 28/4نامه اجرایی آن مصوب و آیین 1395

فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا 

شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور ورثه قانونی وي پرداخت می

ود و بر شنامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت مینفع در زمان اخذ بیمهنبودن تعیین ذي

  جاهت قانونی است.این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترك متوفی فاقد و



تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه که در بیمه عمر، شخص میثانیاً، با توجه به این 

ها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن

  و قابل توقیف بابت بدهی وي نیست.

  

 احمد محمدي باردئیدکتر 

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/20    

7/1400/373   

  ك 373-192-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به مسکونی تبدیل شود، آیا این عمل » مرتع«چنانچه در اثر تخلف نهادهاي قانونی، در حریم شهر کاربري 

زراعی و باغی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، تحت چه عنوانی قابل مشمول قانون حفظ کاربري اراضی 

  پیگرد قانونی است؟

 پاسخ:

نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی ماده یک آیین» ت«ها در بند اوالً، اراضی زراعی و باغ

شده مشمول بزه مذکور با اصالحات بعدي تعریف شده است و صرفًا اراضی یاد 1386ها مصوب زراعی و باغ

  الذکر است.قانون فوق 3در ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/09    

7/1400/366   

  ك 366-186/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش  11در ماده  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  656و  657، 661، 665جرایم موضوع مواد 

اند: نخست، ارزش مال مسروقه با دو شرط قابل گذشت محسوب شده 1399مجازات حبس تعزیري مصوب 

قانون  11بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم، سارق فاقد سابقه کیفري موثر باشد. با عنایت به تبصره ماده 

ل ها به نصف تقلیشوند تا مجازات آنگذشت محسوب می مذکور، آیا جرایم مذکور بدون لحاظ آن شرایط قابل

به صورت مطلق قابل  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  656یابد؟ به طور مثال، آیا جرم موضوع ماده 

  گذشت است یا آن دو شرط الزم است؟

  

 پاسخ:

دن جرایم است. ، اصل بر غیر قابل گذشت بو1392قانون مجازات اسالمی مصوب  103با توجه به صدر ماده 

که در استعالم آمده  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  656و  657، 661، 695هاي موضوع مواد سرقت

به طور مطلق قابل گذشت نیستند، بلکه به  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104است، با توجه به ماده 

هاي موضوع مواد مذکور شوند. یعنی در سرقتشرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می

چنانچه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد طبق 

شوند و مشمول تقلیل مجازات قابل گذشت محسوب می 1399تعزیري قانون کاهش مجازات حبس  11ماده 

باشند واال چنانچه سارق داراي سابقه محکومیت مؤثر کیفري باشد حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر نیز می

شمول  است از» غیر قابل گذشت«یا ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال باشد چون بزه سرقت 

  شود.قانون کاهش مجازات حبس تعزیري نیز نمی 11زات حبس موضوع تبصره ماده تقلیل مجا

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/12    

7/1400/363   

  ك 363-186/2-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی فقط  62مذکور در ماده » در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی«آیا عبارت: 

قانون مجازات  47قانون مجازات اسالمی و شرایط آن است یا این که ناظر به مفاد ماده  40ناظر به ماده 

مهیا باشد،  40شرایط مذکور در ماده چنانچه  47باشد؟ به عبارت دیگر، در جرایم  موضوع ماده اسالمی نیز می

  ممکن است؟ 62آیا اعمال ماده 

  آیا مفاد مواد مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري نیز در این زمینه باید رعایت شود؟ -2

 پاسخ:

ه گذار بقانون مجازات اسالمی، وجود شرایط مقرر براي تعویق مراقبتی است و چنانچه قانون 62شرط اعمال ماده  -1

هم نظر داشت، به این موضوع  47ممنوعیت آزادي تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده 

راي گذار باست. در واقع قانون اشاره کرده» لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی«که فقط به کرد؛ حال آنتصریح می

این قانون تکرار نکند، به استفاده از  62قانون مجازات اسالمی را در ماده  41ماده » ب«که شرایط مذکور در بند آن

  این عبارت اکتفا کرده است.

سامانه  گذار تحت نظارتقانون مجازات اسالمی، قانون 62) به ماده 23/2/1399(الحاقی  2با توجه به تبصره  -2

(سیستم)هاي الکترونیکی قرار دادن محکوم به حبس را در مورد جرایم تعزیري درجه دو، سه و چهار در صورت 

  هاي حبس و احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی قابل اِعمال دانسته است.گذراندن یک چهارم مجازات

 دکتر احمد محمدي باردئی

قوه قضاییهمعاون اداره کل حقوقی 



 

 

1400/05/13    

7/1400/351   

  ك 351-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

که ناظر به  1371/12/2مورخ  581با توجه به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 

مجلس شوراي اسالمی است و در  1362/2/11هاي انقالب مصوب قانون حدود صالحیت دادسراها و دادگاه

هاي ضمن آن، مرجع رسیدگی به هر نوع ادعاي حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده

قانون آیین دادرسی  148ماده  2دادگاه انقالب، دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 

ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد، رسیدگی به  االطالق چه دادنامه سابقهکیفري علی

اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعالم داشته 

است، آیا رأي وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین الحق بر قانون حدود صالحیت دادسراها و 

باشد و به عالوه تفکیک االتباع میشوند الزمقانون حاکم شمرده می 1362/2/11هاي انقالب مصوب ادگاهد

  ها  با قانون موافقت دارد؟ هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آنبین دادنامه

 پاسخ:

اوالً، در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوري 

اسالمی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعاي حقی نسبت به 

هیأت عمومی دیوان  2/12/1371مورخ  581امالك نامشروع و مصادره شده طبق رأي وحدت رویه شماره 

  عالی کشور در صالحیت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی است.

ثانیاً، در صورتی که به تبع دعواي اصلی، متضرر از جرم نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال 

رسیدگی به ) اعتراض کند، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148موضوع جرم (مذکور در ماده 

اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضایی که صالح به رسیدگی 

  شود.به اصل دعوا است، مورد رسیدگی واقع می

ثالثاً، در صورتی که صرفًا نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده 

  شود: ) اعتراض شده باشد، حسب مورد به شرح ذیل رفتار می1392ن دادرسی کیفري مصوب قانون آیی 148



و لحاظ تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427و  426و مواد  148ماده  2الف) مطابق تبصره 

، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفري 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  5

یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا براي 

که قانون مرجع دیگري را تعیین استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مگر این

 علیه و صدور رأي از سويکه قابلیت فرجام رأي صادره نسبت به محکومراین و با لحاظ اینکرده باشد؛ بناب

شعبه دیوان عالی کشور به تنهایی موجب تغییر صالحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض 

ادگاه د رسد در فرض مطروحه نیزشود، به نظر میمعترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعالم) نمی

قانون آیین  420تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 

  خارج است. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

سی قانون آیین دادر 418و  417هاي کیفري، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد که در پروندهب) با تذکر این

که فرض سؤال فاقد موضوعیت است و با لحاظ این 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

نیز که ناظر  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و  146از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 

انون آیین دادرسی کیفري مصوب ق 148ماده  2با توجه به تبصره  باشد،بر نحوه اجراي حکم است، خارج می

در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفري زیان دیده است » متضرر«که کلمه و این 1392

که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفري است، اعتراض اخیر نیز تابع شود و با لحاظ این¬نیز می

گفته، مرجع رسیدگی به قانون پیش 148ماده  2استناد به تبصره  آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با

اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه کیفري در خصوص اموال و اشیاي موضوع جرم در هر حال دادگاه 

  تجدیدنظر استان است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/20    

7/1400/346   

  ح 346-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه در ملک خود و بر سر راه عبور (حق ارتفاق) ثالث مبادرت به ایجاد و نصب چنانچه در موضوعی محکوم

محکوم شود، آیا اجراي » رفع ممانعت از راه عبور«درب آهنی نموده باشد و طی حکم قطعی دادگاه اجماال به

که با واگذاري کلید به صاحب حق ارتفاق منزله تخریب و برداشتن کامل درب است و یا این حکم لزوماً به

  (شاکی) نیز حکم دادگاه قابلیت اجرایی دارد؟

 پاسخ:

دون له باي باشد که محکومکیفیت اجراي حکم رفع ممانعت از حق در دعواي حقوقی و کیفري باید به گونه

متعارف و معمول اعمال کند و اجراي حکم الزاماً مستلزم تخریب و برداشتن مانع حق خود را در محل آن به نحو 

  مانع نیست. در هر حال تشخیص مصداق و کیفیت اجراي حکم در محل با مرجع قضایی مربوط است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/31    

7/1400/342   

  ح 342-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  :1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 212در خصوص ماده 

  شود؟هاي خصوصی نیز میها در این ماده شامل بانکآیا واژه بانک -1

راجع کننده، در صورتی که ماستعالمبا توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه  -2

مربوط از ارائه سند یا اطالعات مربوط به دعوي به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه 

صالحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت 

  تعقیب به دادسرا اعالم کند؟

 سخ:پا

با اصالحات و  1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 38ماده  2مستفاد از تبصره  -1

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  652الحاقات بعدي که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده 

قانون  212مجازات انفصال از خدمات دولتی را براي بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده 

  شود.هاي خصوصی نمینیز شامل بانک 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

را مورد تصریح قرار داده است، با یادشده، رسیدگی در همین دادگاه  212نظر به این که قانونگذار در ماده  -2

  احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/23    

7/1400/340   

  ع 340-98-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي در صورتی  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103ماده  3مطابق تبصره 

که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي 

  وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

که هر ر حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینمقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظو

شود مثالً چنانچه پرونده داراي وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به نوع واگذاري را شامل می

  صورت جداگانه وکیل دیگري نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روي وکالتنامه اخیر ضروري است؟

  

 پاسخ:

تواند براي انجام تمام یا قسمتی از مورد قانون مدنی، می 672وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده 

آید و با الواسطه موکل به شمار میوکالت به دیگري تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم ، وکیل مع

نامه تعرفه آیین 6و تبصره ماده  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103ماده  3عنایت به تبصره 

رئیس قوه قضاییه، چنانچه  28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقحق

پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالتنامه 

تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالتنامه ابطال و الصاق نماید تابع مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون 

الوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفاي وکیل اول، وکیل دوم اعالم وکالت کرده و وکالت وکیل حق

گفته، تمبر مالیاتی الزم نامه پیشآیین 6الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده اول را ادامه دهد و شخصًا نیز حق

که اسامی هر دو وکیل در یک وکالتنامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالتنامه جدید را الصاق کند؛ اعم از این

را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگري را به دادگاه معرفی کرده است، 

هاي مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از قانون مالیات 103ماده  3موضوع منصرف از تبصره 

الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق



ی اگر همان ، ولباشند و در نتیجه دلیلی بر انتفاي تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود نداردمنعقده می

یاتی که یک بار تمبر مالوکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعالم وکالت کند، با عنایت به این

  توان وي را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.را ابطال کرده است، نمی

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/31    

7/1400/334   

  ح  334-115-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که فروش اموال عمده شرکت منجر به کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص، طبق قانون تجارت با توجه به این

  العاده است حال:و اساسنامه شرکت در صالحیت مجمع عمومی فوق

اختیار اتخاذ تصمیماتی را به هیأت مدیره واگذار کند که نوعی  تواندآیا مجمع عمومی عادي سالیانه می -الف

  العاده و بر خالف قانون و همچنین مفاد اساسنامه شرکت است؟دخالت در اختیارات مجمع عمومی فوق

چنانچه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره وقت شرکت اختیار فروش اموال شرکت را داشته باشد؛ اما اموال  -ب

ن بخس و براي مثال یک چهارم قیمت واقعی به شخص ثالث بفروشند، معامله چه وضعیتی شرکت را به ثم

  دارد؟ آیا از طرف مدیر تصفیه شرکت قابل ابطال است؟

  

 پاسخ:

شودِ؛ بلکه فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساساً به کاهش سرمایه منجر نمی -الف

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون  189و  141کاهش سرمایه برابر مواد راجع به  هرگونه اتخاذ تصمیم

شود و لذا پاسخ به سؤال العاده اتخاذ میو دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوق 1347تجارت مصوب 

  منتفی است.

ست و االصول معامالت قبل از تاریخ توقف صحیح ا، علی1311قانون تجارت مصوب  423برابر ماده  -ب

ور که معامله مذکتواند متعرض این معامالت شود؛ مگر اینمدیر تصفیه در صورت ورشکستگی شرکت نمی

قانون یادشده باشد که ممکن است حسب مورد قابل فسخ یا  557به بعد و ماده  424حسب مورد مشمول مواد 

  ابطال باشد که در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

  

 کتر احمد محمدي باردئید

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/327   

  ح  327-26-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه منزل مسکونی  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده 1مطابق تبصره 

علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگري از وي در دسترس نباشد و محکوم

له کننده رأي نباشد، به تقاضاي محکوممشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا

نی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانو

علیه خواهد شد. چنانچه واحد اجرا جهت ارزیابی قیمت منزل مسکونی موضوع را به صرف تأدیه دیون محکوم

علیه از مسکن و کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت مسکن را معین کند، آیا جهت احراز شأن عرفی محکوم

که دادگاه نیز رأساً اً و ضرورتاً دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کندیا اینخارج کردن قیمت آن الزام

  له دهد؟تواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وي جدا کند و مابقی را تحویل محکوممی

 پاسخ:

قانون نحوه  24ماده  1علیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره گرچه تشخیص شأن عرفی محکوم

که باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین ، با توجه به این1394هاي مالی مصوب اجراي محکومیت

  این قیمت با کارشناس است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/09    

7/1400/320   

  ك 320-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري رد تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض است و مطابق ماده  427ماده  2مطابق تبصره 

قانون مذکور، قرارهاي رد درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی در فرض مذکور، یعنی عدم رفع  440

نقایص یا خارج از مهلت قانونی بودن، حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی 

ض کرده است، قرار کشور است. چنانچه دادگاه بدوي با پذیرش عذر فردي که خارج از مهلت قانونی اعترا

  قبولی تجدیدنظرخواهی صادر کند آیا قرار قبولی قابل اعتراض از ناحیه شاکی است؟

 پاسخ:

در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  432قرار قبولی درخواست تجدید نظر و فرجام که طبق ماده 

م خارج از مهلت، توسط کننده در تقدیم درخواست تجدیدنظر یا فرجاصورت موجه شناختن عذر درخواست

قانون یادشده قابل تجدیدنظر نیست و قرار قبولی  427ماده  2شود، با عنایت به تبصره دادگاه صادر می

  این قانون ندارد. 440درخواست تجدید نظر و فرجام ارتباطی به ماده 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/06    

7/1400/319   

  ع 319-108-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

توانند یا توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره قانون کار که مقرر داشته است: طرفین می 11با التفات به ماده 

م به که ملزآنآزمایشی کار تعیین نمایند. در خالل این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی

رداخت خسارت باشد، رابطه کار را قطع نماید در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد، وي پ

ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید، کارگر فقط 

جهت ادامه همکاري در اثناي ، در صورت عدم تمایل کارگر »مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود

هایی که کارگر قبل از شروع به کار به منظور تضمین مدت آزمایشی، آیا کارفرما استحقاق مطالبه وجه سفته

  حسن انجام کار سپرده است را دارد؟

 پاسخ:

، درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در 1369قانون کار مصوب  8مستفاد از ماده 

رخورداري از مزایاي مقرر در این قانون شود، ممنوع است؛ بنابراین در فرض استعالم، چنانچه اخذ سفته از ب

جانبه قرارداد کار (قطع رابطه کارگر در زمان انعقاد قرارداد کار به منظور تحدید حقوق کارگر در فسخ یک

حیح نبوده و کارفرما استحقاق مطالبه قانون کار باشد، ص 11کار) در خالل دوره آزمایشی کار موضوع ماده 

  وجه سفته مزبور را نخواهد داشت

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/12    

7/1400/318   

  ع 318-1/7-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري در مورد رفع ابهام  117با توجه به حکم مذکور در ماده 

کدام شعبه است؟ اگر رأي در شعبه بدوي دیوان صادر و به آن » شعبه صادرکننده رأي«از رأي، منظور از 

اعتراض شود و در شعبه تجدیدنظر رأي بدوي تایید شده باشد، رفع ابهام از رأي بر عهده شعبه بدوي است یا 

  جدیدنظر؟ت

 پاسخ:

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  117در ماده » شعبه صادرکننده رأي«منظور از 

که این قانون، حسب مورد شعبه بدوي است که رأي آن قطعی شده است؛ بدون آن 112با لحاظ ماده  1392

در مرحله تجدید نظر به آن رسیدگی شود و در صورتی که رأي از شعبه تجدید نظر صادر شده باشد، شعبه 

 رکه رأي شعبه بدوي را تأیید و یا نقض و رأي دیگري صادتجدید نظر دیوان عدالت اداري است؛ اعم از این

  کرده باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/317   

  ح 317-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدنی وجود خیار فسخ براي متبایعین یا وجود اجلی براي تأدیه ثمن، مانع انتقال نیست.  363طبق ماده 

در فقه امامیه به عنوان منبع قانون مدنی ایران عقد علت تامه نقل و انتقال است و ثبوت خیار مانع حصول 

جلد دوم  89در صفحه ملکیت نیست؛ زیرا جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن داللت دارند. میرزاي قمی 

تواند االظهر چون نمیالشتات در این خصوص معتقدند:  هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد، علیجامع

جلد اول کتاب  175استرداد عین بکند، باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند. مرحوم سید یزدي نیز در صفحه 

فسخ نیست؛ در این صورت به جاي چیزي که تلف شده است سوال و جواب معتقدند تلف یکی از عوضین مانع 

شود. با توجه به توضیحات فوق شخصی مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می

به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک دستگاه آپارتمان را به ثمن معلوم خریداري  1393در مرداد ماه سال 

ملک را  1393ن را به اشخاص ثالث منتقل می کند؟ مالکان جدید نیز در بهمن ماه و در آذر ماه همان سال آ

اند مالک اولیه در اسفند همان سال و با استفاده از خیار فسخ (غبنی بودن به عقد بیع به دیگري انتقال داده

را مانع اعمال حق  معامله) مبادرت به اعمال خیار فسخ نموده و در نهایت دادگاه تجدیدنظر انتقال بعدي مبیع

  خیار فسخ ندانسته و حکم به تأیید و تنفیذ فسخ معامله اولیه داده است.

  که به مانند بطالن اثر قهقرایی دارد؟آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است یا آن -1

ا سخ معامله شهریور تتکلیف قانونی معامالت صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و پیشاز ف -2

  اسفند ماه از لحاظ حقوقی چیست؟

توان در مورد قانون مدنی بنا به وحدت مالك و الغا خصوصیت می 286آیا از احکام اقاله مذکور در ماده  -3

  فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ به عبارت دیگر، آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز قابل تسري است؟

اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و پیش از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع  آیا انتقال به -4

  شود؟محسوب می

  



 پاسخ:

ا هحق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینبین اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي -1

استرداد عین عوضین در صورت وجود و موجب انحالل عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً 

  ها در صورت تلف ضروري است.مثل یا قیمت آن

هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده «که قانون مدنی مبنی بر این 454با توجه به حکم مقرر در ماده  -4و  3، 2

اگر پس از عقد بیع «دارد همان قانون که مقرر می 455و ماده ...» شود باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی

مشتري تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب 

 363، 287و مواد  286و دیگر مواد قانون مدنی مانند مالك ماده ...» زوال حق شخص مزبور نخواهد شد 

این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ  364و

که برخالف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول زند؛ مگر اینبعدي به آن صدمه نمی

 810اشد. رأي وحدت رویه شماره صریحاً یا ضمناً براي مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده ب

هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردي است که در قرارداد بر خالف قاعده  4/3/1400مورخ 

  صدراالشاره تصریح شده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/20    

7/1400/314   

  ح 314-26-1400 شماره پرونده: 

  استعالم:

علیه مالی که حبس محکومبا عنایت به این 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  55و  54در خصوص مواد 

از مواردي است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوي به عمل آید که این امر در 

 1396/8/14مورخ  7/96/1856حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره 

نده به پرول داراي سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکومظاهر امر بر این است که فروش ما

هاي له تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیفپذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکوماجرایی امکان

این  شسابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بالفاصله توقیف و عملیات اجرایی براي فرو

له آید که اختیار به توقیف مال داراي سابقه توقیف قبلی براي محکومیابد از این ماده چنین برمیمال ادامه می

ده آن کننله معرفیعلیه و صرفاً در زمانی قابل اعمال است که شخص محکومبینی شده است و نه محکومپیش

له قرار گیرد. آنچه محل ابهام مورد موافقت محکوم علیه و پیش از توقیف مراتبباشد و یا با تعرفه محکوم

علیه علیه است براي مثال چنانچه محکوماست اقدام واحد اجراي احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه محکوم

در قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک 

ا سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند، نحوه اقدام واحد اجراي احکام باید میلیارد تومان و ب

قانون اجراي احکام مدنی که اختیار پذیرش  55چگونه باشد؟ با توجه به توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده 

علیه مري ندارد،آیا باید محکوله سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تأثیمال داراي سابقه توقیف را به محکوم

له له را براي توضیح دعوت و موضع وي را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکومرا روانه حبس و محکوم

که مال تعرفه علیه ادامه یابد؟و یا با توجه به اینو یا عدم رضایت وي به پرداخت دیون مقدم، حبس محکوم

علیه نماید، باید از حبس محکومدم و محکومیت پرونده فعلی را میبه یعنی توقیف مقشده کفاف هر دو محکوم

قانون  55له به اعمال ماده یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکوم 55خودداري و مال را توقیف و سپس ماده 

علیه که هنوز توقیف راضی نباشد، وضعیت مال معرفی شده از سوي محکوم 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

  علیه باید در حبس بماند؟ ست، چیست؟ آیا محکومنشده ا

  



 پاسخ:

علیه مدعی است مالی که داراي توقیف مقدم است، تکافوي هر دو بدهی وي را در فرض سؤال که محکوم

علیه مال توقیف ، با هزینه محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  54کند، دادگاه برابر ذیل ماده می

شده را ارزیابی و از مقدار زاید نسبت به توقیف مقدم، رفع توقیف نموده و آن را در قبال بدهی دوم توقیف 

منتفی است. ضمناً سوابق  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3کند. در نتیجه اعمال ماده می

له ممکن دانسته است، ناظر یادشده را صرفاً به تقاضاي محکوم 54اعمال ماده اداره کل حقوقی قوه قضاییه که 

علیه مدعی است یاد شده است نه ناظر به حالتی که محکوم 54بر توقیف مازاد احتمالی مال موضوع صدر ماده 

د. شوحراز مینماید و این ادعا توسط واحد اجراي احکام مدنی امال توقیف شده تکافوي بدهی دوم او را نیز می

، چنانچه مطابق نظر 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 4شایسته ذکر است برابر ماده 

علیه حبس نخواهد شد؛ لذا مفاد ماده هاي اجرایی را بنماید، محکومبه و هزینهکارشناس مالی تکافوي محکوم

  یادشده نیز مؤید این برداشت است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/18    

7/1400/312   

  ك 312-19-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

زمینی در دادگاه کیفري به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب 1397شخصی در سال 

 1400جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال محکومیت قطعی یافته است و از آن

  زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است.در محاکم حقوقی دعواي مطالبه قیمت سیب

زمینی موضوع جرم وجود ندارد که با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم، اکنون عین سیببا توجه به این -1

که به جهت مثلی زمینی را مطالبه کند یا اینتواند قیمت سیبو مال هم جزو اموال مثلی است، آیا خواهان می

  تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟بودن مال، خواهان صرفاً می

برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب که، توضیح آن

کنند؛ در مقابل بعضی محاکم استناد می 1339قانون مسؤولیت مدنی مصوب  3دانند و به ماده زمینی مخیر می

کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت قانون مدنی استناد می  311صرفاً مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده 

  پذیرند.را نمی

زمینی، قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان در فرض پذیرش دعواي مطالبه قیمت روز سیب -2

  االدا؟وقوع جرم؛ باالترین قیمت و یا قیمت یوم

  

 پاسخ:

  

  نظر نخست:

گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون

هاي قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجراي محکومیت 312و  311االدا (مذکور در مواد قیمت حین

تواند بدواً مطالبه قیمت ال نمیباشد، صاحب م)، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می1394مالی مصوب 



ها در این خصوص تراضی حاصل که غاصب با این امر موافقت کرده و میان آنمال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن

  شود.

  نظر دوم:

به ترتیب  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  214قانون مدنی و ماده  312و  311گذار ایران در مواد قانون

به و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده در خصوص رد مال مغصو

است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا 

فق است و و بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل

 االداقانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین 312ماده 

است. با این حال، با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی 

  قانون  46آن و ماده  3و  1ویژه مواد ؛ به1339مصوب 

، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و 1356م مدنی مصوب اجراي احکا 

کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوي دادگاه به دعواي 

 کصدکه ممکن است مدت زمان تحویل مال (در فرض سؤال یمطالبه قیمت از سوي مالک نیست؛ به ویژه آن

زمینی موضوع جرم خیانت در امانت) جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتواي برخی فقها و پنجاه تن سیب

اهللا رشتی در کتاب الغصب و مشکالت عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختالف مالک و مانند میرزا حبیب

  ست.کننده این نظر اض سؤال، تقویتغاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فر

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/13    

7/1400/308   

  ح 308-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تأمین چنانچه خواهان، دعواي مطالبه وجه چک را صرفًا به طرفیت ظهرنویس اقامه دعوا کرده و تقاضاي 

خواسته نماید و با صدور قرار  اموال ظهرنویس توقیف شود؛ اما متعاقب آن قاضی پرونده متوجه شود که 

العاده توان با فرض وصول اعتراض از ناحیه ظهرنویس، در وقت فوقدعوي متوجه ظهرنویس نبوده است، آیا می

ن وقت رسیدگی رأي به رفع توقیف اموال به قرار تأمین خواسته رسیدگی و دعواي مطروحه را رد و بدون تعیی

  صادر کرد؟

 پاسخ:

شود و در فرض سؤال، ترتیب اثر دادن به اوالً، توجه یا عدم توجه دعوا به ظهرنویس از امور ترافعی تلقی می

  این ایراد ظهرنویس مستلزم استماع دفاعیات طرف مقابل است. 

رسیدگی  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 116ثانیاً، مطابق ماده 

گذار نحوه و جایی که قانونشود و از آنبه اعتراض به قرار تأمین خواسته در اولین جلسه دادرسی انجام می

صمیم تخاذ تبینی کرده است، محملی قانونی براي رسیدگی به اعتراض و ازمان رسیدگی به اعتراض را پیش

  نسبت به آن خارج از موعد مقرر قانونی وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/23    

7/1400/303   

  ح 303-122-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیأت مدیره و همچنین آیا مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره می 

پیش از انحالل شرکت، امالك شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در آن استقرار یافته است را 

الیحه اصالح قسمتی از  118 به ثالث اعم از سهامدار یا غیر سهامدار بفروشند؟ آیا این فرض  مشمول ماده

  است؟ 1347قانون تجارت مصوب 

چنانچه در اساسنامه، انتقال سهام هر یک از شرکا به شخص ثالث باید به تصویب مجمع عمومی یا هیأت  -ب

  مدیره منوط شده باشد، آیا یکی از شرکا بر خالف آن عمل کند، این انتقال چه وضعیتی دارد؟

 پاسخ:

که اقدام یا شود و احراز ایننفسه خارج از موضوع تلقی نمییا فروش امالك شرکت، فیاوالً، انتقال  -الف

هاي سهامی خارج از موضوع شرکت و یا حدود اختیارات آنان است، امري قضایی بوده تصمیم مدیران شرکت

  کننده است. و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی

فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با ثانیاً، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و 

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون  118و ماده  1311قانون تجارت مصوب  589و  588توجه به مواد 

، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معامالت انجام 1347تجارت مصوب 

  شده تأثیري ندارد.

ض سؤال که انتقال سهام به موافقت هیأت مدیره یا تصویب مجمع عمومی منوط شده است و سهامدار در فر -ب

در برابر  االصولبدون رعایت این شرط سهام خود را به ثالث منتقل کرده است، چنین انتقالی باطل نیست و علی

ران یا . شایسته ذکر است که مدیمقام قانونی آنان معتبر استشرکت قابل استناد نیست؛ اما بین طرفین و قائم

توانند این اختیار خود را جهت اضرار به دیگران به کار برند و در اعمال این اختیار مجمع عمومی شرکت نمی

باید تنها منافع شرکا و شرکت را در نظر بگیرند؛ لذا چنانچه مدیران یا مجمع عمومی با سوء استفاده از این 

تأیید انتقال خودداري کنند، این انتقال به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوري  اختیار، به دالیل غیرموجه از



اسالمی در قبال شرکت نیز قابل استناد است. در هر حال احراز این امر و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی 

  است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/20    

7/1400/294   

  ح 294-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی، نسبت به اموال غیر منقول مستلزم تودیع 

  خسارت احتمالی است؟

 پاسخ:

قرار تأخیر عملیات اجرایی صادر  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147که در ماده صرف نظر از این

در صورتی که (دادگاه) دالیل شکایت را قوي یافت قرار توقیف عملیات «شود، وفق بخش میانی این ماده نمی

 بر این اساس اوالً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی». نمایداجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می

مال غیر منقول. ثانیاً، اخذ تأمین صرفاً براي رفع توقیف از مال منقول و تحویل هم شامل مال منقول است و هم 

مال به معترض ضروري است و از طرفی در قانون، صدور قرار فوق منوط به تودیع خسارت احتمالی و تأمین 

ون قان 147نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 

  نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست. 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/19    

7/1400/292   

  ك  292-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) هر گونه حفاري و کاوش باید با اجازه میراث  562و  560به موجب مواد 

بر اساس  اند وفرهنگی باشد. در یک پرونده قضایی افرادي به لحاظ حفاري غیر مجاز تحت تعقیب قرار گرفته

قدام به اهاي موجود و بیت المال، تشخیص مقام قضایی، براي کشف حقیقت و صیانت از آثار فرهنگی و دفینه

  حفاري و کاوش الزم است.

بایست همانند دیگر افراد براي حفاري از میراث فرهنگی آیا مقام قضایی نیز با توجه به مواد ذکر شده می -1

  مجوز اخذ کند؟

در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا مواد ذکر شده شامل مناطقی است که به ثبت میراث فرهنگی رسیده  -2

  شود؟ طق ثبت نشده را هم شامل میکه منااست یا این

 پاسخ:

رد؛ گونه مجوزي ندااصوالً قاضی در انجام تحقیقات مقدماتی و کشف جرم و تحصیل دالیل آن، نیاز به هیچ -1

قانون  90لیکن در فرض سؤال، با توجه به ممنوعیت حفاري غیر مجاز و تعریف تحقیقات مقدماتی طبق ماده 

، مرجع قضایی بدون هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی مجاز به حفاري 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

نیز باید  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  562نیست و در خصوص مرتکب جرم موضوع ماده 

با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و اشیاء و اموالی که از حفاري غیر مجاز به دست آمده و آثار و 

موجود تعیین تکلیف کند و وظیفه حفظ و صیانت از اموال تاریخی و فرهنگی احتمالی موجود در محل شواهد 

  حفاري نیز با متولی این امر یعنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگري است.

، هرگونه حفاري و کاوش به قصد به دست 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  562طبق ماده  -2

هاي تاریخی که در که مرتکب در اماکن و محوطهآوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است؛ اعم از این

که  هاي تاریخیفهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد، اقدام به حفاري غیر مجاز کند یا سایر اماکن و محوطه

شود ین میگفته تعیده باشد و مجازات مرتکب نیز حسب مورد طبق ماده پیشدر فهرست آثار ملی به ثبت نرسی



و چنانچه مقام قضایی در رسیدگی به اتهام مرتکب حفاري غیر مجاز تشخیص دهد که نیاز به ادامه حفاري 

 و چه که در بند یک نیز اعالم شد، ادامه حفاري باید با هماهنگی سازمان میراث فرهنگیاست، با توجه به آن

  گردشگري باشد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/20    

7/1400/283   

  ح 283-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق ماده  1382/7/7مورخ  7/5522با توجه به نظریه مشورتی شماره -الف

در دعاوي که  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  مصوب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه 522

موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم 

ان پرداخت دین را که از طرف باشد، آیا دادگاه براي محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص ساالنه زم

بانک مرکزي براي سال قبل اعالم شده بر رقم شاخص ساالنه سررسید دین تقسیم کرده و حاصل آن را در مبلغ 

که شود و نظر به اینکه نرخ تورم ماهانه نیز از طرف بانک مرکزي اعالم میدین ضرب کند؟ با توجه به این

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ون آیین دادرسی دادگاهقان 522دو بار عبارت ساالنه در ماده 

ذکر شده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه باید بر اساس شاخص ساالنه محاسبه شود یا شاخص ماهانه که  1379

  تفاوت فاحشی دارند؟

به ومحکچنانچه شخصی به پرداخت وجه به دیگري محکوم و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسیط م -ب

قسط و اقساط را پرداخت نکند و چند علیه هیچ پیشرا مطرح کند و حکم بر تقسیط صادر شود، اما محکوم

سال بعد محدد دادخواست تقسیط بدهد و حکم اعسار وي با اقساط معین کمتري صادر شود، آیا با صدور حکم 

گرفته است، محاسبه خسارت تأخیر قسط نعلیه بر پرداخت پیشتقسیط اول که هیچ اقدامی از سوي محکوم

  قسط حکم دوم محاسبه خواهد شد؟تأدیه متوقف خواهد شد و یا این خسارت تا زمان پرداخت پیش

 پاسخ:

نامه آیین 2قانون مدنی و ماده  1082اوالً، محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده  -الف

قانون آیین دادرسی  522گیرد و منصرف از ماده هیأت وزیران صورت می 13/2/1377اجرایی آن مصوب 

  است. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

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

شود و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزي تعیین می



شود، در زمان محاسبه خسارت که در جدول شاخص ساالنه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می¬با عنایت به این

  باید عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گیرد.

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

متولی اعالم نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهاي و ساالنه براي هر ماه مشخص و اعالم میکند. نرخ 

ا ماه مشخص میشود، لذا بتورم ساالنه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر 

قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه براي محاسبه نرخ تورم الزامی  522عنایت به اینکه در ماده 

است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه است، لذا براي محاسبه 

  د و نه نرخ تورم نقطهاي.خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم ساالنه باید لحاظ شو

قسط مقرر در حکم اعسار را پرداخت نکرده است و نظر علیه پیشال محکومٰ◌ که در فرض سؤنظر به این -ب

قسط و رد علیه به میزان مبلغ پیشقسط در حکم اعسار به معنی احراز تمکن مالی محکومکه تعیین پیشبه این

قسط مذکور و تا زمان صدور حکم این تا زمان عدم پرداخت پیشدعواي اعسار نسبت به این مبلغ است، بنابر

 قسط جدید، خسارت تأخیر تأدیه محاسبهقسط و تعیین پیشعلیه در پرداخت پیشدوم مبنی بر اعسار محکوم

قسط، خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي خواهد شد و به محض صدور حکم دوم اعسار و در واقع کاهش میزان پیش

  شود.قسط دوم محاسبه میقبلی قطع و بر مبناي رقم پیشقسط رقم پیش

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/275   

  ع 275-66-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

درآمدهاي خود (غیر از اعتبارات ها مجاز به افتتاح حساب بانکی با دریافت سود براي بخشی از آیا شهرداري

  دولتی) هستند؟

هایی که از بودجه دستگاه 99قانون بودجه سال  12تبصره » ز« ) از بند 1الزم به توضیح است که برابر جزء (

هاي کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حسابکل کشور استفاده می

لتی هاي دولتی و غیر دومدت) مفتوح در بانکمدت و بلندگذاري کوتاهپشتیبان و سپردهبانکی (حساب جاري 

قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب  80ماده  12نیستند و برابر تبصره بند 

شهرداري  مجلس شوراي اسالمی)، کلیه درآمدهاي 1396و اصالحات بعدي (تنقیحی  1375شهرداران مصوب 

شود، واریز و طبق قوانین و مقررات مربوطه هزینه ها افتتاح میهایی که با تأیید شوراي شهر و بانکبه حساب

با اصالحات بعدي، درآمدهاي  1346ها مصوب نامه مالی شهرداريآیین 29ماده  4خواهد شد. هکچنین در بند 

ات درآمدي شهرداري تعریف نشده است و وفق ماده حاصله از وجوه و اموال شهرداري به عنوان یکی از  طبق

هاي مجزا داشته تواند حسابهاي مختلف عمومی و اختصاصی  مینامه شهرداري براي فعالیتاین آیین 39

  باشد.

 پاسخ:

) بند 1شود، اعمال مقررات جزء (که اصوالً منابع مالی شهرداري از منابع غیر دولتی تأمین میبا عنایت به این

ها صرفاً ناظر به اعتباراتی است که در خصوص شهرداري 1399ماده واحده قانون بودجه سال  12تبصره » ز«

ها و دریافت سود از ها اختصاص یافته است؛ لذا افتتاح حساب در بانکدر قانون بودجه مزبور به شهرداري

وانین و مقررات مربوطه فاقد شده در بودجه کل کشور با رعایت قبینیها خارج از موارد پیشسوي شهرداري

  منع قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/12    

7/1400/262   

  ح 262-76-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اند نظر اخیراً افرادي که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شده و تا بعد از هیجده سال تمام در ایران مانده

قانون مدنی (قاعده خاك) دعواي اثبات تابعیت ایرانی و الزام اداره ثبت  976ماده  5به این که به استناد بند 

را مطرح می کنند؛ آیا با تصویب ماده واحده قانون  احوال به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه در محاکم

و  1398اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 

  قانون مدنی قائل باشیم؟ 976ماده  5توانیم به نسخ ضمنی بند هاي آن و با استناد به قیاس اولویت میتبصره

 پاسخ:

 1398ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 

که در مقام امتنان نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و در جهت تسهیل تحصیل 

 فسیر شود که به ضرر این افراد منتهیاي تتابعیت افراد مشمول قانون یادشده وضع شده است، نباید به گونه

قانون مدنی که از زن  976ماده  5شود و آنان را در وضعیتی دشوارتر نسبت به دیگر اشخاص مشمول بند 

اند، قرار دهد؛ بنابراین چنانچه شخص نتواند با استفاده از تسهیالت مقرر در ماده واحده خارجی متولد شده

شود قانون مدنی تبعه ایران تلقی می 976ماده  5، با تحقق شرایط مقرر در بند یادشده تابعیت ایرانی تحصیل کند

و اساساً نیازمند تحصیل تابعیت نیست و در صورت عدم صدور شناسنامه از سوي ثبت احوال با منع قانونی 

  براي طرح دعواي الزام به صدور شناسنامه مواجه نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

اون اداره کل حقوقی قوه قضاییهمع



 

1400/05/11    

7/1400/259   

  ك 259-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي کیفري (اطالق در ذکر دادگاه) در قانون آیین دادرسی کیفري که مقرر داشته دادگاه 335با توجه به ماده 

آن قرار جلب به دادرسی صادره توسط » ب«کند و یکی از موارد مطابق با بند موارد زیر شروع به رسیدگی می

صورت صدور قانون مورد بحث مقرر داشته دادگاه کیفري یک فقط در  382دادگاه است؛ از طرفی ماده 

آن تصریح شده  405نماید و نیز در ماده کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأي می

گردیده  هاي کیفري مقرراست که سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفري یک همان است که براي سایر دادگاه

مواد قابل جمع و تفکیک هستند؟ به عنوان  را تخصیص زده است یا این 335ماده   382است: اوالً، آیا ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري پس از تحقیقات مقدماتی  302و  303مثال، در صورتی که در جرایم موضوع مواد 

از بازپرسی دادسراي عمومی و انقالب، نسبت به اتهام متهم قرار نهایی منع تعقیب صادرشود، در صورتی که 

قانون اخیرالذکر از سوي دادگاه کیفري   276و  274ر منع تعقیب وفق مواد پس از اعتراض شاکی و نقض قرا

این قانون،  276یک قرار جلب به دادرسی صادر شود، آیا پس از اجراي تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 

ذ خدادستان باید کیفرخواست صادر کند به عبارتی، پس از صدور قرار جلب به دادرسی دادگاه، تفهیم اتهام و ا

آخرین دفاع از سوي بازپرس، آیا دادستان مکلف به صدور کیفرخواست است؟ در صورتی که از این حیث 

تواند دادستان را مکلف به صدور کیفرخواست کند؟ به طور کلی، پس تکلیف نباشد، آیا دادگاه کیفري یک می

تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده  از این که دادگاه کیفري یک قرار جلب به دادرسی صادر کرد و بعد از اجراي

تواند با اتکا به قرار جلب به و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از متهم توسط بازپرس، آیا دادگاه می 276

  دادرسی وارد رسیدگی شده و رأي صادر کند؟

 پاسخ:

ورت نقض که به صراحت اعالم داشته در ص 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  276با توجه به ماده 

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

پرونده را به دادگاه  احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وي،



هاي کیفري را صدور جهات شروع به رسیدگی دادگاه این قانون که یکی از 335ارسال کند و نیز با لحاظ ماده 

در ردیف جهات دیگر مانند کیفرخواست دادستان ذکر کرده است و » قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه«

این قانون، در فرض سؤال، موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور  405همچنین با عنایت به ماده 

به دادرسی توسط دادگاه کیفري یک وجود ندارد. همچنین مقررات مواد  کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب

ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر  382و ماده  359ماده » الف«الذکر، تعارضی با بند قانون فوق 335و  276

مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعاي شفاهی از سوي دادستان است و به معناي عدم استماع اظهارات 

 276دادستان یا نماینده وي در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردي نیست که در اجراي ماده 

  شود.ه مطرح میقانون یادشده، پرونده امر در دادگا

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/04    

7/1400/252   

  ك 252-186/2-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی، آراء محکومیت صادره قبلی  10مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و ماده 

قابل تجدیدنظر و تقلیل و تبدیل مجازات است. چنانچه دادگاه بدوي در خصوص بزه توهین مبادرت به صدور 

اي بایست این مجازات به جزحکم شالق تعزیري تعلیقی نموده و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري می

د، آیا دادگاه تجدید نظر در مقام تبدیل شالق به جزاي نقدي، تکلیفی به تعلیق آن نقدي درجه شش تبدیل گرد

قانون آیین دادرسی کیفري و لزوم عدم تشدید مجازات  458نیز دارد؟ چنانچه حکم به تعلیق داده نشود، با ماده 

  در مرحله تجدیدنظر مغایرت دارد؟

 پاسخ:

، دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در 1392می مصوب قانون مجازات اسال 10ماده » ب«مستفاد از بند 

حدود 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 

کند؛ بنابراین در حدودي که قانون جدید امون تعیین مجازات با لحاظ قانون الحق اقدام میرا ندارد و تنها پیر

کند و پیش از آن شرایط قانونی وجود نداشته، امکان تخفیف مجازات و یا استفاده از نهادهاي ارفاقی، اقتضاء می

است حق مکتسبه قبلی مانند تعیین مجازات جایگزین حبس یا تعلیق اجراي مجازات وجود دارد. بدیهی 

  علیه در تخفیف مجازات یا برخورداري از نهادهاي ارفاقی در رأي تصحیحی باید لحاظ شود.محکوم

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/17    

7/1400/249   

  ك  249-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه «قانون آیین دادرسی کیفري  299مطابق ماده 

شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می

خش دادگاه بها نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و پرونده در خصوص تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ». کند...می

را به جرم تغییر کاربري محکوم کرده است. گزارش اولیه اداره جهاد کشاورزي علیه شخص » الف«شخص 

هیچ تصمیمی اخذ » ب«را محکوم کرده و در خصوص شخص » الف«بوده لیکن دادگاه بدوي شخص » ب«

 نهایتاً به لحاظ عدم» ب«و » الف«نکرده است. دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اشخاص 

ت اس» ب«کند در این فرض با وجود این که اتهام متوجه شخص ، وي را تبرئه می»الف«توجه اتهام به شخص 

باشد، آیا امکان تفهیم اتهام تغییر کاربري و محکومیت وي از ناحیه دادگاه و نزد دادگاه تجدیدنظر نیز حاضر می

ست پرونده مجدد با طرح ادعا توسط جهاد علیه وي مطرح شود و دادگاه بایتجدیدنظر وجود دارد یا این که می

  بدوي اخذ تصمیم کند؟

 پاسخ:

در گزارش جهاد کشاورزي مبنی بر تغییر کاربري غیرمجاز، موجب » ب«در فرض سؤال، صرف وجود نام شخص 

ید نظر بدون رسیدگی و قانونی براي دعوت از وي در مرحله تجدید نظر نبوده و مفروض آن است که دادگاه تجد

استماع دفاعیات متهم به طور قانونی، موجبی براي اظهار نظر مبنی بر توجه اتهام به وي نداشته و صرفاً باید در حدود 

  تجدید نظرخواهی به عمل آمده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/19    

7/1400/248   

  ك 248-186/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اند از جمله این جرائم اصالحی قانون مجازات اسالمی، جرایم قابل گذشت احصاء شده 104مطابق ماده 

کالهبرداري و جرائم در حکم کالهبرداري و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی 

ختالس و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ا 2مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 

شود و قابل گذشت است؟ اگر قابل گذشت است با چه کالهبرداري نیز در راستاي این نوع جرائم محسوب می

  شرایطی؟

 پاسخ:

، اصل آن است که همه جرایم غیر قابل گذشت هستند 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  103مطابق ماده 

که جرم اند. نظر به ایناین قانون احصا شده 1399اصالحی  104و جرایم قابل گذشت در ذیل این ماده و ماده 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و  2موضوع ماده » تحصیل مال از طریق نامشروع«

در زمره جرایم قابل گذشت احصا نشده است و در شمار جرایم در حکم کالهبرداري  1367کالهبرداري مصوب 

  قابل گذشت است.نیست؛ لذا این جرم غیر 

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/13    

7/1400/240   

  ع  240-118-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها قبل از نهاد یا هر گونه سازمان غیر دولتی تحت هر عنوانی سالچنانچه موسسه خیریه یا تشکل مردم -1

مقررات مذکور بدون اخذ مجوز از مراجع دولتی اقدام به تاسیس و فعالیت نموده باشد آیا در حال تصویب 

صالح هم چون شوراي ملی توسعه حاضر موظف به رعایت مقررات مذکور و اخذ پروانه فعالیت از مراجع ذي

ها و ... است و شرکت هاي غیر دولتی اداره ثبتهاي نظارت بر تشکلنهاد هیاتهاي مردمو حمایت از تشکل

  در غیر این صورت حق فعالیت نخواهد داشت؟

هاي غیر دولتی و غیر انتفاعی تحت هر عنوان هاي دولتی با سازمانآیا همکاري و تبادل اطالعات بین ارگان -2

هاي نامهنظیر جمعیت، انجمن، ستاد، موسسه خیریه که فاقد پروانه تاسیس و فعالیت هستند و خود را با آیین

اجرایی  هاياند و عمالً هیچ یک از مراجع دولتی نظارت برون سازمانی نسبت به فعالیتصدرالذکر تطبیق نداده

  و مالی این تشکل ندارند، ممنوعیت قانونی دارد؟

 پاسخ:

 29، 2هاي غیردولتی و همچنین مواد نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانآیین 30و  2مستفاد از مواد  -2و 1

نهاد و هاي مردمهاي غیر دولتی و تشکل، سازمان27/5/1395نهاد مصوب هاي مردمنامه تشکلآیین 37 و

ورت گفته را به صهاي پیشنامهها و نهادهاي موضوع آییندیگر اشخاص حقوقی که قابلیت تطبیق با سازمان

کیل هاي یادشده تشنامهز تصویب آیینها محسوب شوند و پیش اتوانند از مصادیق آنباشند و میبالقوه دارا می

ها هاي موصوف (حسب مورد) پس از الزم االجرا شدن آننامهاند، موظف به تطبیق وضعیت خود با آیینشده

یادشده نخواهند  نامهها و تسهیالت مقرر در آیینهستند و چنانچه به این امر اقدام نکنند، مشمول مزایا و حمایت

ها نامههایی که خود را با آیینهاي حقوقی (تشکلن موضوع نافی حقوق قانونی شخصیتبود. بدیهی است که ای

  ها نخواهد بود.اند) بر اساس مقررات و ضوابط عام و خاص مربوط به انجام فعالیت آنتطبیق نداده

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    دکتر احمد محمدي باردئی



 

1400/05/19    

7/1400/230   

  ك  230-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 433ماده » پ«و همچنین بند  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  2در خصوص تبصره ماده 

علیه با به مجازات بیش از حداقل قانونی محکوم کند و قانون آیین دادرسی کیفري، چنانچه دادگاه محکوم

ضرورت تعیین حبس به بیش از حداقل قانونی را توجیه نکند؛ و در صورت نامتناسب بودن مجازات تعیین 

علیه نیز داراي وظیفه و محکومتواند به رأي صادره اعتراض کند و آیا از حیث منافع شده، آیا دادستان می

  اختیار است؟ 

 پاسخ:

االجرا در کلیه احکامی که پس از الزم 1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  18رعایت مقررات تبصره ماده 

شود، الزامی است و چنانچه دادگاه نخستین صادر می 1399شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

بدون رعایت مقررات تبصره یادشده اقدام به صدور حکم کند؛ یعنی بدون ذکر علت و توجیه قانونی، مجازات 

ه، علیحبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون را تعیین کند، صرف نظر از حق تجدید نظرخواهی محکوم

به علت عدم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  433ماده » پ«به استناد بند  توانددادستان نیز می

کند و چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این انطباق رأي با قانون، تقاضاي تجدید نظرخواهی 

  د.قانون اخیرالذکر اصالح کن 457دادگاه باید حکم دادگاه نخستین را از این حیث با لحاظ ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/20    

7/1400/228   

  ك228-51-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مبارزه با قاچاق کاال و  22در خصوص مسؤولیت مرتکبان جرایم قاچاق کاالي ممنوع مندرج در ماده 

 66با اصالحات و الحاقات بعدي در رابطه به پرداخت جزاي نقدي با توجه به این که ماده  1392ارز مصوب 

دارد چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند مرجع رسیدگی عالوه بر حکم قانون مذکور بیان می

امعان نظر به آن قسمت نماید. همچنین با به ضبط کاالي قاچاق، سهم هر یک را از کل جزاي نقدي تعیین می

دارد مجازات هر یک از شرکا مجازات فاعل که اشعار می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  125از ماده 

  مستقل آن جرم است:.

  آیا میان دو ماده اخیر تعارضی وجود دارد؟ -1

 الکیت هرچنانچه دو نفر به نحو مشارکت مرتکب بزه نگهداري مشروبات الکلی خارجی شوند و سهم م-2 

یک بر کاالي ممنوع مشخص نباشد، میزان جزاي نقدي هر یک از مرتکبان بر اساس ارزش عرفی مشروبات 

  چگونه محاسبه خواهد شد؟ 

 پاسخ:

متضمن حکم خاصی راجع به مجازات جزاي  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  66ماده  -2و 1

 125آن را از شمول حکم کلی مشارکت در جرم موضوع ماده نقدي شرکت در ارتکاب جرم قاچاق است و 

بهاي آن نیز به نسبت مالکیت «قانون مجازات اسالمی خارج کرده است. بر این اساس و با توجه به عبارت 

گفته، مرجع قضایی براي تعیین میزان جزاي نقدي هر یک از شرکاي پیش 66در ذیل ماده » شوددریافت می

یک از کل جزاي نقدي را به نسبت مالکیت هر یک از شرکا بر کاالي قاچاق تعیین و حکم جرم باید سهم هر شر

به پرداخت آن صادر کند؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزاي نقدي به نحو تضامن، تساوي یا پرداخت کل 

ا استفاده ، بجزاي نقدي توسط یکایک شرکا موجه نیست. در این راستا چنانچه سهم مالکیت شرکا معلوم نباشد

عالی کشور جزاي نقدي به هیأت عمومی دیوان  15/7/1399مورخ  799از مالك رأي وحدت رویه شماره 

  شود.نحو تساوي بین ایشان تقسیم می

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه دکتر احمد محمدي باردئی



 

1400/05/19    

7/1400/227   

  ك 227-186/3-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 تر ارتکابیقانون کاهش مجازات حبس تعزیري کلیه جرایم تعزیري درجه پنج و پایین 11مطابق ذیل ماده 

دیده قابل گذشت است و طبق تبصره این ماده حداقل و توسط افراد زیر هیجده سال در صورت داشتن بزه

ف نصهاي حبس تعزیري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرایم قابل گذشت به حداکثر مجازات

قانون مجازات اسالمی براي جرایم  89ماده » ت«و » ب«و » الف«یابد از طرفی مطابق بندهاي تقلیل می

بینی شده است. چنانچه نوجوانی مرتکب جرایم نوجوانان مجازات نگهداري در کانون اصالح و تربیت پیش

  یابد؟ر کانون به نصف تقلیل میتر شود آیا مطابق مستند ذکر شده مدت نگهداري دتعزیري درجه پنج و پایین

 پاسخ:

 تر ارتکابیقانون مجازات اسالمی، کلیه جرایم تعزیري درجه پنج و پایین 1399اصالحی  104به موجب ماده 

دیده قابل گذشت است و مطابق تبصره همین ماده، حداقل و توسط افراد زیر هیجده سال در صورت داشتن بزه

هاي حبس تعزیري درجه چهار تا هشت مقرر در قانون براي جرایم قابل گذشت به نصف کاهش حداکثر مجازات

قانون مجازات  89ماده » پ«و » ب«موضوع بندهاي » نگهداري در کانون اصالح و تربیت«یابد. مجازات می

آید، به شمار می» سالب آزادي تن« شود و مجازاتنیز چون ماهیتاً حبس محسوب می 1392اسالمی مصوب 

  .گفته و تبصره آن استقانون پیش 104با احراز جمیع شرایط قانونی مشمول ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/20    

7/1400/225   

  ك 225-186/2-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تصدیق انحصار وراثت هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل  9مطابق ماده 

تصدیق وراثت نموده  یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تحصیل تصدیق بر خالف حقیقت کرده است، کالهبردار 

رم مقرر است محکوم خواهد شد. چنانچه محسوب و عالوه بر اداي خسارت به مجازاتی که به موجب قانون براي این ج

نفع غیر از وراث مبادرت به اخذ گواهی انحصار وراثت کند و با علم و عمد اسم یکی از وراث را در گواهی فردي ذي

قانون مذکور است؟ اگر طبق این ماده قابل مجازات نیست، مستند قانونی  9ارائه نکند، آیا اقدام وي مشمول ماده 

  رمایید.دیگر را بیان ف

 پاسخ:

، مرتکب دو رفتار به شرح زیر را کالهبردار محسوب و وي 1309قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب  9مقنن در ماده 

را مشمول مجازات کالهبرداري دانسته است: نخست، مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت 

کرده است یعنی خود را به عنوان وارث معرفی کرده است؛ دوم، مستدعی تصدیق با علم به وجود وارثی غیر از خود، 

نفعی که خود از ورثه متوفی نیست، چنانچه با توجه به صدیق بر خالف حقیقت تحصیل کرده است؛ بنابراین شخص ذيت

درخواست تصدیق انحصار وراثت کند و عالماً و عامداً مشخصات یکی از  1319قانون امور حسبی مصوب  360ماده 

یک ز بر همین مبنا صادر شود، رفتار وي مشمول هیچوراث متوفی را در درخواست قید نکند و تصدیق انحصار وراثت نی

قانون صدرالذکر نیست تا کالهبرداري محسوب شود؛ زیرا در درخواست، خود را به عنوان  9از رفتارهاي مذکور در ماده 

نون قا 2شود و لذا رفتار وي با عنایت به ماده وارث متوفی قلمداد نکرده است و از جمله وراث متوفی نیز محسوب نمی

  فاقد وصف کیفري است. 1392مجازات اسالمی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/20    

7/1400/223   

  ك 223-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هایی از جمله آزادي مشروط و پابند الکترونیکی و تعلیق اجراي مجازات مستند به مواد رسیدگی به درخواست

قانون مجازات اسالمی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. چنانچه دادگاه بدوي به حکم  46و  58و  62

ال حبس و پرداخت هشتاد میلیون محکومیت متهمی به اتهام ترك انفاق و توهین صادر و وي را به تحمل یک س

ریال جزاي نقدي به صورت تعلیقی محکوم کند و مراتب نیز در دادگاه تجدیدنظر و با اعتراض هر دو طرف 

پرونده عیناً تایید شود و سپس متهم در ایام تعلیق مرتکب جرمی مخالف با شرایط تعلیق شود و دادگاه بدوي 

ازات اسالمی لغو و دستور اجراي حکم را صادر کند، آیا رسیدگی به قانون مج 54قرار تعلیق را مطابق ماده 

درخواست هایی مانند استفاده از پابند الکترونیکی از وظایف دادگاه بدوي است یا دادگاه تجدیدنظر؟ کدام 

  شود؟دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می

 پاسخ:

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

ت و در صور» حبس«تواند حین صدور حکم به مجازات از دادگاه بدوي یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می

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

قانون آیین  553لکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجراي احکام بر اساس ماده هاي) انظارت سامانه (سیستم

علیه را در جرایم تعزیري هاي الکترونیکی محکوم، آزادي تحت نظارت سامانه1392دادرسی کیفري مصوب 

از درجه دو تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور 

  است.

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

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

ن بس، چنین تصمیمی را در هماشرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام انشاي محکومیت ح

، آزادي 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  553رأي اتخاذ کند و اگر قاضی اجراي احکام بر اساس ماده 

علیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه هاي الکترونیکی محکومتحت نظارت سامانه



کور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و لغو قرار تعلیق صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذ

اجراي مجازات و صدور دستور اجراي حکم معلق توسط دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده رأي قطعی موضوع 

  که حکمی استثنایی است، مسقط این صالحیت نیست. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  54ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/12    

7/1400/219   

  ك 219-186/2-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب المثل بانک ملی که دولتی محسوب میچنانچه کارمند بانک فی

محسوب  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  532جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 

  شود؟می

 پاسخ:

با آخرین الحاقات و اصالحات؛ مؤسسه  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب   7و  5،  2با لحاظ مواد 

شود و با داشتن استقالل شود که به موجب قانون ایجاد شده یا میدولتی به واحد سازمانی مشخصی اطالق می

گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه

 شوند و دراند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته میقانون اساسی نام برده شدههایی که در دهد. کلیه سازمانمی

ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه

است؛  مها مستلزم ذکر و یا تصریح ناهایی که شمول قانون بر آنهاي دولتی و کلیه دستگاهغیردولتی، شرکت

هاي ها و بیمهاز قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي، بانک

دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی  است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب 

شود و از این حیث جایگاه رفته میدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیحکم یا قرارداد مقام صالحیت

قانون مدنی، مشتمل بر کسانی  1287مذکور در ماده » مامورین رسمیِ«با مفهوم »  کارمندان دولتی«مفهومی 

  سویی دارد.اند، همدار براي تنظیم سند رسمی معین شدهکه از طرف مقام صالحیت

 ی بودن کارمند آن تردیدي نیست؛ پس با تاکید بربنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولت

قانون مدنی[مشتمل بر سندي که در نزد مامورین رسمی در حدود صالحیت  1287مفهوم سند رسمی در ماده 

قانونی تنظیم شده باشد]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود  ها و بر طبق مقرراتآن

  باشد.دوده صالحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی میها در محکه صدور آن

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/20    

7/1400/209   

  ح 209-79-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به نام هر یک از ورشکستگان نزد   پس از وصول حکم ورشکستگی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، حسابی

د در شوها جهت تقسیم بین غرماء به حساب مربوطه واریز میها افتتاح و حاصل فروش اموال آنیکی از بانک

هاي ورشکستگی به سبب برخی از موانع براي تقسیم وجوه از جمله وجود دعاوي حقوقی مختلف برخی پرونده

انداز این اداره کلوجوه موجود در صندوق را در قالب حساب پساین اداره جهت جلوگیري از استهالك، 

کند در مدت مدت به نام هر ورشکسته براي مدت شش ماه و بعضا تاسال در بانک سپرده گذاري میکوتاه

نایت شود با عگیرد که در مجموع اموال همان ورشکسته قید میها تعلق میگذاري سودهایی به این سپردهسپرده

ه منشاء سود حاصله از وجوهی است که متعلق به غرماء بوده، آیا در صورت کفایت دارایی و پوشش به این ک

  پذیر است؟ها بین غرماء امکانصددرصدي اموال ورشکسته، تقسیم سود سپرده

 پاسخ:

ه قشود و اموال وي صرفاً وثیکه رابطه ورشکسته با اموالش مادام که تقسیم نشده است، قطع نمینظر به این

طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی نسبت به اموال وي ندارند؛ لذا در فرض سؤال که اداره  عمومی طلب

وجوه حاصله را به منظور جلوگیري  1311قانون تجارت مصوب  445تصفیه امور ورشکستگی با توجه به ماده 

ه است؛ بنا به مراتب فوق سود گذاري کردمدت نزد بانک سپردهاندار کوتاهاز کاهش ارزش آن در حساب پس

گردد و اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت یا عدم هاي تاجر ورشکسته محسوب میوجوه فرض سؤال جزو دارایی

  هاي فرد ورشکسته خواهد بود.پرداخت آن به غرما تابع احکام مقرر براي دارایی

 دکتر احمد محمدي باردئی

ضاییهمعاون اداره کل حقوقی قوه ق



 

1400/05/19    

7/1400/207   

  ع 207-158-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

  چیست؟ 1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  42در ماده » موارد مذکور«مراد از عبارت  -1

در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش اداره استاندارد، آیا بازپرس رسیدگی کننده  -2

صادر کند یا به اعتبار قانونی نبودن شروع به  42به پرونده باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده 

  ب صادر نماید؟قانون آیین دادرسی کیفري قرار موقوفی تعقی 13تعقیب مستند به صدر ماده 

  دو دیدگاه بین قضات در این خصوص وجود دارد:

 پاسخ:

، تخلفات 1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  42در ماده » موارد مذکور«مراد از عبارت  -1

  این قانون، وصف کیفري هم داشته باشند. 46تا  40ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد 

، صالحیت کمیسیون مذکور در 1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  49عنایت به ماده  با -2

و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن داللتی بر لزوم  41این قانون، ناظر به ماده  42ماده 

ارجاع «شده ندارد و عبارت این قانون در کمیسیون یاد 46و  45، 44، 40طرح اولیه جرایم مذکور در مواد 

مذکور در ماده » صالح توسط کمیسیون موصوف در صورت احرازموارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذي

است. ذاتی بودن احراز  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  72این قانون، در واقع در راستاي ماده  42

ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی 

مؤید این استنباط است. بنابراین عدم تشکیل  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  94و  3مذکور در مواد 

  جرایم معنونه نیست. مانع از رسیدگی مراجع قضایی به 42کمیسیون موضوع ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/06    

7/1400/200   

  ك  200-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ان دیدگکنند (تصادم) در صورت مراجعه یکی از زیاندر یک حادثه دو راننده مسبب به یکدیگر زیان وارد می

تواند ر میگبراي وصول زیان خود آیا بیمه» ب«گر طرف مقابل از طریق دعواي مستقیم بیمه گر راننده بیمه به

دیده است ادعاي تهاتر دو دین و دو ضرر نماید گر خود راننده دیگر مسبب حادثه که زیانبه جانشینی از بیمه

ال که احتمبه وي پرداخت نماید توضیح اینمبلغ تهاتر شده و پرداخت نشده » ب«و در صورت مراجعه راننده 

  هست.» ب«و اعسار وي و عدم پاسخگویی در مقابل راننده » الف«دریافت مبلغ از سوي راننده 

 پاسخ:

جا که سؤال مطروحه داراي ابهام است و مشخص نیست که آیا در فرض سؤال، رأي قطعی در خصوص از آن

گان مسبب حادثه مشخص شده است یا خیر؛ و نیز مشخص نیست موضوع صادر و میزان تقصیر هر یک از رانند

این ادعا  مقامیگر به قائمکه بیمههاي بیمه علیه یکدیگر مطرح شده است یا اینکه ادعاي تهاتر از سوي شرکت

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده  15کند؛ و همچنین مشخص نیست که آیا حکم موضوع ماده را مطرح می

نسبت به یکی از رانندگان جریان دارد یا  1395لث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب به شخص ثا

  گویی ندارد.شده قابلیت پاسخخیر؛ لذا استعالم به کیفیت مطرح

 دکتر احمد محمدي باردئی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  



 

1400/05/06    

7/1400/200   

  ك  200-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ان دیدگکنند (تصادم) در صورت مراجعه یکی از زیاندر یک حادثه دو راننده مسبب به یکدیگر زیان وارد می

تواند ر میگبراي وصول زیان خود آیا بیمه» ب«گر طرف مقابل از طریق دعواي مستقیم بیمه گر راننده به بیمه

دیده است ادعاي تهاتر دو دین و دو ضرر نماید دیگر مسبب حادثه که زیانگر خود راننده به جانشینی از بیمه

ال که احتممبلغ تهاتر شده و پرداخت نشده به وي پرداخت نماید توضیح این» ب«و در صورت مراجعه راننده 

  هست.» ب«و اعسار وي و عدم پاسخگویی در مقابل راننده » الف«دریافت مبلغ از سوي راننده 

 پاسخ:

جا که سؤال مطروحه داراي ابهام است و مشخص نیست که آیا در فرض سؤال، رأي قطعی در خصوص ناز آ

موضوع صادر و میزان تقصیر هر یک از رانندگان مسبب حادثه مشخص شده است یا خیر؛ و نیز مشخص نیست 

این ادعا  مقامیه قائمگر بکه بیمههاي بیمه علیه یکدیگر مطرح شده است یا اینکه ادعاي تهاتر از سوي شرکت

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده  15کند؛ و همچنین مشخص نیست که آیا حکم موضوع ماده را مطرح می

نسبت به یکی از رانندگان جریان دارد یا  1395به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  ویی ندارد.گشده قابلیت پاسخخیر؛ لذا استعالم به کیفیت مطرح

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/163   

  ح  163-9/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي عنداالستطاعه آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به در مهریه -الف

درخصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با مالئت او تعیین تکلیف کند؟ پرداخت مهریه، 

چنانچه دادگاه بدوي راجع به نحوه پرداخت تعیین تکلیف نکرده  و مانند مهریه عندالمطالبه انشاء حکم کند، 

یین نده را جهت تعدرصورت اعتراض زوج نسبت به این حکم، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا باید پرو

تکلیف در نحوه پرداخت مهریه اعاده کند یا آن که رأساً  در خصوص وصف عنداالستطاعه و نحوه پرداخت و 

لزوماً احراز مالئت نسبی زوج تعیین تکلیف کند؟ چنانچه از ناحیه زوج تجدیدنظرخواهی نشود و با قطعیت 

اي احکام چیست؟ آیا باید پرونده تا زمان معرفی مال دادنامه پرونده به اجراي احکام ارسال شود، وظیفه اجر

  باقی بماند یا به دادگاه اعاده شودتا نحوه اجراي مهریه عنداالستطاعه را تعیین کند؟

قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی  113ماده  3با عنایت به تبصره  -ب

جاي داالستطاعه در سند ازدواج به نوعی اعسار از پرداخت یکقید عن 1395جموري اسالمی ایران مصوب 

جراء االگونه اسناد وصف مفاد اسناد رسمی الزممهریه است؟ در صورتی که این استدالل درست باشد، آیا  این

ها در ادارات اجراي ثبت گونه پروندهقانون مرقوم را دارند؟ آیا طرح ابتدایی این 113ماده » ب«موضوع شق 

  ناد با وصف عندالمطالبه نبودن مهریه محملی قانونی دارد؟اس

چنانچه زوج متقاضی طالق باشد  دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کند، در این حالت که و  -پ

به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی  1391قانون حمایت خانواده مصوب  29دادگاه باید وفق ماده 

ها کند، آیا وصف عنداالستطاعه بودن مهریه  به دین کرده و جاري شدن صیغه طالق را منوط به پرداخت آن

تواند اجراي صیغه طالق را به پرداخت نقدي مهریه منوط کندتا در کند؟ دادگاه خانواده میحال تغییر می

طالق ثبت شود؟در صورت عدم ارائه حکم قطعی اعسار و عدم رضایت زوجه  صورت ارائه حکم قطعی اعسار

  نحوه اجراي گواهی عدم امکان سازش را بیان فرمایید.

  



 پاسخ:

یدگی ، رس»عنداالستطاعه«قید شده باشد یا » عندالمطالبه«که در سند نکاحیه عبارت در فرض سؤال، اعم از آن

هاي االجرا شدن قانون نحوه اجراي محکومیتند؛ اما پیش از الزمکو صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی

در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعواي اعسار زوج » عنداالستطاعه«قید  1394مالی مصوب 

آن و تفکیک انجام شده در  7توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده از پرداخت مهریه می

ذکر شده یا نشده » عنداالستطاعه«که عبارت ماده از نظر نوع دیون، در دعواي مطالبه مهریه، اعم از آن این

  که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات مالئت زوج بر عهده زوجه است.باشد، به لحاظ آن

پرداخت مهریه را  هر چند قید عنداالستطاعه بودن مهریه ظهور در آن دارد که زوج در زمان عقد قدرت

خصوص به صورت یکجا و دفعی ندارد؛ با این حال این قید تأثیري در حال یا مؤجل بودن مهریه ندارد و به

شود؛ بویژه آن که مؤجل تلقی کردن آن موجبات مجهول شدن زمان پرداخت و در نتیجه مهریه حال تلقی می

اییه نسبت به مهریه عنداالستطاعه فرض سؤال با منع شائبه بطالن مهریه را در پی خواهد داشت، لذا صدور اجر

هاي مطرح شده که فرع بر غیر قابل استماع بودن دعوا و یا قانونی مواجه نیست. بر این اساس دیگر پرسش

  احراز مستقل استطاعت زوج است، منتفی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/05/23    

7/1400/146   

  ك 146-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص بزه تغییر کاربري غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزاي نقدي و قلع و قمع بناي غیر مجاز 

  است، لطفا در خصوص سؤاالت ذیل ارشاد فرمایید:

قلع و قمع بنا جزء الینفک حکم کیفري  1392/3/28-730با توجه به این که طبق رأي وحدت رویه  -1

باشد، با این وصف قلع و قمع قانون مجازات اسالمی می 19ماده  3است و با عنایت به این که مشمول تبصره 

  مجازات است یا این که مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟

به شخصی دارد و اشخاص ثالث را متأثر با توجه به پاسخ سؤال قبل و با توجه به این که مجازات جن -2

  کند، آیا دعواي اعتراض ثالث صرفاً نسبت به قلع و قمع بنا قابل پذیرش است؟نمی

چنانچه دعواي اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفاً نسبت به قلع و قمع نقض  -3

م باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت باشد، کل حککه قابل تفکیک نمیشود یا با توجه به اینمی

  شود؟علیه که بدون اعتراض قطعیت یافته چه میمحکوم

 پاسخ:

، مجازاتی تحت 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي تعزیري به شرح ماده بندي مجازاتدر تقسیم -1

ها قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3وجود ندارد؛ لذا قلع و قمع بنا موضوع ماده » قلع و قمع«عنوان 

با اصالحات و الحاقات بعدي نیز ماهیت مجازات را ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف  1374مصوب 

دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربري غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و 

  ها صادر کند.نون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغقا 3قمع بنا به استناد ماده 

در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفري راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات، به ادعاي  -2

رفتار خواهد شد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148ماده  2مالکیت معترض باشد، مطابق تبصره 

و چنانچه شخص ثالث، متصرف ملک مربوطه باشد، با توجه به اعتراض وي تا تعیین تکلیف قطعی از سوي 



قانون یادشده، اجراي حکم قلع و  478دادگاه کیفري رسیدگی کننده به اعتراض، با اتخاذ مالك از تبصره ماده 

  قمع متوقف خواهد شد.

مدنی رأي کیفري مطابق ماده  ص است و اعتراض ثالث نسبت به جنبهتوقف اجراي حکم کیفري محتاج ن -3

از موارد توقف اجراي بخش کیفري دادنامه نیست. بدیهی است  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  494

  تواند از موجبات اعاده دادرسی باشد.در صورت تحقق شرایط قانونی، این امر می

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/36   

  ع  36-75-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گزار باید در اسناد مناقصه مناقصه 1383قانون برگزاري مناقضات مصوب  10ماده » ب«که وفق بند نظر به این

نامه تضمین معامالت دولتی آیین 11نحوه ضمان تأخیر تعهدات براي انجام معامله را قید و تعهد نماید. ماده 

قانون، شاخص بانک مرکزي را جهت تعدیل و  10ماده » ب«هیأت وزیران ناظر به بند  1394/9/22مصوب 

هاي نامهاالجرا شدن آن تصویبنامه از تاریخ الزماین آیین 14فق ماده ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است و

ی ما قبل هاي حقوقکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیتشود با توجه به اینقبلی منسوخ می

رات رکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛  تسري مقخود اثر ندارد؛ مگر این

پذیر است؟ امکان 1394نامه یادشده به قراردادهاي منعقده منقضی شده یا جریانی پیش از سال آیین 11ماده 

قانون مدنی  230همچنین در فرضی که در اسناد قراردادي  شرط ضمان تأخیرات قراردادي موضوع ماده 

  بینی نشده باشد، راهکار چیست؟پیش

 پاسخ:

» ب«هیأت وزیران ناظر بر بند  22/9/1394نامه تضمین معامالت دولتی مصوب آیین 11به موجب ماده  -1

گزار (کارفرما) بر اساس ، ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه1383قانون برگزاري مناقصات مصوب  10ماده 

بر نامه ناظر شود. شیوه مذکور در آیینشاخص تورم اعالمی از سوي بانک مرکزي تعدیل و محاسبه می

نامه است و قابل تسري به مناقصات سابق نیست و این قراردادهاي مناقصه منعقده پس از تصویب این آیین

ها هاي حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعملالعملمناقصات حسب مورد تابع دستور

  قررات حاکم است.قانون مدنی) و یا دیگر قوانین و م 230تابع مفاد قرارداد (ماده 

ده بینی نشگزار (کارفرما) در آن پیشدر خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصه -2

رساند و بطالن یا لغو مناقصه تابع قواعد است؛ اوالً، عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمی

  است. 1383اري مناقصات مصوب قانون برگز 24ماده » ب«عمومی قراردادها و نیز بند 



الذکر باشد، عدم تصریح به نامه صدرالجرا شدن آییناثانیاً، چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از الزم

رساند و آن را از شمول اي نمینحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشه

  سازد.نامه مذکور خارج نمیآیین 11حکم مقرر در ماده 

ر نامه یادشده نیز هرگونه تأخیاالجرا شدن این قانون و آیینثالثاً، در قراردادهاي مناقصه مربوط به پیش از الزم

قانون مدنی) و یا قواعد و مقررات  230کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد (ماده

  شود.وع محاسبه میعمومی حاکم بر موض

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/31    

7/1400/12   

  ك 12-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی محکومی که از تاریخ تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از  54وفق ماده 

جرایم عمدي موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه، مجازات 

ادگاه صادر کننده نماید و مراتب را به دتعلیقی را لغو و به همراه مجازات جرم جدید دستور اجرا صادر می

تعلیق اطالع می دهد. حال اگر همین شخص محکوم در ایام تعلیق مرتکب جرم درجه شش شود و دادیار یا 

  قانون آیین دادرسی کیفري تعلیق تعقیب نماید: 81بازپرس جرم ارتکابی جدید را در اجراي ماده 

  آیا صدور چنین قراري ممکن است؟  -1

قانون مجازات اسالمی  54در صورت صدور قرار تعلیق تعقیب براي جرم دوم، با عنایت به صراحت ماده  -2

  در خصوص قطعیت حکم جرم اخیر، آیا  لغو تعلیق اجراي مجازات جرم تعلیقی قبلیممکن است؟ 

ط مقام فیه توسدر صورت امکان لغو تعلیق اجراي مجازات قبلی در فرضی که قرار تعلیق تعقیب در مانحن  -3

تعقیب صحیح باشد و در عین حال هم معتقد به این موضوع باشیم که مجازات تعلیقی قبلی باید لغو باشد، با 

که دادگاه مجازات تعلیقی را لغو و مراتب را به دادگاه قانون مجازات اسالمی این 54توجه به صراحت ماده 

  ننده حکم تعلیقی باید مجازات تعلیقی را لغو کند؟صادر کننده قرار اطالع می دهد، آیا دادگاه صادر ک

قانون آیین دادرسی کیفري بازپرس یا دادیار  81ماده  4در صورتی که قائل باشیم با توجه به تبصره  -4

تواند با توجه به ارتکاب جرم جدید قرار تعلیق تعقیب را صادر کند، در صورت صدور چنین قراري وظیفه نمی

  باشد؟( مخالفت نماید یا موافقت)اظهارنظر چه میدادستان یا دادیار 

 پاسخ:

فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفري از جمله شرایط  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  81در ماده 

شود، صدور قرار تعلیق تعقیب است و چون قرار تعلیق اجراي مجازات، محکومیت مؤثر کیفري محسوب نمی

ان هاي مطرح شده که فرع بر عدم امکمانع است. دیگر پرسشیب در فرض استعالم باللذا صدور قرار تعلیق تعق

  باشد، منتفی است.صدور قرار تعلیق تعقیب می

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه دکتر احمد محمدي باردئی



 

1400/05/31    

7/1400/1   

  ك 1-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

میزان  1399و اصالحی آن در سال  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  28هیأت وزیران به استناد ماده 

کلیه مبالغ مذکور ... هر سه سال «الذکر، فوق 28جزاي نقدي جرایم را افزایش داده است و با توجه به ماده 

احکامی که بعد از آن صادر  یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد

بایست آیا در خصوص جرایمی که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع گردیده نیز می». گردداالجرا میشود الزممی

  جزاي نقدي بر اساس قانون زمان وقوع بزه تعیین شود؟ 

 پاسخ:

  جناب آقاي کریمی زارچی

  انقالب شهرستان یزدهاي عمومی و معاون محترم سرپرست مجتمع قضایی دادگاه

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  1به شماره ثبت وارده  1400/1/7مورخ  9030/133/721بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون سؤاالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/1/10

 یو شصت و نهم قانون اساس کصدیو ششم و  یل سکه با لحاظ اصو یقانون مجازات اسالم 10طبق ماده 

ز ا شیباشد که پ یبه موجب قانون دیشده است، حکم به مجازات با بیوضع و تصو رانیا یاسالم يجمهور

 مؤخر به انونترك فعل به موجب ق ایاعم از فعل  ،يرفتار چیوقوع جرم وضع شده است و مرتکب ه خیتار

 ان،یبودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بالب یبه اصل قانون تیو با عنا نیبنابرا شود؛یمجازات محکوم نم

مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از  ریناظر به سا یقانون مجازات اسالم 28ماده  ریعبارت قسمت اخ

 ر،گیاست؛ به عبارت د یمندرج در قانون اساس قواعدآن تابع  ياجرا یاست که قلمرو زمان ينقد يمبالغ جزا

واقع  رانیوز أتیاست که قبل از مصوبه ه یمیمنصرف از جرا ادشدهی 28ماده  ریحکم مذکور در قسمت اخ

  شده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/12    

7/99/2029   

  ك 2029-186/2-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که وکیل دادگستري در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفري قرار گیرد 

قانون آیین دادرسی کیفري قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه  247ماده » پ«بازپرس بر اساس بند 

  وکالت صادر کند

م این که وکالت فعالیت مرتبط با جرآیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا  -1

  شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟ارتکابی تلقی نمی

مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است  247ماده » پ«آییننامه الیحه استقالل کانون وکالء چه ارتباطی با بند  -2

  که قانون آیین دادرسی کیفري منصرف از مقررات خاص وکالت است؟و یا این

تواند منع اشتغال رابه یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده استف محصور و مقید بازپرس می آیا -3

  کند؟

 پاسخ:

 قانون آیین 114و  4با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و مواد  -3و 2و  1

هاي مرتبط با شده، منع متهم از فعالیت قانون یاد 247ماده » پ«، منظور از بند 1392دادرسی کیفري مصوب 

جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض 

ها قرار شوند و براي آنسؤال، در خصوص وکال و کارشناسان رسمی در مواردي که متهم به ارتکاب جرم می

ود که هایی محدود شالمقدور باید به فعالیتها حتیوعیت از فعالیت شغلی آنشود، ممننظارت قضایی صادر می

  جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/13    

7/99/1877   

   1877-42-99شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در رابطه با یکی از استثناهاي مجاز در نظام حقوق مالکیت فکري به طور عام و حقوق مولفان به طور خاص 

شی هاي ناقانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان آمده است و با توجه به نگرانی از مسئوولیت 8که در ماده 

  شود:یاز نقض احتمالی حقوق مولفان و ناشران سواالتی به شرح زیر تقدیم م

تواند دست به ایجاد کتابخانه دیجیتال صرفا براي دانشجویان اساتید آیا کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران می-1

و همکاران دانشگاه تهران بزند آیا تشکیل این کتابخانه از مواردي است که در ماده هشتم قانون مزبور به آن 

  پرداخته شده است؟

هاي چاپی مشمول قانون آن هم صرفا براي استفاده فراهم کردن فایل کتاب معناي کتابخانه دیجیتال در اینجا

داخلی دانشگاه شامل دانشجویان کارمندان و استادان و در یک موسسه آموزش و علمی است که در قانون 

 ها براي در اختیار قرار دادن به اعضاي رسمی تجویزمزبور به عنوان یک مورد مجاز براي عکسبرداري از کتاب

  شده است.

در صورتی که پاسخ سوال قبلی منفی باشد آیا ایجاد دسترسی مزبور ایجاد کتابخانه دیجیتال منحصرا براي -2

دانشجویان و اساتید همکار دانشگاه مشروط به عدم امکان ذخیره و دانلود و صرفا براي مطالعه آثار مجاز 

منحصرا با استفاده از رمز و وي پی ان براي  خواهد بود؟ دراین فرض اپلیکیشین ویژه و یا دسترسی مجازي

توانند فایل مزبور را برداشته یا آن را در اختیار دیگران قرار شود و آنها نمیهریک از اعضاي خاص فراهم می

دهند چنان که امکان تکثیر فایل نیز وجود ندارد و تنها امکان مطالعه آنالین یا آفالین اثر بدون امکان ذخیره 

جود دارد قانون مزبور در فضاي مجازي بسیار پر رونق است و به صورت بی پروا و وحشتناکی سازي آن و

  شود.نقض حقوق مولفان انجام می

تمامی شقوق مطرح شده در سوال مزبور با فرض عدم هر گونه لطمه به حقوق معنوي صاحب اثر مطرح شده -8

  است.

 پاسخ:



مبنی بر اختیار  1348ق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب قانون حمایت حقو 8اوالً، حکم مقرر در ماده 

آوري نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی هاي عمومی و مؤسسات جمعکتابخانه

برداري از اثرهاي مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداري یا دیگر طرق مشابه آن شوند، در نسخهاداره می

قانون ترجمه و تکثیر  11نیاز و متناسب با فعالیت خود، حکمی خاص است که با لحاظ ماده به میزان مورد 

این قانون نیست و به اعتبار  2، مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 1352کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 

  و قوت خود باقی است.

، تسهیل دسترسی آزاد به منابع علمی و صدرالذکر، از جمله با هدف گسترش دانش 8ثانیاً، حکم مقرر در ماده 

هاي آموزشی، عمومی و دانشگاهی هاي این امر و همچنین حمایت ویژه از کتابخانهفرهنگی و کاهش هزینه

  بینی شده است.غیرانتفاعی پیش

 هاي عمومی و مؤسسات علمی و آموزشی غیرانتفاعییادشده کتابخانه 8که در ماده رسد اینثالثاً، به نظر می

برداري از آثار مورد حمایت ها مواجه هستند، در نسخهتري از مراجعان به نسبت دانشگاهکه با طیف گسترده

هاي دولتی از جمله فرض سؤال (کتابخانه مرکزي، مرکز اند؛ به طریق اولی دانشگاهاین قانون مجاز دانسته شده

نه دیجیتال از آثار مشمول قانون، از اختیار اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران)، در ایجاد کتابخا

  برخوردارند.

یادشده مقرر شده است که عکسبرداري یا دیگر طرق مشابه آن طبق  8که در ماده رابعاً، با توجه به این

رسد ایجاد کتابخانه دیجیتال از اي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام شود، به نظر مینامهآیین

  نامه مذکور است.مربوط به شیوه اجراي این ماده است، منوط به تصویب آیین جا کهآن

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/05/16    

7/99/1693   

  ح 1693-84-99شماره پرونده:  

  استعالم:

ضمن تشکر از همکاري و مساعدت آن محترم نظر  1 1399/10/13-7/99/1459بازگشت به نامه شماره 

قانون  56به اینکه موضوع پرسش مطرح شده از سوي این معاونت آراي صادره از کمیسیون موضوع ماده 

ها و مراتع بوده لیکن در نظریه مشورتی شماره فوق در خصوص آراي صادره از هیأت ماده واحده قانون جنگل

ها و مراتع اظهارنظر شده است، لذا با توجه قانون جنگل 56وع اجراي ماده تعیین تکلیف اراضی اختالفی موض

به ماهیت متفاوت این دو کمیسیون خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مجدداً بررسی و نظریه مشورتی 

  کارشناسان محترم آن اداره کل به این معاونت اعالم گردد.

 پاسخ:

با  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56اعتراض به رأي کمیسیون موضوع ماده 

 1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9اصالحات بعدي، وفق تبصره یک ماده 

باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده  23/4/1389با اصالحات بعدي ظرف پنج سال از تاریخ 

تواند در نفع میشود و بعد از انقضاي این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذيمان هیأت رسیدگی میباشد و در ه

  هاي ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.دادگاه

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

  


